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Mamy fantastyczną młodzież! Czas na boisko
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Powołana przez burmistrza komisja odebrała od wykonawcy odwiert geotermalny Sochaczew GT-1. Zakoń-
czenie prac to dla mieszkańców świetna wiadomość, bo jesteśmy o krok bliżej wykorzystania ciepła spod 
ziemi w systemie grzewczym, a schłodzonej wody w miejskim systemie wodociągowym

Bogusława i Kazimierz 
Jacek Górniccy, na 
co dzień polonistka 
i historyk pracujący 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, 
opowiadają nam o 
swojej działalności na 
polu edukacji i kultury a 
także o tym, że możemy 
być dumni z naszej 
młodzieży

Miasto poszukuje wykonawcy, który podejmie się m.in. 
budowy nowej płyty głównej boiska z naturalną murawą, 
odwodnieniem i oświetleniem, oraz bieżni lekkoatle-
tycznej. Samorząd zainwestuje w obiekt kolejne kilka 
milionów złotychStrony 14-15

Odwiert zakończony

Strona 3
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WAŻNY TEMAT

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

https://www.
facebook.com/
ziemia.socha-

czewska

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

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

To już kolejny raz, kiedy Ener-
gop zostaje dokapitalizowany. 
W połowie ub. roku zakład 
otrzymał z Funduszu Rozwo-
ju Przedsiębiorczości 16 mln 
zł na zwiększenie swojej kon-
kurencyjności na rynku. Miał 
za te pieniądze rozbudować 
oddział rurociągowy i uno-
wocześnić linię produkującą 
konstrukcje stalowe. Do gru-
py kapitałowej ARP Energop 
dołączył w połowie ubiegłego 
roku. Dało to fi rmie potrzeb-
ny impuls, dzięki któremu 
staje się jedną z bardziej kon-
kurencyjnych, nie tylko na 
polskim rynku.

- Po tych kilku miesiącach 
wiemy, że była to dobra decy-
zja. Spółka modernizuje linie 
produkcyjne, podpisuje kon-
trakty na współpracę z du-
żymi partnerami i zapełnia 
portfel zamówień na najbliż-
sze lata. Energop może być li-
derem w swojej branży, ale 
żeby ten cel osiągnąć, potrzeb-
ne są inwestycje. Dzięki doka-
pitalizowaniu zakład rozwinie 
swoje możliwości produkcyj-
ne i zyska nowe kontrakty - 
powiedział Andrzej Kensbok, 
wiceprezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. 

Głos zabrał również prze-
wodniczący komisji ds. ener-
gii i skarbu państwa, poseł na 
sejm RP Maciej Małecki.

- Sochaczewski Ener-
gop może być championem 
w swojej branży. Cieszymy 
się, że ARP to dostrzega, że 
Skarb Państwa chce tu moc-
no zainwestować. A wierzę, 
że jest to bardzo dobra inwe-
stycja z krótką perspektywą 
zwrotu. Mam ogromne po-
czucie satysfakcji nie tylko 
dlatego, że inwestycja doty-
czy miasta, z którego pocho-
dzę, ale także z powodu oso-
bistych przekonań. Zawsze 
uważałem, że polskie fi rmy 
stać na wiele i trzeba im po-
magać w rozwoju, a nie bez-
myślnie prywatyzować i się 

ich pozbywać. Chciałem też 
zauważyć, że 20 mln zł do-
kapitalizowania dotyczy fi r-
my, która główną siedzibę 
ma w mieście powiatowym. 
To najlepiej obrazuje, jak po-
ważnie do potrzeby równo-
miernego rozwoju naszego 
kraju podchodzi rząd pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego - powiedział Maciej 
Małecki.

Duża część dokapitali-
zowania przeznaczona zo-
stanie na poszerzenie parku 
maszynowego o nowocze-
sny sprzęt, co ma umożliwić 
wzrost zdolności produkcyj-
nych zakładu o 25 proc. W 
najbliższych latach Energop 
ma skupić się na rozwoju klu-
czowych dla siebie działów, 
to jest: prefabrykacji rurocią-
gów, produkcji zbiorników, 
cystern i pojemników meta-
lowych do zastosowań prze-
mysłowych, produkcji wy-
twornic pary do zastosowań 
przemysłowych oraz kon-
strukcji metalowych.

Spółka   planuje   ta k-
że ekspansję zagraniczną. 
Udział eksportu w jej łącz-
nych obrotach w ostatnich 
latach waha się w granicach 
60-70 proc. Najwięcej Ener-
gop sprzedaje do Belgii, Ho-
landii, Szwajcarii i Niemiec.

-   Dokapita l izowanie 
wzmocni naszą pozycję 
jako oferenta i umożliwi ne-
gocjowanie oraz realizację 
kolejnych, znaczących kon-
traktów. Wzrost popytu na 
energię sprzyjać będzie roz-
budowie dotychczasowe-
go potencjału produkcyjne-
go elektrowni o nowe bloki 
energetyczne i moderniza-
cje tych istniejących. I tutaj 
m.in. dostrzegamy szansę 
dla Energopu na pozostanie 
w gronie liderów na rynku 
wykonawców. Chcemy po-
zyskiwać kolejne kontrak-
ty w generalnym wykonaw-
stwie, co już nam się udaje, 
ale nie możemy na tym po-
przestać. Oczywiście sukces 
spółki nie byłby możliwy 

bez dużej klasy fachowców, 
którzy budują markę naszej 
fi rmy. I za to dziękuję całej, 
blisko trzystuosobowej za-
łodze - powiedział prezes 
Energopu, Paweł Łapa.

- Każda złotówka zain-
westowana w sochaczew-
skie fi rmy w krótkim cza-
sie przekłada się na wzrost 
dochodów własnych mia-
sta. Nowoczesne przedsię-

biorstwa konkurują o pra-
cowników,   oferując   im 
lepsze wynagrodzenia i tu 
na miejscu płacą podatki lo-
kalne. Samorząd otrzymu-
je potem część kwoty z po-
datków PIT i CIT, może je 
przeznaczyć na inwestycje, 
lepszą edukację, czy wkład 
własny do projektów unij-
nych. Dla miasta to świetna 
wiadomość, że kolejny raz 

Energop otrzymał zastrzyk 
gotówki na rozwój - powie-
dział burmistrz Piotr Osiec-
ki.

W spotkaniu wzię-
li udział także m.in. prze-
wodniczący rady powiatu 
Andrzej Kierzkowski, prze-
wodniczący rady miasta 
Sylwester Kaczmarek oraz 
radny sejmiku wojewódz-
kiego Łukasz Gołębiowski.

20 mln dla Energopu
W piątek 1 lutego w sochaczewskim Energopie odbyła się konferencja prasowa związana z dokapitalizowaniem 
w wysokości 20 mln zł, którego udzieliła fi rmie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz perspektywom 
rozwoju zakładu. Energop otrzymane środki przeznaczy na inwestycje w sektorach strategicznych dla polskiej 
gospodarki: energetycznym, petrochemicznym, konstrukcji stalowych i atomowym.

Dzięki dokapitalizowaniu Energop zdobywa nowe kontrakty, a w halach nie brakuje pracy

Wiceprezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. Andrzej Kensbok

Prezes Energopu Paweł Łapa

Poseł Maciej Małecki rozmawiał z załogą o rozwoju zakładów

Na spotkanie zaproszono również samorządowców z miasta i powiatu
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INWESTYCJE

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Ratusz czeka na oferty do 15 
lutego. Jeśli uda się wyłonić 
wykonawcę, pierwsze pra-
ce powinny ruszyć w marcu. 
Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to 30 paź-
dziernika br. Samorząd miej-
ski chciał rozpocząć ten etap 
przebudowy stadionu już w 
zeszłym roku, jednak w ra-
mach ogłoszonego przetar-
gu wpłynęła tylko jedna ofer-
ta, a jej wysokość drastycznie 
przekroczyła kwotę, jaką za-
rezerwowano na ten cel. 

Rugbiści, piłkarze, 
lekkoatleci
Zakres prac przewiduje m.in: 
likwidację trybun ziemnych 
znajdujących się po wschod-
niej stronie stadionu; prze-
budowę głównej płyty bo-
iska (8.832 m2) – będzie ona 
posiadać naturalną murawę 
i wyznaczone linie do gry w 
rugby i piłkę nożną, wokół 
niej zamontowane zostaną 
piłkochwyty; budowę rzut-
ni do pchnięcia kulą, skocz-
ni w dal i wzwyż; powstanie 
sześciotorowej bieżni lek-
koatletycznej z nawierzchni 
syntetyczna o długości 400 
m (4049 m2); budowę syste-
mu drenażu odprowadza-
jącego wody opadowe z bo-
iska i bieżni oraz zbiorników 
retencyjnych na deszczów-
kę (woda posłuży do na-
wadniania płyty). Zainsta-
lowana zostanie także nowa 
brama oraz furtki przy wej-
ściu głównym na stadion od 
ul. Warszawskiej; na tere-
nie obiektu położone zosta-
ną nowe chodniki (1524 m2); 
wytyczona droga wewnętrza 
i miejsca parkingowe (1.389 
m2); cały teren, łącznie z 
płytą główną boiska, zyska 
oświetlenie.

- Powstanie przepiękny 
obiekt sportowy, nie tylko 
dla rugbistów i piłkarzy, ale 
również dla lekkoatletów. 
Wierzę, że Sochaczew po-
wróci do „królowej sportu”. 
Lekkoatletyka jest bowiem 

podstawą do uprawiania in-
nych dyscyplin. Mamy tre-
nerów chętnych do współ-
pracy, a za rok będziemy 
mieli 400-metrową bieżnię 
sześciotorową a także in-
frastrukturę do uprawiania 
dyscyplin pchnięcia kulą 
oraz skoków w dal i wzwyż. 
Powstanie najnowocześniej-
szy obiekt lekkoatletyczny 
w powiecie sochaczewskim. 
To wielomilionowa inwe-
stycja, która posłuży miesz-
kańcom przez kolejne lata 
– mówi  dyrektor MOSiR, 
Mieczysław Głuchowski. 

Przypomnijmy, że prze-
budowa stadionu możli-
wa jest dzięki rządowemu 
wsparciu, o które mocno 
zabiegał poseł ziemi socha-
czewskiej Maciej Małec-
ki. Miasto otrzymało w 
ramach Programu Moder-
nizacji Infrastruktury Spor-
towej Ministerstwa Sportu i 
Turystyki dotację w wyso-
kości 2,6 mln zł. 

Rozgrywki ligowe 
podczas remontu
Obiekt jest wykorzystywany 
przez trzy stowarzyszenia: 
Rugby Club Orkan, KS Or-
kan Sochaczew i UKS Unię 
Boryszew. Wiosną i jesienią 
kluby te występują w roz-
grywkach ligowych, dlate-
go na czas remontu piłkarze 
będą musieli poszukać za-
stępczych boisk. Na szczę-
ście piłkarze Orkana mają 
zaplanowane tylko dwa me-
cze u siebie, a młodzieżowe 
drużyny boryszewskiej Unii 
będą mogły korzystać w 
większym zakresie z obiek-

tów przy ul. Chopina. Z ko-
lei występujący w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej w 
Polsce rugbiści mają podej-
mować przyjezdne drużyny 
na bocznym boisku przy ul. 
Warszawskiej.

- Będziemy musieli je 
trochę „odświeżyć”. Boisko 
będzie nawożone, brono-
wane i następnie wałowa-
ne, tak aby nadawało się do 
gry w rugby. Ze względu na 
duże zainteresowanie me-
czami, największym proble-
mem będzie rozmieszczenie 
kibiców, ale mam już pewne 
pomysły i na pewno sobie 
poradzimy. Warto przemę-
czyć się jeden sezon, aby w 
kolejnych latach rozgrywać 
mecze w komfortowych wa-
runkach – dodaje Mieczy-
sław Głuchowski. 

Szanujmy to, 
co wspólne
Pier wsz y m   e lementem 
przebudowy stadionu, re-
alizowanym w 2018 roku, 
była budowa nowej trybu-
ny. Inwestycja kosztowała 
2,83 mln zł, jej wykonaw-
cą była sochaczewska fi r-
ma budowlana Sochbud s.c. 
W miejscu starej trybuny 

powstała nowa konstruk-
cja o całkowitej powierzch-
ni 538,49 m2 (92,05m x 
5,85m). Widownia jest w ca-
łości zadaszona. Może po-
mieścić łącznie 864 kibiców 
(miejsca siedzące). Trybuna 
została podzielona na dzie-
więć sektorów. W jej cen-
tralnej części umiejscowio-
no stanowisko dla spikera.

Niestety, nie zdążył 
się odbyć jeszcze ani je-
den mecz, a już ktoś poła-
mał krzesełka. Uszkodzono 
15 plastikowych siedzisk. 
Obiekt przeszedł odbiór 
techniczny, ale nie został 
jeszcze oddany do użytku, 
dlatego koszt naprawy spadł 
na wykonawcę. 

- Dbajmy o miejskie 
mienie. Nie dewastujmy go. 
I nie chodzi tylko o trybunę, 
ale też miejskie place zabaw. 
Jednocześnie chcę uczulić, 
że niebawem zamontowa-
ne zostaną nowoczesne ka-
mery skierowane na trybu-
nę, które będą rejestrowały 
obraz również w nocy. Cały 
obiekt przy ul. Warszaw-
skiej będzie monitorowany, 
tak jak obecnie pływalnia 
czy lodowisko – podsumo-
wuje dyrektor MOSiR.

Czas na boisko i bieżnię
Przed nami kolejny etap modernizacji stadionu przy ul. Warszawskiej. Miasto 
poszukuje wykonawcy, który podejmie się m.in. budowy nowej płyty 
głównej boiska z naturalną murawą, odwodnieniem i oświetleniem oraz bieżni 
lekkoatletycznej. Samorząd zainwestuje w obiekt kolejne kilka milionów złotych.

Związek Powiatów Pol-
skich opublikował wyniki 
najnowszego   ogólnopol-
skiego rankingu samorzą-
dów. Nasze miasto znalazło 
się na piątym miejscu w 
Polsce, w zestawieniu gmin 
miejskich. Tym samym od-
notowaliśmy awans – przed 
rokiem zajmowaliśmy dzie-
wiątą lokatę. 

Ranking oparto na zasadzie 
bezpłatnego i dobrowol-
nego uczestnictwa w nim 
wszystkich   samorządów 
szczebla gminnego i powia-
towego. Jest on jedynym w 
Polsce tego rodzaju rankin-
giem zarządzanym na bie-
żąco przez ekspertów w try-
bie online. Trwa przez cały 
rok, a po jego zamknięciu 
(co miało miejsce 1 lutego), 
ogłaszane są wyniki.

Samorządy sklasyfi ko-
wane w rankingu są oce-
niane przez ekspertów ZPP 
według wielu kryteriów, 
takich jak: działania pro-
inwestycyjne i prorozwo-
jowe miasta; rozwiązania 
poprawiające jakość ob-
sługi mieszkańca; rozwój 
społeczeństwa   informa-
cy jnego;   społeczeństwa 
obywatelskiego; umacnia-
nie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informa-
cji;  ochrona zdrowia i po-
moc społeczna; wspieranie 
gospodarki rynkowej; pro-
mocja rozwiązań ekoener-
getycznych i proekologicz-
nych; współpraca krajowa i 
międzynarodowa; działania 
promocyjne.

Sochaczew zdobył w su-
mie 29620 punktów w 39 
z 56 możliwych katego-
rii. Najwięcej, bo aż 9000 
punktów (maksymalna licz-

ba) przyznano nam za po-
zyskane środki fi nansowe 
pochodzące z funduszy eu-
ropejskich, a 3000 punktów 
za wysokość dotacji z fun-
duszy krajowych, czyli mi-
nisterialnych i rządowych. 
Warto przypomnieć, że w 
latach 2017-2018 burmistrz 
podpisał umowy w sprawie 
przyjęcia aż 44 mln zł róż-
nych dotacji przeznaczo-
nych przede wszystkim na 
inwestycje. Prawie 11 mln 
ratusz zdobył na wykonanie 
odwiertu geotermalnego, 8 
mln na projekt „Sochaczew-
ski Eko-bus“ (w tym zakup 
pięciu autobusów), 6,8 mln 
na rewitalizację trzech par-
ków i terenów rekreacyj-
nych nad Utratą, 6,3 mln 
na budowę bulwarów, przy-
stani kajakowej i kawiarni 
nad Bzurą, 6,1 mln na bu-
dowę amfi teatru i widowni 
na podzamczu oraz przebu-
dowę stadionu przy ul. War-
szawskiej, ponad 4 mln na 
termomodernizację budyn-
ków SCK w Boryszewie i 
Chodakowie oraz hali spor-
towej w Chodakowie. 

Ponadto nasze miasto 
otrzymało punkty m.in. za: 
funkcjonujące izby gospo-
darcze, instytucje otoczenia 
biznesu; utworzenie punk-
tu potwierdzającego pro-
fi l zaufany ePUAP; za wiel-
kość środków fi nansowych 
wydawanych na współpra-
cę z organizacjami pozarzą-
dowymi; za dostosowanie 
urzędu dla osób niepełno-
sprawnych; za wspieranie 
zdolnej, utalentowanej mło-
dzieży poprzez tworzenie 
systemów stypendialnych; 
ścieżki rowerowe zlokalizo-
wane na terenie miasta. 

Maciej Frankowski

Sochaczew w czołówce

Zdjęcie pilnie poszukiwane
Jeden z czytelników zwrócił do nas ze szczególną prośbą. 
Pisze wspomnienia z lat młodości, z okresu pracy m.in. w 
jednostce wojskowej w Bielicach i poszukuje zdjęć z wy-
darzenia, jakie miało miejsce pół wieku temu. Jak mówi, 
wiosną 1968 lub 1969 roku w Domu Rzemiosła przy ul. 
Żeromskiego odbyła się gala Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację, a w jej czasie sztandar ZBOWID-u 
otrzymał państwowe odznaczenie. Było to duże wyda-
rzenie, na spotkanie zjechali ówcześni dygnitarze, w tym 
Mieczysław Moczar. Jeśli ktoś z Państwa zachował choć 
jedno zdjęcie z gali, zechciał je udostępnić naszemu czy-
telnikowi, prosimy o kontakt z redakcją pod numerem te-
lefonu kom. 693-555-375. 

 LISTY DO REDAKCJI
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Kilka dni temu Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie ogłosił 
przetarg na budowę i prze-
budowę chodnika wraz ze 
zjazdami na posesje w uli-
cy Wyszogrodzkiej, na od-
cinku 1714 metrów, czyli aż 
do granic miasta. Firmy za-
interesowane tym kontrak-
tem mają czas na składanie 
ofert do 20 lutego. 

Jak czytamy w ogłosze-
niu, zadanie ma polegać na 
budowie chodnika przyle-
głego do jezdni o szerokości 
2 metrów, wraz ze zjazdami 
indywidualnymi i publicz-
nymi oraz chodnika szero-
kości 1,5 metra, oddzielo-
nego metrowym zieleńcem. 
Zadanie obejmuje też prze-
budowę istniejących rowów, 
budowę nowych rowów od-
wadniających, wykonanie 
systemu wpustów pod jezd-
nią i pod chodnikiem, by 
woda nie zbierała się na as-
falcie, lecz swobodnie spły-
wała w kierunku skarpy. Na 
samej skarpie Bzury, w re-
jonie osiedla Korczaka, wy-
mieniona zostanie bariera 
energochłonna. Chodnik od 
skarpy ma oddzielać ponad 
500 metrów barier wygro-

dzeniowych. Ostateczny ter-
min zakończenia robót wy-
znaczono na 28 czerwca br.

Inwestycja ma już swo-
ją historię, ale miejmy na-
dzieję, że jesteśmy świadka-
mi jej ostatniej odsłony. Gdy 
w 2016 roku przebudowa-
na została część ulicy Wy-
szogrodzkiej, a  na jej styku 
z Chodakowską i Mostową 
powstało rondo wraz z do-
jazdami, grupa mieszkań-
ców z ulic Smolnej, Krzywej, 
Zwierzynieckiej i Brochow-
skiej oraz osiedla Korczaka 
poprosiła ratusz o poparcie 
wniosku do MZDW o do-
budowę chodnika przy ulicy 
Wyszogrodzkiej, tak, by się-
gał aż do granic miasta. Bur-
mistrz podjął temat i rozpo-
czął rozmowy o jego niemal 
dwukilometrowym odcin-
ku między ulicą Powstań-
ców Warszawy a Plecewica-
mi. MZDW zadeklarował, 
że postara się umieścić in-
westycję w swych planach. 
W 2017 roku miasto zleciło 
opracowanie, kosztem pra-
wie 30 tysięcy zł., dokumen-
tacji technicznej. Przekaza-
ło ją potem zarządcy drogi, 
jako wkład własny do pro-
jektu. Pierwszy przetarg na 
budowę chodnika MZDW 
ogłosił w sierpniu 2018 roku, 
ale postępowanie unieważ-

niono, gdyż kwota jakiej za-
żądał potencjalny wykonaw-
ca znacznie przekraczało tę 
zabezpieczoną w budżecie 
zarządu dróg. 

- Za pierwszym razem 
kwoty z kosztorysów oraz 
z ofert znacznie się rozmi-
nęły. Podobnie jak zarząd-
ca drogi i mieszkańcy Cho-
dakowa liczę, że tym razem 
uda się znaleźć fi rmę, któ-

ra złoży rozsądną ofer-
tę i przed wakacjami odda 
chodnik do użytku. Cie-
szę się, że MZDW nie odło-
żyło tych planów na pół-
kę – mówi burmistrz Piotr 
Osiecki.  

Chodnik przy tak ru-
chliwej ulicy to gwaran-
cja bezpieczeństwa dla 
pieszych, a tych na Wyszo-
grodzkiej nie brakuje.

Będzie chodnik 
przy Wyszogrodzkiej?
Tuż przed wakacjami w ulicy Wyszogrodzkiej powinny się zakończyć prace 
związane z budową chodnika. Przez mieszkańców Chodakowa i osiedla Korczaka 
to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji MZDW ostatnich lat.

Obecnie chodnik kończy się między ul. Smolną i Powstańców Warszawy

Do granicy miasta jest jeszcze ponad półtora kilometra

Ratusz jest w pełni lub czę-
ściowo właścicielem oko-
ło czterdziestu budynków 
mieszkalnych na terenie 
Sochaczewa. W większości 
z nich, gdzie od lat działa-
ją wspólnoty, UM ma jeden 
lub dwa lokale. Ich najemcy 
mają szansę wykupić swoje 
lokum po preferencyjnych 
stawkach. 

W tym roku zajmowany 
przez siebie lokal ma szansę 
nabyć nawet stu najemców. 
Mieszkania   przeznaczo-
ne do wykupu znajdują się 
m.in. przy ulicach 1 Maja, 
Senatorskiej, Staszica, Rey-
monta, Kosińskiego, Grun-
waldzkiej,   Słowackiego, 
Wojska Polskiego i Piłsud-
skiego. Indywidualne oferty 
nabycia wraz z wnioskiem o 
sprzedaż lokalu wysyłane są 
do poszczególnych gospo-
darstw domowych. Warto 
skorzystać z tej propozycji, 
bo stawki za wykup są wy-
jątkowo atrakcyjne. 

Każdy z lokali zosta-
je wyceniony przez rzeczo-
znawcę majątkowego. Od 
ustalonej przez niego kwo-
ty burmistrz udzielał bę-

dzie bonifi kat, zgodnie z 
zasadami przyjętymi przez 
radę miasta. By skorzystać 
z preferencyjnego wykupu 
w pierwszej kolejności nie-
zbędnie jest złożenie przez 
najemcę wniosku o wykup 
nieruchomości z zastosowa-
niem bonifi katy. By uzyskać 
zgodę na przejęcie mieszka-
nia na własność nie można 
mieć zaległości w opłatach, 
np. czynszowych. 

Rodziny objęte progra-
mem 500 Plus oraz posiada-
jące uprawnienia w ramach 
„Sochaczewskiej Karty Se-
niora” (65+ i 75+) mogą ku-
pić mieszkanie za 1 procent 
jego wartości. Pozostałych 
najemców obowiązuje bo-
nifi kata w wysokości 75 % .

Wniosek o sprzedaż lo-
kalu wraz z załącznika-
mi otrzymać można w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego (ul. 1 Maja 16, 
parter). Informacji dotyczą-
cych sprzedaży lokali udzie-
la Wydział Gospodarki Lo-
kalowej (III piętro, pok. 
429), kontakt telefoniczny:  
(46) 862-22-35, w. 311, 603-
410- 114. 

Agnieszka Poryszewska

Mieszkania nawet 
za 1 procent 

Urząd Statystyczny w War-
szawie opracował Kalenda-
rium statystycznych badań 
ankietowych w 2019 roku. 
Badane będą wybrane go-
spodarstwa domowe w mie-
ście, ale też gospodarstwa 
rolne w powiecie. 

Realizowane badania an-
kietowe mają charakter re-
prezentacyjny, co oznacza, 
że udział w nich biorą wy-
losowane gospodarstwa do-

mowe lub rolne. Przez cały 
rok, równocześnie, prowa-
dzonych jest wiele badań. 
Jak przekonuje zastępca dy-
rektora US w Warszawie 
Agnieszka Ajdyn, stopień 
ich realizacji i dane pozyska-
ne z każdego gospodarstwa, 
nawet jednoosobowego, są 
istotne dla całego procesu 
badawczego i jakości pozy-
skanych informacji. Ważny 
jest aktywny udział miesz-
kańców w badaniach. W tym 

roku ankieterzy mają pytać 
m.in. o kondycję fi nanso-
wą gospodarstw domowych, 
rodzinne budżety i aktyw-
ność ekonomiczną ludności. 
Agnieszka Ajdyn  przypo-
mina, że wyniki badań an-
kietowych wykorzystywa-
ne są do analiz w zakresie 
rynku pracy, warunków ży-
cia ludności, określania po-
ziomu ubóstwa, pośrednio 
do waloryzacji rent i eme-
rytur, czy ustalania płacy 

minimalnej, a także do po-
zyskiwania środków na in-
westycje przez jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Jeśli do naszego domu za-
puka ankieter, warto popro-
sić go o legitymację służbową 
ze zdjęciem oraz upoważnie-
nie do prowadzenia badań. 
Tożsamość ankietera moż-
na dodatkowo potwierdzić 
dzwoniąc do Urzędu Staty-
stycznego pod numer 22 464-
22-39 (w godz. 7.30-15.30).

Gdy ankieter zapuka do drzwi
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Naukowcy zakładali, że na głę-
bokości 1400 metrów pod na-
szym miastem mogą znajdo-
wać się pokłady słodkiej wody 
o temperaturze ok. 40 stopni. 
Okazało się, że parametry są 
znacznie lepsze. Woda jest słod-
ka, bardzo dobrej jakości, a na 
głębokości 1540 metrów, dokąd 
dotarło wiertło, ma 44-46 stop-
ni. Odzyskane z niej ciepło ma 
posłużyć do podgrzania wody 
krążącej w zamkniętym syste-
mie grzewczym Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej.

- To oznacza oszczędności, 
ustabilizowanie cen na rynku, 
ale przede wszystkim znaczący 
efekt ekologiczny. Źródła geo-
termalne są czyste, nie wpły-
wają na środowisko. Odwiert 
to nasz samorządowy wkład w 
poprawę jakości powietrza, ja-
kim oddychamy – mówi bur-
mistrz Piotr Osiecki.

Raporty, 
koncesja, zakład
W marcu ratusz ma otrzymać 
szczegółową dokumentację z 
badań zawierającą m.in. opis 
parametrów wody na różnych 
głębokościach, w tym docelo-
wej, czyli 1500 metrów. Otrzy-
ma też opis samego odwiertu 
oraz warstw geologicznych znaj-
dujących się pod naszymi stopa-
mi. Raport będzie jednym z wie-
lu dokumentów, które później 
pozwolą PEC-owi opracować 
wniosek o koncesję na wydoby-
wanie ciepłej wody, wykorzysta-
nie jej w sieci ciepłowniczej.

- Musimy zbadać poten-
cjał odwiertu, sprawdzić jakie 
daje nam możliwości, zlecić 
wykonanie precyzyjnych ba-
dań eksploatacyjnych. Przed 
miastem jeszcze długa dro-
ga. Mówimy o inwestycji na 
lata, dlatego trzeba ustalić, jak 
maksymalnie wykorzystać to 
ekologiczne źródło ciepła, jak 

skutecznie włączyć je w wie-
loletnie plany rozwoju Przed-
siębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej – zaznacza wiceburmistrz 
Dariusz Dobrowolski nadzo-
rujący miejskie inwestycje.

Jaki ma być sochaczewski za-
kład geotermalny, jak go sfi nan-
sować? Największe nadzieje sa-
morząd wiąże z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska, który pokrył koszty odwiertu. 
Skoro zakończył się on sukcesem, 
trudno zakładać, że NFOŚiGW 
nie zechce pomóc w jego gospo-
darczym wykorzystaniu. 

Trzecie źródło
- Trafi liśmy na niezasoloną 
wodę o mineralizacji poniżej 
pół grama na litr. Taki produkt 
nadaje się do uzdatnienia i tło-
czenia do sieci wodociągowej. 
Badaczy zaskoczyła wydajność 
naszego odwiertu. Przypusz-
czali, że w ciągu godziny na po-
wierzchnię wypłynie do 120 m3 
wody, a tymczasem jest to 190 m3. 
Co istotne, woda wypływa 
sama pod ciśnieniem, nie trzeba 
jej tłoczyć, a to znacznie obniża 
koszty eksploatacji złoża – pod-
kreśla burmistrz Osiecki.  

Gdy kilkanaście lat temu 
miasto poważnie wzięło pod uwa-

gę budowę kanalizacji dla całego 
miasta, zaczęto od opracowania 
studium wykonalności gospodar-
ki wodno-ściekowej. Wynikało z 
niego, że Sochaczew bezwzględ-
nie musi być skanalizowany oraz 
że warto poszukać dodatkowe-
go źródła wody pitnej. Pierwsze 
zalecenie ze studium wykonano, 
budując za 105 mln zł 96 km ka-
nalizacji sanitarnej pokrywającej 
teraz niemal całe miasto. 

- Liczę, że dalsze badania po-
twierdzą, iż odwiert zapewni nam 
dodatkowe, pewne, wydajne źró-
dło wody pitnej. Tym samym 
wypełnimy drugie z zaleceń stu-
dium. Oczywiście nadal będziemy 
korzystali ze studni głębinowych 
znajdujących się w miejscowości 
Konary w gminie Brochów oraz 

w dzielnicy Kuznocin. Woda z od-
wiertu miałaby jedynie uzupeł-
niać system zaopatrzenia miasta 
w wodę – dodaje z-ca burmistrza 
Dariusz Dobrowolski. 

W Kuznocinie woda ujmo-
wana jest z głębokości ponad 
200 m pod poziomem terenu, 
z kolei studnie w Konarach się-
gają na głębokość ok. 45-60 me-
trów pod powierzchnię terenu. 
Woda z obydwu ujęć jest trans-
portowana do miasta, oczysz-
czana i mieszana ze sobą, by 
każdy odbiorca otrzymał pro-
dukt jednakowej jakości. 

- Na razie projekt wygląda 
optymistycznie i liczę, że ko-
lejne szczegółowe badania po-
twierdzą jego potencjał – pod-
sumowuje Piotr Osiecki. 

Prace przy odwiercie 
zostały zakończone
6 lutego powołana przez burmistrza komisja odebrała od wykonawcy odwiert 
geotermalny Sochaczew GT-1. Zakończenie prac to dla mieszkańców świetna 
wiadomość, bo jesteśmy o krok bliżej wykorzystania ciepła spod ziemi w systemie 
grzewczym, a schłodzonej wody w miejskim systemie wodociągowym. 

Po pięciu miesiącach pracy wiertło dotarło na głębokość ponad 1500 metrów

Wieża została rozebrana a odwiert zabezpieczony

Jak informuje Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, właści-
ciele lub posiadacze zabyt-
ków, w tym osoby � zyczne 
i samorządy, mogą składać 
wnioski o udzielenie dota-
cji z budżetu państwa na 
prace   konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru za-
bytków usytuowanym na 
terenie Mazowsza. Na ten 
cel wojewódzki konserwa-
tor zabytków ma prawie 20 
mln zł.

Dofi nansowaniu podlegają 
nakłady konieczne na pra-
ce konserwatorskie lub ro-
boty budowlane, które służą 
zabezpieczeniu, zachowa-
niu i utrwaleniu substancji 
zabytku. Dofi nansowanie 
można otrzymać również 
na sporządzenie ekspertyz 
technicznych, badań kon-
serwatorskich i architekto-
nicznych oraz dokumentacji 
konserwatorskiej, a także na 
odnowienie,   uzupełnienie 
lub odtworzenie oryginalnej 

substancji zabytku lub jego 
zabezpieczenie przeciwwil-
gociowe lub przeciwpożaro-
we.

28 lutego upływa ter-
min składania wniosków o 
udzielenie dotacji na prace 
planowane do przeprowa-
dzenia w tym roku, których 
realizacja zakończy się do 
31 października. 30 czerw-
ca upływa termin składania 
wniosków na dofi nansowa-
nie prac już przeprowadzo-
nych (refundacja poniesio-
nych nakładów).

Wnioski o udzielenie 
dotacji przyjmowane są w 
kancelarii Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków 
w Warszawie przy ul. Nowy 
Świat 18/20 oraz w Delega-
turach w Płocku, Ostrołęce, 
Radomiu, Siedlcach i Cie-
chanowie. Wnioski moż-
na składać również pocz-
tą. Szczegółowe informacje, 
regulamin oraz wniosek z 
wykazem koniecznych do-
kumentów znajdują się na 
stronie  www.mwkz.pl w za-
kładce „Dotacje”.

4 marca Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Sochaczewie otrzyma 
imię Króla Władysława Jagieł-
ły. Najważniejszym punktem 
święta będzie przekazanie 
społeczności szkolnej nowego 
sztandaru. „Szóstka” zwraca 
się do swych absolwentów, ro-
dziców, przyjaciół placówki o 
pomoc w jego zakupie.

Uroczystość nadania imie-
nia wiąże się z wieloma kosz-
tami, dlatego zwracamy się z 
gorącą prośbą o pomoc w or-
ganizacji naszego przedsię-
wzięcia, w tym o wsparcie fi -
nansowe tego wydarzenia. Za 
każdą okazaną formę wspar-
cia oferujemy: wpis do księgi 
pamiątkowej, podziękowanie 
wygłoszone w trakcie uro-
czystości, możliwość wyko-
rzystania własnych materia-
łów promocyjnych z tytułem 
„Sponsor” w trakcie trwania 
obchodów. Jesteśmy również 
otwarci na inne sposoby pro-
mocji. 

W realizację zadania wkła-
damy własne siły oraz środki, 
natomiast okazane przez Pań-
stwa wsparcie zostanie prze-
znaczone między innymi na: 

wydanie Księgi Pamiątkowej, 
wykonanie Sztandaru Szkoły, 
zakup rękawiczek oraz szarf, 
zakup gabloty do Kącika Pa-
trona, przygotowanie uro-
czystości nadania imienia. 
Państwa pomoc będzie wspa-
niałym wkładem w edukację 
i wychowanie młodych ludzi 
poprzez dawanie godnego na-
śladowania przykładu zaanga-
żowania w sprawy społeczne i 
publiczne.

Bliższe informacje na te-
mat uroczystości można uzy-
skać w sekretariacie szkoły 
pod numerem tel. 862-81-01, 
jak również na stronie in-
ternetowej sp6.sochaczew.pl 
w zakładce Patron. Wszel-
kie pytania można kierować 
również na adres: sochaczew.
sp6@gmail.com 

Podajemy nr konta, na 
które można dokonywać 
wpłat:

Konto Rady Rodziców 
przy SP nr 6 w Sochaczewie, 
numer rachunku bankowe-
go: 66 9283 0006 0010 9211 
2000 0010, z dopiskiem „Da-
rowizna - Patron”

Dyrektor szkoły wraz 
z Komitetem Organizacyjnym

Sztandar dla SP6

20 mln na zabytki
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Plecewicka cegielnia roz-
poczęła pracę w 1967 roku 
jako przedsiębiorstwo pań-
stwowe. Ze względu na zło-
ża bardzo szlachetnej gliny, 
których w okolicy nie bra-
kuje, pierwszym wytwarza-
nym tam produktem była 
dachówka ceramiczna. Kil-
ka lat później, w odpowiedzi 
na rosnące zapotrzebowanie 
na wyroby ścienne, została 
jednak zastąpiona cegłą. W 
2002 roku fi rmę przemiano-
wano na spółkę akcyjną pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Ce-
ramiki Budowlanej Plecewi-
ce. W tej formie przetrwała 
prawie trzynaście lat. Pogłę-
biające się problemy zakładu 
doprowadziły go z czasem 
do upadłości. Nadzieja na 
wznowienie produkcji poja-
wiła się z początkiem 2017 
roku, gdy zakupem przed-
siębiorstwa zainteresowała 
się fi rma Segromet, przed-
siębiorstwo od 1992 roku 
zajmujące się rozbiórkami i 
recyklingiem.

- Przejmując cegielnię 
martwiliśmy się o to, że lo-
kalne środowisko pomy-
śli, iż kupujemy kolejny plac 
rozbiórkowy - wspomina 
wiceprezes Cegielni Plece-
wice Rafał Barbachowski. 
- W końcu prowadziliśmy 
wcześniej kilka dużych roz-
biórek w okolicy. Dlatego 
od początku staraliśmy się 
otwarcie mówić o naszych 
planach. Nakreślać kolejne 
etapy, którymi chcieliśmy 
doprowadzić do wznowie-
nia produkcji.

Żart o metalach 
ciężkich?
Jednak kontrowersje wzbu-
dziło coś zupełnie innego. 
Jedna z sochaczewskich ga-
zet zasugerowała, że, zaj-
mujący się recyklingiem Se-
gromet, mógłby, przy okazji 
rekultywacji glinianych wy-
robisk, uzupełnić je ziemią 

skażoną metalami ciężki-
mi. Dziś właściciele Cegiel-
ni Plecewice wspominają 
tamten okres jako jedno ze 
swoich największych niedo-
patrzeń wizerunkowych. 

- Tamten artykuł potrak-
towaliśmy w kategoriach nie-
złego żartu - wspomina Rafał 
Barbachowski. - Zawarte w 
nim tezy były tak niedorzecz-
ne, że wydawało nam się, iż 
nikt nie będzie w stanie w 
nie uwierzyć. Z jednej strony 
stwierdzenie, że chcielibyśmy 
zakopywać jakieś odpady w 
naszym zakładzie w Plecewi-
cach jest fi zycznie, prawnie i 
logicznie niemożliwe. Z dru-
giej, jako lider rynku recy-
klingu, od zawsze walczymy 
z nieuczciwą konkurencją, 
która właśnie takimi prakty-
kami utrudnia rozwój dzia-
łającym zgodnie z prawem 
fi rmom. W każdej chwili 
można było to łatwo spraw-
dzić, ale jak się okazało, nie-
którzy woleli uwierzyć w ta-
nią sensację.

Niezdementowana pu-
blicznie plotka ciągnie się za 
Cegielnią Plecewice do dziś. 

Nowy właściciel, 
nowe cegły
Pierwsza cegła w nowym 
rozdziale istnienia cegielni 
zjechała z linii produkcyjnej 
na początku listopada 2017 
roku. Poprzedzające to wy-
darzenie przygotowania nie 
należały do najłatwiejszych. 
Głównym problemem oka-
zał się stan sprzętu, jaki 
nowi właściciele kupili od 
syndyka. Niektóre maszyny 
pamiętały jeszcze lata pięć-
dziesiąte ubiegłego wieku.

- Niestety poprzedni 
właściciele, aż do upadku 
zakładu, starali się wycisnąć 
z linii produkcyjnej co jesz-
cze się da. To tak, jakby la-
tami jeździć samochodem 
bez przeglądu, zmiany oleju 
czy klocków hamulcowych. 
To musiało się niestety źle 
skończyć - relacjonuje Rafał  
Barbachowski.

Mimo wszystko linię 
udało się naprawić i uru-
chomić. Produkowanie kla-
sycznych cegieł nie było 
jednak w żadnym wypad-
ku głównym celem nowych 
właścicieli cegielni. Nie-
dawno udało się wprowa-
dzić na rynek nowoczesne 
pustaki wzbogacone wełną 
mineralną, która pochodzi 
z recyklingu, domeny ma-
cierzystej fi rmy Segromet. 
W planach jest uruchomie-
nie linii produkującej cera-
mikę elewacyjną oraz po-
wrót do produkcji wysokiej 
jakości dachówek. Docelo-
wo ma to doprowadzić do 
produkowania gotowych 

zestawów, z których będzie 
można postawić elementy 
ceramiczne całego domu.

Recykling i ekologia
Spacerując po zakładzie, co 
chwilę można się przeko-
nać, że recykling jest bar-
dzo ważny w fi lozofi i fi rmy. 
W Cegielni Plecewice zało-
ga stara się niczego nie mar-
nować. Nieudane cegły są 
mielone, po czym wracają do 
mieszanki, z której powstają 
nowe. Nawet niektóre części 
zamienne do serwisowanych 
maszyn trafi ają do zakładu z 
obiektów rozbieranych przez 
Segromet. Właścicielom do-
skwiera fakt, że przy obec-

nej technologii produkcyjnej 
tylko nieco ponad 25 proc. 
energii ze stosowanego obec-
nie paliwa (węgla), zasila pro-
dukcję. Reszta „uchodzi nad 
dachem przez komin”.

Dlatego fi rma postano-
wiła zainwestować w nowy 
piec gazowy wspomagany 
spalaniem zrębków drew-
nianych. Ich zastosowanie 
pozwoliłoby na zwiększenie 
efektywności energetycznej 
do blisko 90 proc. A tak się 
składa, że macierzysty Se-
gromet jest jednym z więk-
szych producentów tego pa-
liwa w Polsce. Dla Cegielni 
Plecewice jest w stanie za-
rezerwować 10 proc. swojej 

produkcji, co oznaczałoby 
zabezpieczenie spółki-córki 
w to paliwo na długie lata.

- Dążymy do produkcji ce-
ramiki w duchu idei zeroemi-
syjnej - wyjaśnia Rafał Bar-
bachowski. - Proponowana 
modernizacja będzie się opie-
rała na wykorzystaniu gazu 
ziemnego w ponad 80 procen-
tach, a kocioł na biomasę ma 
pomóc w uniezależnieniu się 
od wahań cen płynnego pali-
wa oraz w ograniczeniu jego 
nadmiernego zużycia. Chce-
my nie tylko zwiększyć moż-
liwości produkcyjne, chodzi 
nam o zredukowanie do mi-
nimum emisji gazów cieplar-
nianych a także szkodliwych 
pyłów PM10. Obecnie wyko-
rzystywana technologia, opar-
ta na węglu, jest niestety szko-
dliwa dla środowiska i chcemy 
to zmienić.

Z myślą o eksporcie
Zmiana technologii wypala-
nia cegieł pozwoli na przeszło 
dziesięciokrotne zmniejsze-
nie emisji szkodliwych pyłów 
do atmosfery. Dziś fi rma musi 
wnosić do UE niemałe opła-
ty emisyjne. Jeśli zastosuje bio-
paliwo, będzie mogła sprze-
dawać niewykorzystany limit. 
Nowa instalacja zakłada po-
wstanie turbiny parowej, która 
wykorzysta powstałą w proce-
sie technologicznym parę wod-
ną i pozwoli w znacznym stop-
niu uniezależnić się od dostaw 
energii elektrycznej z zewnątrz. 

I co może najważniejsze, 
dzięki zastosowaniu przy-
jaznych środowisku tech-
nologii, Cegielnia Plecewi-
ce będzie mogła starać się o 
uzyskanie atestu, wymaga-
nego do eksportowania swo-
ich produktów do takich kra-
jów jak Niemcy, Francja czy 
Wielka Brytania. A na tym 
skorzystają m.in. mieszkań-
cy okolicznych miejscowo-
ści, bo spowoduje dwukrot-
ne zwiększenie zatrudnienia 
w zakładzie. Przynajmniej ta-
kie plany mają nowi właści-
ciele cegielni. 

Nowe cegły i nowy piec
W ostatnim czasie wokół plecewickiej cegielni pojawiły się kontrowersje. Najpierw związane z profi lem fi rmy, która kupiła 
obiekt po jego upadłości, a pod koniec ubiegłego roku dotyczące wprowadzanych przez Cegielnię Plecewice modernizacji. 
Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy okolicznych miejscowości, w tym Sochaczewa, mają się czego obawiać.

Właściciele Cegielni Plecewice, Włodzimierz i Rafał Barbachowscy (w środku) z załogą podczas 
uruchamiania linii produkcyjnej

Zasobnik, w którym przygotowywana jest glina ma 
pojemność czterech sochaczewskich basenów

Wysuszone cegły w kolejce do wypalania
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W najbliższą niedzielę w 
kramnicach (godz. 12.15) zo-
baczyć będzie można „Brzyd-
kie   kaczątko”,   „Dzielne-
go   ołowianego   żołnierza”, 
„Księżniczkę na ziarnku gro-
chu” oraz „Świniopasa”. War-
to się na nie wybrać - baśnie 
opowiadają o sile marzeń, 
wrażliwości, poświęceniu dla 
innych oraz miłości lub jej 
braku. Aktorzy w przejrzysty 
sposób przekazują uniwersal-
ne wartości i uczą poprzez ob-
cowanie ze sztuką. Wcześniej, 
bo od godziny 10.45 trwać 
będą umuzykalniające zaję-
cia gordonowskie dla dzieci 
od 0 do 3 lat, które poprowa-
dzi Magdalena Jaworska. 

Tydzień później dla so-
chaczewian wystąpi „Polski 
David Copperfi eld”, czyli ilu-
zjonista Jędrzej Bukowski. 
Jako ciekawostkę należy do-
dać, że jest to jedyny iluzjoni-
sta w Polsce z tytułem dokto-
ra, do niedawna wykładowca 
na Politechnice Wrocławskiej. 
W Stanach Zjednoczonych 
oficjalnie   reprezentowany 
jest przez menadżera Davi-
da Copperfi elda. Po czarach 
przyjdzie czas na „Taneczną 
podróż dookoła świata”, któ-
rą poprowadzi dobrze znany 
animator  Piotr Milczarek.

W niedzielę 3 marca ko-
lejny raz w Sochaczewie wy-
stąpi krakowski Teatr Pod 
Orzełkiem. Tym razem zapre-
zentuje „Lekcję o Polsce, czyli 
bajkę o Wiśle, Legendę o Smo-
ku Wawelskim oraz o Warsie 
i Sawie”. Odbędą się również 
animacje „Gwiazdka z nieba”. 
Dzieci m.in. będą budowały 
rakiety z klocków, puzzli oraz 
pomogą aniołkom-marionet-
kom wysprzątać gwiazdy z 
Drogi Mlecznej. 

W niedzielę 10 marca 
powrócą zajęcia gordonow-
skie, a potem rozpoczną się 
warsztaty plastyczne i mu-
zyczne. Najpierw, razem z 
Barbarą Derdą, dzieci będą 
mogły wykonać „Coś… z 
łodyżką”. Później, wraz z 

Katarzyną Orlińską, trafi ą 
do świata „Dźwiękoczułych 
rozmaitości”. 

„Roztańczona niedziela z 
Ignacym Janem Paderewskim” 
to hasło spotkania zaplano-
wanego na 17 marca. Utwory 
kompozytora posłużyły arty-
stom Baletu Dworskiego Cra-
covia Danza do stworzenia 
obrazów tanecznych odwołu-
jących się do dzieciństwa tego 
wybitnego artysty. 

Zajęcia gordonowskie „Para-
bam!”, warsztaty „Coś… się roz-
lało” oraz „Muzyczna walizka”, 
to oferta „Artystycznych Kram-
nic” na 24 marca. Zajęcia w po-
szczególnych grupach wieko-
wych potrwają od 11.30 do 14.00. 

Ostatnia marcowa nie-
dziela (31.03) będzie teatral-

na. W kramnicach wystąpi 
Teatr Bajlandia, który za-
prezentuje „Bajkę o Smoku 
i Królu Leniuchu”. 

Najnowszy sezon zakoń-
czy się 7 kwietnia. W pro-
gramie na ten dzień znajdu-
ją się zajęcia gordonowskie, 
spotkanie z Heweliuszami 
Nauki w cyklu „Nasz niesa-
mowity mózg” oraz… „Bro-
katowe rakiety” – odlotowy 
projekt trzech energicznych 
pań.  

Więcej informacji na te-
mat poszczególnych wyda-
rzeń zamieszczać będziemy 
na bieżąco na portalu socha-
czew.pl oraz miejskim face-
booku. Wstęp na wszystkie 
zajęcia, warsztaty i spekta-
kle jest oczywiście wolny. 

Zaczynamy od spektaklu 
teatru „Conieco”
Jak już informowaliśmy, w niedzielę 17 lutego powraca Sochaczewska Strefa 
Dziecięcej Kreatywności, czyli „Artystyczne Kramnice”. Nowy sezon otworzy 
Teatr „Conieco” i spektakl złożony z czterech baśni Hansa Christiana Andersena. 

W poniedziałek 18 lutego w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w kramnicach odbędzie 
się premiera kolejnej edycji 
albumów z serii „Projekt Ko-
miks Bliźniaczy”. Wydarzenie 
podzielone jest na dwie części. 

O 10.00 z uczniami szkół od-
będą się interaktywne warsz-
taty plastyczne w formie Lekcji 
Komiksu, z kolei na 17.00 za-
planowano prezentację komik-
sów i spotkanie z ich autora-
mi. Będą to: Piotr Kaźmierczak 
z albumem: „Wielki Podróż-

nik w Małym Świecie” (lat 12), 
Weronika Zawadzka „Przygo-
dy Jasia, jego Papugi i Budzi-
ka” (lat 9), Dominik Ziemiań-
czyk  „Spacer Wujka Lukasa po 
Sochaczewie” (lat 11), Tomasz 
Czemerajda z albumem „Przy-
gody wędkarza Roberta” (lat 8), 
Natalia Wardziak autorka opo-
wieści pt. „Tajemniczy goście w 
Sochaczewie” (lat 11) oraz Łu-
kasz Kuciński - Bofzin, koor-
dynator całego przedsięwzięcia. 

Projekt Komiks Bliźniaczy 
wymyślił Łukasz Kuciński – au-
tor m.in. serii komiksów o histo-

rii Sochaczewa, naszej drodze do 
niepodległości, „Sochaczew na 
sportowo” i wielu innych. Za-
chęcił młodych rysowników, by 
wspólnie, bez wcześniejszego 
przygotowania, tworzyli histo-
ryjkę komiksową.

- Tworzyliśmy razem te hi-
storie, jednak ostatecznie da-
łem uczniom wolną rękę, dla-
tego tak wiele tu „smaczków” i 
zabawnych różnic. Ich porów-
nywanie pozwala zaobserwo-
wać, z jak różnym potencjałem 
do pracy zasiadają twórcy. Sta-
rałem się zadbać o to, by każdy 

z albumów zachowywał wła-
sną integralność i unikato-
wość języka, jakim się posłu-
giwał. Wszystko po to, by nie 
niszczyć indywidualnego sty-
lu jego twórcy. Całość oprawi-
łem jednolitą szatą grafi czną z 
logotypami serii. Cieszy mnie 
niezmiernie, że akcja każdego 
z nowych albumów osadzona 
jest choćby częściowo w Socha-
czewie – mówi Łukasz Kuciń-
ski. 

Jakie historie dzieci opo-
wiedzą nam tym razem, prze-
konamy się już 18 lutego. (daw)

Kolejna edycja Komiksu Bliźniaczego

1 marca rozpocznie się VIII 
Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny im. Władysława 
Ślewińskiego organizowany 
przez Towarzystwo Miłośni-
ków Malarstwa Władysława 
Ślewińskiego oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną w So-
chaczewie. Jego tegoroczny 
temat zamyka się w sło-
wach„ Kocham Polskę…Ob-
licze Polskiej Ziemi ”.

W konkursie swój talent ar-
tystyczny mogą zaprezento-
wać dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe, które wyko-
nają prace plastyczne uję-
te w estetycznej i malar-
skiej formie, przedstawiając 
przyrodę, historię, kulturę 
oraz tradycje naszej ojczy-
zny. Prace plastyczne mogą 
być wykonane: kredką, pa-
stelami, ołówkiem, tuszem, 
akwarelami, farbami pla-
katowymi, akrylami, farba-
mi olejnymi.  Organizatorzy 
oczekują na zgłoszenie prac 
konkursowych do 30 kwiet-
nia. Prace plastyczne nale-
ży dostarczyć do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, ul. 1 
Maja 21, 96-500 Sochaczew.

Ogłoszenie   w yników 
konkursu nastąpi 6 czerw-
ca o godz. 11.00. w patio w 
kramnicach miejskich pod-
czas: IX Wydarzenia Ar-
tystycznego 2019 r. Ko-

cham Polskę…Władysław 
Ślewiński. Prace laure-
atów konkursu będzie moż-
na podziwiać na wystawie 
pokonkursowej, która po-
trwa do 1 września w Gale-
rii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej.

Dyplomy i nagrody 
główne   ufundował   Pre-
z ydent   R zecz y pospol i-
tej Polskiej Andrzej Duda. 
Konkurs odbywa się pod 
patronatem artystycznym 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Patronat me-
dialny sprawują: TVP Kul-
tura, TVP Historia, TVP 3 
Warszawa, Radio Victoria i 
RDC.

Szczegóły dotyczące wa-
runków uczestnictwa oraz 
formy prac konkursowych 
określa regulamin konkur-
su, dostępny na stronach 
internetowych:   www.sle-
winski.e-sochaczew.pl oraz 
www.bibliotekamiejska.so-
chaczew.pl

Partnerami   przedsię-
wzięcia są: burmistrz So-
chaczewa Piotr Osiecki, 
wójt gminy Młodzieszyn 
Monika Pietrzyk oraz wójt 
gminy Teresin Marek Ole-
chowski. 

Jarosław Miaśkiewicz
Prezes Towarzystwa 

Miłośników Malarstwa
Władysława Ślewińskiego

Oblicze polskiej ziemi...



12 lutego 2019  nr 4 (1330)8
SOCHACZEWSKA

POWIAT

Rozpoczęła się realizacja 
pierwszego z czterech pro-
jektów w ramach I edycji 
Powiatowego Budżetu Oby-
watelskiego. Z początkiem 
lutego w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Młodzieszy-
nie ruszyły zajęcia „Język 
angielski dla każdego”.

Kurs nauki języka angielskie-
go dla 30 osób z terenu powia-
tu sochaczewskiego to projekt, 
na który głosowało aż 2745 
osób. Jego realizacja koszto-
wać będzie ok 50 tys. zł. Kurs 
poprowadzi British School So-
chaczew, szkoła języków ob-
cych z wieloletnim doświad-
czeniem, posiadająca również 
liczne certyfi katy jakości.

W dniach 14-18 stycznia br. 
odbywała się rekrutacja uczest-
ników do projektu. Do Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie w 
wyznaczonym terminie wpłynę-
ło łącznie 48 zgłoszeń. W formie 
papierowej do Kancelarii Ogól-
nej starostwa wpłynęło 12 formu-
larzy, a elektronicznie 36, w tym 
4 egzemplarze zostały przesła-
ne po wyznaczonym terminie. O 
zakwalifi kowaniu pierwszych 30 

osób na kurs decydowała kolej-
ność zgłoszeń (zgodnie z Regula-
minem Rekrutacji i Uczestnictwa). 
Sporządzona została także lista re-
zerwowa uczestników projektu. W 
przypadku, gdy ktoś zrezygnuje 
lub zostanie skreślony z listy pod-
stawowej, zostanie zakwalifi kowa-
na kolejna osoba z listy rezerwowej.

Kurs realizowany będzie 
na dwóch poziomach trudno-
ści: podstawowym i średnio-

zaawansowanym. W piątek, 
25 stycznia odbyło się pierw-
sze wspólne spotkanie uczestni-
ków, na którym został przepro-
wadzony egzamin poziomujący. 
Na podstawie jego wyników zo-
stały wyłonione trzy grupy li-
czące po 10 osób, dwie o profi lu 
podstawowym: grupa beginner 
I i II, oraz jedna grupa o profi lu 
średniozaawansowanym: gru-
pa pre intermediate. Zajęcia od-
bywać się będą dwa razy w ty-
godniu, każde trwać będzie 90 
minut. Wszelkie informacje do-
tyczące kursu języka angielskie-
go uzyskać można w starostwie, 
pod numerem 864-18-40 wew. 
868.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Dom Pomocy Społecznej w 
Młodzieszynie odwiedziła 
Jolanta Małczak, malarka, 
ikonopisarka jak również 
autorka wielu wierszy i 
książek dla dzieci. 

Artystka należąca do Sto-
warzyszenia Sochaczewskie 
Wieczory Literackie „Atut”, 
przedstawiła nam swoje ob-
razy, recytowała wiersze 
oraz czytała książki. Jedną 
z najciekawszych pozycji był 
„Koziołek Matołek w Socha-
czewie’”, której autorami są 
wnukowie pani Jolanty: Filip 
i Adam Małczakowie.

Mieszkańcy mogli po-
znać również historię two-
rzenia książek przez pisar-

kę, własnoręcznie robionych 
okładek oraz ilustracji róż-
nymi metodami plastycz-
nymi.

W spotkaniu uczestni-
czył wnuk artystki, który 
zachwycił nas grą na gita-
rze.

Magdalena Grabarek, 
Wioletta Ziernik

Uczniowie klas starszych 
Zespołu Szkół Specjalnych 
w Erminowie wzięli udział 
w warsztatach w ramach re-
alizacji nowatorskiego pro-
jektu „Bankowcy dla Edu-
kacji Finansowej Młodzieży 
„BAKCYL”, który jest spo-
łecznym projektem eduka-
cyjnym, stanowiącym od-
powiedź polskiego sektora 
bankowego na potrzeby 
edukacji fi nansowej mło-
dego pokolenia. Zajęcia po-
prowadzili wolontariusze 
banku ING Bank Śląski S.A.

Przeprowadzone lekcje 
zostały przez naszą młodzież 
wysoko ocenione. Informacje 
były podane w postaci cieka-
wej prezentacji oraz ćwiczeń 
praktycznych.   Uczniowie  
musieli odpowiedzieć  m. in. 
na pytania typu: Co to są pie-
niądze? Po co one są? Jak kie-
dyś płacono za towary, usłu-
gi? Jakie dzisiaj znają formy 
płatności? Mieli również oka-
zję osobiście sprawdzić, po 
czym poznać autentyczność 
banknotów.

Agnieszka Grabarek

Nabór na stanowisko urzędnicze
Starosta sochaczewski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 informatyka 
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Wymagania niezbędne warunkujące dopuszczenie udziału w naborze:
* wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane o kierunku informatycznym), 

* minimum 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata jako informatyk.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP urzędu Starostwa Powiatowego 

w Sochaczewie a także na stronie internetowej: 
www.powiatsochaczew.pl 
w zakładce „Aktualności”.

Na stanowisku sekretarza 
Michał Orzeszek zastąpił 
Zofi ę Romanowską, pierw-
szego jak dotąd sekretarza 
powiatu sochaczewskiego 
po roku 1998, która w stycz-
niu zakończyła pracę za-
wodową i przeszła na eme-
ryturę. Michał Orzeszek 
posiada wykształcenie wyż-
sze prawnicze - zdobyte na 
Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uczelni Łazarskiego. 
Ukończył ponadto studia li-
cencjackie w zakresie fi nan-
sów i bankowości, jest słu-
chaczem Executive Master 
of Business Administration, 
posiada certyfi kat z zakre-
su „Change Management” 
oraz „Lean Management”, 
uczestniczył w szkoleniach 
PRINCE2 Foundation. Pra-
cę zawodową rozpoczął na 
studiach, współpracował z 
kancelariami notarialnymi 
i adwokackimi oraz Cen-
trum Analiz Fundacji Re-
publikańskiej. Od 2013 roku 
zawodowo związany jest 

z  administracją publiczną, 
pracował w Urzędzie Mia-
sta w Sochaczewie. W staro-
stwie pracę rozpoczął 4 lata 
temu. Od roku 2016 był dy-
rektorem Wydziału Audy-
tu Wewnętrznego i Kontro-
li Zarządczej. Sekretarzowi 
podlega Wydział Organiza-
cyjny Starostwa.

Nowego dyrektora ma 
także Wydział Geodezji, 
Kartografi i, Katastru i Go-

spodarki Nieruchomościa-
mi. Po tym, jak na emery-
turę odeszła Irena Kaca, 
pełniąca tę funkcję od 2011 
roku, stanowisko dyrek-
tora objęła Sylwia Grze-
lak. Nowa dyrektor ma wy-
kształcenie wyższe, zdobyte 
na Politechnice Warszaw-
skiej na Wydziale Geode-
zji i Kartografi i. Dysponuje 
uprawnieniami zawodowy-
mi nadanymi przez Głów-

nego Geodetę Kraju I i II 
stopnia. Z geodezją zwią-
zana jest od 18 lat. W listo-
padzie 2013 roku podjęła 
pracę w Starostwie Powia-
towym w Sochaczewie w 
Wydziale Geodezji, Karto-
grafi i, Katastru i Gospodar-
ki Nieruchomościami. Od 3 
lat pracowała na stanowisku 
głównego specjalisty. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Lekcje bankowości

Książka z gitarą

OGŁOSZENIE

Angielski dla każdego

Nowy sekretarz 
i dyrektor geodezji
Starostwo ma nowego sekretarza, po tym jak na zasłużoną emeryturę odeszła Zofi a 
Romanowska. Został nim Michał Orzeszek. Także Wydział Geodezji, Kartografi i, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami od kilku dni ma nowego dyrektora – Irenę Kacę na tym 
stanowisku zastąpiła Sylwia Grzelak, związana z wydziałem od wielu lat. 

Michał Orzeszek Sylwia Grzelak
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ZA BARIERĄ PRAWA

31.01.
Na ul. Gawłowskiej poli-

cjanci zatrzymali do kontro-
li drogowej 41–letniego męż-
czyznę, który kierował Audi 
A4 znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem blisko 
2 promili. Ponadto mężczyzna 
nie posiada uprawnień do kie-
rowania.

Mieszkanka Sochaczewa 
powiadomiła, że za pośred-
nictwem portalu internetowe-
go kupiła klocki znanej fi rmy 
i do chwili obecnej nie otrzy-
mała zamówionego towaru.

1.02.
Policjanci zatrzymali 14–

letnią mieszkankę gminy Mło-
dzieszyn poszukiwaną na pod-
stawie nakazu doprowadzenia 
do młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego. Do zatrzy-

mania nieletniej doszło w Mło-
dzieszynie.

Mieszkaniec Sochaczewa 
kupił przez internet płytę in-
dukcyjną, lecz mimo wpłaty 
pieniędzy nie otrzymał zamó-
wionego towaru.

2.02.
Na ul. Warszawskiej poli-

cjanci zatrzymali dowód reje-
stracyjny od Fiata Panda z po-
wodu braku aktualnych badań 
technicznych.

Na ul. Gawłowskiej 
mieszkaniec Sochaczewa 
kierujący BMW został za-
trzymany do kontroli dro-
gowej po tym, jak przekro-
czył  prędkość o 74 km/h w 
obszarze zabudowanym. 

3.02.
Na ul. Sienkiewicza nie-

znany sprawca ukradł torbę w 
której był tablet.

 Kronika policyjna 

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Pod koniec stycznia w So-
chaczewie doszło do włama-
nia do sklepu jubilerskiego. 
Jak ustaliła policja, dwaj męż-
czyźni rozbili witrynę za po-
mocą siekiery. Chwilę po tym 
pośpiesznie zabrali 27 zegar-
ków oraz ozdobne bransole-
ty. Wartość łupów wynosiła 
około 10 tys. zł.

Do zatrzymania pierw-
szego ze sprawców doszło w 
kilka godzin po kradzieży. 
Policjanci szybko rozpozna-
li jednego z mężczyzn, który 
w przeszłości odsiadywał już 
wyrok za podobne przestęp-
stwa.

- Podczas przeszukania 
w miejscu pobytu zatrzy-
manego kryminalni znaleź-
li kilkanaście zegarków a tak-
że część bransolet utraconych 
w wyniku włamania. Podej-
rzany został doprowadzony 
do sochaczewskiej komen-
dy i osadzony w policyjnym 

areszcie - relacjonuje ofi cer 
prasowy sochaczewskiej KPP, 
Agnieszka Dzik.

Okazało się, że obrabo-
wanie jubilera nie jest jedy-
nym przewinieniem, którego 
w ostatnim czasie dopuścił się 
zatrzymany 31-latek. Funk-
cjonariusze ustalili, że ten 
sam mężczyzna, kilka dni 
przed włamaniem do jubilera, 
dopuścił się kradzieży rozbój-

niczej. W jednym ze sklepów 
ukradł elektronarzędzia i wó-
zek sklepowy. Uderzył przy 
tym i groził pracownikowi 
ochrony, który podjął wobec 
niego interwencję.

Jakby tego było mało, po-
licjanci ustalili również, że 
mieszkaniec gminy Tere-
sin, pod koniec grudnia 2018 
roku, w jednym ze sklepów, 
dwukrotnie w tym samym 

dniu, ukradł dwie butelki 
markowego alkoholu.

Mundurowi doprowadzi-
li mężczyznę do Prokuratu-
ry Rejonowej w Sochaczewie, 
gdzie usłyszał trzy zarzuty 
dotyczące kradzieży, kradzie-
ży z włamaniem i kradzie-
ży rozbójniczej. Wszystkich 
przestępstw dopuścił się w 
warunkach recydywy.

Prokuratura, z uwagi na 
dobro śledztwa i fakt, że drugi 
ze sprawców napadu na sklep 
jubilerski pozostaje jeszcze 
na wolności, wysłała do sądu 
wniosek o zastosowanie wo-
bec podejrzanego środka za-
pobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztu. Sąd, 
po zapoznaniu się z materia-
łami sprawy, do wspomnia-
nego wniosku się przychylił.

Zatrzymanemu za popeł-
nione przestępstwa grozi do 
15 lat pozbawienia wolności. 
Policja prowadzi czynności 
zmierzające do zatrzymania 
drugiego ze sprawców wła-
mania.

Zatrzymany 
po serii kradzieży
31-latek z gminy Teresin wpadł w ręce policji po tym, jak wraz z kolegą obrabował jubilera. 
Wcześniej w jednym z elektromarketów ukradł narzędzia. Okazało się również, że przestępca 
jest amatorem markowych alkoholi, za które oczywiście nie płacił. Mężczyzna usłyszał trzy 
zarzuty: kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży rozbójniczej.

Co jakiś czas dowiadujemy 
się o grasujących w mieście 
oszustach, którzy wymyślają 
„przykrywki” dla swojej niele-
galnej działalności. Po raz ko-
lejny przestrzegamy, aby zbyt 
łatwo nie ulegać wymyślonym 
historiom, jakie roztaczają 
przed nami pukający do drzwi 
naciągacze.

Metod, według których dzia-
łają przestępcy, było już wie-
le, m.in.: metoda na wnuczka, 
na policjanta, na kontrolera 
instalacji, na pracownika so-
cjalnego. I właśnie ostatnio w 
Sochaczewie ponownie poja-
wili się oszuści podszywający 
się pod pracowników socjal-
nych. Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecz-
nej zaleca daleko posuniętą 
ostrożność.

- Każdy pracownik 
MOPS wyruszający w teren, 
odwiedzający podopiecznych 
lub dokonujący inspekcji, po-
siada legitymację służbową 
ze zdjęciem. Jeśli więc nie 
znamy pukającej do drzwi 
osoby, która chce nam udzie-
lić pomocy lub porady, in-
teresuje się naszym miesz-
kaniem, stanem posiadania, 
bezwzględnie należy popro-
sić ją o legitymację służbową 
lub zadzwonić do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
aby zweryfi kować jej dane - 
przestrzega dyrektor MOPS 
Zofi a Berent.

Rzecz dotyczy głównie 
starszych osób lub takich, 
które dotychczas nie korzy-
stały z usług MOPS. Za taką 
wizytą może się kryć pró-
ba oszustwa lub kradzie-
ży. Podobnie jak w przypad-
ku fałszywych pracowników 
MOPS, ostrożność nale-
ży zachować w stosunku do 
odwiedzających nas osób 
podających się za pracowni-
ków spółdzielni mieszkanio-
wej. Jeśli ich nie znamy, nie 
wpuszczamy do mieszkania.

Komunikat w tej sprawie 
w administrowanych przez 
siebie budynkach wywiesi-
ła Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Lokatorsko-Własnościowa 
w Sochaczewie. Oszuści mogą 

się podawać np. za kontrole-
rów instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, sprawdzających stan 
techniczny urządzeń, pracow-
ników administracji, którzy 
mają do przekazania ważne 
informacje. 

Zasada postępowania jest 
taka jak zawsze, jeśli mamy ja-
kiekolwiek wątpliwości, kon-
taktujemy się ze spółdzielnią. 
Poza tym SMLW najczęściej 
z kilkudniowym wyprzedze-
niem informuje o ewentual-
nych robotach, odwiedzinach 
pracowników PEC, wodocią-
gów lub swoich fachowców. 
Bądźmy ostrożni, abyśmy nie 
dołączyli do potężnego grona 
okradzionych.

Jolanta Sosnowska

Nie wpuszczajmy do domu byle kogo

Sochaczewscy policjanci 
po raz kolejny wykazali się 
czujnością w kwestii zwal-
czania narkotyków. Nawet 
wymyślne skrytki nie po-
zwoliły dwójce sochacze-
wian zwieść mundurowych. 
A trzeba przyznać, że za-
trzymani wykazali się kre-
atywnością.

Tuż przed północą funkcjo-
nariusze sochaczewskiej pa-
trolówki zdecydowali o wy-
legitymowaniu kierowcy i 
pasażerki fi ata, zaparkowa-
nego na jezdni w Czerwon-
ce Parcel. Wzbudziło to za-
mieszanie i lekki popłoch 
u 31–letniej pasażerki i 38–
latka siedzącego na fotelu 
kierowcy. Kiedy policjan-

ci zbliżali się do ich auta, ci 
gorączkowo próbowali coś 
ukryć.

Szybko okazało się, że 
pod osłonę skrzyni bie-
gów trafi ło sześć torebek 
z białym proszkiem. Jed-
ną taką torebkę funkcjo-
nariusze znaleźli również 
w torebce sochaczewianki, 
a kiedy obecna na miejscu 
policjantka przeszukała ko-
bietę, znalazła jeszcze jed-
ną porcję narkotyków, którą 
31-latka ukryła w bieliźnie.

Obydwoje zostali za-
trzymani i osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. Będą teraz 
odpowiadać za posiada-
nie środków odurzających. 
Grozi im do 3 lat pozbawie-
nia wolności. (seb)

Ukryła narkotyki 
blisko ciała

O tym, jak uważnie trze-
ba dobierać znajomych, 
przekonali się mieszkań-
cy gminy Nowa Sucha. Nie 
tra� ona znajomość syna 
doprowadziła ich do straty 
blisko 2.000 zł.

Pod koniec stycznia poli-
cjanci otrzymali zgłoszenie, 
że nieznany sprawca ukradł 
blisko dwa tysiące złotych i 
telefon komórkowy z domu 
na terenie gminy Nowa Su-
cha. Funkcjonariusze szyb-
ko ustalili sprawcę. Okazał 
się nim 18-letni mieszka-
niec tej samej gminy. Młody 
mężczyzna w trakcie roz-

mowy z policjantami przy-
znał się, że okradł rodziców 
swojego kolegi podczas wi-
zyty w ich domu. Niestety 
nie udało się odzyskać pie-
niędzy. Za to telefon komór-
kowy szybko wrócił do wła-
ścicieli. 18-latek wstawił go 
do jednego z legalnie działa-
jących lombardów, więc ko-
mórka odnalazła się krótko 
po przyjęciu zawiadomienia 
o przestępstwie.

Sprawca usłyszał dwa 
zarzuty kradzieży, do któ-
rych się przyznał. Teraz 
grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności. (seb)

Okradł rodziców kolegi
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TRZECI SEKTOR

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 fi 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, fi 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 
ofi 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, Hufi 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 Sochaczewskiego 
- 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

Mazowieckie Centrum Polity-
ki Społecznej ogłosiło czwartą 
edycję konkursu „Mazowiecka 
Marka Ekonomii Społecznej” 
oraz rozpoczęło przyjmowa-
nie o� cjalnych aplikacji kon-
kursowych.

Jak informuje biuro prasowe 
MCPS, Mazowiecka Marka Eko-
nomii Społecznej to wyróżnie-
nie dla podmiotów najlepiej funk-
cjonujących w tej dziedzinie na 
Mazowszu i  przyznawane raz w 
roku przez samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego. To wyraz 
dbałości o stałe umocnienie ran-
gi i wizerunku podmiotów eko-
nomii społecznej jako symbo-
lu usług i produktów o najwyższej 
jakości, wykonanych w połącze-

niu z wyjątkową dbałością o wy-
korzystanie potencjału społeczne-
go. Mazowiecka Marka Ekonomii 
Społecznej to wartość wypracowa-
na na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs adresowany jest do 
wszystkich podmiotów ekono-
mii społecznej, czyli fundacji, sto-
warzyszeń, spółdzielni socjalnych, 
Klubów Integracji Społecznej, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, to-
warzystw wzajemnościowych oraz 
spółek non profi t, zarejestrowa-
nych i działających na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego a także 
do osób i instytucji z otoczenia eko-
nomii społecznej.

Więcej szczegółów na te-
mat bieżącej edycji konkursu 
znajduje się na stronie: www.
mcps.com.pl.

Na rzecz lokalnej społeczności

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Wsparcie miasta ma na celu 
realizację zadań samorzą-
du we współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi, 
udzielanie wsparcia dzie-
ciom z niewydolnych wy-
chowawczo rodzin, niepeł-
nosprawnym, seniorom, 
prowadzenie zajęć sporto-
wych. 

- Miasto od lat współ-
pracuje z lokalnymi orga-
nizacjami i, na ile może, 
wspiera ich działalność - 
udostępnia za darmo obiek-
ty i pomieszczenia, funduje 
stypendia sportowe, przy-
znaje dotacje. Każda orga-
nizacja może bezpłatnie 
skorzystać np. z patio kram-
nic czy sali konferencyjnej. 
Wystarczy jedynie uzgod-
nić z nami dogodny termin 
– mówi Agata Kalińska na-
czelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miejskiego.  

Pula środków w tego-
rocznym konkursie wzrosła 
o sześć tysięcy złotych (w 
poprzednim roku było 409 
tys. zł do podziału). Pienią-
dze zostaną rozdzielone na 
zadania z zakresu czterech 
programów: współpracy z 
organizacjami pozarządo-
wymi (90 tys. zł); programu 
profi laktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholo-
wych (170 tys. zł); przeciw-
działania narkomanii (90 
tys. zł) oraz pomocy spo-
łecznej (65 tys. zł).

Oferty można składać 
do wtorku 19 lutego, do 
godz. 16.00. Każde stowa-
rzyszenie może złożyć do-
wolną ilość ofert, o ile każ-
da dotyczy innego zadania. 
Złożone propozycje zostaną 
zweryfi kowane pod wzglę-
dem formalnym i meryto-
rycznym. Szczegółowe in-
formacje o warunkach 
konkursu oraz formularze, 
na których należy składać 
oferty, można uzyskać w 
Wydziale Sportu i Organi-
zacji Pozarządowych Urzę-

du Miejskiego w Sochacze-
wie, kramnice miejskie ul. 1 
Maja 21, II piętro. 

I PROGRAM WSPÓŁ-
PRACY Z ORGANIZA-
CJAMI POZARZĄDO-
WYMI

1. Organizacja pro-
jektów sportowo-rekre-
acyjnych typu rajdy, zloty, 
spływy, marsze i inne dla 
dzieci młodzieży i doro-
słych (16.000 zł)

2. Organizacja wyda-
rzeń i atrakcji turystycz-
nych wpisujących się w pro-
dukt turystyczny „Mała 
Ojczyzna Chopina” wpły-
wających na zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej 
i rozwój dziedzictwa kultu-
rowego Sochaczewa (12.000 
zł)

3. Organizacja wyda-
rzenia „Niepełnosprawni 
są wśród nas” ze szczegól-
nym uwzględnieniem Mię-
dzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych (5.000 
zł)

4. Działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym: 

cykl prelekcji związanych z 
tematyką dotyczącą osób 
starszych (15.000 zł)

5. Organizacja przed-
sięwzięć upamiętniających 
wydarzenia września 1939 
roku, w tym zorganizowa-
nie i przeprowadzenie re-
konstrukcji Bitwy nad Bzu-
rą 1939 r. (42.000 zł)

II PROGRAM PROFI-
LAKTYKI I ROZWIĄZY-
WANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

1. Projekt „Trener osie-
dlowy”. Działania profi lak-
tyczne kierowane do dzieci i 
młodzieży  (80.000 zł)

2. Organizacja cyklu 
otwartych turniejów, zawo-
dów sportowych dla dzieci i 
młodzieży z Sochaczewa w 
okresie wakacji (20.000 zł)

3. Organizowanie pół-
kolonii letnich dla dzieci i 
młodzieży (30.000 zł)

4. Realizacja programów 
i projektów kulturalnych 
jako alternatywa w podej-
mowaniu zachowań ryzy-
kownych (40.000 zł)

III PROGRAM PRZE-
CIWDZIAŁANIA NAR-
KOMANII

1. Wspieranie działań 
służących profi laktyce i 
przeciwdziałaniu narkoma-
nii – spotkania informacyj-
no-szkoleniowe (10.000 zł)

2. Organizowanie obo-
zów stacjonarnych dla dzie-
ci i młodzieży z Sochaczewa 
(55.000 zł)

3. Realizacja programów 
i projektów kulturalnych 
jako alternatywa w podej-
mowaniu zachowań ryzy-
kownych (10.000 zł)

4. „Międzypokoleniowy 
Inkubator Kultury” – reali-
zacja projektów w zakresie 
edukacji kulturalnej (15.000 
zł)

IV PROGRAM POMO-
CY SPOŁECZNEJ

1. Wspieranie rodzi-
ny i systemu pieczy zastęp-
czej: prowadzenie i zapew-
nienie miejsc w placówkach 
o ś w iatowo -w ychow aw-
czych wsparcia dziennego 
(65.000 zł)

Miasto dzieli pieniądze
Trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych 
miasta. W ramach czterech programów między lokalne organizacje samorząd podzieli 415 tysięcy 
złotych. Kolejny raz po dotacje z kasy miasta będą mogły sięgnąć sochaczewskie kluby sportowe, 
UKS-y, stowarzyszenia i fundacje, w tym zajmujące się profi laktyką uzależnień.

OD LAT ZE WSPARCIA MIASTA KORZYSTAJĄ M.IN.: CHORĄGIEW MAZOWIECKA 
ZHP, UKS DRAGON FIGHT CLUB, SOCHACZEWSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ DZIECI, STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
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Okazuje się jednak, że to 
nie koniec twórczych dzia-
łań Jarosińskiego, który od 
kilku lat zajmuje się podga-
tunkiem literackim weird 
fi ction, czyli literaturą grozy.

Na początku 
były zdjęcia
Zacznijmy jednak od portalu 
Stary Sochaczew, który stwo-
rzyli wspólnie z Tomaszem 
Mazurkiewiczem i na któ-
rym zaczęli zamieszczać uni-
kalne zdjęcia naszego miasta 
sprzed dziesiątków lat. Już to 
zajęcie wymagało dużo za-
chodu, gdyż fotografi e zdo-
bywali z różnych źródeł 
– od mieszkańców Sochacze-
wa, którzy często do zdję-
cia dokładali ciekawe, warte 
uwiecznienia historie. Trze-
ba je było spisać, aby nie ode-
szły wraz z ich narratorami. 
Fotografi e podlegały z kolei 
trudnej obróbce, bo w wielu 
przypadkach ich jakość po-
zostawiała wiele do życzenia.

Innym źródłem pozyski-
wania dawnych fotek jest in-
ternet, ale tutaj najczęściej 
trzeba je kupić. Radosław 
Jarosiński mówi, że w grę 
wchodzą różne kwoty, do-
chodzące nawet do tysiąca 
złotych za jedno stare zdjęcie.

Po kilku latach do ekipy 
Starego Sochaczewa dołączy-

ła dziennikarka naszej gazety 
Agnieszka Poryszewska. Wte-
dy kiełkował już pomysł wy-
dania albumu poświęconego 
naszemu miastu, ale nie stric-
te w ujęciu historycznym, a ra-
czej społecznym, czyli Socha-
czewa widzianego oczami jego 
mieszkańców. Książkę grafi cz-
nie opracował Sebastian Stę-
pień, operator dtp „Ziemi So-
chaczewskiej”.

Ubiegłoroczne wydaw-
nictwo okazało się prawdzi-
wym bestselerem. Obecnie 
w sprzedaży jest już trzecie 
wznowienie książki.

Wydawniczy sukces 
i inne fascynacje
- Bardzo się cieszę z tak gorą-
cego przyjęcia „Starego Socha-
czewa”, bo to dobrze rokuje na 
przyszłość. Album traktujemy 
bowiem jako pierwszą część se-
rii, która będzie ukazywać ko-
lejne lata z życia miasta. W tej 
edycji pokazaliśmy okres od 
początku XX wieku do lat 60. 
Jeszcze nie wiemy, czy w kolej-
nym wydaniu wrócimy do lat 
bezpośrednio   powojennych, 
czy zajmiemy się latami 70. To 
zależy, jakich materiałów bę-
dziemy mieli więcej.

Radek Jarosiński w ra-
mach przywracania pamięci 
o dawnym Sochaczewie pra-
cuje także, wspólnie z Gabrie-
lą Frej, nad książką opartą na 
wspomnieniach ich dwóch 
rodzin, które połączył ad-

res, wieloletnia znajomość i 
wspólne losy.

Nasz rozmówca zawsze lu-
bił baśnie, legendy, sf, wreszcie 
powieści grozy.  Będąc jeszcze 
w szkole podstawowej, fascyno-
wał się niesamowitymi opowie-
ściami publikowanymi w mie-
sięczniku „Fantastyka”, który 
namiętnie kolekcjonował jego 
ojciec. Tam znalazł m.in. pierw-
sze opowiadania Stevena Kin-
ga, a później Lovecraft a, Ame-
rykanina, jednego z pierwszych 
przedstawicieli   podgatunku 
zwanego weird fi ction, publiko-
wane w Polsce.

Ciekawostką jest fakt, 
że guru miłośników litera-

tury grozy – H.P. Lovecraft  
pierwsze swoje utwory pi-
sał w wieku ośmiu lat, one 
też pojawiły się w sferze za-
interesowań Jarosińskiego. 
Wspólnie z Mikołajem Ko-
łyszko dokonał ich przekła-
du, biorąc udział w projek-
cie, którego pomysłodawcą 
był autor opowiadań grozy 
Michał Stonawski - wydania 
ebooka na 127 lecie urodzin 
pisarza. Kolejne przedsię-
wzięcie dotyczące Lovecra-
ft a to papierowa transla-
cja jego niepublikowanych 
opowiadań dla nowo za-
łożonego przez Krzysztofa 
„Korsarza” Bilińskiego Wy-

dawnictwa IX z Krakowa, 
zajmującego się publikacją 
mniej znanych i zapomnia-
nych perełek z gatunku gro-
zy i sf.

Groza osadzona 
w realiach
Droga od czytania takiej li-

teratury do pisania jest jed-
nak daleka. Zanim do tego 
doszło, minęło wiele czasu. 
Dopiero dwa lata temu Ra-
dek Jarosiński trafi ł do face-
bookowej grupy zajmującej 
się tego typu twórczością. 
Wystartował w kilku kon-
kursach na opowiadanie 
grozy i, po okresie niepowo-
dzeń, zaczął je wygrywać. 
Nagrodą była publikacja w 
polskich   wydawnictwach 
weird fi ction. W ten spo-
sób jego opowiadanie „Po-
wrót bez powrotu” znalazło 
się w pierwszym polskim 
roczniku tego gatunku za-
tytułowanym „Sny umar-
łych” pod redakcją Wojcie-
cha Guni.

I mimo że „Powrót bez po-
wrotu” to opowiadanie gro-
zy, jest mocno osadzone w re-
aliach historycznych. Akcja 
rozgrywa się w 1812 r. na te-
renie Rosji podczas kampa-
nii napoleońskiej. Autor za-
dbał o najmniejsze szczegóły, 
aby uwiarygodnić bohaterów i 
miejsca, w których się znaleźli.

Podobnie dzieje się w in-
nych utworach. Pod koniec 

2018 r. ukazał się kolejny 
zbiór opowiadań, stworzo-
ny przez Macieja Szymczaka, 
propagatora kultury słowiań-
skiej, oraz Tomasza Siwca – 
obaj również są pisarzami. 
Wydawnictwo nosi tytuł „Li-
cho nie śpi” i jest częścią try-
logii odnoszącej się do mi-
tologii naszych przodków. 
Otwiera je utwór Jarosińskie-
go „Głowa”.

- Z tego opowiadania 
jestem szczególnie dum-
ny, gdyż mocno nawiązuje 
ono do mitologii Słowian, 
o której tak naprawdę nie-
wiele wiadomo. Tymczasem 
dawne wierzenia, zwyczaje 
przetrwały w naszej tradycji 
do czasów współczesnych. 
Nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, jak wiele – przeko-
nuje autor.

Opowieści grozy nie 
są więc głupawymi histo-
ryjkami, których autorzy 
prześcigają się w maka-
brycznych scenach i coraz 
bardziej wyrafi nowanych 
postaciach zagrażających 
całej ludzkości. Są to utwo-
ry głęboko tkwiące w kon-
kretnej rzeczywistości, ale 
z dużym ładunkiem misty-
cyzmu czy nadprzyrodzo-
nych zdarzeń.

A co do Radosława Jaro-
sińskiego, to mamy do czy-
nienia z niezwykle interesu-
jącą postacią, która pewnie 
jeszcze nieraz nas zaskoczy.

Fotogra� e, historia i świat grozy
Radosław Jarosiński, z zawodu „komputerowiec” zatrudniony w jednej z sochaczewskich fi rm, dał się poznać mieszkańcom miasta jako współtwórca 
portalu Stary Sochaczew, a następnie jako współautor albumu o tym samym tytule. Pisał również w lokalnych mediach o różnych wydarzeniach 
z dziejów miasta. Zainteresowania historią zaprowadziły go w końcu do sochaczewskiego muzeum, z którym obecnie ściśle współpracuje.

W dniach 24 i 26 stycznia od-
był się VII Rajd Pieszy Szlaka-
mi Wielkiej Wojny nad Bzurą i 
Rawką. Uczestnicy mieli oka-
zję m.in. zwiedzić autentyczne 
okopy, stanowiska artylerii i 
obozowiska pozostałe po wal-
kach frontowych I wojny świa-
towej. 

Część pierwsza programu w 
czwartek 24 stycznia miała cha-
rakter wykładu dla uczniów szkół 
średnich i osób zainteresowanych 
historią I wojny światowej na ziemi 
sochaczewskiej. Podczas spotka-
nia w Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą odby-

ła się promocja najnowszej książki 
pt. „Bzura 1914-15 r.”, oraz spotka-
nie z jej autorami: Mariuszem Sam-
borskim, Jakubem Wojewodą oraz 
Jackiem Furmańczykiem i Micha-
łem Górnym. Spotkanie wzbogaci-
ła prezentacja nowej wystawy cza-
sowej pt. „Bzura 1914-15 r.”.

Główna część rajdowego pro-
gramu odbyła się w sobotę 26 
stycznia. Szlak wiódł terenami le-
śnymi przez wsie Januszew-Bieli-
ny-Nowa Wieś-Rumunki i dalej 
przez las Rzepki-Obory do Iłowa. 
Uczestnicy, dzięki historykom i ar-
cheologom z sochaczewskiego mu-

zeum, mieli okazję zwiedzić auten-
tyczne okopy, stanowiska artylerii i 
obozowiska pozostałe po walkach 
frontowych I wojny światowej. Cie-
kawym dodatkiem były też zagad-
nienia etnografi czne, dotyczące śla-
dów osadnictwa niemieckiego na 
tych terenach od początku XIX 
wieku do 1945 r. 

Na trasę pieszą wyruszyło bli-
sko 160 uczestników w różnym wie-
ku. Najmłodszym była 6-letnia Ala 
z Łodzi. Nie zabrakło uczniów szkół 
podstawowych, średnich, nauczy-
cieli, rekonstruktorów wojsk rosyj-
skich i pruskich w umundurowaniu 
z czasów I wojny światowej a także 
turystów z różnych stron kraju.

Honorowym komandorem 
rajdu był wójt gminy Iłów, Jan Kra-
śniewski, który, jak we wszyst-
kich poprzednich edycjach, prze-
był wraz z uczestnikami całą trasę 
rajdu. 

Warto nadmienić, że tury-
styczna forma prezentacji histo-
rii w postaci pieszej wędrówki, au-
tentycznym polem bitwy, od kilku 
lat cieszy się coraz większą popu-
larnością. Świadczy o tym fakt, iż 
w ostatnich edycjach rajdu brało 
udział od 150 do 220 uczestników, 
którzy w zimowej aurze przemie-
rzyli średnio 12- 16 km. 

Tegoroczna, siódma już edycja 
rajdu, miała wyjątkowy przebieg, 

zbiegła się bowiem z zakończeniem 
drugiego letniego projektu nauko-
wego muzeum „Relikty tereno-
we frontu nad Bzurą 1914-15. Nie-
inwazyjne rozpoznanie stanowisk 
archeologicznych z okresu I woj-
ny światowej” w latach 2017-18 re-
alizowanego ze środków MKiDN 
oraz UM Sochaczew. 

Organizatorami wydarzenia 
byli: Muzeum ZSiPBnB, Stowa-
rzyszenie MGH II/18 pp, Grupa 
Wyprawowa WTT, Szkoła Pod-
stawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Iłowie, przy wsparciu 
burmistrza miasta Sochaczew oraz 
wójta gminy Iłów.

Jakub Wojewoda 

Siódmy raz poszli szlakami Wielkiej Wojny

Radosław Jarosiński prezentuje swoją najnowszą twórczość
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W pierwszym tygodniu ferii w 
Sochaczewskim Centrum Kul-
tury odbyły się Zimowe Warsz-
taty Artystyczne. W dniach 
28 stycznia – 1 lutego w każ-
dym z budynków SCK dzieci 
uczestniczyły w zajęciach edu-
kacyjno-artystycznych prowa-
dzonych przez instruktorów 

z zakresu m.in. plastyki, tań-
ca, śpiewu i teatru. Nie zabra-
kło także lubianych przez dzie-
ci warsztatów szachowych oraz 
zajęć prowadzonych przez har-
cerzy. Dodatkową atrakcją były 
wycieczki do Muzeum Kolei 
Wąskotorowej w Sochaczewie 
oraz do Pałacu w Sannikach. 

Zwieńczeniem tygodnia warsz-
tatów był karnawałowy bal ko-
stiumowy, który odbył się w 
SCK w Boryszewie. Dla wszyst-
kich dzieci uczestniczących w 
zajęciach był to tydzień pełen 
dobrej zabawy i nauki, pozwa-
lającej rozwinąć ich artystyczne 
pasje. (is)

Rycerskie przygody, rozra-
bianie z minionkami albo 
podbój kosmosu – to tylko 
kilka przykładów zajęć, w 
których wziąć mogły dzie-
ciaki, uczestniczące w „Fe-
riach w bibliotece”.

Darmowe warsztaty od-
bywały się we wszystkich 
trzech fi liach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Trady-
cyjnie ich program skon-
struowano tak, by zapewnić 
nie tylko różnorodność, 

ale zadbać też o jego walo-
ry edukacyjne. Stąd podczas 
„Ferii w bibliotece” przepla-
tały się spotkania plastyczne, 
literackie, rękodzielnicze, ale 
też dydaktyczne. Uczestni-
cy mogli posłuchać m.in. o 
bezpiecznym korzystaniu z 
internetu czy szkodliwości 
używek. Na fi nał wypoczyn-
ku, z przedstawieniem „Na 
tropie afery – gdzie podzia-
ły się litery” w kramnicach 
wystąpił również Teatr „Ma-
ska”. Frekwencja podczas bi-

bliotecznych ferii oczywi-
ście dopisała. Placówka nie 
narzeka na nią zresztą przez 
cały rok. Dzieci chętnie spę-
dzają w MBP czas po szkole 
– bawią się, czytają książki 
i prasę, korzystają ze stano-
wisk komputerowych oraz 
konsoli do gry, odrabia-
ją lekcje. Biblioteka posiada 
więc wierne grono stałych 
odwiedzających, które tylko 
rośnie w czasie wolnym od 
zajęć. (ap)

Biblioteczne warsztaty, zajęcia w Sochaczewskim Centrum Kultury a także Feryjniada w Szkole Podstawowej nr 1 to tylko część 
propozycji, z których skorzystać mogły sochaczewskie dzieci i młodzież. Odwiedziliśmy wszystkie z tych miejsc, a poniżej prezentujemy 
redakcyjną relację. Sportowe ferie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji opisujemy na stronie 21.

Nie było czasu na nudę
Zimowe warsztatyFerie w mieście z biblioteką



1312 lutego 2019  nr 4 (1330)
SOCHACZEWSKA

DZIECI I MŁODZIEŻ

W Szkole Podstawowej nr 1 
przez trzy dni trwał s� nan-
sowany przez ratusz piknik 
feryjny. To już kolejne tego 
typu spotkanie z szeregiem 
darmowych atrakcji. 

Piknik organizowany jest 
głównie z myślą o dzieciach, 
które spędzają część lub ca-
łość zimowej przerwy od 
nauki w domu. Oferowane 

na nim atrakcje i rozryw-
ki są tak skonstruowane, że 
bawić mogą się zarówno na-
stolatki, jak i dzieci poni-
żej pierwszego roku życia. 
Nic więc dziwnego, że nie-
zmiennie cieszy się on ol-
brzymim   powodzeniem. 
Odwiedzających „jedynkę” 
nikt nie próbuje już chyba 
policzyć, ponieważ codzien-
nie przez salę gimnastycz-

ną przewijały się setki osób. 
Konsole do gry, dmuchańce, 
malowanie buziek, darmo-
wy popcorn i wata cukrowa, 
tysiące klocków lego, gigan-
tyczna jenga, przejażdżki na 
quadzie, zajęcia plastyczne 
oraz kreatywna strefa dla 
maluchów – to tylko część 
atrakcji, z których można 
było skorzystać. 

Około 40 uczestników bra-
ło udział w grze miejskiej 
„Z dziejów Sochaczewa” 
przygotowanej przez Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą. 
Olbrzymim zainteresowa-
niem cieszyły się również 
pokazy   rekonstrukcyjne 
zorganizowane z okazji 
rocznicy wybuchu powsta-
nia styczniowego. 

W sobotę 2 lutego gracze, 
w oparciu o specjalny plan, 
poruszali się po mieście, 
spotykali rekonstruktorów 
z różnych epok, rozwiązy-
wali zagadki oraz przede 
wszystkim toczyli walkę z 
czasem. 

Historyczna rozgrywka
Była to jedna z ciekaw-
szych propozycji feryjnych 
MZSiPBnB. Ci, którzy zde-
cydowali się na start, otrzy-
mali mapę Sochaczewa oraz 
listę, którą trzeba było wy-
pełnić, rozwiązując zagadki 
umieszczone na wyznaczonej 
trasie. Ta rozpoczynała się 
oczywiście w muzeum i wio-
dła przez centrum Sochacze-
wa. By uniknąć spotkania na 
trasie, poszczególne zespo-
ły startowały w określonych 
odstępach czasu. Uczestnicy 
odwiedzili siedem charakte-
rystycznych punktów zwią-
zanych z historią. Były to: 
popiersie Józefa Piłsudskie-
go przed budynkiem straży 
pożarnej, pomnik Bolesła-
wa Krzywoustego, cmentarz 
przy ul. Traugutta, hufi ec, 
Miejską Bibliotekę Publicz-
ną oraz oczywiście dawny ra-
tusz, w którym obecnie mie-
ści się muzeum. 

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy spotkali się wła-
śnie tam, gdzie czekały na 
nich ciepłe napoje oraz pącz-
ki. O zwycięstwie decydowa-
ły minuty, a różnice czasowe 
trzech pierwszych drużyn 
były nieznaczne. Jednak 
zwycięski zespół mógł być 
tylko jeden - najlepsi oka-
zali się Filip i Marcel. War-
to zaznaczyć, że, z uwagi na 
nieprzeciętne zaangażowa-
nie, wszyscy uczestnicy zo-
stali nagrodzeni upominka-
mi, wśród których znalazły 
się m. in. miejskie gadżety 
ufundowane przez Wydział 
Kultury, Promocji i Turysty-
ki UM. 

W powstańczym obozie
Kolejne wydarzenie w mu-
zeum dotyczyło rocznicy 
wybuchu powstania stycz-
niowego. 9 lutego placówka 
zaprosiła mieszkańców na 
pokaz rekonstrukcyjny oraz 
wykłady poświęcone temu 
wydarzeniu.

„W obozie powstańców 
styczniowych 1863 r.” sta-
nowiło solidną dawkę żywej 
historii, wspartą interesują-
cymi prelekcjami. Zwiedza-
jący mogli zobaczyć pokazy 

strzeleckie z broni czarno-
prochowej w wykonaniu re-
konstruktorów w strojach z 
epoki, poznać zasady wal-
ki z użyciem kos oraz ba-
gnetów. Połączone siły 
trzech grup rekonstruk-
cyjnych - Grupy Strzelec-
twa Historycznego Czarna 
Kompania, Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycz-
nych Złoty Krzyż ze Zduń-
skiej Woli oraz Grupy Re-
konstrukcji Historycznych 
Kampinos prezentowały re-
alia obozowego życia sprzed 
ponad 150 lat. Uzupełnia-
ły to wykłady dotyczące or-
ganizacji i przebiegu walk w 
odniesieniu do całego kra-
ju i powiatu sochaczewskie-
go. Wydarzeniu towarzy-
szyła ekspozycja zabytków z 
czasów powstania stycznio-
wego na ziemi sochaczew-
skiej. W zbiorach MZSiPnB 
znajdują się m.in. fragment 
drewnianego krzyża z mo-
giły Powstańców w Zabo-
rowie Leśnym, historyczne 
zdjęcia z obchodów 54 rocz-
nicy powstania styczniowe-
go w Sochaczewie czy broń 
używana przez powstań-
ców. 

Agnieszka Poryszewska 

Dołączyli do Feryjniady

Trzy lata planszówek 

Z historią w tle

Blisko sto osób przybyło 
na trzecie urodziny stowa-
rzyszenia „Planszówki w 
Sochaczewie”. Wydarzenie 
odbyło się w niedzielę 10 
lutego w kramnicach miej-
skich. 

Gry dla dorosłych i dla dzie-
ci. Strategiczne, przygodo-
we, ekonomiczne, koope-
racyjne; mniej lub bardziej 
losowe. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Sochaczew-
skie planszówki wystawi-
ły również punkt wymiany 
gier, gdzie zainteresowani 
mieli do wyboru mnóstwo 
tytułów, które mogli wy-
pożyczyć. Dodatkowo na 
imprezie odbyły się warsz-
taty malowania fi gurek wy-
korzystywanych w wielu 
grach. Jak to na urodzinach, 
nie zabrakło też tortu. 

Wielu gości wychodzi-
ło z urodzin z prezentami. 
Organizatorzy przygotowali 

sześć turniejów. Rywalizowa-
no w grach: „Bukiet”, „Ślima-
ki to mięczaki”, „Patchwork 
Express”, „Orbis”, „Domek”, 
„Catan”. Dla trójki najlep-
szych graczy w powyższe ty-
tuły czekały nagrody, którymi 
były (oczywiście) gry planszo-
we od wydawnictw, z którymi 
współpracuje sochaczewskie 
stowarzyszenie planszówek. 

Na imprezie urodzinowej 
zainaugurowano także roz-
grywki ligowe w dwuosobo-
wą grę strategiczną „Zimna 
Wojna 1945-1989”. W grze 
uczestnicy wcielają się w jed-
ną ze stron konfl iktu: Sta-
ny Zjednoczone lub Związek 
Radziecki i walczą o geopo-
lityczne wpływy na mapie 
świata. (mf)
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Jak doszło do tego, że to 
właśnie wy przygotowali-
ście wydarzenie poświę-
cone Ignacemu Janowi 
Paderewskiemu? 
Bogusława Górnicka: W 
ubiegłym roku, na począt-
ku wakacji zostaliśmy za-
proszeni przez naczelnika 
Wydziału Kultury, Turysty-
ki i Promocji Joannę Nie-
wiadomską-Kocik na spo-
tkanie z udziałem dyrektora 
ZSO Dariusza Miłkowskie-
go oraz dyrektora Muzeum 
Kolei Wąskotorowej Rado-
sława Koniecznego. Popro-
szono nas wtedy o włączenie 
się w organizację obchodów 
setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, a dokład-
nie zorganizowanie rekon-
strukcji przejazdu Paderew-
skiego przez Sochaczew. 
Jacek Górnicki: To, że pani 
Joanna Niewiadomska-Ko-
cik zwróciła się do nas, było 
efektem pewnych czynni-
ków. Żona zorganizowała 
kilka spektakli w szkole mu-
zycznej, gdy jej dyrektorem 
była obecna pani naczelnik. 
Zdecydowało chyba jednak 
znakomite przedstawienie 
„Dziewczyny Wyklęte”. W 
rezultacie także przybliże-
nie postaci Paderewskiego 
i jego przejazdu przez So-
chaczew przypadło nam w 
udziale.

O samym przejeździe 
przez Sochaczew wiemy 
jednak niewiele.
J.G.: To trudny temat. Zbyt 
mało źródeł, w dodatku nie-
zbyt precyzyjnych, utrudnia-
ło realizację pomysłu. Wyszli-
śmy więc z prostego założenia  
- trasa z Poznania trwała oko-
ło doby, w jej trakcie Paderew-
ski zatrzymywał się nawet na 
małych stacyjkach. Wielce 
prawdopodobne jest to, że za-
trzymał się w Sochaczewie. 
B.G.: Inscenizacja związa-
na z Paderewskim to duże 
wyzwanie i nie ukrywam, 
że byłam pełna obaw. Mąż 
wpadł na pomysł, aby wyda-
rzenie składało się z dwóch, 

połączonych ze sobą, części: 
przejazdu kolejką wąskoto-
rową z muzeum do Choda-
kowa i przemarszu ulicami 
tej dzielnicy oraz przedsta-
wienia w SCK. 

Rozpoczęły się przygoto-
wania…
J.G: Byliśmy m. in. w War-
ce, w  muzeum ze zbiora-
mi poświęconymi Pade-
rewskiemu. Przygotowania 
trwały ponad trzy miesią-
ce. Każdy scenariusz przy-
gotowany przez żonę jest jej 
autorskim dziełem, co spra-
wia, że wszystkie są unika-
towe. 
B.G.: Zapoznawanie się z 
materiałami źródłowymi, 
słuchanie płyt, oglądanie 
fi lmów z udziałem kompo-
zytora – to wszystko było 
niezbędne, by powstał sce-
nariusz. Ten, pod kątem hi-
storycznym,   weryfikował 
mąż. 

Przywiązują Państwo 
dużą wagę do zgodności 
z faktami historycznymi?
J.G.: W wielu przypadkach 
należy przyjąć, że scena-
riusze mają prawo do fabu-
laryzacji. Autor ma prawo 
do pewnych modyfi kacji i 
może interpretować wyda-
rzenia po swojemu. Spek-
takl to nie jest opracowanie 
naukowe. Uważam, że ści-
słości historycznej możemy 
wymagać od naukowców. 
B.G.: Skoncentrowałam się 
na sylwetce Paderewskie-
go jako człowieka i Polaka. 
Sam spektakl nie miał so-
chaczewskich odniesień, był 
uniwersalny, pełen odwo-
łań do podróży kompozyto-
ra, koncertów, działalności 
społecznej i patriotycznej. 
Chciałam pokazać Pade-
rewskiego jako pracowite-
go człowieka o niebywałym 
talencie. Artysta ten miał 
możliwość poznania nie-
zwykłych ludzi, był w cen-
trum ówczesnych wyda-
rzeń. Wtedy Paderewski był 
gwiazdą o wiele większą niż 

współcześnie Michael Jack-
son,  jego zarobki też były o 
wiele wyższe. 

To przedsięwzięcie nie 
było pierwszym, z którym 
wyszliście poza mury 
szkolne.
B.G.: Tak, już wcześniej 
nam się to zdarzało. W 
przypadku   „Paderewskie-
go” byliśmy jednak pod pre-
sją krótkiego czasu na re-
alizację pomysłu. „Chopin” 
to dobra szkoła, trafi ają do 
niej uczniowie z ambicjami. 
Nic więc dziwnego, że mie-
liśmy wielu chętnych do za-
grania w przedstawieniu. W 
każdym roczniku znajduje 
się utalentowana młodzież, 
z którą można pracować na 
wysokim poziomie. 
J.G.: Bardzo pomaga nam 
też wsparcie ze strony dy-
rektora. Życzliwość i wspo-
maganie naszych działań 
dają nam komfort pracy, 
mimo skromnych warun-
ków. Nie mamy przecież 
własnej sali widowiskowej, 
którą musi zastąpić sala 
gimnastyczna. 
B.G.: Ponadto gdybyśmy 
nie mieli poczucia swobo-
dy twórczej, byłoby nam 
o wiele trudniej zrealizo-
wać przedsięwzięcia. Robiąc 
wiele przedstawień uświa-

domiłam sobie, że mamy 
szczęście do osób, które po-
jawiają się wokół nas. Spra-
wia to mi olbrzymią przy-
jemność – spotykam ludzi, 
daję im tekst - słowa, któ-
re oni ubierają w gesty, in-
terpretują, stając się współ-
twórcami spektaklu. Młodzi 
ludzie są bardzo twórczy i 
bardzo często zgadzam się 
na ich sugestie. Nie narzu-
cam młodzieży własnej wi-
zji artystycznej.

Czy w projektach teatral-
nych biorą udział głównie 
uczniowie klas humani-
stycznych?
B.G.: Nie ma reguły – do-
minują uczniowie klas hu-
manistycznych, ale wystę-
pują także uczniowie klas 
matematycznych i biolo-
giczno-chemicznych.   W 
ubiegłym roku przygoto-
wywałam dwa przedstawie-
nia: „Dziewczyny Wyklę-
te” i „Paderewskiego, który 
wygrał Polskę na fortepia-
nie”. Mieliśmy mało cza-
su, uczniowie musieli opa-
nować duży scenariusz, 
uczestniczyć w próbach. A 
przecież mają liczne obo-
wiązki szkolne. To dla nich 
duży wysiłek połączyć na-
ukę z pasją.  
J.G.: Przy okazji chciałbym 

się odnieść do nienajlep-
szej atmosfery wokół klas 
humanistycznych.   Media 
od pewnego momentu ne-
gatywnie się o nich wypo-
wiadają, do tego uczelnie 
promują studia na kierun-
kach ścisłych, deprecjonu-
jąc humanistyczne. Tym-
czasem np. ostatnio w USA 
dużą część budżetu prze-
znaczono na rozwój nauk 
humanistycznych. Uznano, 
że rozwój gospodarki mogą 
zapewnić tylko ludzie kre-
atywni – a ci są absolwen-
tami kierunków humani-
stycznych. 

Może nadszedł czas, by 
odczarować mity o huma-
nistach?
J.G.: O tym, że kultu-
ra jest ważna, nawet w naj-
gorszych czasach, wiedział 
już Winston Churchill. W 
1940 roku zebrał radę mi-
nistrów i rozpoczęły się roz-
mowy, skąd wziąć pieniądze 
na obronność. Jeden z mi-
nistrów chciał, by na zbro-
jenia przenieść pieniądze 
przeznaczone na kulturę. 
Churchill odpowiedział: to 
czego wtedy będziemy bro-
nić? Bronimy przecież toż-
samości narodu. Co może 
być ważniejszego?

Stąd też w Państwa 
przedsięwzięciach poja-
wia się tyle tematów pa-
triotycznych?
B.G.: Zawsze staramy się 
podchodzić do nich w nie-
konwencjonalny   sposób. 
Przygotowując   „Dziew-
czyny Wyklęte” uznałam, 
że dość jest już pokazy-
wania wojny z perspekty-
wy mężczyzn, czas oddać 
głos kobietom. Koncepcja 
się   sprawdziła.   Wymow-
nym przykładem jest od-
biór przedstawień przez 
publiczność. Podczas na-
szych spektakli panuje ci-
sza i skupienie. Taki nastrój 
udało nam się stworzyć np. 
podczas przedstawienia 
„Paderewskiego” w hotelu 
Chopin. Jednocześnie  ucie-
kamy od koturnów, przed-
stawiając np. w spektaklach 
poświęconych odzyska-
niu niepodległości punkt 
widzenia artystów, wyko-
rzystując autentyczne wy-
powiedzi Iwaszkiewicza, 
Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej czy Słonimskiego. Na-
tomiast podczas przedsta-
wienia „Czapkę wolności 
zawsze noszono na bakier” 
akcentowaliśmy nie powa-
gę wydarzeń, lecz radość 
z odzyskanej wolności. W 
przedsięwzięciu tym wzię-
ła udział orkiestra i chór ze 
szkoły muzycznej oraz nasi 
uczniowie.

Wasza współpraca ze 
szkołą muzyczną trwa od 
dawna? 
J.G.: Myślę, że jest to już 
kilkanaście lat. Zaczęło się 
chyba od spektaklu poświę-
conego Haendlowi. Żona 
pracowała wtedy jeszcze 
jako polonistka w Iwaszkie-
wiczu. Z płockiego teatru, 
dzięki absolwentce Iwasz-
kiewicza, Katarzynie Ma-
łachowskiej, udało się wy-
pożyczyć stroje z epoki. W 
wydarzeniu uczestniczyła 
orkiestra pod dyrekcją Da-
niela Zielińskiego, w pracę 
włączyła się Marita Uhlig 

Cały czas patrzymy w młode twarze
„Paderewski, który wygrał Polskę na fortepianie” – ich autorskie przedsięwzięcie łączące rekonstrukcję historyczną i spektakl 
teatralny - było jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń sochaczewskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Bogusława i Kazimierz Jacek Górniccy, na co dzień polonistka i historyk pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 
opowiadają nam o swojej działalności na polu edukacji i kultury a także o tym, że możemy być dumni z naszej młodzieży. 
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– tu trzeba dodać – główna 
inicjatorka współpracy ze 
szkołą muzyczną.
B.G.:    Podcz as    mojego 
pierwszego roku pracy w 
„Chopinie”   przygotowa-
łam uroczystość z okazji 
dwusetnej rocznicy uro-
dzin patrona, również we 
współpracy z Maritą Uhlig. 
Później były jeszcze „Wę-
drówki z Chopinem po zie-
mi sochaczewskiej”, które 
wystawialiśmy w liceum i w 
PSM. Mąż pomagał w sce-
nariuszu, który opierał się 
na jednej z jego publikacji.
J.G.: Był taki czas, gdy pro-
mocją w starostwie powia-
towym zajmowali się Adam 
Lemiesz i Maciej Małecki – 
również absolwenci „Cho-
pina”. Przygotowaliśmy 
przewodnik  trasami rowe-
rowymi, potem powstała 
cała seria wędrówek – ku-
linarnych, śladami Jagiełły 
czy właśnie Chopina. 
B.G.: Wiele przedstawień po-
wstało   podczas   mojej pracy 
w „Iwaszkiewiczu”. Niemal 
wszystkie zostały przygoto-
wane we współpracy z nie-
zwykle twórczą Katarzyną 
Posiadałą, także polonistką 
tej szkoły, a dużą pomoc oka-
zywała nam wicedyrektor 
Bożenna Małolepsza.

Są Państwo bardzo ak-
tywni, a do tego przecież 
zajmujecie się jeszcze 
pełnoetatową pracą na-
uczycielską. 
J.G.: Na co dzień żyjemy 
w rzeczywistości szkolnej, 
która, oprócz pracy dydak-
tycznej, wiąże się z dużą 
biurokracją. W trakcie mo-
jej pracy zawodowej liczba 
dokumentów, które musi-
my wypełniać, wzrosła 20-, 
30-krotnie. Poza tym pro-
gram przygotowawczy do 
matury sprowadzono do 
niecałych dwóch lat, przez 
co tempo pracy wzrosło. 
Znaleźć czas na swobodę 
twórczą jest bardzo trudno. 
Program jest przeładowa-
ny, podobnie podręczni-
ki. Potem ta mocno rozbu-
dowana wiedza wymagana 
jest na maturze. Urzędnika 
ministerialnego czy rodzica 
interesuje tylko cyfra, wy-
nik. Poszliśmy w kierunku 
nauczania, nie kształcenia. 
Kiedyś szkoła uczyła umie-
jętności mówienia. Teraz na 
każdym szczeblu mamy eg-
zaminy pisemne. Zmusza-

my jednak uczniów klas hu-
manistycznych do tego, by 
mówili i trenowali umiejęt-
ność formułowania swoich 
myśli.  
B.G.:   Uczymy   odpowie-
dzialności za słowo. Jest to 
najważniejsze narzędzie i 
należy brać odpowiedzial-
ność za to, co się mówi i do 
kogo. Pomimo tego, że na-
sza praca jest wymagają-
ca, daje nam ona satysfak-
cję i możliwość obcowania 
z młodymi, inteligentnymi 
ludźmi. 

Rzadko słyszy się teraz 
tyle dobrych słów o mło-
dzieży.
B.G.: Mamy fantastyczną 
młodzież. Taką, której się 
chce działać. Przykładem 
może być koncert przeciw-
ko nienawiści zorganizo-
wany w naszym liceum po 
śmierci prezydenta Pawła 
Adamowicza. 
J.G.: Krytykowanie mło-
dych nie jest niczym no-
wym. Istnieją teksty sprzed 
pięciu tysięcy lat, w których 
narzekano na młodzież. A 
jednak to nowe pokolenia 
rozwinęły przez tysiące lat 
naszą cywilizację. Nie ob-
rażając nikogo uważam, 
że dzieci naszych byłych 
uczniów są bardziej otwar-
te od rodziców, kreatywne, 
nastawione na ludzi. Powta-
rzam zawsze, że to ja jestem 
od przeszłości, a uczniowie 
mają żyć w teraźniejszości, z 
myślą o przyszłości.
B.G.: Całe życie patrzy-
my w twarze młodych lu-
dzi. Są tak wspaniali, otwar-
ci, a zarazem nieświadomi 
dorosłego życia, że niekie-
dy czuję ogromne brzemię 
odpowiedzialności za ich 
przyszłość.

Czy zawsze chcieli Pań-
stwo zostać nauczycie-
lami?
B.G.: Nigdy w życiu! Co 
więcej, przez całe życie 
uciekałam od tego, by ro-
bić przedstawienia, a jednak 
ciągle moja praca zawodowa 
gdzieś wokół tego się toczy. 
J.G.: Ja również miałem 
inny plan na swoje życie. 
Wszystko jednak potoczyło 
się tak, że pracujemy wraz 
z żoną w oświacie i staramy 
się robić to jak najlepiej po-
trafi my.  

Rozmawiała 
Agnieszka Poryszewska

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Studniówkowy szał: czerwona 
bielizna i podwiązka, zakaz ści-
nania włosów, ulubiony krawat, 
coś pożyczonego - to najbardziej 
znane i najczęściej przestrzega-
ne przesądy studniówkowe. Bal 
na 100 dni przed egzaminem 
dojrzałości to jedno z tych wy-
darzeń, na które z wielką nie-
cierpliwością czekają wszyscy 
maturzyści. Na razie kojarzy się 
on nie tyle z nadchodzącym eg-
zaminem, co przede wszystkim 
z dobrą zabawą. 

Studniówkow y   mara-
ton rozpoczął „Iwaszkiewicz”. 
Uczniowie z dwóch klas liceum i 
czterech technikum, wraz z oso-
bami towarzyszącymi, bawili się 
12 stycznia. Była to 54. studniów-
ka Zespołu Szkół im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza. Prowadzący 
część ofi cjalną uczniowie powi-
tali zaproszonych gości: dyrektor 
Hannę Bonecką, wicedyrektor 
Renatę Leśniewską-Skoneczną, 
dyrektor Powiatowego Zespołu 
Edukacji - Urszulę Opasiak, pro-
boszcza parafi i św. Józefa Robot-
nika w Chodakowie - ks. Józefa 
Staszewskiego oraz wychowaw-
ców klas maturalnych, nauczy-
cieli i licznie zebranych rodzi-
ców. Studniówka rozpoczęła się 
tradycyjnym polonezem, póź-
niej były już mniej tradycyjne 
tańce i bal do białego rana. 

W kolejną sobotę, 19 stycz-
nia, bawiło się około 250 matu-
rzystów z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Praktycznego. 
Punktualnie o godzinie 20.00 
rozpoczęła się część ofi cjalna. 
Powitalne przemówienie wy-
głosiła dyrektor „Osiemdziesiąt-
ki” - Julia Jakubowska, która od-
czytała także list z życzeniami 
od starosty Jolanty Gonty. Po-
tem odbyło się wręczanie kwia-
tów wraz ze słowami podzię-
kowania za trud edukacyjny 
wychowawcom klas: Magdale-
nie Andrzejewskiej, Grażynie 
Bolimowskiej-Gajdzie, Ewie Ja-

nus, Annie Majcher, Lucynie 
Sobieraj i Paulinie Woźnicy. Do 
poloneza, którego choreografi ę 
przygotowała Iwona Pakulska, 
zaproszeni zostali dyrektorzy 
i wychowawcy klas matural-
nych. W tym roku było ich sześć 
- dwie klasy liceum i cztery tech-
nikum. Po polonezie był walc 
profesorski, kiedy to ucznio-
wie prosili do tańca nauczycieli 
(próby walca odbywały się pod 
okiem Ewy Chaber). 

Na początku ferii, w sobo-
tę 26 stycznia, przyszedł czas na 
bal maturalny uczniów sześciu 
najstarszych klas Liceum Ogól-
nokształcącego im. F. Chopina. 
Dyrektor szkoły Dariusz Mił-
kowski życzył uczniom udanej 
zabawy a przewodniczący Rady 
Rodziców - Paweł Górczyński 
uświadomił im, ile dni, godzin, 
minut, sekund dzieli ich od ma-
tury. Serdeczne słowa ucznio-
wie skierowali do swoich wycho-
wawców: Bogusławy Górnickiej, 
Wioletty   Żak-Błasiak,    Artu-
ra Bednarskiego, Marka Czubli, 
Andrzeja Krysiaka i Anny Grzy-
wacz. Słowa piosenki „Prze-
tańczyć z tobą chcę całą noc” w 
wykonaniu Julii Woźnickiej za-
powiedziały dalszą część balu, 
który trwał  do białego rana w 
atmosferze beztroskiej, niczym 
niezakłóconej zabawy.

Na zakończenie ferii, 9 lu-
tego, jako ostatni na balu ma-
turalnym bawili się uczniowie 
najstarszych klas Zespołu Szkół 
Rolniczego Centrum Kształce-
nia Ustawicznego. Była to naj-
liczniejsza studniówka. Wzięło 
w niej udział 10 klas sochaczew-
skiego „Ogrodnika” (sześć li-
ceum i cztery technikum). Tra-
dycyjnie nie mogło zabraknąć 
poloneza oraz przemówienia  
dyrektora szkoły Marka Wer-
nickiego, otwierającego impre-
zę. Maturzyści dziękowali swo-
im wychowawcom a następnie, 
wspólnie z kadrą pedagogiczną 
i osobami towarzyszącymi, roz-
poczęli kilkugodzinny maraton 
taneczny.

Maturzyści już 
po studniówkach
Początek roku to czas studniówek. Cztery sochaczewskie szkoły średnie bal mają 
już za sobą. Podobnie jak przed rokiem wszystkie szkoły zorganizowały imprezy 
w Dworku Magnat, znajdującym się przy ul. Warszawskiej.

ZS IM. F. CHOPINA

ZS IM. J. IWASZKIEWICZA

ZSCKP „OSIEMDZIESIĄTKA”

ZSRCKU „OGRODNIK”
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• Strefa I: 
POPIÓŁ: 4.03; 1.04; 6.05; 3.06; 8.07; 5.08; 2.09; 7.10; 4.11; 2.12, 
WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe puszki, gazety 
itp.): 11.03; 8.04; 13.05; 10.06; 15.07; 1.08; 12.08; 9.09; 14.10; 
16.11; 9.12, SZKŁO: 18.02; 18.03; 24.04; 27.05; 24.06; 13.07; 
29.07; 26.08; 23.09; 28.10; 25.11; 16.12, ZIELONE (np. liście, 
trawa): 15.04; 20.05; 17.06; 1.07; 22.07; 19.08; 16.09; 21.10; 
18.11, GABARYTY: 28.03; 5.10 CHOINKI: 25.02
11 Listopada, Asnyka, Bielawskiego (dawna 18 Stycznia), Bo-
haterów Chodakowa, Bolesława Krzywoustego, Chrobrego, 
Brochowska, Brukowa, Chodakowska, Chopina, Działkowa, 
Graniczna, Głogowa, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jana 
Kazimierza, Jasna, Jedwabnicza, Kampinoska, Kilińskiego, 
Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Księży-
cowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, Młynarska, 
Mostowa, Matejki, Nałkowskiej, Niepodległości, Orzesz-
kowej, Ostrzeszewska, Piękna, Pocztowa, Podchorążych, 
Podgórna, Poniatowskiego, Popiela, Powstańców Warszawy, 
Profi lowa, Rejtana, Sadowa, Sikorskiego, Smolna, Szyszko-
wa, Warzywna, Waryńskiego, Wczasowa, Wiejska, Wiosen-
na, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, 
Zalewowa, Zwierzyniecka, Żniwna
• Strefa II: 
POPIÓŁ: 5.03; 2.04; 7.05; 4.06; 9.07; 6.08; 3.09; 8.10; 5.11; 3.12, 
WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe puszki, gazety 
itp.): 12.02; 12.03; 09.04; 14.05; 11.06; 16.07; 1.08; 13.08; 10.09; 
15.10; 12.11; 10.12, SZKŁO: 19.02; 19.03; 23.04; 28.05; 25.06; 
13.07; 30.07; 27.08; 24.09; 29.10; 26.11; 17.12, ZIELONE (np. li-
ście, trawa): 16.04; 21.05; 18.06; 2.07; 23.07; 20.08; 17.09; 22.10; 
19.11, GABARYTY: 30.03; 12.10, CHOINKI: 26.02
al. 600-lecia, 1 Maja, Batorego, Bolesława Śmiałego, Bota-
niczna, Cieplna, Długa, Energetyczna, Farna, Głowackiego, 

Grabskiego, Jana Brzechwy, Jaracza, Jasińskiego, Juliana 
Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Konop-
nickiej, Krakowska, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, ks. 
Janusza, Księdza J. Popiełuszki, Księdza Jana Twardow-
skiego, Kordona-Janickiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, 
Kwiatów Polnych,  Langiewicza, Lechicka, Lema, Licealna, 
Łąkowa, Łokietka, Makowa, Michalaka, Mieczykowa, Miesz-
ka I, Migdałowa, Muszkieterów, Narutowicza, Niemcewicza, 
Nowa, Nowowiejska, Okrężna, Olimpijska, Osiedle Kole-
jowe, Partyzantów, Piastowska, Piaszczysta, Pileckiego, 
Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Przylasek, Raczkiewicza 
(dawna 17 Stycznia), Reymonta, Różana, Samodzielna, 
Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Sobolew-
skiego, Sportowa, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Sta-
szica, Szarych Szeregów, Świerkowa, Targowa, Termiczna, 
Toruńska, Towarowa, Trojanowska, Wąska, Willowa, Wita 
Stwosza, Wypalenisko, Wyszyńskiego, Zaciszna, Załama-
na, Zielona Dolina, Złota,  Zwycięstwa, Zygmunta Starego, 
Żeromskiego, Żołnierska, Żwirowa, Żyrardowska, Żytnia
• Strefa III: 
POPIÓŁ: 6.03; 3.04; 8.05; 5.06; 10.07; 7.08; 4.09; 9.10; 6.11; 4.12, 
WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe puszki, gazety 
itp.): 13.02; 13.03; 10.04; 15.05; 12.06; 17.07; 3.08; 14.08; 11.09; 
16.10; 13.11; 11.12, SZKŁO: 20.02; 20.03; 24.04; 29.05; 26.06; 
20.07; 31.07; 28.08; 25.09; 30.10; 27.11; 18.12, ZIELONE (np. li-
ście, trawa): 17.04; 22.05; 19.06; 3.07; 24.07; 21.08; 18.09; 23.10; 
20.11, GABARYTY: 6.04; 19.10, CHOINKI: 27.02
Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Bo-
lechowskich, Św. Brata Alberta, Brzozowa, Bukowa, Chabro-
wa, Chełmońskiego, Chłodna, Chłopickiego, Chodkiewicza, 
Cmentarna, Czarnieckiego, Dewajtis, Dąbrowskiego, Dębowa, 
Gagarina, Gawłowska, Grzybowa, Hugo-Badera, Iwaszkiewi-

cza, Jaworowa, Jesionowa, Karwowska, Kasprowicza, Kąto-
wa, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Lubiejewska, Łowicka, 
Malinowa, Mała, Modrzewiowa, Moniuszki, Nadrzeczna, Perło-
wa, Planowa, Płocka, Podzamcze, Połaniecka, Porzeczkowa, 
Promienna, Prosta, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, 
Radosna, Rolnicza, Rozlazłowska, Równoległa, Rumiankowa, 
Rybna, Rycerska, Sierpniowa, Słowackiego, Spacerowa, 
Spokojna, Srebrna, Tęczowa, Traugutta, Warszawska, We-
soła, Wodna, Wróblewskiego, Zamkowa, Zagłoby, Zapolskiej, 
Zieleńcza, Zielona, Ziemowita, Żeglarska
• Strefa IV: 
POPIÓŁ: 7.03; 4.04; 9.05; 6.06; 11.07; 8.08; 5.09; 10.10; 7.11; 
5.12, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe puszki, 
gazety itp.): 14.02; 14.03; 11.04; 16.05; 13.06; 18.07; 3.08; 17.08; 
12.09; 17.10; 14.11; 12.12, SZKŁO: 21.02; 21.03; 25.04; 30.05; 
27.06; 20.07; 31.07; 29.08; 25.09; 30.10; 28.11; 19.12, ZIELONE 
(np. liście, trawa): 18.04; 23.05; 22.06; 4.07; 25.07; 22.08; 19.09; 
24.10; 21.11, GABARYTY: 13.04; 26.10, CHOINKI: 28.02
15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bo-
jowników, Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszew-
ska, 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, So-
snowa, Spartańska, Spółdzielcza, Sucharskiego, Szajno-
wicza, Szkolna, Środkowa, Tartaczna, Tomickiego (dawna 
Pietrzaka), Torowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska Polskie-
go, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Zamiejska, 
Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy Czarnego

Rejon A
18.02; 4.03; 18.03; 1.04; 15.04; 29.04; 13.05; 27.05; 
10.06; 24.06; 8.07; 22.07; 5.08; 19.08; 2.09; 16.09; 
30.09; 14.10; 28.10; 9.11; 25.11; 9.12; 23.12  ulice: Bo-
haterów Chodakowa, Brochowska, Chodakowska, Chopina, 
Hubala, Jasna, Jedwabnicza, Kilińskiego, Kolejowa, Korczaka, 
Królewska, Krótka, Krzywa, Krzywoustego, Księżycowa, 
Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, Matejki, Niepodle-
głości, Orzeszkowej, Pocztowa, Podchorążych, Powstańców 
Warszawy, Rejtana, Smolna, Szyszkowa, Waryńskiego, 
Warzywna, Wiejska, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, 
Wyszogrodzka, Zwierzyniecka, Żniwna
Rejon B
25.02; 11.03; 25.03; 8.04; 25.04; 7.05; 20.05; 3.06; 
17.06; 1.07; 15.07; 29.07; 12.08; 26.08; 9.09; 23.09; 
7.10; 21.10; 5.11; 18.11; 2.12; 16.12; 30.12 ulice: 11 Li-
stopada, Asnyka, Brzechwy, Chrobrego, Cieplna, Długa, 
Działkowa, Energetyczna, Głogowa, Graniczna, Jagielloń-
ska, Jana Kazimierza, Jaracza, Kampinoska, Kochanow-
skiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Kubusia Puchatka, 
Kwiatowa, Kwiatów Polnych, Langiewicza, Lechicka, 
Lema, Łąkowa, Łokietka, Migdałowa, Młynarska, Musz-
kieterów, Nałkowskiej, Nowa, Okrężna, Ostrzeszewska, 
Partyzantów, Piaszczysta, Podgórna, Poniatowskiego, 
Polna, Popiela, Popiełuszki, Profi lowa, Przylasek, Sado-
wa, Słowiańska, Sobolewskiego, Staffa, Starzyka (dawna 
Buczka), Stwosza, Świerkowa, Sochaczewskiego, Targo-
wa, Termiczna, Trojanowska, Tuwima, Twardowskiego, 
Wczasowa, Wypalenisko, Zaciszna, Zalewowa, Zielona 
Dolina, Zwycięstwa, Żwirowa

Rejon C
22.02; 8.03; 22.03; 5.04; 19.04; 4.05; 17.05; 31.05; 
14.06; 28.06; 12.07; 26.07; 9.08; 23.08; 6.09; 20.09; 
4.10; 18.10; 2.11; 15.11; 29.11; 13.12; 27.12  ulice: Bajecz-
na, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bielawskiego (dawna 18 
Stycznia), Bławatkowa, Bolechowskich, Brukowa, Brzozowa, 
Bukowa, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, Dewajtis, 
Dębowa, Gagarina, Gawłowska, Grzybowa, Harcerska, Hugo-
-Badera, Jaworowa, Jesionowa, Karwowska, Konwaliowa, 
Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Mała, Modrzewiowa, Mosto-
wa, Nadrzeczna, Perłowa, Piękna, Połaniecka, Porzeczkowa, 
Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, Radosna,  Równoległa, 
Rumiankowa, Rybna, Rycerska, Sikorskiego, Spacerowa, Spo-
kojna, Srebrna, św. Brata Alberta, Tęczowa, Wiosenna, Wodna, 
Zagłoby, Zamkowa, Zieleńcza
Rejon D
13.02; 27.02; 13.03; 27.03; 10.04; 24.04; 8.05; 22.05; 
5.06; 19.06; 3.07; 17.07; 31.07; 14.08; 28.08; 11.09; 
25.09; 9.10; 23.10; 6.11; 20.11; 4.12; 18.12 ulice: 600-le-
cia, Batorego, Chłopickiego, Chodkiewicza, Czarnieckiego, 
Farna, Iwaszkiewicza, Jasińskiego, Kasprowicza, Kazimie-
rza Wielkiego, Kątowa, Królowej Jadwigi, Kusocińskiego, 
Lubiejewska, Łowicka, Makowa, Mieczykowa, Mieszka 
I, Narutowicza, Niemcewicza, Nowowiejska,  Olimpijska, 
Piastowska, Planowa, Płocka,  Prosta, Poprzeczna, 
Promienna, Raczkiewicza (dawna 17 Stycznia), Rolnicza, 
Rozlazłowska, Samodzielna, Staszica, Bolesława Śmiałe-
go, Toruńska, Warszawska, Wesoła, Wyszyńskiego, Za-
polskiej, Zielona, Złota, Zygmunta Starego, Żeromskiego, 
Żeglarska,  Żołnierska, Żytnia

Rejon E
20.02; 6.03; 20.03; 3.04; 17.04; 30.04; 15.05; 29.05; 
12.06; 26.06; 10.07; 24.07; 7.08; 21.08; 4.09; 18.09; 
2.10; 16.10; 30.10; 13.11; 27.11; 11.12; 24.12 ulice: 1 
Maja, Bojowników, Botaniczna, Dąbrowskiego, Fabryczna, 
Głowackiego, Grabskiego, Gwardyjska, Klonowa, Kopernika, 
Kordona-Janickiego, Krakowska, Ks. Janusza, Ks. Ziemowita, 
Licealna, Lotników, Łuszczewskich, Mazowiecka, Michalaka,  
Osiedle Kolejowe, Pileckiego, Piłsudskiego, 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, Wołodyjow-
skiego, Wróblewskiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Załamana, 
Zamiejska,  Żyrardowska
Rejon F
15.02; 1.03; 15.03; 29.03; 12.04; 26.04; 10.05; 24.05; 
7.06; 21.06; 5.07; 19.07; 2.08; 16.08; 30.08; 13.09; 
27.09; 11.10; 25.10; 8.11; 22.11; 6.12; 20.12 ulice: 15 
Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, 
Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszewska, 
Cmentarna, Cisowa, Daleka, Dolna, Drobna, Głucha, 
Górna, Inżynierska, Jana III Sobieskiego, Kawalerzystów, 
Kościńskiego, Kozubowskiego, Kutrzeby, Lipowa, Litew-
ska, Maczka, Miła, Mireckiego, Moniuszki, Nadbrzeżna, 
Okrzei, Olchowa, Otwarta, Pionierów, Podzamcze, 
Roweckiego, Skotnickiego, Sosnowa, Sucharskiego, 
Szajnowicza, Szkolna, Tartaczna, Traugutta, Wierzbowa, 
Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy

Harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

ODPADY SEGREGOWANE, SZKŁO, POPIÓŁ

w 2019 roku

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, 
pok. 322, 323, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

OGŁOSZENIE
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Harmonogram odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych
w 2019 roku

PLASTIK, PAPIER - 2 razy w tygodniu; SZKŁO - 1 raz na dwa tygodnie; POPIÓŁ - 6.03, 3.04, 8.05, 5.06, 10.07, 7.08, 4.09, 9.10, 6.11, 4.12; ZIELO-
NE (np. liście, trawa) – 17.04, 22.05, 19.06, 3.07, 24.07, 21.08, 18.09, 23.10, 20.11; CHOINKI - 28.02; GABARYTY (Sektor A - al. 600-lecia, Chodakowska, 
Chopina, Długa, Gawłowska, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Korczaka, Młynarska, Narutowicza, Niemcewicza, Ogrodowa, Parkowa, Pokoju, Senator-
ska, Sochaczewskiego, Staszica, Targowa, Topolowa, Trojanowska, Warszawska (numery nieparzyste), Żeromskiego) - 26.03, 26.09. GABARYTY (Sektor B
- 1 Maja, 15 Sierpnia, Broniewskiego, Dywizjonu 303, Fabryczna, Kaczorowskiego, Licealna, Lotników, Mickiewicza, Okrzei, Osiedle Kolejowe, Piłsudskiego, Reymonta, Słowackie-
go, Warszawska (numery parzyste), Wojska Polskiego, Ziemowita, Żwirki i Wigury) – 27.03, 28.09.

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, Kaczorowskiego, War-
szawska, Fabryczna, Broniewskiego, Mickiewicza, 
Dywizjonu 303, Żwirki i Wigury, Lotników, Gawłowska, 

Licealna, 15 Sierpnia, Chopina, Grunwaldzka, Ogro-
dowa, Topolowa, Parkowa, Chodakowska, Młynarska, 
Trojanowska, Kochanowskiego, Targowa, Korczaka, 
Osiedle Kolejowe 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

ODPADY SEGREGOWANE
Pozostałe wspólnoty będą obsługiwane raz w tygodniu.

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

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Na początku warto zazna-
czyć, że w Polsce od niemal 
dziesięciu lat nie ma obo-
wiązkowych poborów do 
armii. Wiosennej kwalifi -
kacji nie należy zatem mylić 
z poborem do wojska, gdyż 
jej celem jest tylko okre-
ślenie fi zycznej i psychicz-
nej zdolności do czynnej 
służby, założenie ewiden-
cji wojskowej osobom pod-
legających temu obowiąz-
kowi oraz zgłaszającym się 
ochotniczo.

W tym roku obowiąz-
kowi stawienia się do kwa-
lifi kacji wojskowej podle-
gają: mężczyźni urodzeni w 
2000 roku; mężczyźni uro-
dzeni w latach 1995 - 1999, 
którzy nie posiadają okre-
ślonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojsko-
wej; osoby urodzone w la-
tach 1998 - 1999 czasowo 
niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na 
stan zdrowia. Przed komi-
sję wezwane zostanę także 
kobiety urodzone w latach 
1995 - 2000, posiadające 
wykształcenie przydatne 
do czynnej służby wojsko-
wej lub uczące się na kie-

runkach, na których naj-
bardziej zależy polskiej 
armii. Wezwania mogą się 
spodziewać np. absolwent-
ki uczelni medycznych i 
weterynaryjnych, absol-
wentki studiów psycholo-
gicznych.

O kwalifi kacji infor-
mują obwieszczenia woje-
wody mazowieckiego, któ-
re są podstawą do stawienia 
się przed komisją oraz do-
datkowo wezwania imien-
ne, które będą dostarczane 
pocztą. 

Jeżeli z ważnych przy-
czyn osoba wezwana nie 
może stawić się w wyzna-
czonym terminie, powin-
na zawiadomić o tym oso-
biście Urząd Miejski w 
Sochaczewie - pokój nr 
116, parter - Referat Spraw 
Obywatelskich lub telefo-
nicznie (46) 862-22-35 wew. 
318. Zgłoszenia należy do-
konać najpóźniej w dniu, 
w którym osoba jest zobo-
wiązana do stawienia się 
do kwalifi kacji. Należy po-
dać przyczyny, które nie 
pozwalają jej na stawienie 
się. Zostanie wtedy okre-
ślony nowy termin sta-
wiennictwa. Nieusprawie-
dliwione niestawienie się 
skutkuje nieprzyjemnymi 

konsekwencjami. Grozi za 
to grzywna i przymusowe 
doprowadzenie do komisji 
przez policję.

Szczegółowe informa-
cje o kwalifi kacji wojskowej 
można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim, ul. 1 Maja 16, Re-
ferat Spraw Obywatelskich, 
pokój nr 116, telefon (46) 
862-22-35 wew. 318 a także 
na stronie Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Płoc-
ku: wkuplock.wp.mil.pl.

Rusza kwali� kacja wojskowa
W tym roku kwalifi kacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Sochaczewie w okresie od 20 do 27 marca. W tych dniach 
przed komisją mają się stawić mężczyźni. Na kobiety, ale tylko te posiadające wykształcenie szczególnie potrzebne armii, 
lekarze i wojskowi będą czekać 11 kwietnia. Nowością jest, że kwalifi kacja odbędzie się w innym niż w latach poprzednich 
miejscu, a mianowicie w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 w Chodakowie.

A może do Obrony Terytorialnej?
Czas kwalifikacji wojskowej chce wykorzystać 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorial-
nej. Na terenie województwa mazowieckiego jej żołnierze będą odpowiadać na pytania 
potencjalnych ochotników. W Sochaczewie obecni będą od 20 do 27 marca oraz 11 
kwietnia. Spotkamy ich w SCK w Chodakowie, gdzie pracować ma wojskowa komisja 
lekarska. 
Każdy ochotnik będzie mógł uzyskać informację na temat zasad rekrutacji do WOT, porozma-
wiać z żołnierzami o przebiegu służby wojskowej, miejscowej jednostce. Terytorialsi opowiedzą 
o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju, wskażą, 
dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki.  
Służbę w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełnią żołnierze zawodowi oraz żoł-
nierze Terytorialnej Służby Wojskowej. W jej skład wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty w 
Grójcu, Radomiu, Pomiechówku i Płocku. Dowodzi nią płk Grzegorz Kaliciak,  uczestnik m.in. 
misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie. 

BLISKO NAS
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Seniorów kolędowanie
W czwartek 31 stycznia w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. Chopina 101 
odbyło się VI SENIORÓW 
KOLĘDOWANIE. Jest to 
wspólny projekt Sochaczew-
skiego Centrum Kultury i 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, skierowany do miesz-
kańców miasta i powiatu so-
chaczewskiego w wieku 40+. 
W tegorocznej edycji wzię-
ło udział 10 zespołów. Wśród 
widzów pojawili się zapro-
szeni goście, m.in. burmistrz 
Piotr Osiecki, jego zastępca 
Marek Fergiński i naczelnik 
Wydziału Kultury, Turysty-
ki i Promocji Miasta Joanna 
Niewiadomska-Kocik. 

Blisko trzy godziny w sali 
widowiskowej Sochaczewskie-
go Centrum Kultury w Bory-
szewie rozbrzmiewały kolędy 
i pastorałki w wykonaniu wo-
kalistów i senioralnych zespo-
łów. Wszyscy wykonawcy zo-
stali uhonorowani dyplomami 
i pucharami.

Głównym celem „Senio-
rów kolędowania” jest kulty-
wowanie tradycji świątecznej, 
polegającej na wspólnym śpie-
waniu kolęd. Każdego roku 
bierze w nim udział wielu se-
niorów, którzy chętnie dzie-
lą się swoim doświadczeniem 
wokalnym i dobrą energią. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
wiek 40+ i chęć zaprezentowa-
nia wybranych kolęd, pasto-
rałek i piosenek świątecznych. 
W tym roku zgłosiło się 10 
grup wokalnych. Zaprezento-
wali się: Scena Seniora Socha-
czewskiego Centrum Kultury 
i Roman Kalinowski, Graży-
na Grobelska, zespół Marian i 
Dens Babki z GOK-u w Mło-
dzieszynie, Zespół Wokalny 
z Dziennego Domu Pomo-
cy Społecznej w Sochaczewie, 
Zespół Wokalny – Stowarzy-
szenie „Włókienko”, Zespół 

Wokalny „Iwa” z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Brocho-
wie, zespół Wokalny Canta-
bile z Nowej Suchej, Zespół 
„Iłowiacy” z GOK-u w Iłowie, 
Zespół Wokalny „Seniority” z 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rybnie oraz Uniwersytecki 
Zespół Wokalny Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Sochaczewie. Uro-

czystość prowadziły Jadwiga 
Urbaniak (prezes Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku) i Danuta 
Kłos, a nad całością wydarze-
nia czuwała kierownik Sekcji 
Integracji SCK Jolanta Kaw-
czyńska, która, na przemian 
z Arkadiuszem Mamcarzem 
z SCK, zapewniała również 
akompaniament wykonaw-
com, grając na fortepianie.

W miłej i sympatycznej 
atmosferze oraz przy wspar-
ciu wokalnym dobiegającym 
z widowni, zespoły zaśpiewa-
ły wiele znanych kolęd, m.in. 
„Oj maluśki”, „Cicha noc”, 
„Lulajże Jezuniu”. Można było 
usłyszeć też kilka pastora-
łek. Wszyscy wykonawcy na-
grodzeni zostali dyplomami 
i pucharami, które wręczali 
wiceburmistrz Marek Fergiń-
ski oraz naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik.

Nie zabrakło również 
niespodzianki muzycznej. 
Na wyraźne życzenie pu-
bliczności kolędę „Bóg się 
rodzi” zaintonował, zna-
ny już sochaczewianom ze 
swojego talentu wokalne-
go, wiceburmistrz Marek 
Fergiński, którego wspar-
li dyrektor SCK Artur Ko-
morowski i Jolanta Kaw-
czyńska. Na fortepianie 
akompaniowała im naczel-
nik Joanna Niewiadomska-
-Kocik. Po chwili do śpiewu 
przyłączyła się cała widow-
nia. Na koniec na scenie po-
jawili się wszyscy wykonaw-
cy, by wspólnie zaśpiewać 
„Nadziei blask”.
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Najbliższe koncerty Cameraty

Sobota z Blumem

Serdecznie zapraszamy na cykl koncertów z okazji jubile-
uszu 15- lecia Orkiestry Kameralnej CAMERATA MAZO-
VIA. Po koncercie karnawałowym (24.02) sochaczewską 
orkiestrę kameralną będzie można usłyszeć w kościołach 
na terenie powiatu sochaczewskiego.

31.03 godz. 18.00 - Koncert Kameralny w parafi i 
św. Brata Alberta w Karwowie (wstęp wolny)

28.04 godz. 19.00 – Koncert Symfoniczny w parafi i 
św. Wawrzyńvca w Sochaczewie (wstęp wolny)

10.05 godz. 19.00 - Koncert Papieski w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim (wstęp 
wolny)

9 lutego w Klubie Kontrast 
mieszczącym się w Sochaczew-
skim Centrum Kultury w Bory-
szewie odbył się koncert zespołu 
JEx Aron Blum Trio, które po-
wstało z inicjatywy muzyków 
związanych z Formacją Jazz 
Explorers. Jest to młody zespół, 
w skład którego wchodzą sami 
doświadczeni muzycy: Aron 
Blum (gitara basowa), Woj-
ciech Jankowski (saksofon, fl et) 
i Adam Lewandowski (perku-
sja). W sobotni wieczór w Klu-
bie Kontrast dali koncert pełen 
wyśmienitych dźwięków.

Duszą przedsięwzięcia o na-
zwie JEx Aron Blum Trio jest ba-
sista - Aron Blum, który zain-
spirował swoimi „etnicznymi” 
pomysłami saksofonistę i fl ecistę 
Wojciecha Jankowskiego oraz 
ikonę, gwiazdę polskiej sceny 
muzycznej, perkusistę Adama 
Lewandowskiego. W trakcie so-

botniego występu w Klubie Kon-
trast to właśnie Aron Blum wy-
znaczał rytm całego koncertu. 
Ciekawe brzmienia jego gitary 
basowej oraz oryginalnie współ-
brzmiące instrumenty dęte i per-
kusyjne zachwyciły gości klubu. 
Repertuar, który zaprezentował 
zespół tego wieczoru, to mie-

szanka muzyki klasycznej, jaz-
zowej i etnicznej. Każdy z mu-
zyków miał czas i muzyczną 
przestrzeń na zaprezentowanie 
swoich solówek, spontanicznie 
nagradzanych przez „kontrasto-
wiczów” brawami. 

Klubowe soboty w SCK w 
Boryszewie mają już stałe gro-

no bywalców i ciągle dołą-
czają nowi. Klub Kontrast za-
pewnia występy zespołów z 
profesjonalnym warszatem 
muzycznym z każdego gatun-
ku, począwszy od jazzu, przez 
blues i rock, aż po etniczne 
brzmienia. Kolejny koncert już 
9 marca. Zapraszamy. 

Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

Muzyka, która leczy
Pokój oświetlony światłem świec, wygodna kozetka i ci-

chutko włączona sonata fortepianowa Mozarta to nasze 
pierwsze skojarzenie z hasłem „muzykoterapia”. Najczę-
ściej łączona jest z ludźmi bardzo zestresowanymi, którzy 
jej potrzebują, by swoją nerwową postawą nie wpływać ne-
gatywnie na innych. Po części jest to prawda, ale jest to tyl-
ko mały wycinek tego, czym muzykoterapia jest. 

Opieka medyczna z użyciem muzyki stosowana jest 
od dawna, ale dopiero w XX wieku zainteresowali się nią 
również naukowcy. Badacze z oddziałów szpitalnych za-
uważyli zależność między tempem powrotu do zdrowia 
pacjentów, a systematycznością wizyt muzyków, którzy 
grali dla chorych. Uczeni chcieli odkryć, dlaczego tak się 
dzieje i wysnuli pewne hipotezy. Naukowcy z New York 
University twierdzą, że dźwięki mają na nas zbawienny 
wpływ, ponieważ podczas ich słuchania uwalniana jest 
cząsteczka tlenku azotu (NO). Zanim rzeczona moleku-
ła dotrze do kory mózgowej (gdzie nasz mózg rozpozna-
je dźwięk) odwiedza wiele rejonów odpowiadających za 
emocje. Te części mózgowia otrzymują wówczas więcej tle-
nu, co aktywuje nasz pozytywny nastrój. Według szersze-
go grona naukowców bardziej prawdopodobna jest jednak 
teoria drgań. 

Według biologa Ruperta Sheldrake wszystkie organi-
zmy żywe są częścią wielkiego, wibrującego wszechświata. 
Pod wpływem bodźców zewnętrznych nasze komórki mogą 
zmieniać częstotliwość swoich wibracji – na te, które nam 

służą i wręcz przeciwnie. Dźwięk ze swojej natury jest falą, 
a ta wywołuje drgania. W zależności od tego jakich wibra-
cji potrzebujemy, powinniśmy dobrać inny rodzaj muzy-
ki. Widzimy tutaj wyraźnie, iż jest kwestią wysoce indy-
widualną, czy dany utwór nas zrelaksuje. Jednego śpiew 
del� na może przyprawić o wybuchy agresji, a inna oso-
ba doświadczy wówczas błogostanu. W jaki sposób dobie-
rać utwory muzyczne, by osiągnąć oczekiwany efekt? Mo-
żemy sięgnąć po niezawodną metodę prób i błędów, ale 
jest ona bardzo czasochłonna. Z pomocą przychodzi spo-
sób dra Johna Diamonda (dokładny opis znajdą państwo 
w powszechnie dostępnych źródłach wiedzy). Zakłada ona, 
iż muzyka, która ogólnie wpływa na nas korzystnie, do-
słownie, wzmacnia naszą tężyznę � zyczną. Utwory mu-
zyczne wpływają więc pozytywnie nie tylko na naszą część 
emocjonalną, ale również wprost dodają nam energii ży-
ciowej. Co ciekawe, z doświadczeń i badań dra Diamon-
da wynika, iż słuchanie muzyki analogowej (np. z płyt wi-
nylowych) działało na wszystkich badanych dużo lepiej niż 
słuchanie materiałów nagranych cyfrowo. 

Nawet jeśli dobroczynny wpływ muzyki nie został jesz-
cze udowodniony, warto posłuchać się intuicji i zanurzyć 
w świat dźwięków. Badanie wpływu tej sztuki na nasz 
własny organizm może być kolejnym krokiem do lepsze-
go zapoznania się z samym sobą. Pod kocem. Przy kawie. 
W zatłoczonym autobusie. Podczas nauki. Podczas spo-
tkania z przyjaciółmi. Bardziej uniwersalnej towarzyszki 
nie znajdziemy...

Karolina Kruczyk
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ROZMAITOŚCI

IRENEUSZ PANFIL WSPOMINA PIERWSZE LATA PO WOJNIE

We wtorek 19 lutego o godz. 
10.00 rozpocznie się kolejne 
spotkanie w ramach warszta-
tów dziennikarskich organi-
zowanych przez naszą redak-
cję. Odbędzie się ono, tak jak 
poprzednie, w Szkole Podsta-
wowej nr 1.

O spotkaniu przypomina-
my głównie redakcjom gaze-
tek szkolnych, które zgłosiły 
swój udział w warsztatach. Są 
to szkoły podstawowe nr 1, 2 i 
6 z Sochaczewa a także gazet-
ki z Iłowa, Szymanowa, Mło-
dzieszyna, Erminowa, Kozło-
wa Biskupiego i Załuskowa. 
Szkoły, które dotychczas nie 
brały udziału w warsztatach, 
a są nimi zainteresowane, po-
winny się skontaktować z re-
dakcją.

Na prośbę uczestników, po-
dobnie jak w listopadzie ubie-
głego roku, będziemy praco-
wać nad tworzeniem gazetki 
szkolnej w programie Open Of-
fi ce. Warsztaty poprowadzi 
operator DTP „Ziemi Socha-
czewskiej” Sebastian Stępień. 
Wtedy też ustalimy termin ko-
lejnego spotkania. 

Czekamy na młodych 
dziennikarzy i ich opiekunów 
19 lutego o godz. 10.00.

Jolanta Sosnowska

Spotkajmy 
się na warsztatach

Muzeum w Żelazowej Woli, 
wśród wielu form pracy, tym 
razem przygotowało ofertę 
dla osób niesłyszących. W spo-
tkaniu weźmie udział tłumacz 
języka migowego.

Dom Urodzenia Chopina i Park 
w Żelazowej Woli to miejsce kultu 
wielkiego kompozytora, którego 
ekspozycja dzieli się na dwie czę-
ści: pierwsza z nich poświęcona 
jest relacjom Chopinów i właści-
cieli posiadłości, rodzinie Skarb-
ków, druga zaś historii powstawa-
nia muzeum i parku. Wybrane 
obiekty przybliżą rolę dziedzic-
twa narodowego oraz znaczenie 
muzeum obecnie. Jak dbać o eks-
ponaty, na czym polega rola kura-
torów, konserwatorów oraz edu-
katorów? Przyjrzymy się listom 
Chopina obecnym na wystawie, 

omówimy ich treść, także cechy 
fi zyczne obiektów. Dowiemy się, 
dlaczego papier się starzeje oraz 
co mu zagraża, a także poznamy 
kilka pojęć z dziedziny muzeal-
nictwa i sztuki konserwatorskiej. 
Finałem zajęć będzie stworzenie 
własnej mini wystawy.

Podczas spotkania towa-
rzyszyć nam będzie tłumacz ję-
zyka migowego Tomasz Sma-
kowski.

Termin: 14 lutego
I grupa 10.00-11.00
II grupa 11.15-12.15
Rezerwacje:
Dom Urodzenia Fryderyka Cho-
pina i Park w Żelazowej Woli
Żelazowa Wola 15, 96-503 So-
chaczew
e-mail: mkazur@nifc.pl, tel.: 
664 413 511

Żelazowa Wola dla niesłyszących

Kochajmy się przez cały rok

Czy miłość to słońce ?  Czy miłość to deszcz ?
Czy miłość jest mała ? Czy duża jest ?
Czy miłość jest krzywa, czy prosta jak deska ?
Czy jest różowa, czy może niebieska ?
Czy miłość ma płetwy ? Czy miłość ma skrzydła ?
Czy miłość jest z drewna, czy zrobiona z mydła ?
Czy miłość to suknia, która często się gniecie ?
Czym jest miłość ? Może wy to wiecie...

Uczucia, przywiązanie i sza-
cunek dla partnera powin-
niśmy okazywać przez cały 
rok, a nie tylko od święta. Co-
dzienne zaangażowanie bu-
duje trwały związek, który 
może przetrwać nawet naj-
cięższe burze. Tym, którzy 

czekają na swoją miłość, albo 
już ją odnaleźli, przypomina-
my, że 14 lutego Walentynki. 
Z tej okazji wszystkim zako-
chamym dedykujemy wiersz 
pt. „Miłość” napisany przez 
dwunastoletnią sochacze-
wiankę Zosię Rogalę.

W bibliotece Szkoły Podstawo-
wej nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Janusza Korczaka 
w Sochaczewie  odbyło się spo-
tkanie nauczycieli biblioteka-
rzy powiatu sochaczewskiego 
w ramach sieci współpracy i 
samokształcenia.

Tym razem było o rutynolo-
gii, jak sobie z nią radzić w ży-
ciu prywatnym i zawodowym i 
o stronach internetowych przy-
datnych w pracy bibliotekarza.

Rutyna to „choroba du-
szy”. Porządkuje nasz świat, za-
pewnia poczucie bezpieczeń-
stwa, pozwala wykonywać wiele 
czynności „na autopilocie”. Ale 
sprawia, że stajemy się nudni, 
brakuje nam ciekawości. Rutyna 
pojawia się, kiedy przestajemy 

czerpać radość z codziennych 
działań, zaczynamy odczuwać 
spadek motywacji, chroniczne 
zmęczenie i  zniechęcenie.

Co zrobić, żeby nie popaść 
w rutynę? Zmienić swoje przy-
zwyczajenia i lepiej wykorzy-
stywać każdy dzień. Regularnie 
stawiać przed sobą nowe wy-
zwania, dzięki czemu zmieni-
my poglądy na to, co jest w na-
szym zasięgu, pozbędziemy się 
ograniczających nas przeko-
nań na swój temat. Wyzwania 
to nowe doświadczenia i spo-
soby działania, które otwiera-
ją umysł i wytrącają nas z utar-
tych torów.

Zmiany wprowadzamy 
małymi krokami, chodzi o to, 
by starać się robić dobre, inne 
rzeczy dla siebie samego, np. 

zmienić drogę do pracy, posłu-
chać innej muzyki...

Zajęcia na temat rutynolo-
gii poprowadziły K. Wiśniew-
ska i E. Daniłowicz z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sochaczewie.

Zainteresowanym tema-
tem polecamy książki Stephane 
Garnier „Żyć jak kot” i „Two-
je drugie życie zaczyna się kie-
dy zrozumiesz, że życie jest tyl-
ko jedno” Raphaelle Giordano.

W drugiej części spotka-
nia Aneta Stępień przedstawi-
ła strony internetowe przydatne 
w pracy bibliotekarzy. Warto, w 
poszukiwaniu materiałów, zaj-
rzeć do Europeany (bibliote-
ka cyfrowa, wirtualne muzeum 
i archiwum), Federacji Biblio-
tek Cyfrowych (zbiory polskich 

instytucji kultury) i do Polony, 
czyli zdigitalizowanych zbiorów 
Biblioteki Narodowej. Jeśli szu-
kamy grafi ki na wolnych licen-
cjach, mamy do dyspozycji Pi-
xabay - źródła bezpłatnych zdjęć 
i fi lmów. W opracowaniu zbio-
rów pomoże Katalog Rozpro-
szonych Bibliotek Polskich. Je-
śli ktoś poszukuje ciekawych i 
przydatnych darmowych pro-
gramów do wykorzystania w 
pracy biblioteki, może zajrzeć 
na stronę narzedziaetwinning.
blogspot.com.  W poszukiwaniu 
inspiracji do prowadzenia zajęć 
pomoże Elektroniczna Bibliote-
ka Pedagogiczna. Wykaz stron 
przydatnych jest zamieszczony 
na stronie www.biblioteka.tar-
now.pl/strony-dla-bibliotekarzy.

Aneta Stępień

Wracając do ciężkich wa-
runków pracy na wydziale 
kompresorów, to częste były 
awarie nieremontowanych za 
czasów okupacji maszyn, zda-
rzały się przecieki amoniaku, 
który chłodził solankę, a do-
zowany był w butlach, takich 
żelaznych, podłużnych jak 
spawalnicze. Często używali-
śmy niemieckich masek gazo-
wych, ale w nich można było 
wytrzymać trzy minuty.

Później człowiek się dusił opa-
rami amoniaku. Pochłania-
cze w maskach wojskowych 
nie były dostosowane do kon-
taktów z amoniakiem. Trochę 
dłużej można było wytrzymać, 
przykładając do dróg oddecho-
wych serwetkę zamoczoną w 
zimnej wodzie, ale wtedy trud-
no było naprawiać maszyny. 
Raz wyciągałem kolegę, z któ-
rym pracowałem, bo zemdlał i 
musiałem udzielić mu pomocy.

Narzędzia z narzędziow-
ni były pobierane na marki, 
ale ciągle ich brakowało. Mło-
tek i przecinak musiałem sam 
sobie zrobić, zahartować i ze-
szlifować. Chyba w lutym 1946 
roku, podczas szlifowania, do 
oka wpadł mi odprysk. Mę-
czyłem się z nim ze trzy dni, w 

końcu poszedłem do lekarza, 
do ambulatorium zakładowego 
(obecnie przychodnia lekarska 
przy ul. Chodakowskiej). Dok-
tor Karwowski próbował mi ten 
odprysk z oka usunąć, ale nie 
udało mu się i skierował mnie 
na ostry dyżur do Warszawy, do 
szpitala Dzieciątka Jezus. 

Pojechałem wieczorem z 
mamą. Pusto, ciemno, głucho, 
sterty gruzów zamiast do-

mów. W końcu dotarliśmy do 
szpitala, wtedy przy ul. Oczki, 
a tam widzę moich rówieśni-
ków z powybijanymi oczami, 
bez rąk, bardzo okaleczeni od 
niewypałów, które rozbraja-
li. Na szczęście długo tam nie 
przebywałem, bo młodej le-
karce, która mnie przyjęła, 
udało się usunąć opiłek.

Była sobota wieczór, więc 
na dostawionych krzesłach 

przenocowaliśmy z mamą u 
rodziny mieszkającej w War-
szawie, w suterenie zrujnowa-
nego domu. Rano w niedzie-
lę wybieramy się wszyscy do 
kościoła Świętego Krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu. 
Pamiętam ten piękny kościół 
z lipca 1939 roku, kiedy wraz 
z rodzicami zwiedzałem sto-
licę. Teraz zostały same gru-
zy. Ołtarz w głębi, prawie na 
powietrzu, u góry niebo wi-
dać i padający na głowy śnieg. 
Stanąłem koło wyjścia. Figu-
ra pana Jezusa z krzyżem na 
plecach przewrócona, leży na 
chodniku. Kolumna Zygmun-
ta na Placu Zamkowym roz-
tłuczona, a król Zygmunt III 
Waza leży obok. Zamek Kró-
lewski - same gruzy. Zastana-
wiałem się, czy kiedykolwiek 
będzie odbudowany.

Po mszy kierujemy się z 
mamą na Dworzec Główny i 
wracamy do domu pociągiem 
ciągniętym przez lokomoty-
wę parową. Dłuży nam się po-
dróż, bo przepuszczamy woj-
skowe pociągi, ale ostatecznie 
bezpiecznie dojeżdżamy do So-
chaczewa. 

A ja mam do dzisiaj naucz-
kę, że bez okularów ochron-
nych szlifować nie wolno.

Groźny amoniak 
i zniszczona Warszawa

Jak nie popaść w rutynę

Z wydziału kompresorów Ireneusza Pan� la przeniesiono 
na bezpieczniejsze stanowisko - do działu napraw
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Od 28 stycznia do 8 lutego 
w pływalni „Orka” odbywa-
ły się kursy nauki i dosko-
nalenia pływania. Ponadto 
od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 6.45-9.00, mło-
dzież, za okazaniem legity-
macji szkolnej mogła wejść 
na basen w promocyjnej ce-
nie - 1.80 zł za godzinę. Z ko-
lei 30 stycznia i 6 lutego, w 
godz. 12.00 do 14.00, w pły-
walni odbyły się „Feryjne 
zabawy wodne”, wejście na 
basen było wówczas bezpłat-
ne. Podobnie swoje „happy 
hour” miało miejskie lodowi-
sko. 28 stycznia i 8 lutego, do 
godz. 15.00, młodzież mogła 
ślizgać się bezpłatnie. 

W hali przy ul. Chopina 
podczas ferii rozegrane zosta-
ły dwa turnieje. 1 lutego rywa-
lizowali młodzi siatkarze. Za-
grały cztery zespoły systemem 
każdy z każdym do dwóch wy-
granych setów. Zwyciężyła dru-
żyna „Wilków”, która wystąpiła 
w składzie: Łukasz Ostrowski, 
Dawid Grochowski, Damian 
Pączek, Karol Wasilewski, Pa-
tryk Mostek, Maciej Sławiński. 

5 lutego rywalizowa-
li piłkarze. Zainteresowa-
nie tym razem było więk-
sze, bo do turnieju zgłosiło 
się osiem drużyn. W pierw-
szej fazie zespoły rywali-
zowały w dwóch grupach, 
następnie najlepsze ekipy 
spotkały się w półfi nałach. 
Ostatecznie, po remisie 2:2, 
fi nał rozstrzygnęły rzuty 
karne. Lepsza w nim oka-
zała się drużyna „Mutni-

ki”, która pokonała zespół 
„JUK”. Turniej sędziował 
Józef Szajewski. Zwycięska 
ekipa „Mutników” zagra-
ła w składzie: Przemysław 
Adamiak, Jakub Górzyński, 
Antoni Gomza, Krystian 
Rafalski, Alan Karasek, Ra-
dosław Bednarski. 

Dodajmy, że w pozo-
stałe dni ferii zimowych, w 
godz. 12.00 – 15.00, choda-

kowska hala była nieodpłat-
nie udostępniana dla grup 
zorganizowanych młodzieży 
szkolnej z pełnoletnim opie-
kunem (po wcześniejszej re-
zerwacji telefonicznej).

Wiele działo się też w 
drugiej hali przy ul. Kuso-
cińskiego. W poniedzia-
łek 3 lutego odbył się w niej 
otwarty trening Piłkarskich 
Orłów. Młodzi adepci piłki 

nożnej, w wieku od 2 do 8 
lat, doskonalili swoje umie-
jętności pod okiem trenera 
Mateusza Sikorskiego. 

W niedzielę 10 lute-
go odbył się turniej dzi-
kich drużyn w koszykówkę 
(2x2). Zawody zorganizował 
Adam Hilchen (UKS MO-
SiR Basket Sochaczew). 
Wzięło w nim udział 11 
drużyn, które podzielono 

na trzy kategorie wiekowe 
U-14, U-18 i open. W rywa-
lizacji najmłodszych wygra-
ły dziewczyny - Gabriela 
Hilchen  i Nikola Pocińska. 
W najliczniejszej katego-
rii U-18 zwyciężył zespół 
Oskara Orlickiego, Paw-
ła Kołodziejczaka. W grze 
open najlepsza okazała się 
para Krystian Jaczyński i 
Dariusz Łukawski.

Tego samego dnia, 10 lu-
tego, po południu zorganizo-
wane zostały pierwsze zajęcia 
ruchowe dla dzieci do 5 lat 
z cyklu „Mały sportowiec”. 
Ćwiczenia dla najmłodszych 
prowadzili instruktorzy So-
chaczewskiego   Centrum 
Sportów Walki. Kolejne od-
słony tego przedsięwzięcia 
zaplanowano na 17 lutego 
oraz 17 i 24 marca.

Ferie zimowe w obiektach MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji miał bogatą ofertę podczas ferii zimowych. Lekcję nauki pływania, bezpłatne wejścia na basen 
i lodowisko, turnieje siatkarskie i piłkarskie w chodakowskiej hali – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla dzieci i młodzieży. 

W piątek 8 lutego gminę 
Młodzieszyn   odwiedzili 
Anna Krupka – sekretarz 
stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki oraz 
przewodniczący sejmowej 
komisji energii - Maciej 
Małecki. Przedstawiciele 
rządu podczas wizyty prze-
kazali promesę z minister-
stwa sportu, które kwotą 
1,2 mln zł wesprze budowę 
kompleksu lekkoatletycz-
nego przy Szkole Podsta-
wowej w Młodzieszynie. 

Szacowany   koszt   budowy 
obiektu wyniesie blisko 3,5 mln 
zł. Inwestycja ma zostać ukoń-
czona latem 2020 roku. Przeka-
zane gminie środki pochodzą 
ze „Sportowej Polski – pro-
gramu rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej”. Umowę 
w sprawie przyjęcia promesy, 
w obecności starosty Jolanty 
Gonty, zawarły minister Anna 
Krupka i wójt gminy Młodzie-
szyn, Monika Pietrzyk. 

Budowa stadionu wraz z nie-
zbędną infrastrukturą ma ruszyć 

w tym roku. Obiekt wyposażo-
ny zostanie m.in. w 400-metro-
wą bieżnię okrężną i sześciotoro-
wą bieżnię prostą o długości 130 

m – obie będą posiadać sztuczną 
nawierzchnię. Ponadto powsta-
nie skocznia do skoku wzwyż, 
rzutnia do pchnięcia kulą, skocz-

nia do skoku w dal i trójskoku. 
Inwestycja obejmuje również 
zakup wyposażenia lekkoatle-
tycznego, budowę boiska piłkar-
skiego o wymiarach 26 x 56 m 
i nawierzchni ze sztucznej tra-
wy, budowę boiska wielofunk-
cyjnego o wymiarach 27 x 45 m 
i sztucznej nawierzchni z polami 
do gry w piłkę ręczną, koszyków-
kę, siatkówkę i tenisa.

- Cieszę się, że Młodzieszyn 
będzie miał piękny kompleks 
sportowy, że kolejne wsparcie 
rządu trafi a na ziemię socha-

czewską na tak potrzebny cel. 
Właśnie w ten sposób wyrów-
nujemy w mniejszych miejsco-
wościach szanse społeczne i in-
frastrukturalne. Gratuluję pani 
wójt Monice Pietrzyk, radnym i 
całej społeczności szkoły. I życzę 
wszystkim mieszkańcom Mło-
dzieszyna, żeby ten nowoczesny 
stadion był impulsem nie tyl-
ko dla dzieci i uczniów, ale tak-
że dla tych, którzy będą chcieli 
oderwać się od komputera i po-
stawią na aktywny tryb życia – 
powiedział Maciej Małecki. 

Młodzieszyn będzie miał nowoczesny stadion

Turniej koszykówki 2x2 zorganizowany przez UKS MOSiR Basket Sochaczew

10 lutego odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Mały sportowiec” W hali przy ul. Kusocińskiego trenowały „Piłkarskie Orły” Feryjne zabawy wodne 

W chodakowskiej hali rywalizowali m.in. młodzi piłkarze 
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TENIS STOŁOWY

Aż trzy spotkania zakończyły 
się dopiero po piątym secie. 
Dodatkowo rozegrany został 
zaległy mecz 8. kolejki. W so-
botę 9 lutego siatkarze rywa-
lizowali w chodakowskiej hali 
MOSiR przez ponad siedem 
godzin. Dla jednych 13. kolej-
ka była pechowa, innym przy-
niosła z kolei szczęście.

Na pewno szczęśliwi z parkie-
tu schodzili siatkarze Piasta Fe-
liksów. Przegrali dwa pierwsze 
sety z „Wolnymi Elektronami”. 
W trzeciej partii nastąpiło prze-
łamanie. Piast wygrał w niej na 
przewagi 26:24, następnie zdo-
łał wyrównać, a w tie-breaku 
wygrał z rywalami do ośmiu. 

Zwycięstwo sprawiło, że dru-
żyny zamieniły się miejscami 
w tabeli i „Piast” wskoczył na 
czwarte miejsce. 

Kolejny mecz również za-
kończył się dopiero po piątym 
secie i przyniósł jeszcze większą 

niespodziankę. Zamykający ta-
belę ALPS Teresin zdołał „wy-
szarpać” wygraną sochaczew-
skiemu „Volley’owi”. Aż trzy 
partie w tym meczu kończyły 
się grą na przewagi, w tym tie-
-break.

W trzecim starciu płocki 
„Volley” bez większych trud-
ności poradził sobie z ekipą 
z Bulkowa. Najwięcej emocji 
wzbudziło spotkanie lidera 
ze Starych Babic z drużyną 
„Mostu Wyszogród”. Pierw-

sza ekipa w tabeli poległa w 
piątym secie 18:16. Dotych-
czasowa przewaga pozwoliła 
jednak drużynie ze Starych 
Babic utrzymać prowadze-
nie w lidze. Na zakończe-
nie rozegrano zaległy mecz 

8. kolejki pomiędzy druży-
nami Płocka i Teresina. Ze-
spół z Płocka ponownie tego 
dnia odniósł łatwe zwycię-
stwo bez straty seta. XIII ko-
lejkę ALPS sędziował Grze-
gorz Weber.

W sobotę 2 lutego SKTS podej-
mował w hali MOSiR przy ul. 
Kusocińskiego zespół z Często-
chowy. Okazało się, że ambicja i 
wola walki to za mało. Każda z 
zawodniczek z drużyny Broni-
sława Gawrylczyka urwała ry-
walce przynajmniej po jednym 
secie. Po przegranej Julii Ślązak 
w pojedynku z Andreą Todo-
rovič Agata Pastor-Gołda była 
blisko wyrównania wyniku 
spotkania, jednak uległa w pią-
tym secie Roksanie Załomskiej. 
Miła niespodziankę sprawiła 
Natalia Gawrylczyk-Zielińska, 
wygrywając pierwszą partię z 
Darią Łuczakowską do sześciu. 
W kolejnych trzech setach to 
jednak rywalka była górą. 

W kolejną sobotę, 9 lutego, 
sochaczewski zespół udał się na 
mecz do Wrocławia. Dwa po-
jedynki w tym meczu zagra-
ła Aleksandra Wojtczak. Oba 
przegrała 3:0, zdobywając w 
najlepszej swojej partii tylko 
pięć punktów. Podobnie, swoją 
grę dość łatwo przegrała Nata-
lia Gawrylczyk-Zielińska. Ho-
norowy punkt dla SKTS zdoby-
ła Julia Ślązak, która, po pięciu 

setach, pokonała, najmłodszą w 
składzie wrocławskich „Akade-
miczek”, Annę Węgrzyn. 

Choć do końca rundy za-
sadniczej sochaczewskiej dru-
żynie pozostały do rozegrania 

jeszcze cztery mecze, to śmia-
ło można stwierdzić, że w tym 
sezonie już nic się nie wyda-
rzy. SKTS jest obecnie na szó-
stym miejscu w tabeli. Ma zbyt 
dużą stratę do najlepszej czwór-

ki, która będzie rywalizować o 
medale. Pięć osiągniętych do 
tej pory zwycięstw sprawia, że 
naszym tenisistom stołowym 
nie grozi spadek do I ligi. Ko-
lejne wygrane w tym sezonie 
też pozostają jeszcze w zasięgu 
– przed zawodniczkami SKTS 
spotkania z zamykającymi ta-
belę drużynami z Gdańska i 
Krosna.

Absencja w meczach Eks-
traklasy Kobiet Brazylijki Lin 
Gui była spowodowana jej 
udziałem w turnieju ITTF Uni-
versal 2019 Pan American Cup, 
który rozegrany został w mie-
ście Guaynabo w Puerto Rico. 
Wystartowała w nim elita te-
nisistek i tenisistów stołowych 
obydwu Ameryk. Zawodnicz-
ka SKTS została rozstawiona z 
siódmym numerem. Fazę eli-
minacyjną przeszła bez więk-
szych problemów, pokonując 
4:1 kolejno reprezentantki Do-
minikany i Gwatemali. Lin Gui 
udział w turnieju zakończyła w 
ćwierćfi nale, w którym prze-
grała (4:0) z rozstawioną z nu-
merem trzecim Amerykanką 
Yue Wu. 

Stracony sezon
Nieobecność dwóch podstawowych zawodniczek – spodziewającej się dziecka 
Katarzyny Grzybowskiej-Franc oraz Brazylijki Lin Gui, która uczestniczyła w Pan 
American Cup – sprawiły że Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego przegrał dwa 
ostatnie mecze Ekstraklasy. W tym sezonie, kolejny rok z rzędu, medalu nie będzie.

SKTS Sochaczew – Bebetto AZS Częstochowa 0:3
Julia Ślązak – Andrea Todorovič 1:3 (11:13, 11:8, 9:11, 8:11)

Agata Pastor-Gołda – Roksana Załomska 2:3 (11:9, 6:11, 7:11, 12:10, 7:11)
Natalia Gawrylczyk-Zielińska – Daria Łuczakowska 1:3 (11:9, 6:11, 4:11, 4:11)

AZS UE Wrocław - SKTS Sochaczew 1:3
Natalia Bajor - Natalia Gawrylczyk-Zielińska 3:0 (11:6, 11:3, 11:3) 

Junqiu Xie – Aleksandra Wojtczak 3:0 (11:3, 11:3, 11:2) 
Anna Węgrzyn – Julia Ślązak 2:3 (11:7, 7:11, 11:1, 9:11, 6:11) 

Natalia Bajor - Aleksandra Wojtczak 3:0 (11:3, 11:2, 11:5) 

Wystartował V sezon Grand 
Prix Sochaczewa w Badmin-
tona, którego organizatorem 
jest stowarzyszenie „Razem 
i Sprawnie”. W piątek 1 lute-
go w Szkole Podstawowej nr 
3 odbył się pierwszy z cyklu 
turniejów. Zagrało w nim 16 
zawodników.  

W piątym sezonie rozegranych 
zostanie w sumie siedem zawo-
dów rankingowych oraz na za-
kończenie turniej „Masters”, w 
którym wystąpią najwyżej skla-
syfi kowani badmintoniści. Aby 
zakwalifi kować się do fi nało-
wego turnieju, należy wystąpić 
w co najmniej trzech turniejach 
i zdobyć wystarczająca liczbę 
punktów rankingowych. Istot-
ną różnicą tegorocznego cyklu 
jest zmiana lotek, z nylonowych 
na piórowe.

Podczas pierwszego tur-
nieju hala Szkoły Podstawowej 
nr 3 gościła 16 zawodników z 
Sochaczewa, Płocka, Skier-

niewic, Ozorkowa oraz Tere-
sina. Na najwyższym stopniu 
podium stanął Tadeusz Gala 
(Skierniewice), który poko-
nał w fi nale Szymona Zuzia-
ka (Płock). Na trzecim miej-
scu, po zwycięstwie z Rafałem 
Tomaszkiewiczem (Socha-
czew), uplasował się Michał 
Król (Ozorków). Kolejne miej-
sca zajęli: 5. Michał Adam-
kiewicz, 6. Henryk Ewert, 7. 
Michał Werłaty, 8. Szymon 
Gołębiewski, 9. Kamil Fa-
bisiak, 10. Damian Smus, 
11. Radosław Podczaski, 12. 
Krzysztof Werłaty, 13. Janusz 
Stanowski, 14. Patryk Kowal-
ski, 15. Radosław Kowalski, 
16. Paweł Mikulski.

Medale, dyplomy oraz pu-
char wręczał prezes stowarzy-
szenia „Razem i Sprawnie” oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 - Krzysztof Werłaty. Kolej-
ny turniej odbędzie się w piątek 
1 marca. Początek rozgrywek o 
godzinie 18.30.

Zainaugurowali piąty sezon

Piłkarze Bzury Chodaków rozpoczęli przygotowania do 
rundy wiosennej w płockiej A-klasie. W sobotę 2 lutego ro-
zegrali na wyjeździe sparing z drugą drużyną Pelikana Ło-
wicz. Biało-zieloni zremisowali 1:1. Obie bramki padły w 
drugiej połowie spotkania. Gola dla Bzury zdobył Kamil 
Wojciechowski. Następny test-mecz biało-zieloni zagrają w 
najbliższy weekend, a ich przeciwnikiem będzie Orzeł Nie-
borów. Rundę wiosenną w płockiej A-klasie rozpoczną z 
kolei w ostatni weekend marca. Pierwszy mecz piłkarze z 
Chodakowa zagrają na wyjeździe z Błękitnymi Gąbin. 

Remis w pierwszym sparingu

Trzynasta kolejka trwała wiele godzin
Wyniki XIII kolejki

KS Piast Feliksów – Wolne Elektrony 3:2 (21:25, 22:25, 26:24, 25:22, 15:8)
MVP: Adrian Kucharewicz (KS Piast Feliksów)

Teresin – Volley Sochaczew 3:2 (25:20, 24:26, 27:25, 14:25, 16:14)
MVP: Krystian Woźnicki (Teresin)

VT Płock - VT Zjednoczeni Bulkowo 3:0 (25:12, 25:14, 25:18)
MVP: Robert Myzia (Volley Team Płock)

Siatkarz Stare Babice – Most Wyszogród 2:3 (21:25, 27:25, 12:25, 25:22, 16:18)
MVP: Radosław Pachelski (SRS Most Wyszogród)

Zaległy mecz VIII kolejki
Volley Team Płock – Teresin 3:0 (25:17, 25:12, 25:16)

MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)

Tabela po XIII kolejce
1. UKS Siatkarz Stare Babice 31:10 28 
2. Volley Team Płock 24:17 22 
3. SRS Most Wyszogród 26:21 22
4. KS Piast Feliksów 24:24 18
5. Wolne Elektrony 21:21 18
6. Volley Sochaczew 21:26 15
7. ZSR CKU Sochaczew 18:22 13
8. VT Zjednoczeni Bulkowo 16:25 12
9. Teresin 14:29 8
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PIŁKA NOŻNALEKKOATLETYKA

Znakomity bieg na dystan-
sie 300 metrów zaliczyła 
Urszula Walisiewicz, star-
tująca w kategorii U-14. Ula 
przebiegła dystans w 47.69 
s. Zwyciężyła w swojej serii 
biegowej i była druga w kla-
syfi kacji generalnej wśród 
43 rywalek. W tym samym 
biegu Michalina Gosik była 
trzecia w swoje serii a ogól-
nie czwarta w klasyfi kacji 
43 zawodniczek z wynikiem 
48.91 s. Dziewczyny dobrze 
spisały się też na 60 metrów. 
Michalina, z wynikiem 8.82 
s, w serii była trzecia, w „ge-
neralce” piąta na 66 rywa-
lek. Ula (8.95 s) w swojej 
serii była czwarta i zajęła 
wysokie siódme miejsce na 
66 startujących. 

Najstarszy z grona „Ak-
tywnych” - Emanuel Zim-
ny wystartował w biegu 
na dystansie 1000 metrów. 
Przygotowując się do Mi-
strzostw Świata Masters 
wygrał swoją serię biego-
wą z czasem 2.55.42. Szczyt 
formy ma zamiar osiągnąć 
na koniec marca. Tymcza-
sem zajął piątą lokatę w kla-
syfi kacji generalnej na 19 
startujących.

W kategorii U-14 na dy-
stansie 60 i 300 metrów za-
debiutował Jakub Seleski. 
Dłuższy dystans pokonał w 
czasie 56.43 s. Wynik dał 
mu czwarte miejsce w se-
rii biegowej i 20 miejsce na 
25 startujących. W biegu na 
60 metrów uzyskał rezultat 
10.03 s. W serii był szósty, w 
„generalce” 36 na 43 zawod-
ników. 

W biegu na 60 metrów 
w kategorii seniorek biega-
ła juniorka młodsza (U-18) 
- Kinga Burzyńska. Dystans 
pokonała w 8.67 s. W swo-
jej serii była trzecia, ogól-
nie zajęła 50 miejsce na 69 
rywalek. Kinga startowa-

ła również w skoku w dal. 
Tego konkursu nie zaliczy 
do udanych, ponieważ spa-
liła wszystkie trzy elimina-
cyjne próby.

W biegu na 60 metrów 
seniorek wystartowała Wero-
nika Lewandowska (juniorka 
młodsza U-18). Jej czas to 8.74 
s. W serii Weronika była pią-
ta, a ogólnie 53 w stawce 69 
rywalek. Weronika wystarto-
wała również na 200 metrów. 
Osiągnęła rezultat 29.08 s - w 
serii była trzecia, a w „gene-
ralce” 29 na 34 zawodniczki.

W kategorii U-16 dy-
stans 60 metrów pokonała 
Julia Skomiał - w serii była 
druga, a ogólnie 18 na 39 
zawodniczek. Julia wystar-
towała również na 300 me-
trów (52.61 s). W kategorii 
U-16 była czwarta w serii, a 
ogólnie 24 na 26 rywalek. 

W wyścigu na 200 me-
trów seniorek pobiegła Ju-
styna Karczewska (junior-
ka młodsza U-18). Pokonała 

dystans w 32.56 s. Justyna w 
serii była czwarta, a w „ge-
neralce” 32. Skakała rów-
nież w dal. Wynikiem 3.83 
m zajęła 15 miejsce na 19 
startujących. 

W pchnięciu kulą U-18 
startowała Martyna Orliń-
ska. W najlepszej próbie uzy-
skała 9.90 m. Wynik ten dał 
jej 9 miejsce na 13 zawodni-
czek. W skoku w dal U-14 
„Aktywnych” reprezentowa-
ła - Zuzanna Basior. W naj-
lepszej próbie skoczyła 3.54 
m. Dało jej to 27 miejsce na 
33 zawodniczki. Zuzia pobie-
gła również na dystansie 60 
metrów. Czas 9.94 s dał jej 37 
miejsce na 66 rywalek. 

Wiktoria   Ostaszewska 
(U-14) w biegu na 300 me-
trów uzyskała wynik 63.65 
s. Była piąta w serii i 43 w 
klasyfi kacji generalnej. W 
biegu na 60 metrów Wikto-
ria uzyskała rezultat 10.67 s. 
W serii była siódma, a ogól-
nie 49 na 66 rywalek. 

Ponadto debiut na tak 
dużej i wymagającej im-
prezie lekkoatletycznej za-
liczyły Gabriela Flis (U-14) 
i Maja Madanowska (U-14). 
Gabrysia 300 metrów prze-
biegła w 58.66 s (37 w gene-
ralce), Maja w 61.61 s (41 w 
generalce). W biegu na 60 
metrów w debiucie Gabry-
sia uzyskała wynik 10.18 s. 
W serii była szósta, ogól-
nie 44 na 66 zawodniczek. 
Maja przebiegła 60 metrów 
w 10.62 s. W serii była pią-
ta, a w generalce 50 na 66 
rywalek. 

Warto też wspomnieć 
o sztafecie 4x200 metrów, 
która wystartowała w skła-
dzie: Julia Skomiał, Urszu-
la Walisiewicz, Zuzanna 
Basior, Michalina Gosik. 
Dziewczyny po raz pierwszy 
biegały taką sztafetę, spisu-
jąc się znakomicie wygry-
wając swoją serię wynikiem 
2:06.42. 

„Aktywni” w Toruniu
Trzynastu reprezentantów Klubu Maratończyka „Aktywni” Sochaczew w sobotę 
2 lutego, wzięło udział w ogólnopolskim mitingu lekkoatletycznym, który odbył się 
w Toruniu. Startowali w kategoriach wiekowych U-14, U-16, U-18 oraz seniorów. 

Słupno, Nasielsk, Płock. Mło-
dzieżowe drużyny UKS Unii 
Boryszew w sezonie zimo-
wym niemal w każdy week-
end występują w halowych 
turniejach. Młodzi piłkarze 
zajmują   czołowe   miejsca 
w swoich rocznikach.

W niedzielę 3 lutego druży-
na z rocznika 2009, prowadzo-
na przez trenera Michała Or-
lińskiego, zagrała w turnieju 
organizowanym przez zaprzy-
jaźniony klub Delta Słupno. 
Biało-niebiescy zdołali awanso-
wać do fi nału. Niestety, w me-
czu o pierwsze miejsce przegra-
li 1:0 z drugą ekipą UKS MDK 
Płock. Nagrodę dla najlepszego 
bramkarza turnieju otrzymał 
unita – Mateusz Stobiecki. Naj-
lepszym piłkarzem w drużynie 
Unii wybrano z kolei Piotra Ja-
kubowskiego. 
Rocznik 2009 zagrał w Słupnie w składzie: 
Mateusz Stobiecki, Piotr Jakubowski (3), Dariusz 
Jeznach (1), Mateusz Jaworski, Dawid Jażdżyk (2),
Bartosz Roróg (2), Marcel Donat, Filip Białecki (1), 
Dawid Wójcik, Kacper Feliga.

9 lutego podopieczni tre-
nera Mateusza Sikorskiego, 

z rocznika 2007, zajęli trzecie 
miejsce na 16 drużyn w turnie-
ju rozgrywanym w Nasielsku. 
W meczu o brąz biało-niebie-
scy pokonali Mławiankę Mła-
wa 3:0.
Rocznik 2007 zagrał w Nasielsku 
w składzie: Fabian Głowacki, Kacper Pisarek, 
Dawid Hetmanowski (3), Eryk Romanowski, 
Kamil Jażdżyk (4), Bartek Pszczółkowski (6), 
Mateusz Wojda, Olek Siemieniec (2), 
Jan Kazimierski, Michał Stankiewicz.

Tego samego dnia, w sobo-
tę 9 lutego, chłopcy z rocznika 
2005 prowadzeni przez trene-
ra Michała Orlińskiego okaza-
li się najlepsi na turnieju organi-
zowanym przez Deltę Słupno, 
który był rozgrywany w Płoc-
ku. Unici wygrali cztery mecze, 
a przegrali tylko jeden. Dodat-
kowo najlepszym bramkarzem 
został Filip Błaszczyk, który w 
ciągu całego turnieju wpuścił 
jedynie trzy gole. Najlepszym 
zawodnikiem drużyny został 
Mateusz Odolczyk.
Rocznik 2005 zagrał w Płocku w składzie: 
Filip Błaszczyk, Michał Nowakowski (1), Kacper 
Rzepczyński, Czarek Sokołowski, Jan Romanowski (3), 
Mateusz Odolczyk (4), Adam Tomczak, Eryk Tyl (2), 
Piotr Jesiołowski (1), Norbert Pręgowski 
oraz Oskar Stencel (asystent trenera).

Unia Boryszew 
rządzi na wyjazdach

W halowych zmaganiach 
uczestniczą również mło-
dzi piłkarze Orkana. W 
sobotę 9 lutego drużyna z 
rocznika 2006 zajęła dru-
gie miejsce w Słupnie. Tego 
samego dnia zespół 2007 
wywalczył trzecią lokatę 
na turnieju w Jaktorowie.

Młodzicy starsi (2006) pro-
wadzeni przez trenerów 
Dariusza Dzięgielewskiego 
oraz Piotra Adamczewskie-
go wystąpili w turnieju zor-
ganizowanym przez Deltę 
Słupno. Na 10 drużyn zajęli 
wysokie drugie miejsce. W 
fi nale przegrali 2:1 z zespo-
łem MOSP Białystok.
Rocznik 2006 zagrał w Słupnie w składzie: 
Jan Firlej, Kacper Niegowski (4), Piotr Michalak (1), 
Karol Adamczewski, Jakub Kołodziejczak, Jakub 
Mońka, Bartłomiej Pawlik (1), Paweł Jaworski 

(1), Szymon Szczepaniak, Szymon Tomczak, 
Wojciech Szymański.

Młodzicy młodsi (2007), 
prowadzeni przez trenera 
Krystiana Pisarka, tego sa-
mego dnia zagrali w turnie-
ju w Jaktorowie, organizo-
wanym przez miejscowego 
Tura. Rywalizowało dzie-
więć drużyn systemem każ-
dy z każdym. Bilans sześciu 
zwycięstw i dwóch porażek 
pozwolił drużynie Orkana 
na zajęcia trzeciego miejsca. 
Dodatkowo najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybra-
no Huberta Ptasińskiego
Rocznik 2007 zagrał w Jaktorowie w składzie: 
Jędrzej Kuśmierczyk, Agnieszka Kołodziejczak, 
Daniel Piętak, Franciszek Stawicki, Krystian Panek 
(1), Mateusz Jaskóła, Patryk Światek, Antoni 
Haczykowski (1), Hubert Ptasiński (6), Cezary 
Orlikowski (9), Maciej Wasilewski.

Młodzież Orkana w halach




