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WOŚP zebrała 183.000 zł Podatkowa rewolucja

Strona 2

Trochę opery, operetki, nieco muzyki pop i kilka muzycznych niespodzianek. Taki był doroczny koncert 
orkiestry kameralnej Camerata Mazovia pod batutą Artura Komorowskiego. Występ odbył się 13 stycznia 
w wypełnionej do ostatniego siedzącego i stojącego miejsca sali widowiskowej SCK w Boryszewie. 
Koncertem orkiestra uczciła swoje 15 urodziny

Podatnicy nie będą musieli wypełniać i składać zeznań 
PIT 37 i PIT 38 – zrobi to za nich fi skus

Strona 14

Strona 13, 18

Brawo Camerata!

Sochaczew włączył się 
w zbiórkę w ramach 27. 
fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Ponad 300 wolontariuszy 
zbierało datki, które wspo-
mogą leczenie pacjentów 
specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. Kwesta i 
licytacje orkiestrowych 
gadżetów, w tym złotego 
serduszka, przyniosły 
ponad 183 tys. zł
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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
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 całodobowa 
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

Z PIERWSZEJ RĘKI

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Jesienią 2018 roku sejm 
przyjął nowelizację ustawy 
o podatku dochodowym od 
osób � zycznych. Zgodnie 
z nowym prawem od 2019 
roku przeciętny Kowalski 
nie będzie musiał składać 
wniosku o rozliczenie PIT, 
ani przesyłać wypełnionych 
dek laracji   podatkowych 
przez internet lub składać 
ich w wersji papierowej w 
urzędzie skarbowym.

2,5 miesiąca na analizę
Odpowiedzialność za ze-
znania podatkowe przejmie 
skarbówka. To właśnie ona, 
w formie elektronicznej, 15 
lutego na Portalu Podatko-
wym udostępni nam nasze 
wypełnione PIT-y. Dostęp 
do nich będzie można uzy-
skać po uwierzytelnieniu 
bezpłatnym Pro� lem Za-
ufanym,   kwalifikowanym 
podpisem   elektronicznym 
(klientom   korzystającym 
z bankowości elektronicz-
nej tę usługę bezpłatnie ofe-
rują niemal wszystkie duże 
banki) lub danymi autory-
zacyjnymi (system poprosi 
o wpisanie dokładnej kwo-
ty przychodu z zeznania 
za 2017, numeru pesel oraz 
kwoty przychodu z jednej z 
informacji od pracodawców 
np. PIT-11). Podatnik oczy-
wiście będzie mógł skory-
gować taki PIT, jeśli uzna, 
że powinien go zmienić, np. 
sposób rozliczenia – wspól-
nie z małżonkiem. Najpo-
pularniejsze w kraju PIT-y 
37 i 38  w ten sposób roz-
liczone zostaną już w od-
niesieniu do dochodów za 
2018 rok. W kolejnym roku 
nowa forma rozliczeń bę-
dzie wprowadzona dla osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą (PIT-36 i PIT-
-36L).

Urząd Skarbowy wypeł-
ni zeznania podatkowe ba-
zując na informacjach od 
� rm, które przesyłają dane o 
dochodach swych pracowni-
ków, danych przekazanych 
przez podatnika w zeznaniu 
za ubiegły rok, np. nr KRS 
Organizacji Pożytku Pu-
blicznego, której przekazał 1 
proc. swego podatku czy PE-
SEL dzieci, gdy rodzice ko-
rzystają z ulgi na dzieci, nu-
mer rachunku bankowego.

Pamiętaj, 
by sprawdzić e-zeznanie
Deklarację   podatkową przy-
gotowaną przez urząd skar-
bowy będzie można zwery-
� kować i zaakceptować bez 
zmian; poprawić, np. zmie-
nić numer organizacji, któ-
rej chcemy przekazać 1 pro-
cent podatku; uzupełnić o 
dane, których nie posiadamy, 
np. o odliczenia związane z 
oszczędzaniem na indywidu-
alnym koncie zabezpieczeń 
emerytalnych. Pozostanie też 
możliwość odrzucenia elek-
tronicznego PIT-u i rozlicze-
nia się samodzielnie w urzę-
dzie skarbowym. 

- Jeżeli podatnik nie zro-
bi nic, 30 kwietnia e-PIT 
zostanie uznany za zaak-
ceptowany. Usługa będzie 
dotyczyć podatników roz-
liczających się zarówno in-
dywidualnie jak i wspólnie 
z małżonkiem, a ponad-
to osób samotnie wycho-
wujących dzieci – tłumaczy 
Jolanta Włodarczyk, kie-
rownik Działu Czynności 
Analitycznych i Sprawdza-
jących w Urzędzie Skarbo-
wym w Sochaczewie.

Ocieplasz dom, wymieniasz 
piec - oszczędzasz
Kolejną nowością obowią-
zującą od 2019 roku jest tak 
zwana ulga termomoderni-
zacyjna. Dzięki niej, przez 
trzy lata, podatnicy mogą 
odliczyć od dochodu nawet 
53 tys. zł wydane na szero-
ko rozumiane oszczędza-
nie ciepła. Z ulgi korzystać 
mogą właściciele lub współ-
właściciele domów jednoro-
dzinnych. Wykaz materia-
łów budowlanych, urządzeń 
i usług, których zakup 
uprawnia do odliczeń, zo-
stał określony w rozporzą-

dzeniu ministra inwestycji z 
21 grudnia ub. roku. Czyta-
my w nim, że odliczyć moż-
na wydatki na materiały bu-
dowlane wykorzystywane 
do docieplenia fundamen-
tów, zakup węzła cieplne-
go, kotła gazowego lub ole-
jowego, zbiornika na gaz lub 
olej, materiałów budowla-
nych do wykonania nowej 
instalacji grzewczej, zakup 
pompy ciepła, kolektora 
słonecznego wraz z osprzę-
tem, ogniw fotowoltaicz-
nych, nowych okien i drzwi 
(w tym garażowych). Odli-
czymy także koszty zwią-
zane z wykonaniem audytu 
energetycznego i dokumen-
tacji projektowej wskazują-
cej, jak ma przebiegać ter-
momodernizacja budynku 
oraz koszty montażu ko-
tłów czy pomp ciepła. Kata-
log jest bardzo szeroki.

- Warunkiem odlicze-
nia jest zakończenie przed-
sięwzięcia w okresie trzech 
kolejnych lat, licząc od koń-
ca roku podatkowego, w 
którym poniesiono pierw-
szy wydatek. Co ważne, od 
1 stycznia 2019 roku odli-

czać można także wydatki 
poniesione za zadania ter-
momodernizacyjne rozpo-
częte wcześniej. Przy czym 
czas realizacji takiego 
przedsięwzięcia nie może 
przekraczać trzech lat. 
Gdy kwota odliczenia nie 
będzie miała pokrycia w 
rocznym dochodzie podat-
nika, może on dokonywać 
odliczeń w kolejnych   la-
tach.   Wysokość poniesio-
nych wydatków ustala się 
na podstawie faktur, trzeba 
zatem zbierać faktury VAT 
- wyjaśnia Jolanta Włodar-
czyk.

Ministerstwo Finansów 
szacuje, że w pierwszym 
roku obowiązywania ulgi 
termomodernizacyjnej sko-
rzysta z niej ok. 100 tysięcy 
Polaków.

„Czyste Powietrze” 
nie łączy się z ulgą
Należy podkreślić, że odli-
czenia w ramach ulgi termo-
modernizacyjnej nie obej-
mują wydatków w części, w 
jakiej zostały do� nansowa-
ne ze środków NFOŚiGW 
lub wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. Mówiąc 
wprost, ulga termomoder-
nizacyjna to jedno, a pro-
gram „Czyste Powietrze” to 
drugie. Jeśli otrzymamy do-
� nansowanie z „Czystego 
powietrza” na zakup pieca 
gazowego, takiego wydat-
ku nie można odliczyć. Jeśli 
sami, z własnych pieniędzy 
ocieplimy dom, ulgę można 
bez przeszkód zastosować.

Przy tej okazji warto 
uspokoić rodziny planują-
ce skorzystanie z do� nan-
sowania w ramach „Czyste-
go Powietrza”, że program 
działa, a za kilka dni woje-
wódzkie fundusze ochrony 
środowiska na nowo zaczną 
przyjmować elektroniczne 
wnioski o dotacje.

Koniec z wypełnianiem PIT-ów 
i nowa ulga ekologiczna
Od początku 2019 roku zmieniło się kilka przepisów prawa podatkowego. Między innymi dzięki usłudze 
„Twój e-PIT” podatnicy nie będą musieli wypełniać i składać zeznań PIT 37 i PIT 38 – zrobi to za nich 
fi skus. Kolejna nowość jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy 
będą mogli uzyskać ulgę na termomodernizację w wysokości nawet do 53 tysięcy złotych.
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WAŻNY TEMAT

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Przypomnijmy - 21 stycznia 
2014 r. opinią publiczną w So-
chaczewie i w całym kraju 
wstrząsnęły wydarzenia w DPS 
w Młodzieszynie.  Funkcjona-
riusze Komendy Wojewódzkiej 
w Radomiu wraz z policjanta-
mi z naszego miasta dokonali 
zatrzymania pięciu osób - pra-
cowników Domu Pomocy Spo-
łecznej w Młodzieszynie. W 
kolejnych dniach jedną z tych 
osób zwolniono, a na jaw za-
częły wychodzić zdumiewające 
i oburzające ustalenia prokura-
tury w tej sprawie. W toku po-
licyjnych działań przeszukano 
pomieszczenia biurowe ośrod-
ka, zabezpieczając dokumenta-
cję jednostki, a także mieszka-
nia zatrzymanych osób, gdzie 
znaleziono odzież i żywność 
pochodzące z przestępstwa.

Pięcioletnie śledztwo
Od tamtych wydarzeń minęło 
już prawie pięć lat, w trakcie któ-
rych płocka prokuratura bada-
ła i dokumentowała wykryte w 
DPS nieprawidłowości. Efektem 
tej pracy jest liczący 1090 stron 
akt oskarżenia, a o skali wykry-
tych nadużyć świadczyć może 
wypowiedź płockiej prokurator 
Iwony Śmigielskiej-Kowalskiej.

- Skierowanym obecnie do 
sądu aktem oskarżenia objęto 
17 osób, w tym byłego dyrek-
tora Domu Pomocy Społecznej 
w Młodzieszynie - Justynę N., 
dwóch członków kadry zarzą-
dzającej DPS, byłego dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Sochaczewie Bar-
barę B. oraz byłego wicestaro-
stę sochaczewskiego Janusza C. 
- powiedziała nam prokurator.

Wśród oskarżonych znalazł 
się też mąż byłej dyrektor DPS, 
Jarosław S., jednocześnie były 
dyrektor jednego z wydziałów 

w starostwie. Prokuratura za-
rzuca mu, że pobierał od DPS 
wynagrodzenie za usługi, któ-
rych tak naprawdę nie świad-
czył. S. jest przy tym jedną z 
ośmiu osób, które przyznały 
się do winy i chcą dobrowolnie 
poddać się karze. Nie ma w tym 
gronie innych osób publicz-
nych, jak np. dawne kierownic-
two DPS, była dyrektor PCPR, 
czy były wicestarosta.

Zarzuty, jakie znalazły się 
w akcie oskarżenia, dotyczą po-
gwałcenia siedmiu artykułów 
Kodeksu Karnego w odniesie-
niu do blisko 20 paragrafów i, w 
zależności do jakiego przestęp-
stwa się odnoszą, zostały po-
grupowane w sześciu punktach: 
poświadczanie nieprawdy w do-
kumentacji dotyczącej zajęć wy-
równawczych i pobieranie wyna-
grodzenia z tytułu nieodbytych 
faktycznie zajęć; przywłaszcza-
nie środków pieniężnych pla-
cówki poprzez nabycie za nie 
towarów na własne potrzeby; 
przywłaszczanie umieszczonych 
w depozytach środków pienięż-
nych należących do pensjonariu-
szy Domu Pomocy Społecznej 
w Młodzieszynie; zatrudnianie 
w placówce swoich krewnych, 
którzy, nie świadcząc pracy, po-
bierali nienależne im wynagro-
dzenie; pobieranie pieniędzy na 
poczet delegacji służbowych, 
które faktycznie nie miały miej-
sca; korzystanie ze środków DPS 
przeznaczonych na kulturę dla 
pensjonariuszy i pracowników 
przez osoby nieuprawnione.

W toku śledztwa proku-
ratura ustaliła wielu pokrzyw-
dzonych działaniami oskar-
żonych i jej zdaniem są to: 
pensjonariusze Domu Pomo-
cy Społecznej w Młodzieszy-
nie, Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie, Dom Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sochaczewie. Jed-

nocześnie prokurator na poczet 
kar i ewentualnego obowiąz-
ku naprawienia szkody zabez-
pieczył majątek oskarżonych w 
kwocie około 2 mln złotych.

Podejrzani 
szukali winnych
W pierwszych latach trwania 
śledztwa nie próżnowała dwój-
ka z obecnie oskarżonych. Naj-
bardziej aktywna była przy tym 
Justyna N. Przed różnymi sąda-
mi wytoczyła procesy o naru-
szenie dóbr osobistych osobom, 
które o nieprawidłowościach 
w prowadzonej przez nią pla-
cówce poinformowały organa 
ścigania oraz media. Chodzi o 
Annę Krukowską, Eustachiu-
sza Zientarę i Mirosława Szy-
mańskiego. We wszystkich 
trzech przypadkach sąd od-
dalił powództwo N., uznając, 
że pozwani nie naruszyli swo-
imi działaniami dóbr osobi-
stych byłej przełożonej. Kil-
ka spraw oskarżona wytoczyła 
także naszej redakcji. Podnosi-
ła przy tym, że to nasze publika-
cje „zniszczyły ją” w jej rodzin-
nym mieście, bo jest niewinna i 
nie ma sobie nic do zarzucenia. 
Roszczenia Justyny N. w sto-

sunku do redakcji i jej pracow-
ników opiewały na kwotę po-
nad 100 tys. zł. Sąd jednak nie 
dał wiary większości stawia-
nych nam zarzutów, a proku-
ratura w akcie oskarżenia po-
twierdziła opisywane przez 
„ZS” zdarzenia.

Postawa oskarżonej pod-
czas trwających ponad dwa 
lata rozpraw przeciwko naszej 
redakcji bardzo kontrastowa-
ła z tym, co zobaczyli i usły-
szeli zgromadzeni na sali roz-
praw we wrześniu ubiegłego 
roku. Była dyrektor DPS od-
powiadała wtedy przed sądem 
w ramach wyłączonego z „afe-
ry DPS” wątku przywłaszcze-
nia należnych pracownikom 
premii i nagród. Podsądna nie 
tylko przyznała się do zarzu-
canych jej czynów, ale gorąco 
przeprosiła, mówiąc: „Nie ma 
takich słów, które by wyraziły 
to, co państwu zrobiłam. Bar-
dzo przepraszam. Wstydzę się 
mojego postępowania i, proszę 
mi wierzyć, ja z tym do koń-
ca życia będę żyła i nigdy sobie 
tego nie wybaczę”.

Były wicestarosta Janusz C. 
pozwał z kolei naszą redakcyjną 
koleżankę Jolantę Śmielak-So-

snowską, w tym czasie redaktor 
naczelną „ZS”, twierdząc m.in., 
że opublikowane przez nią ar-
tykuły, oparte na nieprawdzi-
wych i niesprawdzonych in-
formacjach, naruszyły jego 
godność osobistą, skompromi-
towały i poniżyły w oczach ro-
dziny, współpracowników i 
wyborców. Janusz C. zażądał 
przy tym zadośćuczynienia w 
wysokości 100 tys. zł.

Sąd nie dopatrzył się jednak 
żadnych nieścisłości w ukazu-
jących się na naszych łamach 
materiałach i roszczenia byłe-
go wicestarosty w całości odda-
lił. Dziś, jak poinformowała nas 
prokurator Iwona Śmigielska-
-Kowalska, prokuratura dyspo-
nuje materiałem dowodowym, 
który pozwolił postawić Janu-
szowi C. jedenaście zarzutów. 
Sześć dotyczy poświadczenia 
nieprawdy w dokumentach w 
celu przywłaszczenia środków 
pieniężnych, jeden przywłasz-
czania mienia DPS, a cztery 
odnoszą się do głośnej sprawy 
rozliczenia unijnego programu 
„Czas na samodzielność”, przy 
okazji którego, zdaniem pro-
kuratury, były wicestarosta wy-
korzystał swoją pozycję służbo-

wą, by za pośrednictwem PCPR 
przywłaszczyć 40.000 zł. C. ma 
zatrzymany paszport, zakaz 
opuszczania granic kraju oraz 
musiał wpłacić poręczenie ma-
jątkowe w wysokości 10.000 zł.

Pierwszy prawomocny 
wyrok już jest
Rok temu, 25 stycznia 2018, Pro-
kuratura Okręgowa w Płoc-
ku skierowała do Sądu Okręgo-
wego akt oskarżenia przeciwko 
trzem podejrzanym: byłej dy-
rektor DPS w Młodzieszynie 
Justynie N., byłej głównej księ-
gowej tej placówki, Elżbiecie G. 
oraz byłej kasjerce Barbarze P. 
Był to efekt wyłączenia z prowa-
dzonego śledztwa tylko jedne-
go wątku - przywłaszczenia pre-
mii i nagród pracowników DPS. 
W tamtej sprawie wszystkie trzy 
oskarżone już na początku pro-
cesu przyznały się do winy, a sąd 
wydał względem nich złagodzo-
ne wyroki: skazał byłą dyrektor 
DPS, byłą księgową oraz byłą ka-
sjerkę tego ośrodka na karę jed-
nego roku bezwzględnego po-
zbawienia wolności. Każda ze 
skazanych ma także zapłacić 
grzywnę w wysokości 100 sta-
wek dziennych po 30 zł. Wyrok 
objął również solidarne napra-
wienie szkody na kwotę blisko 
300.000 zł (jest to suma premii 
i nagród, które skazane przy-
właszczyły od pracowników 
DPS). Kobietom zasądzono tak-
że pięcioletni zakaz świadczenia 
pracy na rzecz instytucji pomo-
cy społecznej. Tamten wyrok 
jest już prawomocny.

Wszystko wskazuje na to, 
że skazane, już niedługo, tym 
razem w większym gronie, za-
siądą na ławie oskarżonych, by 
wysłuchać kolejnych zarzu-
tów. Niektórym z oskarżonych 
w tej sprawie grozi nawet 10 lat 
pozbawienia wolności. Sąd nie 
ustalił jeszcze terminu pierw-
szej rozprawy.

17 osób oskarżonych 
po pięciu latach śledztwa
Do Sądu Okręgowego w Płocku 18 grudnia ubiegłego roku trafi ł drugi akt oskarżenia w głośnej sprawie nazywanej aferą 
w DPS. Jest to efekt trwającego prawie pięć lat dochodzenia. Tym razem zarzuty, m.in. przekroczenia uprawnień w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, postawiono 17 osobom, w tym byłemu kierownictwu ośrodka i byłemu wicestaroście.
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Chyba już się Pan 
przyzwyczaił, że projekt 
budżetu miasta jest 
uchwalany jednogłośnie. 
28 grudnia było inaczej, 
plan dochodów i wydat-
ków Sochaczewa przyję-
to 11 głosami „za” przy 
aż 8 „przeciw”. 
Na pewno cieszy to, że mamy 
uchwalony budżet i możemy 
spokojnie przystąpić do jego 
realizacji. Dziękuję za jego po-
parcie radnym Sochaczew-
skiego Forum Samorządowe-
go i PiS. Jednocześnie muszę 
powiedzieć, że trochę niepo-
koi mnie stanowisko radnych 
Koalicji Obywatelskiej i Bez-
partyjnych Samorządowców, 
którzy nie zgłaszali żadnych 
wniosków ani poprawek do 
budżetu, a zagłosowali prze-
ciw niemu. A przypomnę, że 
ten budżet opisuje szczegółowo 
kontynuację bardzo ważnych 
inwestycji, na które są już pod-
pisane umowy, albo które już 
prowadzimy. Taką inwestycją 
jest np. zagospodarowanie tere-
nów nad Bzurą. Zdaniem czę-
ści radnych, negujących budżet, 
mielibyśmy przerwać te pra-
ce, zerwać umowę, oddać wie-
lomilionowe do� nansowanie? 
Jeszcze bardziej dziwi stanowi-
sko radnych Koalicji Obywatel-
skiej i Bezpartyjnych Samorzą-
dowców w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, któ-
rą jednogłośnie poparli zale-
dwie dwa tygodnie wcześniej, 
na sesji 14 grudnia. Między 14 
a 28 grudnia ten dokument 
nie zmienił się nawet o przeci-
nek, ale tym razem klub Koali-
cji Obywatelskiej i Bezpartyjni 
Samorządowcy byli „przeciw”. 

W dyskusji nad wielolet-
nią prognozą nie zgła-
szano żadnych propozy-
cji czy poprawek. Czemu 
radni zmienili zdanie?
Trudno mi powiedzieć. Mam 
nadzieję, że wyborcze emocje 
wkrótce opadną. Świąteczno-
-noworoczny czas temu sprzy-
ja. Liczę, że rozpocznie się nor-

malna praca dla dobra naszej 
wspólnoty, dlatego proszę rad-
nych, aby zaczęli ze sobą współ-
pracować, jak miało to miejsce 
w poprzedniej kadencji, któ-
ra, dzięki współpracy, tak pięk-
nie zapisała się w historii Socha-
czewa. 

Radni debiutanci dopiero 
się uczą, potrzebują cza-
su, by bliżej poznać me-
chanizmy, jakimi rządzi 
się samorząd.
Rozumiem to. Samorządo-
we dokumenty, szczególnie te 
dotyczące � nansów, są trud-
ne, dlatego zachęcam wszyst-
kich radnych, by korzystali z 
wiedzy pani skarbnik czuwają-
cej nad � nansami Sochaczewa 
ponad 28 lat. Przez niemal trzy 
dekady nie wprowadziła mia-
sta na „rafy”, i w tej kadencji też 
na pewno nie podpisze się pod 
żadną propozycją narażającą 
nas na kłopoty. 

Rok otwieramy niemal 
trzymilionową nadwyżką. 
Do budżetu ma wpłynąć 
więcej pieniędzy niż pla-
nujemy wydać. 
Budżet jest tak skonstruowa-
ny, żeby zabezpieczał wszystkie 
zadania miasta, funkcjonowa-
nie wszystkich jednostek, a tych 
mamy ponad dwadzieścia. Za-
dbaliśmy o pokaźną kwotę na 
inwestycje. To ponad 30 mln zł. 
Jednocześnie zostają nam pra-
wie 3 miliony oszczędności i w 
całości tę kwotę przeznaczamy 
na spłatę wcześniej zaciąganych 
zobowiązań, czyli znacząco ob-
niżymy wskaźnik długu. Co 
istotne, wszystkie zobowiąza-
nia planujemy spłacić do 2028 
roku. 

Na sesji mówił Pan, że ra-
tusz ma zamiar składać 

wnioski o kolejne dotacje, 
a to może oznaczać, że 
trzeba będzie  sięgnąć po 
nowe obligacje. 
Jeśli pojawi się możliwość otrzy-
mania do� nansowania pokry-
wającego 50-70 procent cał-
kowitych kosztów zadania, a 
potrzebny będzie wkład wła-
sny, bez wahania wyjdę do rady 
z taką propozycją. Trudno so-
bie wyobrazić, że dostajemy 
ogromną darowiznę i nie ko-
rzystamy z niej. Testem odpo-
wiedzialności za miasto, jego 
rozwój, może być wart 11,6 mln 
zł nowy, duży projekt obejmu-
jący budowę dróg i kanaliza-
cji deszczowej, w tym na tere-
nie dawnego Chemitexu oraz 
w rejonie ulic Płockiej i Łowic-
kiej. Liczymy na ok. 10 mln bez-
zwrotnej dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, ale 
do pozyskania tej kwoty nie-
zbędne będzie wyłożenie ok. 1,7 

mln wkładu własnego. Podob-
nie może być w przypadku bu-
dowy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2, dru-
giego etapu modernizacji sta-
dionu przy ul. Warszawskiej, 
remontu miejskiego odcinka 
ulicy 15 Sierpnia czy budowy 
am� teatru. 

Stać nas na nowe inwe-
stycje? 
Oczywiście, nasza kondycja � -
nansowa jest dobra i w tej ka-
dencji trzeba maksymalnie wy-
korzystać dotacje unijne, bo 
będą się kończyły. W poprzed-
niej kadencji nasze inwestycje 
� nansowaliśmy w zdecydowa-
nej większości dotacjami. To re-
welacyjny wskaźnik, zatem ko-
lejne próby dyskusji o rzekomo 
ciemnej stronie obligacji, co na 
grudniowej sesji próbowali ro-

bić niektórzy radni, uważam za 
bezcelowe, nie służące miastu, a 
jedynie bieżącej polityce. To, że 
sytuacja � nansowa miasta jest 
bardzo dobra, potwierdziła Re-
gionalna Izba Obrachunkowa 
wydając o budżecie i WPF po-
zytywne opinie. Nie miała żad-
nych uwag, żadnych zastrzeżeń. 

W tegorocznym budże-
cie pozycja numer jeden, 
o wartości ponad 10 mln, 
to budowa bulwarów nad 
Bzurą i przystani kajako-
wej z kawiarnią.
To naprawdę inwestycja XXI 
wieku. Sprawi, że miasto bę-
dzie jeszcze bardziej atrakcyjne 
i przyjazne mieszkańcom. Za-
gospodarowujemy tereny, które 
tylko w niewielkim fragmencie 
służyły wypoczynkowi i rekre-
acji, a teraz w całości zostaną 
oddane spacerowiczom, rowe-
rzystom, wędkarzom, opala-
jącym się i kąpiącym. Cały ten 
obszar będzie oświetlony, mo-
nitorowany a niemal do same-
go brzegu Bzury poprowadzi 
nas przebudowana i przedłu-
żona ulica Podzamcze. Ten ob-
szar będzie służył mieszkań-
com przez dziesiątki lat.

Imponująco prezentu-
je się zadaszona trybuna 
na stadionie przy ul. War-
szawskiej i to nie ostatnie 
prace na tym obiekcie.
Tak, gdyż przymierzamy się do 
przetargu na drugi etap, czy-
li budowy boiska z oświetle-
niem, odwodnieniem i sześcio-
torową bieżnią o nawierzchni 
syntetycznej. W jego obrębie 
mają też powstać skocznie w 
dal, wzwyż i rzutnia do pchnię-
cia kulą. Zdobyliśmy na ten cel 
prawie 2,6 mln do� nansowa-
nia. Podobnie duże wydatki, 
głównie pochodzące z unijnej 
dotacji, czekają nas w projekcie 
„Sochaczewski Eko-bus”. Kilka 
tygodni dzieli nas od ogłosze-
nia przetargu na zakup pięciu 
nowych autobusów spełniają-
cych restrykcyjne normy eko-
logiczne. Poprawimy nie tylko 

tabor ZKM, ale i jakość powie-
trza, którym oddychamy.

A co z budową amfi te-
atru? Ogłaszano już kilka 
przetargów i nie udało się 
znaleźć wykonawcy.
Poprosiliśmy biuro projektują-
ce am� teatr o sprawdzenie, czy 
może obniżyć koszty jego budo-
wy. Jeśli okaże się, że  am� teatr 
może powstać taniej, nie tracąc 
nic na jakości, warto pomyśleć 
o poprawkach w projekcie. Tak 
samo jak mieszkańcom zale-

ży mi na dokończeniu prac w 
rejonie wzgórza zamkowego a 
scena wraz z widownią jest nie-
zwykle ważnym elementem za-
gospodarowania tego obszaru. 

W tym roku ponad 800 
tys. urząd wyda na po-
krycie kosztów wyni-
kających z programu 
Sochaczewska Karta 
Mieszkańca oraz 310 tys. 
na dotacje dla fi rm pro-
wadzących żłobki i kluby 
dziecięce. 

To będzie rok decyzji zmieniają    cych miasto na lata
W 2019 rok samorząd miasta wszedł z uchwalonym budżetem, choć radni nie byli w tej sprawie 
jednomyślni. Rozpoczynający się rok, to czas kolejnych dużych projektów i ważnych decyzji związanych 
m.in. z budową zakładu geotermalnego, amfi teatru na podzamczu, a być może także projektowaniem 
własnego schroniska dla bezpańskich zwierząt. O wyzwaniach czekających nasz samorząd w 2019 roku 
z burmistrzem Piotrem Osieckim rozmawia Daniel Wachowski.

7 stycznia ruszył remont wojewódzkiej ulicy Chopina. Miasto dokłada się 
do projektu, na własny koszt zbuduje tam oświetlenie uliczne

Zadaszona trybuna prezentuje się imponująco

Drugi etap prac na stadionie przy Warszawskiej to budowa boiska wraz 
z bieżnią ze sztuczną nawierzchnią, odwodnieniem i oświetleniem

Mamy wodę cieplejszą o kilka stopni, bo na 
głębokości 1500 metrów osiąga 44-47 stopni. 
Mamy wodę słodką, bardzo dobrej jakości, o mi-
neralizacji poniżej pół grama na litr, a sam od-
wiert okazuje się wydajniejszy niż przypuszcza-
li naukowcy.  
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To będzie rok decyzji zmieniają    cych miasto na lata
To elementy naszej polityki za-
chęcającej rodziny do związa-
nia się na stałe z Sochaczewem. 
Jeśli ktoś tu odprowadza swoje 
podatki, posiada Sochaczew-
ską Kartę Mieszkańca, może 
korzystać z szeregu zniżek i 
ulg. We wspomnianych 800 
tysiącach odłożonych na kosz-
ty związane z SKM większość, 
bo 453 tysiące, to bezpłatne 
przejazdy autobusami ZKM. 
Program obejmujący uczniów 
od 4 do 24 roku życia wszedł w 
życie kilka miesięcy temu i na-
prawdę cieszy się sporym zain-
teresowaniem. Nie bez znacze-
nia jest fakt, że na darmowych 
przejazdach rodzic oszczędza 
rocznie ponad 400 zł, a prze-
cież są rodziny, w których au-
tobusami jeździ dwoje lub troje 
dzieci. Łatwo policzyć, ile pie-
niędzy zostaje w rodzinnych 
portfelach. Równie ważny jest 
aspekt ekologiczny, czystość 
powietrza którym oddychamy. 
Jeśli dzięki temu programo-
wi kilkuset rodziców przestało 
rano dowozić dzieci do szko-
ły, warto było wyjść z tą propo-
zycją. Jeśli chodzi o ponad 300 
tysięcy dotacji dla � rm prowa-
dzących żłobki i kluby dzie-
cięce, to widzimy już zainte-
resowanie tym projektem. Co 
istotne, z dopłat sięgających na-
wet 300 zł miesięcznie, mogą 
korzystać także osoby prowa-
dzące jednoosobową działal-
ność gospodarczą. Liczę, że do-
płatami do miejsc w żłobkach 
poważnie zainteresują się pry-
watne przedszkola. Jeśli mają 
wolne pomieszczenia, chcą 
otworzyć klubik dla maluchów 
z Sochaczewa, jesteśmy gotowi 
wziąć na siebie część kosztów. 

Kolejny raz miasto poma-
ga fi nansowo Mazowiec-
kiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich. Po Cho-
dakowskiej, teraz czas na 
ulicę Chopina. 
7 stycznia wykonawca za-
mknął drogę dla ruchu i roz-
począł jej gruntowny remont. 
Tradycyjnie już dokładamy 
się do prac na drogach woje-
wódzkich leżących w grani-
cach miasta. Mam na myśli 
odłożone 700 tys. zł na oświe-
tlenie Chopina, czyli ułoże-
nie linii energetycznej i po-
stawienie lamp. Przetarg na 

wykonanie tych prac zostanie 
ogłoszony za kilka dni. Wcze-
śniej zapłaciliśmy za projekt 
przebudowy ulicy Chopina, 
a ZWiK wymienił tam wo-
dociąg. Ale to nie jedyna te-
goroczna inwestycja MZDW 
w Sochaczewie, bo marsza-
łek odłożył 4 mln zł na grun-
towny remont odcinka ulicy 
15 Sierpnia, między obwodni-
cą a skrzyżowaniem z Kościń-
skiego. 

W czasie grudniowej sesji 
wrócił temat przyszłości 
schroniska Azorek, pro-
wadzonego przez miasto, 
ale funkcjonującego na 
terenie sąsiedniej gminy 
Sochaczew. Jakie będą 
jego losy?
Cały czas liczę, że gmina So-
chaczew zmieni plan zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla wsi Kożuszki Parcel i 
nie będzie dążyła do likwi-
dacji dobrze funkcjonujące-
go schroniska, z którego też 
korzysta. 18 stycznia odbę-
dzie się Konwent Samorzą-
dów Powiatu Sochaczewskie-
go. Wspólnie z panią starostą 
i wójtami gmin porozmawia-
my m.in. o budowie wspólne-
go schroniska o zasięgu po-
wiatowym. Jeśli nie zyskamy 
akceptacji gmin, zostanie-
my postawieni pod ścianą i 

zmuszeni do prowadzenia 
tego zadania sami, zwróci-
my się z pytaniem do wła-
ścicieli nieruchomości w So-
chaczewie, czy posiadają 
tereny, gdzie może być zloka-
lizowane schronisko. Nieste-
ty samorząd miasta nie ma 
terenów, które można prze-
znaczyć pod budowę azy-
lu dla bezpańskich zwierząt, 
zatem musi się pojawić pod-
miot prywatny, który zaofe-
ruje nieruchomość i działka 
ta zyska akceptację społecz-
ną. Jednocześnie o spraw-
dzenie, czy gdzieś w powie-
cie są grunty skarbu państwa 

nadające się pod tego rodza-
ju działalność, wystąpiłem 
już do pani starosty. Chcę 
podkreślić, że takie wyłącz-
nie miejskie schronisko nie 
przyjmowałoby czworono-
gów spoza Sochaczewa.

Koniec umów z sąsiedni-

mi gminami?
Tak. 

Gdzie powstanie tężnia 
solankowa i park lino-
wy, dwa zwycięskie pro-
jekty ostatniej edycji So-
chaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego?
Tężnia solankowa stanie na 
terenie Integracyjnego Ogro-
du Zabaw i Sportu przy al. 
600-lecia. Park linowy naj-
prawdopodobniej zbudujemy 
w Chodakowie, na terenie bo-
iska MOSiR. To najciekawsza 
lokalizacja. 
Na koniec chciałbym za-

pytać o odwiert geoter-
malny. Mamy dla miesz-
kańców dobre wieści. 
Miasto leży na pokładach 
słodkiej i ciepłej wody.
Odwiert zakończył się sukce-
sem. Paramenty wody, do której 
doszło wiertło, są lepsze niż za-
kładano. Celowaliśmy w słod-
ką wodę o temperaturze ok. 40 
stopni, nadającą się do picia i 
wykorzystania w miejskim sys-
temie grzewczym. Mamy wodę 
cieplejszą o kilka stopni, bo na 
głębokości 1500 metrów osią-
ga 44-47 stopni. Mamy wodę 
słodką, bardzo dobrej jakości, 
o mineralizacji poniżej pół gra-
ma na litr, a sam odwiert okazu-
je się wydajniejszy niż przypusz-
czali eksperci. Liczyliśmy, że na 
powierzchnię wypłynie 150 m3 
wody na godzinę, a wstępne ba-
dania mówią o 190 m3. Drugi 
krok to budowa zakładu geo-
termalnego. W ubiegłym tygo-
dniu odbyło się posiedzenie So-
chaczewskiego Klastra Energii, 
czyli podmiotów pracujących 
nad wykorzystaniem naszych 
wód geotermalnych. Takich ro-
boczych spotkań klastra będzie 
teraz więcej. Przed nami rok 
wyzwań i decyzji zmieniających 
oblicze miasta na długie lata.

Projekt Sochaczewski Eko-bus zakłada, że w 2019 roku miasto kupi pięć 
autobusów. W ramach programu już w ub. roku na naszych ulicach 
stanęło ok. 30 nowych wiat przystankowych

Bulwary nad Bzurą to największa tegoroczna inwestycja

Przymierzamy się do przetargu na drugi etap 
modernizacji stadionu, czyli budowy boiska z 
oświetleniem, odwodnieniem i sześciotorową 
bieżnią o nawierzchni syntetycznej. W jego obrę-
bie mają też powstać skocznie w dal, wzwyż i rzut-
nia do pchnięcia kulą.

Krótko z miasta
W czasie ostatniej sesji rady (28.12) radni zatwierdzili budżet 
Sochaczewa na 2019 rok oraz wieloletnią prognozę fi nansową 
opisującą, z jakich źródeł ratusz będzie płacił za prowadzone 
inwestycje. Przed głosowaniami radni zadali serię pytań, na 
które odpowiedzi udzielali burmistrz i skarbnik miasta. Oto one.

Co z budową sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2?
Zapewniam, że deklaracje są cały czas aktualne - mó-
wił burmistrz Osiecki. Przygotowujemy się do złożenia 
wniosku, do pozyskania środków zewnętrznych. W 
zależności od tego, jaki będzie ten montaż fi nansowy, 
zaproponujemy państwu zmiany w wieloletniej progno-
zie fi nansowej.

Gdzie powstanie park linowy?
Bardzo poważnie rozważana jest lokalizacja na terenie 
kompleksu sportowego MOSIR w Chodakowie. - Skła-
niamy się ku formule zaprojektuj i wybuduj. Jesteśmy 
obligowani terminem, bo to inwestycja prowadzona w 
ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego i 
musi być zrealizowana w jednym roku - odpowiedział 
burmistrz. 

Dlaczego w budżecie nie ma remontu ulicy 15 
Sierpnia?
Miasto złożyło wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji 
pokrywającej 50 procent kosztów, niestety nie uzyskał on 
dofi nansowania, w związku z tym droga nie znalazła się 
w projekcie budżetu. - Nie rezygnujemy z tego zadania. 
Rusza nowy, nieco zmodyfi kowany program przebudo-
wy dróg lokalnych, Fundusz Dróg Samorządowych, i 
w nim będziemy aplikować o środki - mówił burmistrz. 
Dodał, że niebawem ma się rozpocząć modernizacja wo-
jewódzkiego odcinka ulicy 15 Sierpnia, od obwodnicy do 
skrzyżowania z ulicą Inżynierską, która niestety będzie 
rodziła pewne perturbacje dla kierowców. - Więc może 
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Inwestycje 
się nie spotkają, a o kilka miesięcy miną. 

Kiedy w budżecie miasta pojawią się pieniądze 
na budowę żłobka w Chodakowie?
- Temat miejsc w żłobkach spotkał się w czasie kam-
panii wyborczej z konkretnymi zobowiązaniami z mojej 
strony. Te deklaracje chcę zrealizować tworząc miejsca 
nie tylko w Chodakowie, ale także w dzielnicy Boryszew 
- mówił burmistrz. - Najpierw musi powstać dokumen-
tacja projektowa, trzeba też dokładnie sprawdzić, jakie 
są zasady aplikowania o dotacje na budowę żłobków.  
Myślimy o budowie dwóch fi lii żłobka mieszczącego się 
przy ul. Prezydenta Kaczorowskiego. Pierwsza miałaby 
się mieścić przy przedszkolu nr 7 w Boryszewie, druga 
przy przedszkolu nr 6 w Chodakowie. 

Co oznacza zapis w budżecie, że rada godzi się 
na finansowanie przejściowego deficytu budżeto-
wego do kwoty 5 mln zł?
Jolanta Brzóska wyjaśniła, że to bufor bezpieczeństwa 
dla miasta, w sytuacji, gdyby nastąpiło skumulowanie 
wydatków. Tak może się zdarzyć, gdy np. określone-
go dnia trzeba przelać wykonawcom duże kwoty za 
prowadzone na terenie miasta inwestycje. Przeciętny 
Kowalski, mający konto w banku, może korzystać z 
debetu, czyli kredytu w rachunku bieżącym, a miasto 
na tej samej zasadzie na kilka czy kilkanaście dni może 
skorzystać z przejściowego defi cytu. - Zapis odnośnie 
defi cytu mamy co roku w budżecie. Na przestrzeni 
wielu lat z tego buforu burmistrzowie korzystali tylko raz 
lub dwa - podsumowała Jolanta Brzóska. 
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INWESTYCJE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp.  z o. o. 
poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

Kierownik Oczyszczalni Ścieków 
i Stacji Uzdatniania Wody

Miejsce pracy: Sochaczew

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii 

środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej, budowlanej lub pokrewne
• minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

• wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody 
oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji inwestycji i remontów, 

utrzymania/eksploatacji urządzeń
• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
• znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony 
Środowiska, Prawa Zamówień Publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń

• doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Oczyszczalni Ścieków 
oraz Stacji Uzdatniania Wody oraz w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
• umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych 

• umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań
• umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań
• umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami ludzkimi

• dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
• samodzielność, dokładność, komunikatywność, umiejętność współpracy, 

obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność, 
odporność na stres, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

Maszynista pomp /elektromonter 
Miejsce pracy: Sochaczew

Wymagania:
• wykształcenie min. zawodowe, średnie elektromonter/automatyk • uprawnienia 

SEP E do 1 kV • umiejętność obsługi komputera • prawo jazdy kat. B • mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej na adres: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew, 
ul. Rozlazłowska 7 lub elektronicznie na adres: zwik@zwik.sochaczew.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert 
nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania aplikacji, ochrony danych 
osobowych, wymagań stawianych kandydatom, zakresu obowiązków pracownika 

na danym stanowisku, wymaganych dokumentów czy dodatkowych atutów branych 
pod uwagę w procesie rekrutacji, zamieszczono na stronie zwik.sochaczew.pl, 

w zakładce KARIERA/ oferty pracy.

INFORMACJA
Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie wywieszone zostały 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie: 
1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w użytkowanie
Nr 254.2018 z dnia 20.11.2018r. (działki gruntu nr 79/9 ul. 
Batalionów Chłopskich, nr 933/9 Plac Kościuszki, nr 1668/1 
i 1667/5 ul. Traugutta)

2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę
Nr 273.2018 z dnia 18.12.2018r. (działka gruntu nr 1842/13 
położona przy ul. 1 Maja)

3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w najem
Nr 272.2018 z dnia 18.12.2018r. (działka gruntu nr 434 
położona przy ul. Energetycznej)

4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia
Nr 261.2018 z dnia 04.12.2018r. (działka gruntu nr 107/3 
położona przy ul. Targowej) 

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Drogę trzeba było zamknąć na 
całej długości, dopuszczając je-
dynie dojazd do posesji, gdyż 
wykonawca rozpoczął prace od 
głębokich wykopów pod kana-
lizację deszczową. Na razie zi-
mowa aura nie przeszkadza bu-
dowlańcom.

Prace prowadzone są punk-
towo, w miejscu najgłębszych, 
aż sześciometrowych wyko-
pów, i idą w umiarkowanym 
tempie. Jak wyjaśnia kierownik 
budowy, dzieje się tak z uwa-
gi na konieczność zachowania 
istniejących przyłączy kana-
lizacyjnych, co wiąże się z ko-
niecznością zakładania skom-
plikowanych szalunków. Kiedy 
studnie zostaną już zamonto-
wane, wykonawca rozpocznie 
zrywanie reszty nawierzchni.

Zakres zaplanowanych 
prac jest bardzo duży. Kosztem 
około 11 mln zł jezdnia ma zo-
stać wymieniona razem z pod-
budową. Powstaną nowe od-
wodnienia, chodniki, miejsce 
dla rowerzystów.

W prowadzonym przez 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich remoncie w dużym 
stopniu partycypuje miasto. W 
budżecie na ten rok radni za-
bezpieczyli 700.000 zł na mo-
dernizację oświetlenia tej uli-
cy. Wcześniej ratusz zadbał o 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej remontu, co kosz-
towało 108.000 zł i zlecił opra-
cowanie dokumentacji pod bu-
dowę oświetlenia za prawie 60 
tys. zł.

Wykonawca zapewnia, że 
robi wszystko, żeby zachować 
możliwość dojazdu do pose-
sji, co ułatwiają liczne na tym 
odcinku, odchodzące od ul. 
Chopina, uliczki. Trzeba jed-
nak pamiętać, że ulica jest wy-
łączona z ruchu i nie da się nią 
przejechać od torów wąskoto-

rówki do ronda Jana Pawła II. 
Z tego powodu  ZKM zmienił 
kursowanie niektórych linii. 
Od 7 stycznia do odwołania 
autobusy linii 1, 2, 3, 3A, 5, 6, 
LD i DHL korzystają z objaz-
du ulicami Trojanowską, Łą-
kową i Młynarską. To także 
objazd wyznaczony dla samo-
chodów osobowych. Objazd 
dla ciężarówek wyznaczo-
no drogą wojewódzką nr 575 
(Kazuń-Śladów-Kamion) i łą-
czącą się z nią drogą krajową 
nr 50, której część stanowi ob-
wodnica Sochaczewa.

Remont ulicy Chopina 
ma potrwać do połowy roku 
i chyba wszyscy kierowcy ży-
czą wykonawcy, by nie na-
potkał żadnych przeszkód, a 
pogoda dopisywała. Chopi-
na to jedna z najważniejszych 
dróg w mieście, zapewniają-
ca komunikację z Chodako-
wem, Żelazową Wolą, Żuko-
wem czy dalej Brochowem.

Przy tej okazji warto przy-
pomnieć, że w latach 2016-
2019 samorząd Mazowsza 
chce zainwestować w swoje 
ulice leżące w granicach ad-
ministracyjnych miasta po-
nad 37 mln zł. Za nami już 
m.in. gruntowna moderni-

zacja dwóch rond w Choda-
kowie i przy wiadukcie PKP, 
wymiana asfaltu i chodników 
przy ul. Piłsudskiego, budowa 
mostu na Pisi, wspólna z ratu-
szem przebudowa ulicy Cho-
dakowskiej, przebudowa ulicy 
Chopina od ronda Jana Paw-
ła II w kierunku gminy So-

chaczew i alei 600-lecia - od-
cinka od Trojanowskiej do 
Warszawskiej. W tym roku, 
oprócz Chopina MZDW 
chciałby się zająć także odcin-
kiem ul. 15 Sierpnia, między 
obwodnicą miasta a skrzyżo-
waniem z Kościńskiego i Bo-
ryszewską.

Remont zaczęli od 
wkopania studni
To chyba najbardziej wyczekiwany remont ostatnich lat. 7 stycznia 
ruszyła przebudowa wojewódzkiej ulicy Chopina, jej odcinka między rondem
Jana Pawła II a torami wąskotorówki. Od tego dnia autobusy ZKM jeżdżą 
do Chodakowa objazdem - ulicą Trojanowską, Łąkową i Młynarską.
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W MIEŚCIE

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” oraz przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania tej zmiany na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w 
Dz. U. z 2018 poz. 1945)  oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 i art. 
40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 
2018 poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Sochaczewie uchwały nr III/15/18  z dnia 28 grudnia 2018 
r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej 
zmiany studium.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, 
ul. 1 Maja 16,  96-500 Sochaczew, w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza 
Miasta Sochaczew. 

Zastępca Burmistrza
Dariusz Dobrowolski

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT
O OBOWIĄZKU 

USUWANIA 
NADMIARU 

ŚNIEGU 
Z DACHÓW

W związku z obecnymi 
warunkami pogodowymi 
i zagrożeniem związa-
nym z zaleganiem śnie-
gu i lodu na dachach, 
Komenda   Powiatowa 
Pa ń s t wowe j    S t r a ż y 
Pożarnej przypomina, że 
obciążone dachy sta-
nowią zagrożenie nie 
tylko dla osób znajdują-
cych się w budynku, ale 
także   przypadkowych 
przechodniów. 

Szczególną uwagę należy 
zwrócić na dachy płaskie, 
o małym kącie nachylenia 
lub powierzchni powyżej 
1000 m2, a także budynki 
o powierzchni zabudowy 
powyżej 2000 m2 (hiper-
markety, hale targowe, 
sportowe, magazyny).

Strażacy przypominają, że, 
zgodnie z przepisami, za 
stan techniczny obiektów 
budowlanych odpowiadają 
właściciele lub zarządcy 
budynków. Za niedopeł-
nienie obowiązku usuwa-
nia z dachów nadmiernych 
opadów śniegu oraz sopli 
grożą kary przewidziane 
prawem budowlanym - od 
grzywny do pozbawienia 
wolności. 

Ewentualne przypadki za-
niedbań należy zgłaszać 
do powiatowych inspekto-
rów nadzoru budowlanego.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Ranking uwzględnia 500 
najlepszych liceów oraz 300 
techników w Polsce. Licea 
ogólnokształcące zostały 
ocenione za pomocą trzech 
kryteriów. Każde z nich po-
siadało odpowiednią wagę 
procentową: sukcesy szkoły 
w olimpiadach (30%), wy-
niki matury z przedmiotów 
obowiązkowych (25%), oraz 
wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych (45%). W 
przypadku techników oce-
nie podlegały cztery kry-
teria z następującą wagą 
punktową: olimpiady (20%), 
przedmioty obowiązkowe 
(20%), przedmioty dodat-
kowe (30%), egzamin zawo-
dowy (30%).

Spadek w rankingu zali-
czyło Liceum Ogólnokształ-
cące im. F. Chopina. Zaj-
mując w ubiegłym roku 157 
miejsce szkoła mogła się 
szczycić tak zwaną złotą tar-
czą, którą otrzymują licea 
z pierwszej dwusetki zesta-
wienia. Niewiele jednak za-
brakło. „Chopin” w rankin-

gu 2019 zajął 201 miejsce 
i, używając nomenklatury 
sportowej, musi zadowolić 
się srebrem. W rankingu li-
ceów ogólnokształcących na 
Mazowszu LO zaliczyło spa-
dek z 45 na 54 lokatę. 

Ogromny awans, o 87 
miejsc, odnotowało za to 
technikum w Zespole Szkół 
im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza. Szkołę sklasy� kowano 
na 92 lokacie w Polsce. Pla-
cówka w Chodakowie bę-
dzie mogła identy� kować 

się w 2019 roku złotą tar-
czą jako jedno z najlepszych 
techników na Mazowszu. 
W zestawieniu wojewódz-
kim awansowało z 21 na 12 
miejsce.

- Wynik, jaki osiągnę-
ła nasza szkoła, podnosi jej 
prestiż, ale przede wszyst-
kim powinien być ważnym 
kryterium i wskazówką dla 
absolwentów szkół podsta-
wowych i gimnazjów oraz 
ich rodziców, którzy w 2019 
roku stają przed wyborem 

szkoły średniej. Wszyst-
kich, którzy z sukcesem 
chcą zdać egzamin zawodo-
wy i maturę zapraszamy do 
nauki w naszej szkole – za-
chęca dyrektor „Iwaszkie-
wicza”, Hanna Bonecka.

Należy podkreślić, że 
zarówno „Chopin” jak i 
„Iwaszkiewicz” nie zdoby-
ły żadnych punktów za suk-
cesy ich uczniów w olim-
piadach przedmiotowych. 
Może warto zwrócić na to 
uwagę, aby w przyszłości 

osiągnąć jeszcze wyższe lo-
katy w ogólnopolskich ran-
kingach. 

Kolejny rok w zestawieniu 
zabrakło Liceum Sióstr Nie-
pokalanek z Szymanowa, któ-
re w poprzednich rankingach 
zajmowały najwyższe miejsce 
wśród szkół w naszym powie-
cie. Przyczyny nie należy jed-
nak upatrywać w spadku po-
ziomu kształcenia w tej szkole, 
a w tym, że w ubiegłym roku 
do matury przystąpiło tam 
zbyt mało absolwentek, by 
mogła ona tra� ć do rankingu 
„Perspektyw”.

Pełen ranking znaleźć 
można na stronie interne-
towej www.perspektywy.pl.

XXI edycja rankingu 
przygotowana przez Funda-
cję Edukacyjną Perspekty-
wy ukazała się w atmosferze 
podejrzeń o pomyłki w spo-
sobie oceniania szkół, któ-
rych nie skorygowano przez 
lata (Onet.pl). Dopóki jed-
nak sprawa nie zostanie osta-
tecznie wyjaśniona, ranking 
„Perspektyw” jest nadal naj-
lepszym źródłem informacji 
dla uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. 

Chodakowski Iwaszkiewicz 
zdobywcą złotej tarczy

Jednym z kierunków w technikum w "Iwaszkiewiczu" jest klasa o profilu żywienie i usługi gastronomiczne

INFORMACJA
9 stycznia, podczas betonowania stropu nad 
piwnicą budynku przystani kajakowej, nastą-
piła awaria szalunków. Uszkodzeniu uległa 
część szalunków stropu o wymiarach ok. 3 
x 12 m, natomiast część stropu o wymiarach 
ok. 6 x 12 m, która również była betonowana 
9 stycznia nie uległa uszkodzeniu. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochacze-
wie wstrzymał na tym obiekcie prowadzenie 
dalszych prac i zobowiązał inwestora, czyli 
miasto Sochaczew, do sporządzenia i przed-
stawienia w BINB ekspertyzy technicznej 
wykonanych robót. 
Prace zostaną wznowione po analizie zapisów 
ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu pozo-
stałej części konstrukcji stropu.

Wydawnictwo „Perspektywy” 10 stycznia ogłosiło coroczny ranking szkół średnich. Znalazły się w 
nim dwie sochaczewskie placówki - Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina oraz technikum 
w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza. „Chopin” spadł ze 157 lokaty na 201 miejsce w kraju. 
Wysoki awans odnotowało technikum w „Iwaszkiewiczu” - ze 179 na 92 miejsce.
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Nowy rok dla pensjonariu-
szy Domu Pomocy Społecz-
nej rozpoczął się od odwie-
dzin kolędników. Te wizyty 
bardzo cieszą mieszkańców 
domu.

5 stycznia gościli w placów-
ce artyści z zespołu mu-
zycznego Piewcy Nadziei 
z Milanówka. Przy akom-
pa n ia menc ie    for tepia-
nu wykonali koncert pie-
śni kolędowych. Zachęceni 
mieszkańcy domu szybko 

dołączyli do wspólnego 
śpiewania. 

Z kolei w zimowy dzień 
8 stycznia DPS odwiedziła 
młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Brzozowie, prezen-
tując jasełka w formie nieco 
odmiennej od powszechnie 
znanej.    Przedstaw ienie 
wzbudziło duże zaintereso-
wanie widowni, zwłaszcza że 
bezpośrednio po nim pen-
sjonariusze zostali obdaro-
wani pięknymi życzeniami i 
smacznymi jabłkami.

Starosta sochaczewski Jo-
lanta Gonta podsumowując 
projekt budżetu podkreśli-
ła, iż jest to dobry i perspek-
tywiczny budżet, który za-
pewnia stabilność w postaci 
środków na bieżące funk-
cjonowanie powiatu, a jed-
nocześnie harmonijny jego 
rozwój. 

Zabezpieczone są w nim 
środki na kontynuację roz-
poczętych projektów, za-
kupy inwestycyjne, reali-
zację nowych zadań m.in. 
dalsze remonty i moderni-
zacje dróg, poprawę infra-
struktury szkolnej, dalsze 
działania wprowadzające 
do budowy nowej przepra-
wy mostowej przez rzekę 
Bzurę w Sochaczewie czy 
tunelu w Teresinie. Zapisa-
no ponad 6,5 mln zł środ-
ków na inwestycyjne wkła-
dy własne, które pozwolą na 
pozyskanie również w roku 
2019 zewnętrznych dotacji, 
z których powiat dotychczas 
umiejętnie korzysta.

Podczas III sesji do gro-
na radnych, składając uro-
czyste ślubowanie, dołączył 
Józef Chocian, który decy-
zją Komisarza Wyborcze-
go w Płocku zastąpił rad-
nego Marka Fergińskiego. 
Ten ostatni ponownie objął 
stanowisko zastępcy bur-
mistrza Sochaczewa, tym 
samym rezygnując z zasia-
dania w Radzie Powiatu w 
Sochaczewie. Józef Cho-
cian uzyskał drugi wynik 
w ostatnich wyborach jako 
kandydat w okręgu numer 3 
z listy Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego. Co 
ważne, przeważającą decy-
zją rady uzupełnił on skład 
jej prezydium jako wice-
przewodniczący. 

Rada powiatu, aby 
usprawnić swoje działa-
nia w nowym roku, przyję-
ła harmonogram pracy na 
2019 rok. Dokument po-

dzielony został na cztery 
kwartały, każdy z nich za-
wiera zagadnienia dotyczą-
ce zaplanowanych działań 
m.in. odnośnie budżetu czy 
też sprawozdań z działal-
ności i realizacji zadań jed-
nostek podległych tj. Po-
wiatowego Zarządu Dróg, 
Szpitala Powiatowego, Po-
wiatowego Urzędu Pracy, 
szkół i placówek opieki spo-
łecznej. 

W każdym kwartale rad-
ni zajmą się uchwaleniem 
zmian w budżecie i Wielo-
letniej Prognozie Finanso-
wej. Wynika to z koniecz-
ności aktualizacji zadań 
budżetowych, w związ-
ku z nowymi zadaniami 
i wpływającymi środka-
mi. W pierwszych trzech 
miesiącach roku zatwier-
dzą plan podziału środ-
ków z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, zapo-
znają się z informacją o sy-
tuacji na rynku pracy oraz 
na temat zapobiegania prze-
stępczości czy ochrony bez-
pieczeństwa obywateli. W 
pierwszym kwartale rada 
zaplanowała też przyjęcie 
sprawozdań m.in. z dzia-

łalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku w roku 
2018, o wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycie-
li na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowe-
go w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez powiat 
sochaczewski, jak również z 
realizacji programu współ-
pracy powiatu z organiza-
cjami pozarządowymi za 
miniony rok.

Sprawozdanie roczne z 
wykonania budżetu za 2018 
rok i udzielenie absoluto-
rium Zarządowi Powiatu 
to kolejne zadanie rady po-
wiatu, tym razem w planie 
drugiego kwartału. Uzyska-
nie absolutorium to jedna z 
najważniejszych uchwał dla 
każdego samorządu, któ-
ra służy kontroli wykony-
wania budżetu przez organ 
wykonawczy jednostek sa-
morządu terytorialnego. W 
tym samym okresie radni 
zapoznać się mają z infor-
macją zarządu o realizacji 
wcześniej podjętych uchwał 
oraz z informacją z działal-
ności Powiatowego Zarządu 
Dróg, jak również o funk-
cjonowaniu Szpitala Powia-
towego i lecznictwa specja-

listycznego. Ponadto rada 
ma zatwierdzić bilans ZOZ 
Szpitala Powiatowego za 
2018 rok oraz zapoznać się 
z oceną zasobów pomocy 
społecznej w powiecie so-
chaczewskim.

Sprawozdanie z wyko-
nania budżetu za pierwsze 
półrocze 2019 roku to zada-
nie, które realizowane bę-
dzie w kolejnym, trzecim 
kwartale br. Wówczas też 
przedstawione ma być spra-
wozdanie z działalności Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
również za okres styczeń - 
czerwiec br. 

Z kolei w ostatnich mie-
siącach roku radni zapla-
nowali prace nad uchwale-
niem programu współpracy 
z organizacjami pozarzą-
dowymi na kolejny rok, za-
poznają się ze stanem re-
alizacji zadań oświatowych 
za rok szkolny 2018/2019. 
Uchwała budżetowa doty-
cząca planu dochodów i wy-
datków w roku 2020, która 
to stanowi podstawę polity-
ki � nansowej powiatu, zo-
stanie przyjęta pod koniec 
tego roku.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Uczniowie z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Erminowie 
wzięli udział w V Między- 
szkolnym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek Szkół Specjal-
nych i Klas Integracyjnych 
„Kolęda z Gwiazdami” oraz 
w konkursie plastycznym 
„Najpiękniejsza karta bo-
żonarodzeniowa”.   Orga-
nizatorem był Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Żyrardowie im. 
Marii Grzegorzewskiej.

Uczeń klasy VIII Bartłomiej 
Rutkowski wykonał pasto-
rałkę pt. „To dla nas przy-
szedłeś na świat”, zajmując 
trzecie miejsce w katego-

rii solistów powyżej 14 lat. 
Muzyka jest dla Bartka for-
mą wyrażania  wrażliwości i 
wielką pasją.

Uczeń klasy IV Piotr Ra-
domski zaśpiewał pastorał-
kę pt. „Leć kolędo w świat”, 
zajmując drugie miejsce w 
kategorii solistów do lat 14. 
Piotrek cały zdaje się być 
muzyką. Jest ona dla niego 
niezwykłą formą wypowie-
dzi, której potra�  całkowi-
cie się oddać.

W konkursie plastycz-
nym „Najpiękniejsza karta 
bożonarodzeniowa” pierw-
sze miejsce zajęła klasa 2-3 
PPb.

ZSS Erminów

Budżet i plan pracy 
na 2019 rok uchwalone
Siedemnastoma głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw” i dwóch wstrzymujących się 
rada powiatu przyjęła 28 grudnia plan dochodów i wydatków na rok 2019. W powiatowym 
budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81.056.700 zł oraz wydatki równe 
79.996.200 zł. Różnica wynosząca ponad milion złotych stanowi nadwyżkę budżetu. 
Zostanie ona przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Plastycznie i muzykalnie

Kolędowanie w DPS
w Młodzieszynie
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Na terenie miasta rozloko-
wanych jest 16 kamer miej-
skiego monitoringu, obsłu-
giwanych całą dobę, przez 
siedem dni w tygodniu. Sys-
tem działa od ponad de-
kady i ulegał przez te lata 
stopniowej rozbudowie. W 
budżecie na 2019 rok sa-
morząd miejski przewidział 
środki w wysokości 123 ty-
sięcy złotych na moderniza-
cję systemu miejskiego mo-
nitoringu.

W 2018 roku operato-
rzy zarejestrowali w sumie 
254 zdarzenia. Dla porów-
nania w 2017 roku było ich 
184, w 2016 r. - 330. Raport 
wyróżnia dziewięć katego-
rii incydentów. Struktura 
ubiegłorocznych zdarzeń 
przedstawia się następująco: 
31,5% interwencji dotyczyło 
leżących nietrzeźwych, 29% 
wykroczeń i kolizji w ruchu 
drogowym, 16,5% przeby-
wania na wzgórzu zamko-
wym poza godzinami zwie-
dzania, 10% spożywana 
alkoholu w miejscu publicz-
nym, 8% - niszczenia mie-
nia. Pozostałe zaobserwo-
wane incydenty to: bójki i 
pobicia (7 zdarzeń), pożary i 
podejrzenie ich wystąpienia 
(5), inne (25). Najwięcej in-
cydentów w minionym roku 
zarejestrowały dwie kamery 
umiejscowione w centrum 

miasta, w rejonie placu Ko-
ściuszki i Podzamcza. Było 
ich aż 105 z ogółu 254 za-
uważonych zdarzeń. 

Wzrasta też świado-
mość mieszkańców i tro-
ska o wspólne bezpieczeń-
stwo. Sochaczewianie coraz 

częściej reagują na sytuacje 
budzące jakiekolwiek po-
dejrzenia i odbiegające od 
ogólnie przyjętych norm. W 
ubiegłym roku zgłosili 92 
interwencje, dzwoniąc pod 
numer telefonu dyżurnego 
miasta. Przypomnijmy, nu-

mer 46 862-36-82 działa ca-
łodobowo przez 7 dni w ty-
godniu. 

Najwięcej zgłoszeń od 
mieszkańców dotyczyło 
infrastruktury drogowej - 
uszkodzenia znaków dro-
gowych, chodników, stu-
dzienek kanalizacyjnych, 
awarii oświetlenia uliczne-
go i sygnalizacji świetlnej 
(46) oraz zwierząt - ran-
nych, martwych, błąka-
jących się i agresywnych 
psów (15). W przypadku 
każdego zgłoszenia podjęte 
zostały działania, polegają-
ce na powiadomieniu służb 
r a t ow n ic z o -p or z ą d k o -
wych lub przekazaniu zgło-
szeń do odpowiednich wy-
działów i referatów urzędu 
miejskiego oraz jego jedno-
stek.

Ponadto do centrum 
monitoringu w 2018 roku 
wpłynęło 31 wniosków o 
udostępnienie nagrań, w 
związku  ze sprawami pro-
wadzonymi przez socha-
czewską policję oraz dwa 
wnioski z Sądu Rejonowego 
w Sochaczewie. Monitoring 
miejski dostarcza także in-
formacje do lokalnego radia 
o aktualnej sytuacji, utrud-
nieniach i natężeniu ruchu 
na naszych drogach. Poja-
wią się one na antenie roz-
głośni cztery razy dziennie, 
w porannych i popołudnio-
wych godzinach szczytu.

Ubiegły rok w obiektywie 
kamer monitoringu
Pracownicy miejskiego monitoringu opublikowali raport z zarejestrowanych zdarzeń 
na terenie miasta w 2018 roku. Operatorzy kamer zgłosili w ubiegłym roku dyżurnym 
policji ponad 250 incydentów dotyczących wykroczeń i przestępstw.

Niestety nadal funkcjonują 
osoby, dla których drastycz-
na przemoc jest sposobem 
na rozwiązywanie kon� ik-
tów. Na osiedlu Korczaka 
raniony tasakiem został 
dwudziestolatek. Sprawcą 
ataku jest niewiele starszy, 
bo 21-letni mężczyzna.

KPP w Sochaczewie otrzy-
mała informacje ze Szpita-

la Powiatowego, że na izbę 
przyjęć tra� ł 20-latek z raną 
ciętą przedramienia. W toku 
śledztwa udało się usta-
lić, że osobą odpowiedzial-
ną za atak tasakiem na swo-
jego znajomego jest 21-letni 
mieszkaniec Sochaczewa. 
Policja wszczęła poszukiwa-
nia mężczyzny, który pod 
koniec roku został zatrzy-
many w centrum miasta.

Jak się okazało, między 
dwoma młodymi mężczyzna-
mi dochodziło w przeszłości do 
nieporozumień. W końcu star-

szy z nich postanowił rozwiązać 
problem. W połowie grudnia 
przejeżdżał ulicą Korczaka w 
Sochaczewie. W pewnym mo-
mencie zauważył 20-latka sto-
jącego obok bloku. Podszedł do 
niego, a następnie wymierzył 
mu cios tasakiem w przedramię.

Podejrzany przyznał się 
do popełnienia tego czynu. 
Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności. (seb)

Załatwił porachunki tasakiem

Przejście dla pieszych jest zaledwie kilkadziesiąt kroków

Na wzgórze zamkowe nie wolno wchodzić w nocy

Kurtyna śnieżna powsta-
je, kiedy jedzie przed nami 
nieodśnieżony samochód 
i spadający z jego dachu 
śnieg skutecznie ogranicza 
widoczność. Takie zacho-
wanie na drodze jest wy-
kroczeniem.

Śnieg na samochodzie to 
niemiła niespodzianka, któ-
ra czeka wszystkich właści-
cieli pojazdów, parkowa-
nych zimą „pod chmurką”. 
Po opadach śniegu każdy 
pojazd, którym chcemy po-
ruszać się po drodze, musi 
zostać odśnieżony. Liczenie 
na to, że podczas jazdy pęd 
powietrza zdmuchnie śnieg, 
jest nierozsądne. Zalegają-
cy na naszym pojeździe bia-
ły puch może stać się praw-
dziwym zagrożeniem dla 
innych uczestników ruchu 
drogowego.

Jeden z przepisów Usta-
wy Prawo o ruchu drogo-

wym brzmi następująco: 
„Pojazd uczestniczący w 
ruchu ma być tak zbudo-
wany, wyposażony i utrzy-
many, aby korzystanie z 
niego zapewniało dosta-
teczne pole widzenia kie-
rowcy oraz łatwe, wygod-
ne i pewne posługiwanie się 
urządzeniami do kierowa-
nia, hamowania, sygnaliza-
cji i oświetlenia drogi przy 
równoczesnym jej obserwo-
waniu.”

W praktyce oznacza to, 
że przed wyruszeniem w 
drogę należy cały samo-
chód dokładnie odśnieżyć, 
nie tylko szyby i tablice reje-
stracyjne, ale również dach.

Ja z d a    n ie o d śn ie ż o -
nym samochodem lub ta-
kim, którego kierowca ma 
ograniczone pole widzenia 
ze względu na zamarznię-
te szyby, jest wykroczeniem 
zagrożonym mandatem do 
500 zł. (opr. seb)

Lepiej odśnieżyć 
samochód

We wtorek 8 stycznia po-
licjanci sochaczewskiego 
Wydziału Ruchu Drogo-
wego prowadzili działania 
pod nazwą „Kaskadowy po-
miar prędkości”. W trakcie 
prowadzonej akcji funkcjo-
nariusze „wynagrodzili” 
mandatem za szybką jazdę 
25 kierowców.

Kaskadowy pomiar prędko-
ści polega na tym, że na jed-
nym odcinku drogi, w tym 
samym czasie, w niewiel-
kich odległościach od siebie 
ustawione są patrole poli-
cji egzekwujące od kierują-
cych pojazdami przestrze-
ganie obowiązujących zasad 
ruchu drogowego. W przy-
padku wtorkowych dzia-
łań chodziło o stosowania 
się do ograniczeń dozwolo-
nej prędkości na całej dłu-
gości obszaru zabudowane-
go i poza nim.

Akcja prowadzona była 
w godzinach 6:00-22:00. 
Trzynastu funkcjonariuszy 
skontrolowało w tym cza-

sie 40 kierowców, z czego 
wobec 25 wyciągnięto kon-
sekwencje w związku z art. 
92a kodeksu wykroczeń, 
czyli niezastosowania się do 
ograniczenia prędkości.

- Nie zapominajmy, aby 
za każdym razem dostoso-
wać prędkość do aktualnych 
warunków   atmosferycz-
nych, bo nawet ta dozwolo-
na przepisami prędkość, nie 
zawsze będzie bezpieczna - 
przypomina asp. sztab. Pa-
weł Rynkiewicz. (seb)

Zbyt szybcy 
kierowcy
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Zadanie to będzie możli-
we dzięki rządowemu pro-
gramowi skierowanemu 
do samorządowych insty-
tucji kultury i opiekunów 
miejsc pamięci narodowej. 
Sochaczewskie muzeum 
uzyskało środki zewnętrz-
ne z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go. Do� nansowanie zosta-
ło rozłożone na dwa lata. 
W 2018 placówka otrzyma-
ła dotację w wysokości 78 
tysięcy złotych, w obecnym  
dostanie z ministerstwa 
104 tys. zł. Dodatkowo na 
ostatniej w minionym roku 
sesji rady miejskiej, któ-
ra odbyła się 28 grudnia, 
radni przyznali placówce 
10 tys. zł stanowiące część 
wkładu własnego niezbęd-
nego do realizacji projek-
tu. Będzie on kosztował w 
sumie 217 tys. zł, z czego 
16 proc. będzie pochodzić 
z budżetu samorządu miej-
skiego. 

- Na cmentarzu przy 
ul. Traugutta znajduje się 
55 krzyży. Spoczywa tam 
około 400 żołnierzy pole-
głych na ziemi sochaczew-
skiej podczas Bitwy nad 
Bzurą we wrześniu 1939 

roku. Kwatery wojenne po-
łożone są częściowo między 
grobami cywilnymi. Ostat-
ni generalny remont miał 
miejsce prawdopodobnie 
w latach 60-70. XX wieku. 
Dodatkowo w 2012 roku, 
staraniem stowarzyszenia 
Muzealna Grupa Historycz-
na im. II/18 pp i przy wspar-
ciu urzędu miejskiego, uda-
ło się wyremontować grób 
majora Feliksa Kozubow-
skiego - mówi kustosz Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą, Ja-
kub Wojewoda. 

Modernizacja zakłada 
wymianę trwałego oznako-
wania kwatery na bardziej 
estetyczne. Betonowe obra-
mówki grobowe oraz krzyże 
epita� jne zostaną zastąpio-
ne granitowymi. Podobnie 
tabliczki - znikną stare bla-
szane tarczki a pojawią się 
stalowe, grawerowane, kwa-
soodporne, wzorowane na 
żołnierskich znakach toż-
samości, czyli tak zwanych 
nieśmiertelnikach. Wyłożo-
ne zostaną także nowe alej-
ki i chodniki z kostki grani-
towej. 

Kluczowym elementem 
modernizacji grobów wo-
jennych będzie próba przy-
wrócenia na nich nazwisk 
żołnierzy. Od lat pracow-

nicy muzeum przeszukują 
różne źródła, aby skomple-
tować jak najpełniejszą li-
stę poległych w Bitwie nad 
Bzurą spoczywających na 
cmentarzu przy ul. Trau-
gutta. Obecnie na jednej 
z dwóch kwater wojen-
nych (południowej) wid-
nieje jedynie 17 nazwisk z 
blisko 150 pochowanych 
tam żołnierzy. W północ-
nej kwaterze nie ma żad-
nych danych o poległych, 
jedynie informacje o licz-
bie żołnierzy spoczywają-
cych w danej mogile. Choć 
od wybuchu wojny minęło 
osiem dekad, pamięć o za-

ginionych lub poległych na 
froncie dziadkach, ojcach 
i synach jest nadal żywa. 
Do muzeum dzwonią ro-
dziny poszukujące śladów 
swych bliskich, nierzadko 
przyjeżdżają, by na cmen-
tarzach tabliczka po ta-
bliczce szukać nazwiska 
bohaterskiego przodka. 

Wszelkie formalności 
muzeum ma już za sobą. 
Placówka uzyskała nie-
zbędne pozwolenia od 
konserwatora zabytków, 
urzędu wojewódzkiego i 
administratora cmentarza 
- para� i św. Wawrzyńca. 
Odbyły się także konsul-

tacje z Instytutem Pamięci 
Narodowej. Jak mówi ku-
stosz Muzeum Ziemi So-

chaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prowadzone 
były również rozmowy z 
rodzinami spoczywają-
cych na cmentarzu żołnie-
rzy, m.in. z bliskimi Fe-
liksa Kozubowskiego. W 
ramach remontu ma zostać 
ułatwiony dostęp do mogi-
ły majora, przy której kilka 
razy do roku odbywają się 
uroczystości patriotyczne.

Zasadniczy etap przed-
sięwzięcia będzie realizo-
wany w 2019 roku. Prace 
rozpoczną się w okolicach 
marca i powinny zakoń-
czyć przed okrągłą 80. rocz-
nicą Bitwy nad Bzurą. Nie-
bawem   s o c h a c z e w s k ie 
muzeum ogłosi zapytanie 
ofertowe na wykonanie ro-
bót kamieniarskich. Pod-
czas przygotowania tere-
nu pod inwestycję może też 
liczyć na pomoc i wspar-
cie członków grupy rekon-
strukcyjnej działającej przy 
placówce oraz żołnierzy so-
chaczewskiego dywizjonu 
stacjonującego w Bielicach.

 

Zadanie „Remont i przebudowa
kwater wojennych 400 żołnierzy 
Wojska Polskiego z 1939 r. 
-Sochaczew ul. Traugutta.” 
dofi nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Muzeum przywróci nazwiska 
bohaterom września 1939
W tym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę Bitwy nad Bzurą. Z tej okazji sochaczewskie muzeum zamierza 
przeprowadzić remont i przebudowę kwater wojennych żołnierzy Wojska Polskiego spoczywających na cmentarzu 
parafi alnym przy ul. Traugutta. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie w sumie 217 tysięcy złotych. 

KONDOLENCJE

Grażynie Błaszczyk
z Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego

  szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
przekazują 

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Wyrazy współczucia i żalu

Grażynie Błaszczyk
z powodu śmierci 

Mamy
składa

starosta sochaczewski Jolanta Gonta
wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski

wraz z Radą Powiatu w Sochaczewie

W listopadowe święta groby żołnierskie są często odwiedzane przez sochaczewian

Z okazji świąt państwowych 
przy grobie mjr. Feliksa 
Kozubowskiego wystawiana 
jest warta honorowa 
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Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

W ferie pracować będą wszyst-
kie � lie Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Bardzo różnorodna 
jest tam tematyka zajęć - od pla-
stycznych, przez ruchowe, po 
łamigłówki i zabawy wokal-
ne. Poszczególne � lie MBP roz-
poczynają pracę z dziećmi w 
różnych godzinach. W kram-
nicach będzie to 11.30, w Cho-
dakowie 11.00, a w Boryszewie 
12.00. Zajęcia skierowane są do 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
9 lutego biblioteka organizuje 
wyjazd do Królewskiego Ogro-
du Światła w Wilanowie, a do 
wspólnego zwiedzania tej wy-
jątkowej atrakcji zachęca dzie-
ci, młodzież i osoby dorosłe. 
Wyjazd o godz. 15.30,  powrót 
do Sochaczewa ok. 21.00. Koszt 
wyjazdu, w zależności od wie-
lu uczestnika, waha się od 20 do 
45 zł. Zapisy chętnych trwają do 
1 lutego.

W pierwszym tygodniu fe-
rii, tj. między 28 stycznia a 1 lu-
tego, dzieci mogą skorzystać z 
oferty przygotowywanej przez 
Sochaczewskie Centrum Kul-
tury. Zajęcia odbywać się będą 
we wszystkich trzech budyn-
kach (SCK przy ul. Chopina 
101, 15 Sierpnia 83 oraz Prezy-
denta Kaczorowskiego 5 - daw-
ny Klub Nauczyciela) od 9.00 
do 14.00. Koszt udziału to 70 
zł. Dzieci pozostaną pod opieką 
zawodowych instruktorów. W 
pierwszym dniu  warsztatów w 

SCK odbędą się ponadto zajęcia 
z Łódzką Grupą Kreatywną, 
która m.in. pokaże najmłod-
szym, jak drukować na tka-
ninie naturalnymi metodami 
oraz jak powstaje papier czerpa-
ny. W sobotę 2 lutego SCK zor-
ganizuje karnawałowy bal ko-
stiumowy dla dzieci do 12 roku 
życia.

Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą 26 stycznia chce zabrać dzieci 
i młodzież na czternastokilo-
metrowy VII Rajd Pieszy Szla-

kami Wielkiej Wojny nad Bzu-
rą i Rawką (zbiórka o 10.00 
na parkingu przed Zespołem 
Szkół w Iłowie, przejazd do Ja-
nuszewa i wymarsz na trasę 
Bieliny - Nowa Wieś - Rzepki - 
Oborskie Borki - Obory – Iłów). 
2 lutego organizuje Grę Miejską 
„Z dziejów Sochaczewa”dla ro-
dzin z dziećmi w wieku 10-17 
lat, a 6 lutego od 12.00 zaprasza 
na dzień bezpłatnego zwiedza-
nia muzeum z przewodnikiem 
(grupy zorganizowane mini-
mum 4 osoby).

Burmistrz i Przewodniczą-
cy Rady Miasta zachęcają do 
udziału w zimowym pikniku z 
elementami pro� laktyki proz-
drowotnej. Całe rodziny spędzą 
tam czas na wspólnej, twórczej 
zabawie. Piknik pod dachem 
potrwa trzy dni, odbędzie się 
29, 30 i 31 stycznia w godz. 9.00-
18.00 w Szkole Podstawowej 
nr 1. Ten piknik to m.in. zaba-
wy ruchowe, karaoke, do dys-
pozycji będzie tor z quadami, 
jak również stanowisko z gra-
mi wideo. W stre� e „Kuchnia” 
dzieciaki przyrządzą naleśni-
ki, gofry, gorący popcorn. W 
strefach z klockami odbędzie 
się budowanie wielkiego mia-
sta, a dla nieco starszych dzieci 
z zacięciem do majsterkowania 
przygotowana zostanie strefa, w 
której będzie można naprawiać 
zabawkowe maszyny.

W ferie MOSiR zaprasza 
dzieci i młodzież na sztuczne 
lodowisko, na basen, ale też za-
chęca do nauki i doskonalenia 
pływania. W trakcie trwającego 
pięć dni kursu dzieci będą mo-
gły nauczyć się pływać od pod-
staw pod opieką doświadczo-
nych instruktorów. Podobnie 
fachowcy zajmą się tymi, którzy 
chcą doskonalić umiejętności 
pływackie. Aby wziąć udział w 
takich zajęciach, dziecko musi 
umieć już pływać dwoma styla-
mi. Więcej szczegółów znajduje 
się na stronie mosir.sochaczew.
pl, a dokładny program ferii w 
mieście zaprezentujemy w na-
stępnym wydaniu „Ziemi”.

Ferie coraz bliżej
Na Mazowszu zimowe ferie potrwają od 28 stycznia do 10 lutego. Dzieci odpoczywające 
w domu na pewno nie będę się nudziły, bo czas wolny od zajęć lekcyjnych spędzą na 
grach, zabawach i turniejach organizowanych przez miejskie jednostki kultury i sportu. 
Znamy już program zimy w mieście opracowany przez bibliotekę, muzeum ziemi 
sochaczewskiej, centrum kultury i MOSiR, a w następnym numerze „ZS” opublikujemy 
dokładny harmonogram zajęć ze wszystkich jednostek - dzień po dniu.

Fundacja Ochrony Zabytków 
Mazowsza zaprasza 19 stycz-
nia wszystkich zainteresowa-
nych historią lokalną na pro-
mocję własnego wydawnictwa 
„Gawłów. Czas i przestrzeń”. 
Autorem albumu jest Marek 
Orzechowski. 

W książce możemy przyjrzeć 
się historii Gawłowa od śre-
dniowiecza do czasów współ-

czesnych. Zawiera wiele zdjęć, 
stare mapy i pocztówki, nie-
znane dotychczas opowieści. Z 
ustaleń autora wynika, że wiele 
informacji, które można o gaw-
łowskim pałacu znaleźć w źró-
dłach internetowych, nie ma 
pokrycia w faktach. Zdecydo-
wanie warto sięgnąć więc po 
nasze wydawnictwo, aby uak-
tualnić swoją wiedzę. W cza-
sie spotkania autor opowie o 

powstawaniu albumu, najważ-
niejszych faktach i kilku tro-
pach, którymi podąża.

O oprawę muzyczną wyda-
rzenia zadbają Ola Standowicz 
i Łukasz Rogowiecki z zespołu 
Tajm, którzy zaprezentują kil-
ka klimatycznych utworów, a 
po prezentacji zapraszamy na 
kawę, coś słodkiego i rozmowy 
nie tylko o historii.

Początek spotkania o 17.00.

Czas i przestrzeń w pałacu w Gawłowie

Dyskusyjny Klub Książki 
zakończył miniony rok spo-
tkaniem w piątek 28 grud-
nia. Tematem dyskusji była 
książka Julie Kavanagh 
„Dziewczyna, która kocha-
ła kamelie”. 

Marie w dzieciństwie przy-
mierała głodem, a jako do-
rastająca dziewczyna prze-
mierzała ulice Paryża w 
zdartych trzewikach, ma-
rząc, że pewnego dnia uda 
jej się zrealizować marzenia 
o lepszym życiu. Miała  tyl-
ko jeden atrybut: zapierają-
cą dech w piersiach urodę. 
W dniu swoich szesnastych 
urodzin była jedną z najbo-
gatszych i najsłynniejszych 
kurtyzan w Europie. Roz-
kochiwała w sobie arysto-

kratów i artystów, takich 
jak Franciszek Liszt i Alek-
sander Dumas (syn), który 
unieśmiertelnił jej tragiczną 
historię w „Damie kamelio-
wej”. Powieść zainspirowała 
Giuseppe Verdiego do napi-
sania opery. Libretto do „La 
Traviaty” jest również opar-
te na życiu i legendzie Ma-
rie Duplessis. „La Traviata” 
stała się jedną z najpopular-
niejszych oper wszech cza-
sów, a arię Violetty śpiewa-
ły takie gwiazdy jak Maria 
Callas, Sara Bernhardt, Ele-
onora Duse.

Na następne spotkanie 
zapraszamy 28 stycznia o 
godz. 16.00. Jego tematem 
będzie książka J. P. Delaney 
„Lokatorka”.

MBP Sochaczew

Spotkanie Klubu Książki 
z kameliami w tle

Informacja
Klub Kolekcjonerów informuje o zmianie godziny spotkań z 9.00 

na 10.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdą sobotę 
do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
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Jolanta Sosnowska 
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Już od pięciu lat 6 stycznia 
jest w Sochaczewie uroczy-
ście obchodzony i za każ-
dym razem przybiera inne 
oblicze. W tym roku miesz-
kańcy gromadzili się w 
trzech miejscach w pobli-
żu centrum miasta, symbo-
lizujących trzy kontynen-
ty - Europę, Azję i Afrykę. 
Z każdej ze stron, wraz ze 
swoimi poddanymi, podą-
żał jeden z królów. Te trzy 
orszaki na skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej, Żerom-
skiego i 1 Maja połączyły się 
w jeden.

Punktualnie o godz. 15, 
w ślad za kościelnymi dzwo-
nami, z balkonu kramnic 
rozległ się hejnał miasta, 
zagrany przez sochaczew-
skiego trębacza Krzysztofa 
Orlińskiego. Po nim usły-
szeliśmy jeszcze fragmenty 
nauczania św. Jana Pawła II, 
w którym znalazły się m.in. 
słynne słowa „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi.”

Spod kramnic miesz-
kańcy miasta, prowadze-
ni przez Kacpra, Melchio-
ra i Baltazara, wyśpiewując 
kolędy, wspólnie udali się 
na poszukiwanie stajenki, 
znajdując ją przed świątynią 
Matki Bożej Różańcowej. 
Spotkali tam świętą Rodzi-
nę, oddali pokłon Narodzo-
nemu Jezusowi i złożyli mu 
w darze mirrę, kadzidło i 
złoto. 

Usłyszeliśmy tam ko-
lejny fragment z naucza-
nia Papieża-Polaka a także 
uczestniczyliśmy w zawie-
rzeniu Bogu-Dziecinie Oj-
czyzny, Miasta i Kościoła. 
Poseł Maciej Małecki Bożej 
opiece polecał nasz kraj z 
jego władzami centralnymi, 
instytucjami oraz polskie 
rodziny. Przewodniczący 
rady miasta Sylwester Kacz-
marek zawierzał Sochaczew 
i jego mieszkańców, a pro-
boszcz Piotr Żądło modlił 
się o łaski dla całego Ko-
ścioła - papieża, biskupów, 

dla wszystkich osób konse-
krowanych oraz wiernych 
naszego dekanatu i para-
� i. Na koniec zebrani przed 
świątynią otrzymali błogo-
sławieństwo Najświętszym 
Sakramentem.

Wielu   sochaczewian 
skorzystało z zaproszenia 
na koncert, jaki zaraz po 
uroczystościach odbył się 
w kościele, ale pewnie nikt 
nie przypuszczał, że wy-
stęp ukraińskiego kwartetu 
„Głosy Aniołów” będzie stał 
na tak wysokim poziomie. 
Okazało się, że rzeczywiście 
usłyszeliśmy anielskie gło-
sy i to w tak różnorodnym 
repertuarze, że wykonywać 
go mogą jedynie doskona-
le wykształceni muzycy. A 
byli to artyści z wysokiej 
półki, bowiem kwartet two-
rzą śpiewacy operowi z Tar-
nopola na Ukrainie, artyści 
pracujący w tamtejszej � l-
harmonii. 

W ich wykonaniu usły-
szeliśmy ukraińskie dum-
ki z towarzyszeniem ludo-
wego instrumentu zwanego 
bandura, ale także znane 
utwory muzyki klasycznej 
(w tym „O sole mio”, „Ave 
Maria”) i kolędy w cieka-
wych aranżacjach. Jeśli na-
wet koncert tematycznie 
odbiegał od obchodzonego 
święta, to rekompensowały 
ten fakt prawdziwe „Głosy 
Aniołów”.

Sochaczewianie przywitali 
na placu Kościuszki nowy 
2019 rok. Na miejskim syl-
westrze wystąpił zespół 
Vox. W tym roku imprezie 
towarzyszył pokaz lasero-
wy. Nie zabrakło też trady-
cyjnych fajerwerków, o co 
zadbali sami mieszkańcy. 

Koncert zespołu Vox roz-
począł się na godzinę przed 
zakończeniem starego 2018 
roku. Grupa z Lublina, któ-
ra działa na polskiej scenie 
muzycznej od ponad 40 lat, 
zagrała swoje największe 
przeboje, m.in.: „Banano-
wy song”, „Szczęśliwej dro-
gi już czas”, „Masz w oczach 
nieba dwa”.

Przed północą odtwo-
rzono hymn Sochaczewa, a 
później w niebo wystrzeli-
ły promienie laserów prze-
strzennych. Synchronizacja 
światła i dźwięku została za-
prezentowana w dwóch kom-
pozycjach „Wirtuoz skrzy-
piec” i „Harfa laserowa”.

Z mieszkańcami Socha-
czewa nowy rok witali: bur-
mistrz Piotr Osiecki, za-
stępca burmistrza Dariusz 
Dobrowolski, przewodni-
czący rady miejskiej Sylwe-
ster Kaczmarek, wiceprze-
wodniczący rady Arkadiusz 
Karaś oraz radni Selena 
Majcher, Zo� a Denisiewicz, 
Adam Kloch i Sylwester 
Zdzieszyński. (mf)

Sylwester z grupą 
Vox i laserami

Zawierzyliśmy Dziecinie
Hejnał Sochaczewa odegrany z balkonu kramnic i fragmenty nauczania św. Jana Pawła 
II rozpoczęły tegoroczny Orszak Trzech Króli. Jak co roku zgromadził on tłumy 
mieszkańców, którzy, mimo mrozu, chcieli uczestniczyć w Objawieniu Pańskim.
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Wydarzenie z roku na rok 
cieszy się coraz większym 
powodzeniem. W niedzielę 
pierwsi widzowie zasiedli w 
sali widowiskowej na dwie 
godziny przed występem. 
Mając na uwadze zaintere-
sowanie poprzednimi kon-
certami, organizatorzy zro-
bili co w ich mocy, by każda 
z przybyłych osób mogła 
wziąć udział w koncercie. 
Ci, którzy nie zmieścili się 
w sali widowiskowej, oglą-
dali artystów na zawieszo-
nym w holu ekranie.

Zebranych przywita-
li burmistrz Piotr Osiecki i 
przewodniczący rady mia-
sta Sylwester Kaczmarek. 
Na scenie przecięli symbo-
liczną wstęgę, oddając tym 
samym do użytku nowy 
balkon. Dzięki niemu w bo-
ryszewskim SCK na widow-
ni przybyło ok. 40 miejsc.

Na scenie, jak zwy-
kle, pojawili się muzycz-
ni goście. Śpiewacy: Anna 
Jeremu s -L e w a ndow s k a 
- sopran, która dodatko-
wo prowadziła niedziel-
ny koncert, Marta Księżak 
- sopran koloraturowy oraz 
Paweł Wolski - tenor. Wy-
konawcy, mimo wymagają-
cego w odbiorze repertuaru, 
porwali publiczność. Ze 
sceny popłynęły doskona-
le znane utwory, jak „Usta 
milczą” z operetki We-
soła wdówka, „Nad pięk-

nym modrym Dunajem” J. 
Straussa, „Przetańczyć całą 
noc”, „Brunetki, blondyn-
ki” czy „Champs Elysées” z 
repertuaru Joe Dassina. Już 
pierwszy utwór, „Sroka zło-
dziejka” Giovanni Rossinie-
go uwiódł publiczność, a ar-
tyści zebrali gromkie brawa. 
Z każdym kolejnym wyko-
naniem było tylko lepiej.

Gdy na scenę wyszedł 
francuski wokalista Eric 
Follie, zaśpiewał „La vie en 
rose” i  „Savoir aimer”, emo-
cje sięgnęły zenitu. Jednak 
największą niespodzianką 
wieczoru był występ... za-
stępcy burmistrza Marka 
Fergińskiego, który zaśpie-
wał doskonale znaną pio-
senkę „Speedy Gonzalez”. 
Wiele utworów publiczność 
odśpiewała razem z wyko-
nawcami. Niemal po każ-
dym domagała się choćby 
krótkiego bisu.

Koncert noworoczny był 
szczególny z jeszcze jedne-
go powodu. To jego dzie-
siąta, jubileuszowa edycja, a 
dodatkowo Camerata nie-
dzielnym występem rozpo-
częła serię urodzinowych 
koncertów, bo w tym roku 
przypada piętnasta rocznica 
jej artystycznej działalności.

Bez wątpienia mamy w 
Sochaczewie profesjonalny 
zespół muzyków, który po-
tra�  w jednej chwili prze-
nieść słuchaczy z epoki do 

epoki, z Paryża do Sewil-
li, świetnie czuje się w re-
pertuarze klasycznym, jak 
i popularnym. Słuchając 
Cameraty grającej przebój 
Champs Elysées miało się 
wrażenie, że to playback, 
podkład z płyty zarejestro-
wany w profesjonalnym stu-
diu nagrań. I to chyba wy-
starczająca rekomendacja 
dla naszych muzyków.

Zdarza się, że w relacjach 
z ważnych wydarzeń arty-

stycznych, nieco zachęcając 
lokalnych twórców, piszemy - 
kto nie był, niech żałuje. Tym 
razem to nie są słowa na wy-
rost, bo Camerata to profe-
sjonalny zespół, nasza duma, 
diament. Zatem, kto nie był, 
niech żałuje, bo warto było 
stać dwie godziny, by wziąć 
udział w tej pełnej wysmako-
wanego humoru, doskona-
le przygotowanej muzycznej 
uczcie. Brawo Camerata! 

(seb & daw)

Brawo Camerata! Wspaniały koncert!
Trochę opery, operetki, nieco muzyki pop i kilka muzycznych niespodzianek. Taki był doroczny koncert orkiestry kameralnej 
Camerata Mazovia pod batutą Artura Komorowskiego. Występ odbył się 13 stycznia w wypełnionej do ostatniego 
siedzącego i stojącego miejsca sali widowiskowej SCK w Boryszewie. Koncertem orkiestra uczciła swoje 15 urodziny.
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Tradycyjnie w drugi week-
end stycznia 27 raz w Polsce, 
a 26 w Sochaczewie zagra-
ła charytatywna orkiestra. 
Już przed � nałem praktycz-
nie we wszystkich szkołach 
na terenie powiatu, a tak-
że wielu instytucjach, trwa-
ły zbiórki pieniędzy. Orga-
nizowano kiermasze, loterie 
i aukcje, z których dochód 
przeznaczony był na szczyt-
ny cel, jakim jest wsparcie le-
czenia najmłodszych pacjen-
tów polskich szpitali. W tym 
roku wyjątkowo powiat so-
chaczewski „grał” bez gmi-
ny Kampinos, gdzie zorgani-
zował się lokalny sztab. 

W niedzielę 13 stycznia 
osoby wyposażone w cha-
rakterystyczne puszki spo-
tkać można było niemal na 
wszystkich ulicach i osie-
dlach, choć najwięcej z nich 
gromadziło się na placu Ko-
ściuszki. Tam też na miesz-
kańców czekały alpaki z 
Zagrody w Zakrzewie oraz 
ciepłe posiłki przygotowane 
przez motocyklistów z Boru-
ta MC. Niektóre kawiarnie 
oferowały darmowy poczę-
stunek i rozgrzewające  na-
poje dla kwestujących. Pod 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
fundusze na WOŚP zbierali 
samorządowcy wyposażeni 
w wielką „puszkę” oklejoną 
serduszkami (tra� ło do niej 
661,18 zł).

Jak mówili nam wolonta-
riusze, nie przeszkadzała im 
pogoda, ani też kilometry ja-
kie pokonują w dniu � nału. 
Przyznawali, iż utrudnie-
niem był fakt, że przypadał 
on na niedzielę niehandlo-
wą, a więc wykluczone było 
kwestowanie przed marke-
tami i centrami handlowy-
mi, co zawsze było bardzo 
skuteczne. 

Równolegle licytować 
można było przedmioty wy-
stawione na charytatywną 
aukcję na portalu e-Socha-

czew, na antenie Radia So-
chaczew oraz portalu tu-
sochaczew.pl. Na radiowej 
antenie licytowane było ser-
duszko z numerem 89. Przy-
pomnijmy, że tych wyjąt-
kowych serduszek co roku 
powstaje tylko sto. Więk-
szość tra� a na ogólnopolskie 
aukcje, a tylko kilkanaście 
do wybranych sztabów w ca-
łej Polsce. Nasz jest jednym 
z nielicznych, który je otrzy-
muje, przede wszystkim ze 
względu na to, że jego licy-
tacje są wyjątkowo udane. 
Dotychczasowi   zwycięscy 
płacili z reguły za serdusz-
ka kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych (np. w roku 2017 było 
to 41 tys.). W tym roku naj-
wyższa oferta opiewała na 
24 tysiące (zwyciężyła � r-
ma MKwadrat), ale walczą-
ca o serduszko do ostatnich 
chwil Lamela zadeklarowa-
ła, że przekaże WOŚP 23 ty-
siące. Zatem łącznie serdusz-
ko sprzedano za 47 tysięcy. 

Licznik zebranych pie-
niędzy przyśpieszył nie-
długo po południu. Około 
godz. 14:00 w sztabie WOŚP 
mieszczącym się w naszym 
hufcu ZHP coraz liczniej za-
częli pojawiać się kwestujący 
z wypełnionymi puszkami.

W sztabie czekała na 
nich ciepła zupa, gorące na-
poje, a także nowość - symu-
lator jazdy pociągiem, przy 
którym mogli sprawdzić, jak 
to jest być maszynistą.

Zebrana suma rosła z 
godziny na godzinę. 5, 10, 
20, a potem 30 tys. zł - tyle 
zobaczyć można było już 
po kilku godzinach na or-
kiestrowym liczniku. Po 
21.00 sztab ogłosił, że z pu-
szek wyjęto i przeliczono 
111.692 zł. Doliczając licy-
tacje już wiadomo, że do tej 
pory udało się zgromadzić 
łącznie ponad 183 tysiące. 
A orkiestra nadal gra, gdyż 
w tygodniu po wielkim � -
nale charytatywne zbiórki 
planuje jeszcze kilka szkół. 
Ostateczne wyniki pozna-
my za kilka tygodni.

Wstępny wynik to 183 tysiące
Sochaczew włączył się w zbiórkę w ramach 27. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 300 
wolontariuszy zbierało datki, które wspomogą leczenie pacjentów specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
Kwesta i licytacje orkiestrowych gadżetów, w tym złotego serduszka, przyniosły ponad 183 tys. zł. 
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Kiedy powstawał, był jedną 
z pierwszych tego typu pla-
cówek, najpierw w byłym 
województwie skierniewic-
kim, później mazowieckim. 
Dzisiaj wypracowane przez 
ŚDS formy pracy z uczestni-
kami stanowią przykład dla 
innych domów i są źródłem 
sukcesów jego podopiecz-
nych. 

Skorzystaliśmy z okazji
Środowiskowe Domy Samo-
pomocy zaczęły powstawać 
w 1998 r., po wejściu w ży-
cie nowej ustawy o pomocy 
społecznej. Stworzyła ona 
możliwość   powoływania 
placówek pobytu dziennego 
dla osób chorych psychicz-
nie i niepełnosprawnych in-
telektualnie. 

- Duże zasługi w tym 
względzie położyła Maria 
Zajączkowska,   ówczesna 
dyrektor Wojewódzkiego 
Zespołu Pomocy Społecz-
nej  w Skierniewicach i oso-
ba niezwykle oddana swo-
jej pracy - wspomina Zo� a 
Berent, pierwsza kierow-
nik ŚDS, a obecnie dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sochacze-
wie. - To ona badała moż-
liwości powołania takiej 
placówki w różnych samo-
rządach. W Sochaczewie 
tra� ła na dobry grunt (bur-
mistrzem był wtedy Irene-
usz Felczak) i dzięki temu 
byliśmy jednym z pierw-
szych miast, w którym po-
wstał ŚDS. Wkrótce potem 
zlikwidowano wojewódz-
two skierniewickie, a nam 
pozostał swego rodzaju pre-
zent.

Dlaczego prezent? Bo 
co prawda ŚDS jest placów-
ka miejską, ale � nansowaną 
ze środków wojewódzkich. 
Powstał on w budynku do-
budowanym do działające-
go wtedy przy ul. Zamkowej 
Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej. W ten sposób 
po sąsiedzku znalazły się 
DDPS oraz ŚDS. A o tym, 

jak jest potrzebny taki dom, 
świadczy fakt, że z roku na 
rok przybywa chętnych.

Placówkę   uroczyście 
otwarto we wrześniu 1998 r. 
Na początku liczyła ona 16 
pensjonariuszy i znajdowała 
się w strukturach Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. To pracownicy so-
cjalni tej instytucji, z grona 
swoich podopiecznych, kie-
rowali do ŚDS osoby z pro-
blemami psychicznymi i 
upośledzeniem intelektual-
nym. 

W 2005 r. Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej prze-
niósł się na ul. 600-lecia, a 
pozostałe po nim pomiesz-
czenia weszły w skład ŚDS, 
co znacznie poprawiło wa-
runki lokalowe. Do pla-
cówki, obecnie przewidzia-
nej na 50 osób, uczęszcza 54 
podopiecznych.

Być może na począt-
ku ani władze miasta, ani 
społeczeństwo nie zdawa-
ło sobie sprawy, jak waż-
nym miejscem jest ŚDS. Po 
raz pierwszy osobom nie-
pełnosprawnym intelektu-
alnie i przewlekle chorym 
psychicznie stworzono wa-
runki, jakich nigdy nie mie-
li. Zazwyczaj życie pędzili 
we własnych czterech ścia-
nach lub w stacjonarnych 
Domach Pomocy Społecz-
nej (zwanych wtedy doma-
mi starców). Nawet jeśli nie 
byli starzy, a nie posiadali 
opieki w domu rodzinnym, 
tra� ali tam, bo nie było in-
nej możliwości. 

Dobrodziejstwo 
dla obu stron
Otwarcie w Sochaczewie 
ŚDS pokazało jeszcze jedną 
smutną stronę naszej rze-
czywistości. Wielu ludzi z 
problemami psychicznymi 
było ukrywanych przez naj-
bliższych, bo ci wstydzili się 
takiego członka rodziny. 

Joanna Majewska, od 
10 lat dyrektor placówki, 
przypomina historię dwu-
dziestokilkuletniego męż-
czyzny, który wraz z matką 
mieszkał na czwartym pię-

trze bloku w centrum mia-
sta. Kiedy jego opiekun-
ka zmarła, okazało się, że 
ten niepełnosprawny umy-
słowo człowiek nie potra-
�  zejść po schodach, bo ni-
gdy wcześniej nie opuszczał 
domu. Żeby go zabrać  do 
placówki, musiało go znosić 
dwóch pracowników. Ten 
młody mężczyzna zupełnie 
nie znał świata, nie wiedział 
co to roślinność, nigdy nie 
stał na deszczu, nie widział 
z bliska samochodu. 

To może ekstremalne 
sytuacje, ale pokazują, ile 
dobrego zrobiła obecność 
ośrodka, jak pomału zaczę-
ły się ujawniać rodziny po-
trzebujące wsparcia w tym 
zakresie i jakie to dobro-
dziejstwo dla obu stron.

- Rodzice mający w domu 
dorosłe dzieci niepełno-

sprawne intelektualnie lub 
chore psychicznie zrozumie-
li, że kilka godzin dziennie 
spędzonych w ŚDS to dla nich 
nowe doznania emocjonal-
ne, nabywanie i rozwijanie 
umiejętności, uspołecznienie 
związane z  przebywaniem 
w grupie. A dla rodziców to 
możliwość zagospodarowa-
nia tych kilku godzin według 
własnych potrzeb. Dla jed-
nych jest to szansa na podję-
cie pracy, dla innych okazja 
do załatwienia niezbędnych 
spraw, albo po prostu odpo-
czynku od chorych - mówi 
Joanna Majewska.  

Żeby sobie 
zrobić herbatę
Dopiero w 2010 r. wyszło 
rozporządzenie określają-
ce ramy działalności ŚDS. 

Wcześniej każda placów-
ka próbowała wypraco-
wać własny model funkcjo-
nowania. U nas dużą wagę 
przywiązywano do tera-
pii zajęciowej, dlatego przez 
lata powstało wiele pracow-
ni np.: plastyczna, tkacka, 
stolarska, gospodarstwa do-
mowego. Od 2010 r. terapia 
zajęciowa jest tylko środ-
kiem pomocniczym. Pod-
stawą działania takich pla-
cówek stały się treningi 
umiejętności. Polega to na 
wyuczeniu podstawowych 
zajęć przygotowujących do 
samodzielnego życia, takich 
jak higiena osobista, sprzą-
tanie, przygotowanie pro-
stych potraw. 

- W przypadku niektó-
rych osób głęboko upośle-
dzonych jest to trudne, ale 
spora grupa naszych uczest-
ników z powodzeniem uczy 
się odkurzać, uruchamiać 
pralkę, robić herbatę. Za 
wielki sukces uważam to, 
że mamy takie osoby, któ-
re same przyjeżdżają do 
ośrodka autobusem ZKM, 
co jeszcze kilka lat temu 
było absolutnie niemożli-
we. Wraz z terapeutą pozna-
ją topogra� ę miasta, dzięki 
czemu później samodziel-
nie odbywają spacery, albo 
potra� ą wsiąść w odpo-
wiedni autobus - cieszy się 
dyrektor Majewska.

Dla większości ludzi są 
to prozaiczne, oczywiste 
czynności, nad którymi nie 
muszą się specjalnie zasta-
nawiać. Dla części uczestni-
ków ŚDS to wielkie wyzwa-
nia, których podjęcie staje 
się ważnym wydarzeniem.

- Brak podstawowych 
umiejętności to najczęściej 
wina samych rodziców czy 
opiekunów, którzy w dobrej 
wierze wyręczają osoby nie-
pełnosprawne we wszyst-
kim. Przychodząc do ŚDS 
nie potra� ą one samodziel-
nie umyć rąk, są przywoże-
ni lub przyprowadzani za 
rękę przez rodziców, nie są 
w stanie podjąć najprostszej 
decyzji. To czasem budzi 
w nich bunt i agresję, któ-

re wyładowują na innych 
uczestnikach, a nawet pra-
cownikach. Po kilku latach 
korzystania z ŚDS zdarzają 
się takie przypadki, że oso-
by dotychczas uważane za 
niezdolne do samodzielne-
go życia robią prawo jazdy, 
pracują, realizują swoje pa-
sje, rozwijają talenty - doda-
je Zo� a Berent. 

Ludzie z talentami
Umiejętności podopiecz-
nych ŚDS można podzi-
wiać podczas różnych im-
prez. Są to np. majowe Dni 
Rodziny, kiedy rzeczywi-
ście spotykają się całe ro-
dziny uczestników, władze 
miasta, pracownicy innych 
placówek pomocowych. 
Jest to dobry moment na 
zaprezentowanie umiejęt-
ności   aktorskich, muzycz-
nych,   plastycznych a także 
rozmów przy grillu i słod-
kościach. Kolejna okazja do 
spotkania się osób niepeł-
nosprawnych przypada za-
wsze we wrześniu, podczas 
Mazowieckiego Przeglą-
du Twórczości Artystycznej 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy organizowa-
nego od wielu lat przez so-
chaczewską placówkę. Tu-
taj uczestnicy przeglądu, 
ich opiekunowie i pracow-
nicy domów mają dosko-
nałą okazję do bycia z inny-
mi, korzystania z dobrych 
wzorców i zaprezentowania 
swoich dokonań.

Świetnie znaną impre-
zą jest także grudniowe 
wspólne kolędowanie. Do 
ŚDS przybywają kolędnicy 
z wielu instytucji, organiza-
cji z terenu miasta i powia-
tu. Każda grupa ma do wy-
konania jedną kolędę, którą 
wkrótce śpiewają już wszy-
scy. Jest piękna bożonaro-
dzeniowa sceneria, świą-
teczne upominki i mnóstwo 
radości.

Choćby dla takich chwil, 
pełnych dobrej energii, ser-
deczności i wyjątkowych 
przeżyć, warto być uczest-
nikiem   Środowiskowego 
Domu Samopomocy.

Wyszli z czterech ścian. Dzięki ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie 
znajduje się przy ul. Zamkowej 4a, 

pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
tel. kontaktowy: 46 863 55 80

Mieli takich podopiecznych, którzy nie potrafi li sami umyć rąk, albo takich, którzy od urodzenia nie opuścili własnych czterech 
ścian. Zaczynali działalność w małym gronie, teraz placówka ma więcej chętnych niż miejsc. Mowa o Środowiskowym Domu 
Samopomocy, który wśród wielu ubiegłorocznych jubileuszy bez większego rozgłosu obchodził swoje 20-lecie.
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Każdy, kto m.in. pozostawi 
pojazd w miejscu, gdzie jest 
to zabronione i utrudnia 
ruch lub w inny sposób za-
graża bezpieczeństwu, nie 
będzie posiadał obowiąz-
kowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej 
(OC) lub będzie kierować 
nie posiadając uprawnie-
nia do kierowania pojaz-
dami, powinien liczyć się z 
tym, że jego pojazd zosta-
nie odholowany, za co bę-
dzie musiał zapłacić. Decy-
zję o przemieszczeniu lub 
usunięciu pojazdu z dro-
gi, w zależności od powyż-
szych sytuacji, wydaje po-
licja. Usuwanie pojazdów 
oraz prowadzenie parkingu 
strzeżonego dla pojazdów 
usuniętych należy do zadań 
własnych powiatu. Staro-
sta realizuje te zadania przy 
pomocy powiatowych jed-
nostek organizacyjnych lub 
powierza ich wykonywanie 
zgodnie z przepisami o za-
mówieniach   publicznych. 
Realizacją tego zadania w 
Starostwie   Powiatowym 
w Sochaczewie zajmuje się 
Wydział   Bezpieczeństwa 
Publicznego, Zdrowotnego, 

Zarządzania Kryzysowe-
go i Spraw Obronnych. Zaś 
do zadań Rady Powiatu na-
leży ustalanie corocznie, w 
drodze uchwały, wysokości 
opłat i kosztów za usuniecie 
i przechowywanie pojazdu. 
Na sesji 10 grudnia radni 
zdecydowali, iż w roku 2019 
opłaty te w naszym powie-
cie wyniosą: np. za usunię-
cie roweru lub motorowe-
ru 115 zł, a za każdą dobę 
jego przechowywania   bę-
dzie trzeba zapłacić 21 zł. 
Za odholowanie motocykla 
właściciel zapłaci już 227 
zł.  Za samochody osobowe 
(czyli pojazdy o dopuszczal-

nej masie całkowitej do 3,5 
t), które stanowią według 
statystyk powiatowych aż 
95% pojazdów usuwanych, 
zapłacimy 494 zł; a za każ-
dą dobę przechowywania - 
41 zł. W roku 2019 kwoty te 
będą nieznacznie wyższe w 
stosunku do ubiegłego.

W przypadku nieode-
brania pojazdu z parkingu 
w ciągu 3 miesięcy od dnia 
holowania, starosta wystę-
puje do sądu z wnioskiem 
orzeczenia jego przepadku 
na rzecz powiatu. Pozytyw-
ne rozpatrzenie tego wnio-
sku przez sąd oznacza po-
zbawienie właściciela prawa 

własności do nieodebranego 
pojazdu, nie zwalnia jednak 
z konieczności uiszczenia 
kosztów związanych z jego 
usunięciem, przechowywa-
niem, sprzedażą lub znisz-
czeniem. Wszystkich tych 
kosztów, które  powstały od 
momentu wydania dyspo-
zycji usunięcia pojazdu do 
czasu zakończenia postępo-
wania. Zgodnie z obowią-
zującym prawem do  ich po-
niesienia zobowiązana jest 
osoba będąca właścicielem 
pojazdu w dniu wydania 
dyspozycji jego usunięcia.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Młodzieszynie w pierwszym 
kwartale br. rozpocznie się re-
alizowany w ramach pierwszej 
edycji Powiatowego Budżetu 
Obywatelskiego kurs „Język 
angielski dla każdego”. Wła-
śnie trwa rekrutacja uczest-
ników.

Przypomnijmy, że w 2018 
roku Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie rozpoczęło re-
alizację Powiatowego Budże-
tu Obywatelskiego, w ramach 
którego mieszkańcy współ-
decydują o wydatkach pu-
blicznych danego samorzą-
du w perspektywie kolejnego 

roku budżetowego. Pomysło-
dawcami jego utworzenia w 
naszym powiecie byli sami 
mieszkańcy, którzy w cza-
sie spotkań ze starostą Jolan-
tą Gonta zgłaszali potrzebę 
współdecydowania, na jakie 
zadania ma być przeznaczo-
na część środków z budżetu 
powiatu.

Pula środków przezna-
czona na realizację pierw-
szej edycji PBO wyniosła 
1 mln zł, z czego 800 tys. 
przeznaczono na tzw. pro-
jekty twarde a 200 tys. zł na 
tzw. projekty miękkie.

Jednym z projektów, 
który został wybrany do 

realizacji w 2019 r. w ra-
mach PBO, jest kurs na-
uki języka angielskiego dla 
30 osób z terenu powiatu 
sochaczewskiego. Na pro-
jekt głosowało 2745 osób. 
Uczestnicy kursu muszą 
być pełnoletni i zamieszki-
wać na terenie naszego po-
wiatu.  Zajęcia odbywać się 
będą w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Młodzieszy-
nie. Kurs realizowany bę-
dzie na dwóch poziomach 
trudności: podstawowym 
i średniozaawansowanym. 
Uczestnictwo w zajęciach 
jest bezpłatne. Aktualnie, 
od 14 stycznia br. od godz. 

10.00 do 18 stycznia br. do 
godz. 16.00 odbywa się re-
krutacja uczestników. O za-
kwali� kowaniu na kurs de-
cyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły naboru i regu-
lamin kursu są dostępne od 
14 stycznia br. w Kancela-
rii Ogólnej Starostwa w So-
chaczewie ul. Piłsudskiego 
65 oraz na stronie interne-
towej powiatu pod adresem 
www.powiatsochaczew.pl w 
zakładce Powiatowy Budżet 
Obywatelski. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Rusza angielski z Powiatowego Budżetu Obywatelskiego

Ustalono stawki opłat
za odholowanie pojazdów
Usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem 
własnym powiatu. Rada Powiatu w Sochaczewie, biorąc pod uwagę konieczność 
sprawnej jego realizacji oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów 
na obszarze powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat 
oraz kosztów odstąpienia od czynności usunięcia pojazdu.

Wysokość opłat za odholowanie pojazdu nieznacznie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku

Jak co roku publikujemy wykaz 
stowarzyszeń z terenu powiatu 
sochaczewskiego uprawnio-
nych do otrzymania 1 proc. z 
naszych podatków i zachęcamy 
do przekazania go na ich rzecz.

Departament Ekonomii Spo-
łecznej i Solidarnej działają-
cy przy Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej opu-
blikował (ostatnia aktualizacja 
14.12.2018 r.) wykaz Organizacji 
Pożytku Publicznego uprawnio-
nych do otrzymania 1 % podat-
ku dochodowego od osób � zycz-
nych, w rozliczeniu za 2018 rok. 

Aby przekazać 1 procent 
swojego podatku wybranej or-
ganizacji wystarczy jej numer 
wpisu do KRS. Należy go umie-
ścić w odpowiedniej rubryce w 
formularzu podatkowym. Po-
datnicy rozliczający PIT elek-
tronicznie będą mogli to zrobić 
od 15 lutego 2019 roku za po-

średnictwem Portalu Podatko-
wego. Nie robiąc nic w tej kwe-
stii, � skus powieli naszą decyzję 
z ubiegłorocznego zeznania po-
datkowego. Można jednak z 
własnej inicjatywy zrobić ko-
rektę i przekazać 1 procent in-
nej OPP niż poprzednio.

W przypadku gdy chcemy 
o� arować 1 procent konkret-
nemu oddziałowi regionalne-
mu danej organizacji, wówczas, 
oprócz numeru KRS, dodat-
kowo w polu formularza „Cel 
szczegółowy” należy wskazać 
odpowiednią placówkę, np. 
Oddział Powiatowy w Socha-
czewie, Zarząd Rejonowy w So-
chaczewie, Hu� ec Sochaczew, 
Koło Sochaczew.

1% dla lokalnych 
organizacji pozarządowych 

OPP uprawnione do otrzymania 1%
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego (Hufi ec 
Sochaczew) - KRS 0000291419
- Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” 
- KRS 0000317840
- Fundacja Radia Niepokalanów - KRS 0000332816
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym 
„Z Sercem Do Wszystkich” - KRS 0000293143
- Polski Czerwony Krzyż (Zarząd Rejonowy w Sochaczewie) - KRS 
0000225587
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 
(Koło Sochaczew) - KRS 0000163347
- Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Socha-
czewskiego - KRS 0000487697
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” 
- KRS 0000103973
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Sochaczewie - KRS 0000112347
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie 
- KRS 0000290625
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Sochaczewie - KRS 0000455710
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie) 
- KRS 0000134684
- Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej - KRS 0000252350

Ogłoszony został konkurs w ra-
mach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020, 
edycja na rok 2019, a w najbliższym 
czasie ogłoszone zostaną konkursy 
w ramach nowego rządowego pro-
gramu dotacyjnego dla organizacji 
pozarządowych - Programu Roz-
woju Organizacji Obywatelskich na 
lata 2018-2030 PROO. 

To kolejne możliwości dla lokal-
nych stowarzyszeń na zdoby-
cie funduszy na realizację waż-
nych i ciekawych projektów oraz 
wzmocnienie potencjału własnej 
organizacji. 

Poseł Maciej Małecki, sta-
rosta Jolanta Gonta, burmistrz 

Piotr Osiecki i Michał Orzeszek 
- prezes Stowarzyszenia Odno-
wy Sochaczewa "ZAMEK" za-
praszają na spotkanie organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu 
sochaczewskiego z przedstawi-
cielami Narodowego Instytutu 
Wolności, które odbędzie się 17 
stycznia 2019 roku o godz. 10:00  
w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie, ul. 
Piłsudskiego 65. Celem spotka-
nia jest kampania informacyjna 
dotycząca edycji 2019 Programu 
FIO i Programu Rozwoju Orga-
nizacji Obywatelskich. Zapisy 
należy kierować  na adres mailo-
wy: sos.zamek@wp.pl lub telefo-
nicznie pod numer 533 553 241.

Pieniądze dla stowarzyszeń
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Dotychczas realizowane 
przez Koleje Mazowiec-
kie kursy na stanowisko 
kierownika pociągu mia-
ły charakter komercyjny. 
W kolejnej edycji szkole-
nia kandydaci będą mogli 
wziąć udział nieodpłatnie.

Od maja 2010 r. w Kolejach 
Mazowieckich funkcjonuje 
profesjonalny ośrodek szko-
leniowy. Systematycznie 
prowadzone są w nim kursy 
zawodowe, m.in. na stano-
wisko kierownika pociągu. 
Zajęcia prowadzą pracow-
nicy spółki KM, posiada-

jący szeroką wiedzę mery-
toryczną oraz wieloletnie 
doświadczenie w pracy w 
spółce kolejowej. Szkolenie 

na kierownika pociągu pa-
sażerskiego i towarowego 
składa się z części praktycz-
nej, teoretycznej oraz za-

jęć próbnych, których czas 
trwania wynosi prawie 700 
godzin, a jego program wy-
nika z przepisów prawa. 

W planowanym na okres 
luty - czerwiec 2019 szkoleniu 
może wziąć udział 30 zainte-
resowanych pracą w Kolejach 
Mazowieckich. Dodatkowo 
uczestnicy, z chwilą rozpo-
częcia kursu, zyskują zatrud-
nienie na podstawie umowy 
o pracę. 

Szczegóły dotyczące zgło-
szeń na kurs dostępne są tu-
taj: https://www.mazowiec-
kie.com.pl

Na koniec minionego roku 
stopa bezrobocia w powie-
cie sochaczewskim wynio-
sła 6 proc. Pod koniec grud-
nia Powiatowa Rada Rynku 
Pracy podsumowała to, co 
działo się na terenie powia-
tu w zakresie zatrudnienia. 
Obradom przewodniczył 
wicestarosta Tadeusz Głu-
chowski. 

- W zasadzie przez cały rok 
2018 mogliśmy zaobser-
wować spadek bezrobocia. 
Wyjątek stanowił jedynie 
grudzień, kiedy odnotowa-
liśmy niewielki wzrost. We-
dług stanu na 30 listopada 
liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Sochacze-
wie wyniosła dokładnie 2 
082 osoby, w tym 1 083 ko-
biety - referował Krzysztof 
Wasilewski, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy. 

W porównaniu do po-
przedniego miesiąca licz-
ba bezrobotnych zwiększyła 
się o 65 osób. W listopadzie 
do rejestracji zgłosiło się 
prawie 300 osób, spośród 
których niewiele ponad 50 
otrzymało prawo do zasił-
ku. 170 osób, które się zare-
jestrowały, zamieszkuje na 
terenach wiejskich. Z ewi-
dencji wyłączono blisko 260 
bezrobotnych, z czego 150 
osób znalazło pracę. PUP 
posiadał w tym czasie po-
nad 430 ofert pracy.

Jak informuje starostwo, 
rada przeanalizowała i pod-
sumowała wykorzystanie 
środków przeznaczonych na 
aktywizację bezrobotnych, 
przyznawanych decyzja-
mi Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, 
którymi w roku 2018 dys-

ponował PUP w Sochacze-
wie. Podkreślono, iż na po-
szczególne formy wsparcia 
zostały one wykorzystane 
właściwie w całości. Poin-
formowano, iż Powiatowy 
Urząd Pracy w roku 2019 
otrzyma na różne formy 
aktywizacji ponad 1,7 mln 
zł z Funduszu Pracy oraz 
2,8 mln zł z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Bu-
dżet ten, jak prognozuje dy-
rektor Krzysztof Wasilew-
ski, zostanie powiększony 
o spodziewane środki, które 
zostaną rozdysponowywa-
ne w roku 2019. 

Na ostatnim posiedze-
niu pozytywnie zaopinio-
wano również propozycję 
otwarcia w Zespole Szkół 
im. Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Teresinie nowe-
go kierunku kształcenia w 
technikum w zawodzie me-
chanik lotniczy. Z taką pro-
pozycją zwróciła się do rady 
dyrektor ZS w Teresinie 
Ewa Odolczyk.

Członkowie zespołu 
podkreślali konieczność in-
westowania w kształcenie 
techniczne ze względu na 
de� cyt wykfali� kowanych 
pracowników, z którym ak-
tualnie mierzy się rynek 
pracy.

Zawody zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku 
w Sochaczewie odbyły się w 
sali klubu „Piast” w Felik-
sowie, przygotowanej tech-
nicznie i wyposażonej w 
niezbędny sprzęt do prze-
prowadzania tego typu tur-
niejów. 

Wszystkich przybyłych 
przywitała prezes SUTW 
Jadwiga Urbaniak podkre-
ślając, jak ważna jest wszel-
ka aktywność w wieku se-
niorskim, szczególnie ta 
umysłowa. Gra w brydża 
jest przecież najlepszym „le-
kiem” na spowolnienie de-
mencji u osób starszych.  
Brydż jest grą zmuszającą 
do poszerzania wiedzy, od-
powiedzialności i obowiąz-
kowości. Tworzy się prze-
cież z drugą osobą parę, 
jedyną w swoim rodzaju 
„spółkę z pełną wzajemną 
odpowiedzialnością „. Jeśli 
wygram lub przegram, to 
nie sam, dotyczyć to będzie 
naszej pary.

Przed rozpoczęciem 
rozgrywek Tomasz Kopka, 
przedstawiciel klubu „Piast” 
i jednocześnie sędzia li-
cencjonowany Polskiego 
Związku Brydża Sportowe-
go, przedstawił wszystkim 
regulamin zawodów. 

Po 26 rozdaniach wyło-
niono zwycięzców. Pierwsze 

miejsce zajęła para: Walde-
mar Seliga i Zdzisław Strze-
miński ze Skierniewic. Dru-
gie - Tadeusz Nawalaniec i 
Sławomir Moroz reprezen-
tujący Sochaczew. Trzecie 
miejsce to skierniewicza-
nie - Mirosław Biedrzycki i 
Marek Wrocławski. Najlep-
szą najstarszą parą turnieju, 
mającą łącznie 153 lata, oka-
zali się Jan Chłopecki i Ta-
deusz Wojtyś z Sochaczewa.  
Wyróżniono również naj-
lepszych brydżystów repre-
zentujących SUTW w So-
chaczewie, a zostali nimi: 
Halina Kobierecka i Walde-
mar Duda.

Puchary, ufundowane 
przez burmistrza Sochacze-
wa Piotra Osieckiego, wrę-
czały panie: Agata Kalińska, 
naczelnik Wydziału Spor-
tu i Organizacji Pozarzą-

dowych w UM Sochaczew 
i Jadwiga Urbaniak, pre-
zes SUTW w Sochacze-
wie, dziękując wszystkim 
za przybycie i dobrą zabawę 
podczas gry. 

Podziękowania oraz pa-
miątkową statuetkę za po-
moc w organizacji turnieju 
i profesjonalne przeprowa-
dzenie zawodów otrzymał 
również Tomasz Kopka. 
Każdy uczestnik otrzymał 
natomiast słodycze przekaza-
ne przez � rmę Mars Polska.

W przerwach pomiędzy 
rozdaniami uczestnicy tur-
nieju mogli skorzystać ze 
słodkiego poczęstunku oraz 
ciepłych i zimnych napojów. 

Po ceremonii wręczenia 
nagród na przybyłych cze-
kała niespodzianka. By do-
łączyć do grającej WOŚP, 
syn Tomasza Kopki - Kac-

per, mistrz świata i Europy 
juniorów w brydżu sporto-
wym, zaproponował licyta-
cję, której zwycięzca mógł-
by zagrać z nim w parze. 
Najwyższą kwotę wylicyto-
wał Waldemar Seliga, dzię-
ki czemu będzie miał przy-
jemność zagrać w parze z 
mistrzem. Uzyskane 100 zł 
zasili konto WOŚP.

Ponadto graczy odwie-
dziła młodzież ze szkoły w 
Wymysłowie, kwestująca na 
rzecz WOŚP. Oni także ze-
brali niemałe datki.

Jak przekonuje Małgo-
rzata Duda, opiekun grupy 
brydżowej przy Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku w So-
chaczewie, nie był to ostatni 
turniej tego typu, a zawarte 
znajomości przyczynią się za-
pewne do kolejnych spotkań.

Organizatorzy

Brydżowi seniorzy górą
Na ogłoszenia o pierwszym Noworocznym Turnieju Brydża Sportowego Par Seniorzy 
60+ odpowiedziały kluby seniora, stowarzyszenia i osoby prywatne. Przyjechały pary 
z Błonia, Skierniewic i Łowicza. Nie zabrakło oczywiście par z Sochaczewa i okolic. 
Dla wielu był to pierwszy turniej brydża sportowego w którym brali udział.

Bezpłatne kursy na stanowisko kierownika pociągu

Mamy dobrą sytuację 
na rynku pracy
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Nowy rok, nowy ton
Suknie do ziemi, eleganckie muchy, smokingi i efektowne 
szale, a w tle powolne „um pa pa, um pa pa” smyczków… 
To klimat wytwornych bali na salonach Europy. O tej porze 
szczególnie o nich głośno, za sprawą niepowtarzalnego 
„Koncertu Noworocznego”, który rok rocznie, od początku 
II Wojny Światowej, odbywa się w Złotej Sali Musikverein. 

Od blisko 80. lat Filharmonicy Wiedeńscy przyciągają 
sympatyków muzyki klasycznej do stolicy Austrii. Aby pójść 
na ten najsłynniejszy na świecie koncert, nie wystarczy 
jednak trafić do Wiednia 1 stycznia i kupić bilet, a o go-
dzinie 11:00 delektować się tą artystyczną ucztą. O takiej 
przygodzie warto pomyśleć już teraz! Bowiem, aby zdobyć 
bilet, należy do końca lutego zarejestrować się na stronie 
Filharmoników. Spośród zarejestrowanych użytkowników 
zostaną rozlosowane bilety, aby już 2020 rok świętować 
wraz z muzyką Straussów. Istnieją jeszcze dwa sposoby na 
spełnienie tego muzycznego marzenia – pierwszy to obej-
rzenie koncertu razem z wiedeńczykami w wyznaczonych 
do tego kinach „pod gołym niebem”. Drugi, może wydać się 
kontrowersyjny, ale jeśli znajdą Państwo w swoim rodowo-
dzie korzenie austriackiego arystokraty tylko jeden telefon 
do wujka z wyższych sfer dzieli Państwa od koncertu. I 
nie jest to żart – na koncert przewidziane są miejsca stałe, 
które od początków istnienia tego wydarzenia są przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie wśród wyżej postawionych 
Austriaków.

Może się jednak okazać, że wujka nie odnajdziemy, a na 
kina w aurze styczniowego mrozu nie mamy chęci. W takim 
wypadku wachlarz możliwości jest zdecydowanie szerszy. 
Koncert jest transmitowany do blisko 100 krajów na świecie. 
Wystarczy pojawić się w jednym z nich i mieć dostęp do 
telewizji.

Warto jednak wspomnieć, że w ślad za Wiedeńczykami 
poszli opiekunowie artystyczni innych filharmonii świato-
wych. Większość z nich urządza koncerty noworoczne lub 
sylwestrowe, aby w tym symbolicznym momencie być ze 
swoimi słuchaczami. Zachęcam Państwa do zapoznania 
się z programami najbliższych Państwu Filharmonii. 
Styczeń obfituje w wydarzenia artystyczne i kulturalne, w 
których warto uczestniczyć. Karnawał to przecież wspa-
niały pretekst, by przyodziać się w elegancką sukienkę 
czy marynarkę i wyjść z domu. A że pogoda tego okresu 
zazwyczaj nie sprzyja spacerom, udajmy się na przygodę 
w zadaszone miejsce. 

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu od 2014 roku 
kusi nowym budynkiem. Zaprojektowany przez nowojor-
skich architektów daje możliwość dostosowania akustyki 
Sali koncertowej do danego utworu. Cała budowla za po-
średnictwem komór akustycznych i podwieszanych sufitów 
zmienia się, by dać publiczności najlepsze wrażenia arty-
styczne. W tym samym roku Szczecin doczekał się nowej 
sceny, która, jak w Wiedniu, cała skąpana jest w złocie…

W tym Nowym Roku życzę Państwu przede wszystkim 
niekończącego się odkrywania. Często bardzo blisko może-
my znaleźć piękno, którego ciągle szukamy…

Karolina Kruczyk

W minioną niedzielę 13 stycz-
nia w Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie odby-
ło się piękne muzyczne widowi-
sko – Koncert Noworoczny z cy-
klu Burmistrz Miasta Zaprasza w 
wykonaniu Orkiestry Kameral-
nej CAMERATA MAZOVIA i 
zaproszonych gości. Koncertem 
tym SCK, tradycyjnie już, uczci-
ło wejście w nowy rok. Był to wy-
stęp wyjątkowy, bo orkiestra ob-
chodzi 15-lecie swojego istnienia, 
a niedzielny koncert był pierw-
szym z dwunastu, które zagra z 

okazji tej wyjątkowej rocznicy. 
Jubileuszowe koncerty odbywać 
się będą raz w miesiącu. 

Niedzielne wydarzenie roz-
poczęło się od uroczystego 
otwarcia wygospodarowanego w 
zeszłym roku balkonu, który po-
mieści dodatkowych 40 widzów.
Symboliczną wstęgę przecie-
li burmistrz Piotr Osiecki i prze-
wodniczący rady miasta Sylwe-
ster Kaczmarek.

W trakcie koncertu 13 stycz-
nia sochaczewskiej orkiestrze 
towarzyszyli na scenie soliści: 

Anna Jeremus-Lewandowska 
(sopran), Marta Książek (so-
pran), Paweł Wolski (tenor) i wo-
kalista Eric Folly. Usłyszeliśmy w 
ich wykonaniu m.in. "Usta mil-
czą" F.Lehara z operetki Weso-
ła wdówka, "Odgłosy wiosny" 
J.Straussa, "Brunetki, blondyn-
ki" R.Stoltza, a także kilka fran-
cuskich przebojów "La vien en 
rose" E.Piath czy "Savoir eimer" 
Florent Pagny, które z ogrom-
nym wdziękiem zaśpiewał po-
chodzący z Francji wokalista 
Eric Folly. Wszyscy soliści za-

chwycili publiczność równie 
mocno, co muzycy z orkiestry, 
którzy tradycyjnie już zaprezen-
towali na scenie wysoki kunszt 
artystyczny. Widownia sali kon-
certowej, jak co roku, została 
wypełniona po brzegi, a Ci któ-
rzy nie zmieścili się na sali, mieli 
możliwość obejrzenia transmisji 
na żywo w holu. 

Serdecznie zapraszamy na 
kolejne koncerty Orkiestry Ka-
meralnej Cameraty Mazovia (ka-
lendarium na najbliższy rok, po-
niżej).
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Artystyczne ferie z SCK

Podpatrzymy naturę
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W Galerii ZeDeK w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. 15 Sierpnia 83 
szykuje się kolejny wernisaż.  
26 stycznia o godz. 18.00 
nastąpi otwarcie wystawy 
„Z natury podpatrzone” 
Marcina Sutryka. Zostaną 
na niej zaprezentowane pra-
ce malarskie, inspirowane 
naturą. Ich motywem prze-
wodnim jest kolor.

Według autora wysta-
wy, proces tworzenia za-
czyna się od obserwacji na-
tury. Pejzaż jest pretekstem 
do namalowania obrazu, 
ale impulsem do jego po-
wstania są odczucia zwią-
zane z byciem w krajobrazie 
– kolor nieba, światło prze-
dzierające się przez gałęzie, 
słońce odbijające się w je-
ziorze, faktura zaoranego 
pola. Wrażenia te materiali-
zują się na płótnach artysty 
za pomocą barw i mięsisto-
ści farb. Mimo, że to natu-
ra jest punktem wyjścia, to 
przewodnim tematem ma-
larstwa M.Sutryka jest ko-
lor. To on jest najważniejszy, 
jego zestawienia, spektaku-
larne zderzanie się barw, 
czy łagodne przechodzenie 
jednych w drugie.

„Wśród pokazanych na 
wystawie obrazów, znajdą 
się małe, niewiele większe 
od formatu A4 prace, które 
pierwotnie powstawały jako 
szkice do większych kom-
pozycji. Jednak szybko się 
okazało, że przeniesione na 
większy format płótna, tra-
cą swoją świeżość, lekkość, 
i szkicową ulotność. Posta-
nowiłem je zostawić jako 
autonomiczne realizacje i 
malować je nadal w ramach 
terapii odwykowej od pejza-

żu. Staram się je pokazywać 
w zestawach, jak puzzle, w 
których nie ma wszystkich 
elementów” - tak o swojej 
wystawie "Z natury podpa-
trzone" opowiada sam au-
tor.

Marcin Sutryk jest ab-
s o l w e n t e m    A k a d e m i i 
Podlaskiej w Siedlcach 
(obecnie Uniwersytet Przy-
rodniczo Humanistyczny). 
W 2017r., po obronie pra-
cy: „Doświadczenie obrazu 
utworzonego przy pomo-

cy telefonu komórkowego 
– interpretacja malarska” 
otrzymał stopień dokto-
ra sztuk plastycznych. Na 
co dzień zajmuje się malar-
stwem, fotografią oraz gra-
fiką komputerową. Dzia-
łalność artystyczną łączy 
z pracą dydaktyczną. Peł-
ni funkcję prezesa Stowa-
rzyszenia DESCARTES, 
jest twórcą i organizato-
rem „Wschodnich Projek-
tów Fotograficznych” oraz 
współtwórcą „Spontanicz-
nych Plenerów Fotogra-
ficznych”. Współtworzy 
nieformalną grupę arty-
styczną "Ławeczka". Należy 
do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków. Ma na 
swoim koncie wiele wystaw 
indywidualnych i zbioro-
wych. 

Od 2001 roku, kiedy za-
prezentował swoja pierw-
szą wystawę "Malarstwo" w 
Galerii Akademickiej w Sie-
dlach, do dnia dzisiejszego 
pokazał swoje prace na bli-
sko 50 wystawach. 26 stycz-
nia o godz. 18.00 w SCK w 
Boryszewie zaprezentuje 
kolejną, inspirowaną natu-
rą. Wstęp wolny. Zaprasza-
my.

Sochaczewskie Centrum 
Kultury zaprasza na Zimo-
we Warsztaty Artystyczne, 
które odbędą się w dniach 
28.01 -01.02.2019. Zajęcia 
będą miały charakter arty-
styczno-edukacyjny. Odby-
wać się będą w godzinach: 
9.00 – 14.00 od poniedziałku 
do piątku, we wszystkich bu-
dynkach SCK jednocześnie. 
Mogą wziąć w nich udział 
dzieci w wieku 6-12 lat. Koszt 
udziału dziecka w warszta-
tach wynosi 70 zł za tydzień. 

Warsztaty będę prowa-
dzić instruktorzy na co dzień 
związani z SCK: E.Zielińska 
(zajęcia plastyczne), M.Bo-
ruta-Sałacińska (zajęcia pla-
styczne), J.Orczyk-Miziołek 
(rękodzieło artystyczne, ori-
gami), K.Słojewska (taniec), 
M.Osiecka-Jaworska (taniec), 

L.Kowalik (taniec towarzy-
ski), P.Milczarek (śpiew), 
D.Żakowski (zajęcia teatral-
ne) i J.Kawczyńska (śpiew, te-
atr), S.Osiecki (warsztaty sza-
chowe). Edukacyjne zajęcia z 
zakresu psychologii popro-
wadzą Iwona Sikorska i Ad-
rianna Szczepanik. Prze-
widziane są także zajęcia z 
policjantami Wydziału ds. 

Profilaktyki Społecznej, Nie-
letnich i Patologii. Wzorem 
lat ubiegłych, nie zabraknie 
animacyjnych zajęć z harce-
rzami. Dodatkowo, w pierw-
szym dniu warsztatów, dzięki 
Łódzkeij Grupie Kreatyw-
nej uczestnicy zajęć będą mo-
gli zdobyć umiejętności dru-
ku na tkaninie naturalnymi 
metodami oraz dowiedzieć 

jak powstaje papier czerpa-
ny, który wykorzystany zo-
stanie na zajęciach plastycz-
nych prowadzonych przez 
instruktorów SCK. 

Tradycją Zimowych War-
szatów Artystycznych jest 
kostiumowy bal karnawa-
łowy, który organizowany 
jest na zakończenie. W tym 
roku odbędzie się w sobotę 
2 lutego. W balu mogą wziąć 
udział zarówno uczestnicy 
warsztatów, jak i wszystkie 
dzieci do 12 r.ż., które będą 
chciały się dołączyć do kar-
nawałowej zabawy. 

Zapisy telefonicznie: 
SCK ul. 15 Sierpnia 83 tel: 
(46) 863-07-68; SCK ul. 
Chopina 101 tel: (46) 863-
25-72; SCK ul. Prezyden-
ta R.Kaczorowskiego 5 tel: 
(46) 862-71-48. Zapraszamy.

"Fantomas. W cieniu gilotyny" to pierwsza część 
produkcji Louis’a Feuillade, która zaprezentowana zo-
stanie w Sochaczewskim Centrum Kultury w ramach 
Filmowego Jam Sesssion. Kolejna część perypetii 
Fantomasa pokazana zostanie w Klubie Kontrast już 
w marcu.
Przypominamy, że wstęp na wszystkie pokazy filmów 
niemych w ramach cyklu "Filmowy Jam Session" jest 
bezpłatny, a muzyka ilustrująca obraz grana jest na 
żywo. 
Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie pod 
nr: (46) 863-07-68 lub za pośrednictwem strony inter-
netowej Sochaczewskiego Centrum Kultury: www.sck.
sochaczew.pl (zakładka Klub Kontrast). Zapraszamy.
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• Strefa I: 
POPIÓŁ: 4.02, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe 
puszki, gazety itp.): 11.02, SZKŁO: 18.02
11 Listopada, Asnyka, Bielawskiego (dawna 18 Stycznia), 
Bohaterów Chodakowa, Bolesława Krzywoustego, Chrobrego, 
Brochowska, Brukowa, Chodakowska, Chopina, Działkowa, 
Graniczna, Głogowa, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jana 
Kazimierza, Jasna, Jedwabnicza, Kampinoska, Kilińskiego, Ko-
lejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Kuź-
mińskiego, Leśna, Małachowskiego, Młynarska, Mostowa, Ma-
tejki, Nałkowskiej, Niepodległości, Orzeszkowej, Ostrzeszewska, 
Piękna, Pocztowa, Podchorążych, Podgórna, Poniatowskiego, 
Popiela, Powstańców Warszawy, Profi lowa, Rejtana, Sadowa, 
Sikorskiego, Smolna, Szyszkowa, Warzywna, Waryńskiego, 
Wczasowa, Wiejska, Wiosenna, Wodociągowa, Wspólna, Wy-
spiańskiego, Wyszogrodzka, Zalewowa, Zwierzyniecka, Żniwna
• Strefa II: 
POPIÓŁ: 5.02, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe 
puszki, gazety itp.): 12.02, SZKŁO: 19.02
al. 600-lecia, 1 Maja, Batorego, Bolesława Śmiałego, Botaniczna, 
Cieplna, Długa, Energetyczna, Farna, Głowackiego, Grabskiego, Jana 
Brzechwy, Jaracza, Jasińskiego, Juliana Tuwima, Kazimierza Wiel-
kiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krakowska, Kraszewskiego, 

Królowej Jadwigi, ks. Janusza, Księdza J. Popiełuszki, Księdza Jana 
Twardowskiego, Kordona-Janickiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, 
Kwiatów Polnych,  Langiewicza, Lechicka, Lema, Licealna, Łąkowa, 
Łokietka, Makowa, Michalaka, Mieczykowa, Mieszka I, Migdałowa, 
Muszkieterów, Narutowicza, Niemcewicza, Nowa, Nowowiejska, 
Okrężna, Olimpijska, Osiedle Kolejowe, Partyzantów, Piastowska, 
Piaszczysta, Pileckiego, Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Przylasek, 
Raczkiewicza (dawna 17 Stycznia), Reymonta, Różana, Samodzielna, 
Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Sobolewskiego, Spor-
towa, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Staszica, Szarych Szeregów, 
Świerkowa, Targowa, Termiczna, Toruńska, Towarowa, Trojanowska, 
Wąska, Willowa, Wita Stwosza, Wypalenisko, Wyszyńskiego, Zacisz-
na, Załamana, Zielona Dolina, Złota,  Zwycięstwa, Zygmunta Starego, 
Żeromskiego, Żołnierska, Żwirowa, Żyrardowska, Żytnia
• Strefa III: 
POPIÓŁ: 6.02, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe 
puszki, gazety itp.): 13.02, SZKŁO: 20.02
Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Bo-
lechowskich, Św. Brata Alberta, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, 
Chełmońskiego, Chłodna, Chłopickiego, Chodkiewicza, Cmentar-
na, Czarnieckiego, Dewajtis, Dąbrowskiego, Dębowa, Gagarina, 
Gawłowska, Grzybowa, Hugo-Badera, Iwaszkiewicza, Jaworowa, 
Jesionowa, Karwowska, Kasprowicza, Kątowa, Konwaliowa, 

Koralowa, Lazurowa, Lubiejewska, Łowicka, Malinowa, Mała, 
Modrzewiowa, Moniuszki, Nadrzeczna, Perłowa, Planowa, Płocka, 
Podzamcze, Połaniecka, Porzeczkowa, Promienna, Prosta, Próż-
na, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, Radosna, Rolnicza, Rozlazłow-
ska, Równoległa, Rumiankowa, Rybna, Rycerska, Sierpniowa, 
Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Tęczowa, Traugutta, 
Warszawska, Wesoła, Wodna, Wróblewskiego, Zamkowa, Zagło-
by, Zapolskiej, Zieleńcza, Zielona, Ziemowita, Żeglarska
• Strefa IV: 
POPIÓŁ: 7.02, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe 
puszki, gazety itp.): 14.02, SZKŁO: 21.02
15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bojowników, 
Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszewska, Cisowa, Daleka, 
Dolna, Drobna, Fabryczna, Głucha, Górna, Gwardyjska, Inżynierska, 
Kawalerzystów, Klonowa, Kopernika, Kościńskiego, Kozubowskiego, 
Kutrzeby, Lipowa, Litewska, Lotników, Łuszczewskich, Maczka, Ma-
zowiecka, Miła, Mireckiego, Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, Otwarta, 
Pionierów, Południowa, Północna, Przyszła, Reja, Robotnicza, 
Roweckiego, Skotnickiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spartańska, Spół-
dzielcza, Sucharskiego, Szajnowicza, Szkolna, Środkowa, Tartaczna, 
Tomickiego (dawna Pietrzaka), Torowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska 
Polskiego, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Zamiejska, 
Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy Czarnego

Rejon A
4.02; 18.02 ulice: Bohaterów Chodakowa, Brochowska, Cho-
dakowska, Chopina, Hubala, Jasna, Jedwabnicza, Kilińskiego, 
Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Krzywo-
ustego, Księżycowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, 
Matejki, Niepodległości, Orzeszkowej, Pocztowa, Podchorą-
żych, Powstańców Warszawy, Rejtana, Smolna, Szyszkowa, 
Waryńskiego, Warzywna, Wiejska, Wodociągowa, Wspólna, 
Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, Zwierzyniecka, Żniwna
Rejon B
11.02, 25.02, ulice: 11 Listopada, Asnyka, Brzechwy, 
Chrobrego, Cieplna, Długa, Działkowa, Energetyczna, 
Głogowa, Graniczna, Jagiellońska, Jana Kazimierza, 
Jaracza, Kampinoska, Kochanowskiego, Konopnickiej, 
Kraszewskiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Kwiatów 
Polnych, Langiewicza, Lechicka, Lema, Łąkowa, Łokietka, 
Migdałowa, Młynarska, Muszkieterów, Nałkowskiej, Nowa, 
Okrężna, Ostrzeszewska, Partyzantów, Piaszczysta, Pod-
górna, Poniatowskiego, Polna, Popiela, Popiełuszki, Pro-
fi lowa, Przylasek, Sadowa, Słowiańska, Sobolewskiego, 
Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Stwosza, Świerkowa, 
Sochaczewskiego, Targowa, Termiczna, Trojanowska, 
Tuwima, Twardowskiego, Wczasowa, Wypalenisko, Za-
ciszna, Zalewowa, Zielona Dolina, Zwycięstwa, Żwirowa

Rejon C
8.02, 22.02 ulice: Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, 
Bielawskiego (dawna 18 Stycznia), Bławatkowa, Bolechow-
skich, Brukowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmoń-
skiego, Chłodna, Dewajtis, Dębowa, Gagarina, Gawłowska, 
Grzybowa, Harcerska, Hugo-Badera, Jaworowa, Jesionowa, 
Karwowska, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Malinowa, 
Mała, Modrzewiowa, Mostowa, Nadrzeczna, Perłowa, Piękna, 
Połaniecka, Porzeczkowa, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radio-
wa, Radosna,  Równoległa, Rumiankowa, Rybna, Rycerska, 
Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, św. Brata Alberta, 
Tęczowa, Wiosenna, Wodna, Zagłoby, Zamkowa, Zieleńcza
Rejon D
13.02, 27.02 ulice: al. 600-lecia, Batorego, Chłopickiego, 
Chodkiewicza, Czarnieckiego, Farna, Iwaszkiewicza, 
Jasińskiego, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kątowa, 
Królowej Jadwigi, Kusocińskiego, Lubiejewska, Łowicka, 
Makowa, Mieczykowa, Mieszka I, Narutowicza, Niemce-
wicza, Nowowiejska,  Olimpijska, Piastowska, Planowa, 
Płocka,  Prosta, Poprzeczna, Promienna, Raczkiewicza 
(dawna 17 Stycznia), Rolnicza, Rozlazłowska, Samodziel-
na, Staszica, Śmiałego, Toruńska, Warszawska, Wesoła, 
Wyszyńskiego, Zapolskiej, Zielona, Złota, Zygmunta Stare-
go, Żeromskiego, Żeglarska,  Żołnierska, Żytnia

Rejon E
6.02, 20.02 ulice: 1 Maja, Bojowników, Botaniczna, Dąbrow-
skiego, Fabryczna, Głowackiego, Grabskiego, Gwardyjska, 
Klonowa, Kopernika, Kordona-Janickiego, Krakowska, Ks. 
Janusza, Ks. Ziemowita, Licealna, Lotników, Łuszczewskich, 
Mazowiecka, Michalaka,  Osiedle Kolejowe, Pileckiego, Pił-
sudskiego, Południowa,  Przyszła, Północna, Reja, Reymonta, 
Robotnicza, Różana, Sienkiewicza, Sierpniowa, Skłodowskiej-
-Curie, Słowackiego, Spartańska, Sportowa, Spółdzielcza, 
Szarych Szeregów, Środkowa, Tomickiego (dawna Pietrzaka), 
Torowa, Towarowa, Wąska, Willowa, Wiśniowa, Wojska 
Polskiego, Wołodyjowskiego, Wróblewskiego, Wschodnia, 
Wyzwolenia, Załamana, Zamiejska,  Żyrardowska
Rejon F
1.02, 15.02 ulice: 15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii 
Krajowej, Bema, Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, 
Boryszewska, Cmentarna, Cisowa, Daleka, Dolna, Drob-
na, Głucha, Górna, Inżynierska, Jana III Sobieskiego, 
Kawalerzystów, Kościńskiego, Kozubowskiego, Kutrzeby, 
Lipowa, Litewska, Maczka, Miła, Mireckiego, Moniuszki, 
Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, Otwarta, Pionierów, 
Podzamcze, Roweckiego, Skotnickiego, Sosnowa, Su-
charskiego, Szajnowicza, Szkolna, Tartaczna, Traugutta, 
Wierzbowa, Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy

Harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

ODPADY SEGREGOWANE, SZKŁO, POPIÓŁ

w lutym 2019 roku

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciami, terminów, harmonogramów udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43,
tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

Wszystko o sochaczewskiej gospodarce odpadami na www.sochaczew.pl w zakładce „Śmieci po nowemu”

Harmonogram odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych
w lutym 2019 roku

PLASTIK, PAPIER - 2 razy w tygodniu; SZKŁO - 1 raz na dwa tygodnie; POPIÓŁ - 6.02

Z niżej wymienionych wspólnot odpady zmieszane będą 
zabierane dwa razy w tygodniu: al. 600-lecia, Konstytucji 
3 Maja, Senatorska, Żeromskiego, Pokoju, Kosińskiego 
(dawna Zawadzkiego), Narutowicza, Długa, Staszica, 1 Maja, 

Reymonta, Słowackiego, Ziemowita, Piłsudskiego, Kaczo-
rowskiego, Warszawska, Fabryczna, Broniewskiego, Mickie-
wicza, Dywizjonu 303, Żwirki i Wigury, Lotników, Gawłowska, 
Licealna, 15 Sierpnia, Chopina, Grunwaldzka, Ogrodowa, 

Topolowa, Parkowa, Chodakowska, Młynarska, Trojanowska, 
Kochanowskiego, Targowa, Korczaka, Osiedle Kolejowe 
Pozostałe wspólnoty będą obsługiwane raz w tygo-
dniu.

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

ODPADY SEGREGOWANE

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników, worków z odpadami przed posesję do godz. 6.30 zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie. Niewystawienie 
odpadów w wyznaczonym czasie skutkować będzie ich odbiorem dopiero w kolejnym terminie wyznaczonym według harmonogramu.
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- Atmosfera w drużynie jest re-
welacyjna. Treningi podjęliśmy 
najwcześniej ze wszystkich ekip 
Ekstraligi Rugby. To była ini-
cjatywa zawodników, którzy 
czują, że czołówka jest w zasię-
gu. W kilku meczach poprzed-
niego sezonu zabrało nam sił w 
końcówkach. Chcemy, by teraz 
było o wiele lepiej - mówi gra-
jący menedżer Orkana Maciej 
Brażuk.

Przypomnijmy, że na-
sza drużyna, będąc beniamin-
kiem, zakończyła rozgrywki 
na piątym miejscu, grając je-
sienią w tzw. grupie mistrzow-
skiej, tocząc wyrównane boje ze 
wszystkimi ekipami. To duży 
sukces, choć w klubie na każ-
dym kroku przypominają, że to 
początek drogi. Plan zakłada, że 
za rok, góra dwa, sochaczewska 
ekipa włączy się realnie do wal-
ki - najpierw o medale, a potem 
o mistrzostwo Polski.

- W meczu z sopockim 
Ogniwem, które potem wy-
walczyło srebro, w Sochacze-
wie prowadziliśmy przez cały 
mecz. Dużo bardziej doświad-
czeni, utytułowani i zgrani ze 
sobą rywale zwycięstwo wy-
darli nam w ostatnich pięciu 
minutach (decydujące punkty 
dla gości zdobył wypożyczony 
z Sochaczewa reprezentant Pol-
ski, Mateusz Plichta). Drużyna 
ma naprawdę duży potencjał. 
W większości to młodzi, zdolni 
zawodnicy, część przeszła przez 
juniorskie reprezentacje. Teraz 
trzeba im tylko czasu, doświad-
czenia i wiary w to, że są w sta-
nie wygrywać z najlepszymi. 
Bo, że są w stanie walczyć, już 
wiedzą. Jestem zbudowany ich 
postawą - mówi trener Orkana 
Andrzej Kopyt.

Siwy zostaje
„Siwy”, jak mówią o nim w pol-
skim środowisku rugby, pozo-
staje z drużyną na kolejny se-
zon. To świetna wiadomość, 
bo Kopyt jest legendą dyscypli-
ny. Kibicom rugby nie trzeba 

go przedstawiać. Przez dekady 
tworzył potęgę warszawskie-
go AZS AWF, najbardziej uty-
tułowanego klubu w Polsce (16 
tytułów mistrza Polski). Był tre-
nerem reprezentacji, wcześniej 
jej kapitanem.

- Pozyskanie Andrzeja do 
współpracy to był nasz wielki 
sukces. Przejął drużynę w trud-
nym momencie, gdy w środ-
ku sezonu złapaliśmy zadyszkę i 
groziło nam, że nie awansujemy 
do grupy mistrzowskiej, a to był 
sportowy cel na poprzedni sezon 
- przypomina prezes RCO, Mie-
czysław Głuchowski, dla które-
go jesień to była pierwsza w jego 
wieloletniej karierze działacza 
sportowego przygoda z rugby.

- Prezes Głuchowski bar-
dzo nam pomógł w trudnym 
momencie. Jesteśmy mu wszy-
scy bardzo wdzięczni  - doda-
je Brażuk. - Głuchowski przejął 
stery w Orkanie w czasie waka-
cji. Szybko uporał się z kryzy-
sem, w jaki wpadała drużyna. 
Doprowadził do płynnej zmia-

ny szkoleniowca (poprzedni, 
Maciej Misiak, został w klubie 
z zadaniem wzmocnienia szko-
lenia młodzieży). Pozyskał no-
wych sponsorów. Firmy Prima, 
Fast Service oraz Zdzisław Ko-
śmider dołączyli do Whizzu, 
marki PanWybierak.pl., Żyw-
ca i Gardenii. Dziś nikt w klubie 
nie wyobraża sobie zarządu bez 
Głuchowskiego.

Międzynarodowe towa-
rzystwo
Wiele osób w Polsce z ciekawo-
ścią przyglądało się sochaczew-
skiemu projektowi. W ekipie 
Whizz Orkan pojawili się za-
wodnicy z życiorysami, jakich 
do tej pory w polskim rugby 
nie było. Najgłośniejszy z nich 
to oczywiście Kenijczyk Jo-
shua Chisanga. Przed podpi-
saniem kontraktu z Orkanem 
występował m.in. w angielskiej 
Aviva Premiership. Ze wzglę-
du na siłę � zyczną i ofensywny 
styl gry kibice w Kenii nazwa-
li go „Bestią”. W zespole poja-

wili się Gruzini i Tongijczycy. 
Wśród nich uczestnik najważ-
niejszej rugbowej imprezy na 
kuli ziemskiej - czyli Pucharu 
Świata. Mowa o Givim Bere-
shvili. W drugiej połowie sezo-
nu do drużyny dołączył uczest-
nik ostatnich mistrzostw świata 
w olimpijskiej odmianie rug-
by - reprezentant Tonga Violeti 
Kolo. Do Sochaczewa przyleciał 
prosto z Chicago, gdzie odby-
wał się turniej. Z miejsca stał się 
objawieniem ligi. Błyszczał w 
każdym meczu.

- Byliśmy zadowoleni ze 
wszystkich zawodników - pod-
kreśla Brażuk, który odpowia-
da za wzmocnienia. - Na dziś w 
drużynie na pewno zostaje San-
dro Jelia. Cieszę się, że udało się 
go zatrzymać, bo miał propo-
zycje z innych polskich klubów. 
Violeti wrócił na Tonga, ale je-
steśmy dogadani, że po urlopie 
melduje się znów w Sochacze-
wie. Jego rodak Taufu’i Hala-
ifonua przechodzi najprawdo-
podobniej do Skry, co pokazuje, 

że rośnie kolejny mocny klub na 
mapie rugby. Warszawiacy gra-
li do tej pory bez wzmocnień. 
Teraz też szukają zawodników 
w Polsce i za granicą. Dołącza 
więc kolejny rywal w walce o 
czołowe lokaty. My oczywiście 
też szukamy zawodników, któ-
rzy dadzą nam jeszcze więcej. 
Mam już kilka opcji. Wszystkie 
konsultuję z trenerem Kopy-
tem. Ale jeszcze za wcześnie, by 
zdradzać nazwiska. Konkuren-
cja, jak widać, robi się na rug-
bowym rynku duża. Najważ-
niejsze jednak, że mamy swoich 
świetnych graczy, którzy złapa-
li „zajawkę”, jak mówi dziś mło-
dzież. Chcą budować silny klub, 
angażują się, tworzą super ze-
spół - cieszy się Brażuk.

Nowa Maracana 
znów ożyje?
- Jesteśmy na etapie budowa-
nia budżetu na nowy sezon. To 
w tej chwili najważniejsze za-
danie dla zarządu - mówi Głu-
chowski. - Oczywiście naszym 

największym sponsorem po-
zostaje miasto Sochaczew. Bez 
środków prywatnych nie uda-
łoby nam się jednak realizować 
wszystkich planów. Na przyszły 
sezon, jeśli chcemy zrobić kolej-
ny krok, czyli powalczyć o miej-
sce w czwórce - musimy osią-
gnąć jeszcze wyższy budżet. A 
trzeba pamiętać, że w klubie 
mamy ponad 300 zawodników 
i zawodniczek, od miniżaków 
do seniorów. Utrzymanie takiej 
dużej grupy to ogromne wy-
zwanie - dodaje.

- Chcemy stworzyć wokół 
klubu grupę lokalnych biznes-
menów, zaprosić ich nie tylko 
do wsparcia drużyny środkami 
� nansowymi, ale też zaangażo-
wania w zarządzanie. Marzy mi 
się coś na kształt rady biznesu, 
czy jak kto woli klubu biznesu, 
który będzie działać przy dru-
żynie. Szykujemy też program 
pod hasłem „Ty też możesz zo-
stać sponsorem Orkana” prze-
znaczony dla wszystkich kibi-
ców. W ramach tego programu 
chcemy zaoferować sochacze-
wianom zakup całosezonowych 
karnetów. Będą w różnych ce-
nach. Taki karnet nie będzie 
tylko wejściówką na mecz, ale 
rodzajem karty klubowej. Jej po-
siadacz będzie członkiem naszej 
rodziny. Sponsorem klubu - wy-
jaśnia Głuchowski.

- Sezon będzie krótki i dy-
namiczny. Związek znów zmie-
nia system rozgrywek na jesień-
-wiosna. Dlatego zaczniemy w 
marcu, skończymy w czerw-
cu, by po wakacjach wrócić 
do gry już w kolejnym sezonie 
2019/2020. Kalendarz wyjąt-
kowo nam sprzyja. Mamy pięć 
meczów u siebie i cztery na wy-
jeździe. Już dziś zapraszamy na 
inaugurację. To będzie wielkie 
wydarzenie, bo przecież mamy 
nową trybunę. Wierzę, że wy-
pełni się po brzegi. I tak już zo-
stanie do końca sezonu. Socha-
czewska Maracana to ma być 
nasz kolejny wielki atut - koń-
czy Maciej Brażuk. 

Rugbiści szykują się do nowego sezonu. 
Zarząd szuka kolejnych sponsorów
Rugbiści Orkana Sochaczew przygotowują się do nowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy mecz 
rozegrają 16 lub 17 marca na własnym stadionie. Podejmą Budowlanych Lublin. Sezon potrwa krótko, bo tylko do czerwca. 
Dla sochaczewskiej drużyny to ma być kolejny krok w kierunku budowy zespołu na miarę medalu mistrzostw Polski. 
Cel, jaki stawia sobie zespół na 2019 rok, to miejsce w pierwszej czwórce.

Stało się to już klubową tradycją. W Nowy Rok, rugbiści sochaczewskiego Orkana przeprowadzili wspólny trening. Wzięło w nim udział 
ok. 50 zawodniczek i zawodników. Na boisku walczyli wszyscy - od żaka do weterana, ojcowie rywalizowali z synami, wnukowie z dziadkami. 

Zagrali zarówno zawodnicy pierwszej drużyny seniorów, jak i młode sochaczewskie „Tygrysice”. Przed pierwszym treningiem w 2019 roku sukcesów 
i samych wygranych w najbliższym sezonie zawodnikom RCO życzył burmistrz Piotr Osiecki. Były kapitan sochaczewskiej drużyny i reprezentacji 

Polski rozpoczął także symbolicznie pierwszy mecz rugby w nowym roku.
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Patron turnieju, Henryk 
Orzeszek, był kierownikiem 
zespołu piłkarskiego Or-
kana Sochaczew i wielolet-
nim działaczem tego klubu. 
Zmarł w 1998 roku, w wie-
ku zaledwie 43 lat. Pozosta-
ła po nim jednak pamięć i 
co roku organizowany jest 
turniej jego imienia.

Kolejny raz zagrały dru-
żyny oldboyów (35+). Ry-
walizowało sześć ekip. Gra-
no po pięciu zawodników, 
systemem każdy z każdym. 
Mecze trały po 15 minut. 
Turniej sędziował zespół w 
składzie: Łukasz Trawiński, 
Krystian Gołębiewski oraz 
Waldemar Kaniewski. Nad 
bezpieczeństwem zawodni-
ków czuwała Aneta Zyger. 
Spikerem zawodów był To-
masz Ertman.

W otwarciu turnieju 
wzięli udział: zastępca bur-
mistrza Dariusz Dobrowol-
ski, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6 - Jadwiga 
Sikorska, dyrektor MOSiR 
Mieczysław   Głuchowski, 
naczelnik Wydziału Spor-
tu i Organizacji Pozarządo-
wych UM – Agata Kalińska, 
członek zarządu powiatu – 
Anna Ulicka oraz organiza-
tor zawodów, reprezentują-
cy MOSiR – Patryk Sobieraj. 
Jak co roku delegacja sym-
patyków Orkana Sochaczew 
(Andrzej Paluch, Grzegorz 
Kucharski), po o� cjalnej 

części, udała się z wiązan-
ką na grób patrona imprezy.

W dwóch ubiegłych la-
tach zwyciężała ekipa Po-
lonii Warszawa. Czarnym 
Koszulom nie udało się 
osiągnąć tego po raz trze-
ci. Zespół ze stolicy został 
powstrzymany przez so-
chaczewskie drużyny. W 
pierwszej kolejce Bzura 
Chodaków zremisowała z 
Polonią 1:1. Po bardzo emo-
cjonującym spotkaniu z Or-
kanem i kolejnym remisie, 
tym razem 3:3, warszawia-
cy po dwóch meczach mie-
li na swoim koncie jedynie 
dwa punkty. Z kolei remis 
Orkana z Polonią był jedyną 
utratą punktów sochaczew-
skiej drużyny, która wygra-
ła pozostałe cztery mecze 
(Bzurę pokonali 2:0). Po-
zwoliło to gospodarzom na 
zwycięstwo w całym turnie-
ju. 

Ostateczna   kolejność 
przedstawia się następująco: 

1. Orkan Sochaczew, 2. Wi-
sła Płock, 3. Liberpol Old-
boy Płońsk, 4. Polonia War-
szawa, 5. Bzura Chodaków, 
6. Oldboy Kielce. Ponad-
to organizatorzy przyznali 
nagrody indywidualne dla: 
najlepszego piłkarza tur-
nieju (Ireneusz Łukawski 
– Orkan), króla strzelców 
(Sergiusz Wiechowski – Li-
berpol), najlepszego bram-
karza (Andrzej Orliński – 
Orkan) oraz upominki dla 
najlepszych piłkarzy z po-
szczególnych drużyn. 

Skład Orkana: Andrzej 
Orliński, Paweł Witczak, 
Marcin Wojciechowski, Rafał 
Wojciechowski, Piotr Szat-
kowski, Marcin Trzos, To-
masz Śliwiński (nagroda dla 
najlepszego zawodnika dru-
żyny), Ireneusz Łukawski 

Skład Bzury: Robert 
Kołodziejczak,   Czesław 
Znajdek, Artur Wróbel, 
Mariusz Wiciak, Krzysztof 
Bargieł, Robert Poddenek, 

Rafał Walczak, Grzegorz 
Szypszak, Jakub Danowski, 
Konrad Matusiak (nagroda 
dla najlepszego zawodnika 
drużyny).

Wyniki:
Wisła Płock - Liberpol Oldboy Płońsk 2:0
Bzura Chodaków - Polonia Warszawa 1:1
bramka: Walczak (7’)
Oldboy Kielce - Orkan Sochaczew 0:2
bramki: R. Wojciechowski (9’), M. Wojciechowski (13’)
Wisła Płock - Polonia Warszawa 1:3
Bzura Chodaków - Orkan Sochaczew 0:2
bramki: Śliwiński (9’), R. Wojciechowski (13’)
Oldboy Kielce - Liberpol Oldboy Płońsk 0:2
Polonia Warszawa - Orkan Sochaczew 3:3
bramki: Łukawski (3’), M. Wojciechowski (8’), Trzos (15’)
Wisła Płock - Oldboy Kielce 1:0
Bzura Chodaków - Liberpol Oldboy Płońsk 2:3
bramki: Matusiak (5’), Bargieł (12’)
Wisła Płock - Orkan Sochaczew 0:1
bramka: Łukawski (10’)
Bzura Chodaków - Oldboy Kielce 3:2
bramki: Znajdek (5’, 6’), Wiciak (11’)
Polonia Warszawa - Liberpol Oldboy Płońsk 2:2
Bzura Chodaków - Wisła Płock 0:4
Polonia Warszawa - Oldboy Kielce 1:6
Orkan Sochaczew - Liberpol Oldboy Płońsk 2:0
bramki: M. Wojciechowski (4’), Szatkowski (9’)

Triumf gospodarzy
Drużyna KS Orkan Sochaczew zwyciężyła w XXI halowym turnieju piłki nożnej 
oldboyów im. Henryka Orzeszka. Zawody rozegrano w sobotę 12 stycznia 
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6.

Sobota 12 stycznia – to świet-
ny dzień dla młodzieżowych 
drużyn Unii Boryszew. Zespół 
z rocznika 2005 wygrał tur-
niej w Teresinie, z kolei ekipa z 
rocznika 2010 triumfowała w 
Warszawie. 

Do hali sportowej GOSiR w Te-
resinie zawitały drużyny: KS 
Teresin, Unii Boryszew, Pro-
myka Nowa Sucha, Błonianki 
Błonie, AP Żyrardów, Marcovii 
Marki. Biało-zieloni prowadze-
ni przez trenera Michała Orliń-
skiego zagrali systemem każ-
dy z każdym. Bilans czterech 
zwycięstw i porażki w ostatnim 
spotkaniu pozwolił im na zwy-
cięstwo w zawodach. Nagrodę 

indywidualną, dla najlepszego 
zawodnika turnieju, otrzymał 
piłkarz Unii Boryszew – Cza-
rek Sokołowski.

Rocznik 2010 Unii Bory-
szew, prowadzony przez trener-
kę Dominikę Tępczyk, wygrał 
tego samego dnia turniej Irzyk 
Cup w Warszawie. Chłopcy 
mieli okazję zmierzyć się z sil-
nymi zespołami z Warszawy i 
okolic. W drodze do � nału wy-
grali wszystkie mecze. W rywa-
lizacji o pierwsze miejsce, do-
piero po serii rzutów karnych, 
pokonali ekipę Znicza Prusz-
ków. Najlepszym bramkarzem 
turniej wybrano zawodnika 
biało-niebieskich – Oktawiana 
Gołębiowskiego.

Zwycięskie turnieje 
młodych unitów

Wyniki 2010:
KS Błonianka Błonie - Unia Boryszew 0:4
bramki: Romanowski, Sokołowski, 
Rzepczyński, Kamiński

KS Teresin - Unia Boryszew 0:2
bramki: Kornacki, Sokołowski
Unia Boryszew - AP Żyrardów 4:0
bramki: Romanowski, Sokołowski, Łyczywek, Kamiński
Unia Boryszew - KS Promyk Nowa Sucha 4:0
bramki: Romanowski, Kamiński (2), Nowakowski
Marcovia Marki - Unia Boryszew 4:2
bramki: Sokołowski, Łyczywek

Wyniki 2015:
Unia Boryszew - KS Milan Milanówek 1:0
bramka: Grupa
Unia Boryszew - UKS Irzyk Warszawa 2:0
bramki: Bogdański, Bajnerman
Unia Boryszew - Talent Warszawa 4:2
bramki: Siekielski (2), Grupa, Bogdański
Unia Boryszew - Znicz Pruszków 2:1
bramki: Kaczorowski, Paciorkowski
Finał:
Unia Boryszew - Znicz Pruszków 0:0 (karne 2:1)
bramki: Jeznach, Kaczorowski

Sochaczewski zespół Fast Servi-
ce zagrał 5 i 6 stycznia w turnie-
ju piłki halowej IV Płock Cup. 

W pierwszej rozegranej w so-
botę, eliminacyjnej fazie turnie-
ju drużyna Fast Service prze-
szła niczym burza. W grupie 
E piłkarze wygrali wszystkie 
trzy mecze i wyszli z pierwsze-
go miejsca.

W niedzielę rozegrano dru-
gą fazę turnieju. Sochaczew-
skiej drużynie poszło nieco sła-
biej. Bilans jednego zwycięstwa, 
remisu i dwóch porażek nie po-
zwolił wejść do pół� nału. 

To początek sezonu i naj-
ważniejsza impreza sezo-
nu, czyli Halowe Mistrzo-
stwa Polski, dopiero przed 
tym zespołem. Na pociesze-
nie pozostaje fakt, że Kamil 
Bartosiewicz został królem 
strzelców (9 goli). Cały tur-
niej wygrała drużyna Ecco 
Energia Płock. 

Drużyna Fast Service za-
grała w składzie: Michał Nowa-
kowski, Marcin Leszczyński, 
Kamil Stencel, Adrian Binien-
da, Kamil Bartosiewicz, Jaro-
sław Stencel, Dominik Popław-
ski, Przemysław Kubisz.

Halowe granie w Płocku

Faza eliminacyjna, grupa E (sobota)
Pałuki Łekno - Fast Service Sochaczew 1:9
bramki: Bartosiewicz (7), Oziemblewski, Stencel
Jakubskie Toruń - Fast Service Sochaczew 0:2
bramki: Bartosiewicz (2)
Fast Service Sochaczew - Dentim Clinic Katowice 2:1
bramki: Leszczyński, Oziemblewski

Faza zasadnicza (niedziela)
Fast Service Sochaczew - Ecco Energia Płock 0:0
Fast Service Sochaczew - Zawbud Iława 0:5
Fast Service Sochaczew - Izolbet Gostynin 2:1
bramki: Binienda, Leszczyński
Fast Service Sochaczew - Florian Warszawa 0:1
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TENIS STOŁOWY

W czwartek i piątek roze-
grano mecze eliminacyjne i 
ćwierć� nałowe. Największą 
niespodziankę sprawili Ar-
kadiusz Malczenko i Paweł 
Selerski, którzy pokonali w 
I rundzie doświadczonych 
zawodników Pawła Rogow-
skiego i Jerzego Poczobuta. 
Z dobrej strony zaprezen-
towali się najmłodsi uczest-
nicy - Marcin Buczek i To-
masz Makulec.

Trzeciego dnia turnieju, w 
pierwszym bardzo wyrówna-
nym pół� nale, Sławomir Do-
rywalski i Sławomir Jamka po-
konali 7:6(5), 7:6(2) Sebastiana 
Poświatę i Marcina Cybulskie-
go. Zwycięzcy zachowali więk-
szy spokój w tie-breakach, co 
pozwoliło im na awans do � -
nału. Drugi pół� nał miał trzy 
oblicza. Pierwszy set zdecy-
dowanie wygrali Roman Sa-
lamon i Mateusz Parśniak. W 
drugim wyraźną przewagę 
mieli Robert Górski i Dariusz 
Petrykowski i zwyciężyli 6:3. 

Super tie-break to wyrównana 
gra obu par, było kilka obro-
nionych piłek meczowych z 
jednej i z drugiej strony. Osta-
tecznie decydujący set zakoń-
czył się wynikiem 15:13 dla Sa-
lamona i Parśniaka.

Finał Świąteczno-Nowo-
rocznego Turnieju Par De-
blowych im. Ryszarda Żurka 
zakończył się zwycięstwem 
Romana Salamona i Mate-
usza Parśniaka, którzy wy-
grali 6:1, 6:3 ze Sławomirem 

Jamką i Sławomirem Do-
rywalskim. Trzecie miejsce 
przypadło Robertowi Gór-
skiemu i Dariuszowi Petry-
kowskiemu po wygranej 
7:6(2), 7:5 z Marcinem Cybul-
skim i Sebastianem Poświatą.

Świąteczna rywalizacja par
W dniach 27-30 stycznia w hali sochaczewskiego „Ogrodnika” rozegrano Świąteczno-
Noworoczny Turniej Par Deblowych im. Ryszarda Żurka. W zawodach zagrało 14 par 
deblowych. Ich organizatorem było Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe. 

I runda
Arkadiusz Malczenko/Paweł Selerski - Jerzy Poczobut/Paweł Rogowski 4:6, 6:4, 10:5
Robert Górski/Dariusz Petrykowski - Rafał Skrobosz/Piotr Staniszewski 6:2, 6:2
Sebastian Poświata/Marcin Cybulski - Sławomir Szęszoł/Adam Szczypiński 6:0, 6:0
Waldemar Zabost/Mirosław Puchalski - Tomasz Dasiewicz/Marcin Kubiak 6:3, 6:2
Arkadiusz Kuliński/Dariusz Dziubiński - Marcin Buczek/Tomasz Makulec 6:2, 6:2
Sławomir Dorywalski/Sławomir Jamka - Krzysztof Sewostianik/Krzysztof Wasowski 
7:6(7), 4:6, 10:5

Ćwierćfinały
Krzysztof Doliński/Patryk Kmieciński - Roman Salamon/Mateusz Parśniak 1:6, 3:6 

Robert Górski/Dariusz Petrykowski - Arkadiusz Malczenko/Paweł Selerski 6:2, 6:0
Sebastian Poświata/Marcin Cybulski - Waldemar Zabost/Mirosław Puchalski 6:4, 6:2
Sławomir Dorywalski/Sławomir Jamka - Arkadiusz Kuliński/Dariusz Dziubiński 6:3, 6:2
Półfinały
Roman Salamon/Mateusz Parśniak - Robert Górski/Dariusz Petrykowski 6:1, 3:6, 15:13
Sławomir Jamka/Sławomir Dorywalski - Sebastian Poświata/Marcin Cybulski 7:6(5), 7:6(5)
Mecz o III miejsce
Robert Górski/Dariusz Petrykowski - Sebastian Poświata/Marcin Cybulski 7:6(2), 7:5
Finał
Roman Salamon/Mateusz Parśniak - Sławomir Jamka/Sławomir Dorywalski 6:1, 6:3

Zawodniczki Sochaczew-
skiego Klubu Tenisa Stoło-
wego, po krótkiej przerwie, 
wróciły do ligowych stołów. 
W tym sezonie nie zobaczy-
my już Katarzyny Grzybow-
skiej-Franc. Liderka zespołu 
spodziewa się dziecka. To 
o� cjalna informacja po-
twierdzona przez menadże-
ra klubu Bronisława Gaw-
rylczyka. Gratulujemy pani 
Katarzynie.

Tymczasem   wystartowa-
ła runda rewanżowa Ekstra-
klasy Kobiet. Pierwszy mecz 
w tym roku SKTS zagrał w 
sobotę 12 stycznia na wy-
jeździe w Białymstoku. So-
chaczewski klub wygrał 3:1, 
choć gospodynie walczyły o 
każdy punkt. Aż trzy poje-
dynki zakończyły się dopie-
ro po piątym secie. Jedynie 
powracająca do zespołu Aga-
ta Pastor-Gołda bez więk-
szych problemów pokonała 
w trzech partiach, młodą nie-
spełna 18-letnią Monikę Te-
reszkiewicz. 

Kolejnego dnia, 13 stycz-
nia, w hali MOSiR przy ul. 
Kusocińskiego   rozegra-
no derby Mazowsza. GLKS 
Nadarzyn wygrał 3:0, lecz 
sam wynik nie odzwiercie-
dla przebiegu spotkania, któ-
re przyniosło wiele emocji i 
trwało blisko dwie godziny. 
W pierwszym pojedynku Ka-
tarzyna Śli� rczyk pokonała 
Brazylijkę Lin Gui w trzech 
setach, jednak każda partia 
kończyła się grą na przewa-
gi. Podobnie trzech setów po-
trzebowała Paulina Krzysiek, 
która wykorzystała słabszy 
dzień Julii Ślązak. Jedynego 
seta dla SKTS w tym spotka-
niu ugrała Agata Pastor-Goł-
da w starciu z Klaudią Kusiń-
ską, której ostatecznie uległa 
w czterech partiach. 
Terminarz Ekstraklasy Kobiet
19.01 – Polmlek Lidzbark Warmiński – SKTS Sochaczew
2.02 - SKTS Sochaczew – Bebetto Częstochowa
9.02 – AZS Wrocław - SKTS Sochaczew
23.02 - SKTS Sochaczew – KTS Tarnobrzeg
9.03 – Karpaty Krosno - SKTS Sochaczew
16.03 - SKTS Sochaczew MRKS Gdańsk
23.03 – Bronowianka Kraków – SKTS Sochaczew

Rozpoczęły rundę rewanżową

ATS east rent Białystok – SKTS Sochaczew 1:3
Gabriela Dyszkiewicz – Lin Gui 2:3 (11:8, 4:11, 11:9, 5:11, 6:11) 
Eva Jurkova – Julia Ślązak 3:2 (9:11, 11:8, 12:10, 8:11, 11:8) 

Monika Tereszkiewicz – Agata Pastor-Gołda 0:3 (5:11, 5:11, 6:11)
Gabriela Dyszkiewicz - Julia Ślązak 2:3 (8:11, 11:8, 11:9, 10:12, 5:11)

SKTS Sochaczew – GLKS Scania Nadarzyn 0:3
Lin Gui – Katarzyna Ślifirczyk 0:3 (12:14, 11:13, 10:12)
Julia Ślązak – Paulina Krzysiek 0:3 (9:11, 8:11, 5:11)

Agata Pastor-Gołda – Klaudia Kusińska 1:3 (6:11, 11:7, 8:11, 8:11)

Siatkarze wrócili po Nowym 
Roku na parkiet w chodakow-
skiej hali. W niedzielę 6 stycz-
nia rozegrana została, rozpo-
czynająca rundę rewanżową, 
X kolejka Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. Na pozycji li-
dera umocniła się drużyna ze 
Starych Babic.

Zauważalna jest natomiast 
znacząca poprawa gry socha-
czewskiego Volleya. Po słabym 
początku sezonu drużyna od-
notowała kolejne zwycięstwo. 
Tym razem, pewnie w trzech 
setach, pokonali silną ekipę 
Wolnych Elektronów. Socha-
czewska drużyna wspięła się 
dzięki temu na szóste miejsce w 
tabeli. Jeśli forma siatkarzy Vol-
leya się utrzyma, to z pewnością 

będą walczyć o pozycję w naj-
lepszej czwórce na zakończenie 
fazy zasadniczej rozgrywek. 

W drugim spotkaniu nie 
było niespodzianki. Lider - 
UKS Siatkarz Babice, pokonał w 
trzech partiach, zamykającą ta-
belę, ekipę Teresina. Trzeci mecz 
się nie odbył. Sędzia zawodów 
Bogusław Kawiak przyznał wal-

kower sochaczewskim „ogrod-
nikom” z powodu nie stawienia 
się zawodników Volleya Płock. 
W ostatnim spotkaniu, pomimo 
przegranej w pierwszym secie, 
Most Wyszogród pokonał osta-
tecznie Piasta Feliksów po czte-
rech partiach. 

Następna, XI kolejka, od-
będzie się w sobotę 19 stycznia 

w hali MOSiR przy ul. Chopina 
101. Rozegrane zostaną nastę-
pujące spotkania: godz. 10.00 
Volley Team Płock – SRS Most 
Wyszogród; 11.30 Wolne Elek-
trony – Volley Team Zjedno-
czeni Bulkowo; 13.00 KS Piast 
Feliksów – Volley Sochaczew; 
14.30 Teresin – ZSR CKU So-
chaczew; pauzuje zespół UKS 
Siatkarz Stare Babice.  
Wyniki X kolejki 
Volley Sochaczew – Wolne Elektrony 3:0 
(25:20, 25:22, 25:17)

MVP: Damian Rąg (Volley Sochaczew)
UKS Siatkarz Stare Babice – Teresin 3:0 
(25:20, 25:15, 25:23)

MVP: Marcin Jakubowski (UKS Siatkarz Stare Babice)
ZSR CKU Sochaczew – Volley Team Płock 3:0 vo. 
SRS Most Wyszogród – KS Piast Feliksów 3:1 
(22:25, 25:20, 25:11, 25:19)

MVP: Grzegorz Kozak (SRS Most Wyszogród)

Lider z Babic umacnia pozycję

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału w 
kolejnej edycji Grand Prix w Tenisie Stołowym. Turniej odbędzie 
się w hali przy ul. Kusocińskiego w sobotę 26 stycznia. Początek 

zawodów o godz. 9.30. Zapisy będą przyjmowanie w dniu turnieju 
do godz. 9.15. Udział jej bezpłatny. Dla zwycięzców organizatorzy 
przewidzieli atrakcyjne nagrody i upominki. Rywalizacja będzie 
prowadzona na ośmiu stołach w trzech kategoriach: młodzież do 
12 lat, open kobiet, open męzczyzn. System rozgrywek zostanie 

ustalony po zamknięciu list startowych w dniu turnieju.




