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Kolejna „Ziemia” 19 kwietniaU nas
przeczytasz:

Od Chopina do Sinatry
Chopin University Big Band 
rozpoczął tegoroczny cykl 
otwartych koncertów w ramach 
„Sochaczewskich Spotkań 
z Chopinem”. Artyści wystąpili 
w środę 27 marca w sali ba-
lowej hotelu „Chopin”. Goście 
wypełnili salę do ostatniego 
miejsca. Kolejny koncert 
odbędzie się 5 czerwca. 
Tego dnia posłuchamy wirtuoza 
akordeonu Dariusza Świnogi

Przed nami drugi 
etap przebudowy 
stadionu miejskiego 
przy ul. Warszawskiej, 
polegający m.in. na 
wymianie płyty głów-
nej boiska i powstaniu 
sześciotorowej bieżni 
lekkoatletycznej. 
W środę 3 kwietnia 
w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji 
burmistrz Piotr Osiecki 
podpisał umowę 
z przedstawicielem 
wykonawcy inwestycji. 
Przedsięwzięcie warte 
5,84 mln zł ma zostać 
ukończone w paź-
dzierniku 2019 roku.

Umowa na remont 
stadionu podpisana

Strona 2

Informujemy mieszkańców, 
że w okresie Świąt Wielka-
nocnych autobusy ZKM będą 
kursowały następująco:

Sobota, 20 kwietnia
Autobusy kursują tak, 

jak w dzień wolny od pracy.

Niedziela, 21 kwietnia
W pierwszy dzień świąt 

kursują tylko linie nr 3, 3A 
oraz LD, według specjalne-
go rozkładu jazdy umiesz-

czonego na stronie inter-
netowej zkm.sochaczew.pl 
oraz na przystankach. 

Poniedziałek, 22 kwietnia
Autobusy kursują tak, 

jak w dzień wolny od pracy.

W Wielki Piątek 19 
kwietnia biuro i kasa ZKM 
czynne będą od 7.00 do 
13.00.

ZKM Sochaczew Strona 13

ZKM w czasie świąt
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WAŻNY TEMAT

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie energetyczne 
46 830-12-42, 602-789-111
Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
ZUS 46 862-64-33
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
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
Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 
46 862-23-02
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
MOSiR 
46 862-77-59
SCK 
46 863-07-68
MOPS 
46 863-14-81, 46 863-14-82

Pod numer można zgłaszać m.in.:
 poważne awarie sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej,
 awarie sieci cieplnej i gazowej,
 akty wandalizmu,
 awarie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniach,
 zimą informacje o występujących 
z brzegów wodach rzek 
czy zatorach kry,
 dziurach w jezdniach 
stanowiących zagrożenie 
dla samochodów
 błąkające się bezpańskie 
zwierzęta itp.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

- Chyba żaden z naszych 
projektów inwestycyjnych 
nie był tak szeroko konsul-
towany z przyszłymi użyt-
kownikami obiektu. Po 
pierwszym etapie polega-
jącym na przebudowie try-
bun, w tym roku przystępu-
jemy do kolejnego zadania 
związanego m.in. z powsta-
niem nowej płyty głównej 
boiska i bieżni lekkoatle-
tycznej. W wyniku postępo-
wania przetargowego wy-
konawcą inwestycji będzie 
fi rma Tamex Obiekty Spor-
towe S.A. Firma z bardzo 
dużym doświadczeniem, co 
daje nam gwarancję rzetel-
nej i sprawnej realizacji in-
westycji - mówił burmistrz 
Piotr Osiecki przy podpisy-
waniu umowy. - Dziękuję za 
wsparcie posłowi Maciejowi 
Małeckiemu. To dzięki jego 
staraniom udało się pozy-
skać naszemu samorządo-
wi dofi nansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości blisko 2,6 mln 
zł. Dziękuję także wszyst-
kim radnym miejskim po-
przedniej kadencji, którzy 
swoją decyzją zainicjowali 
tę inwestycję, zabezpiecza-
jąc środki na dokumenta-
cję projektową i wkład wła-
sny miasta oraz obecnym 
radnym, którzy na ostat-
niej sesji głosowali za reali-
zacją tego zadania. Dzięki 
temu możemy dziś podpi-
sać umowę - kontynuował 
burmistrz.

Od stycznia 2014 do 
kwietnia 2015 roku odby-
ło się kilka spotkań komi-
sji pracującej najpierw nad 
koncepcją a potem nad pro-
jektem budowlanym. O 
oczekiwania i potrzeby klu-
bów, parametry i funkcjo-
nalność nowego obiektu 
pytano m.in. dyrekcję MO-
SiR, reprezentantów sekcji 
piłkarskiej Orkana, sekcji 
rugby Orkana, Sochaczew-
skiego Towarzystwa Teniso-
wego. Zamierzenia uzyskały 

akceptację Sochaczewskiej 
Rady Sportu i Sochaczew-
skiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego. Zabie-
gając o rządową dotację 
miasto prowadziło konsul-
tacje także z ministerstwem 
sportu. Resort szczegóło-
wo analizował projekty i do 
przedstawionych parame-
trów obiektu nie miał uwag. 

Na zlecony fi rmie zakres 
prac składa się: likwidacja 
trybun ziemnych znajdują-
cych się po wschodniej stro-
nie stadionu; przebudowa 
głównej płyty boiska (8832 
m2), ułożenie naturalnej mu-
rawy, wyznaczenie linii do 
gry w rugby i piłkę nożną; 
montaż piłkochwytów; bu-
dowa rzutni do pchnięcia 
kulą, skoczni w dal i wzwyż; 
budowa sześciotorowej bieżni 
lekkoatletycznej z nawierzch-

ni syntetycznej; wykonanie 
systemu drenażu   odprowa-
dzającego wody opadowe z 
boiska i bieżni oraz zbiorni-
ków retencyjnych na desz-
czówkę (woda posłuży do 
nawadniania płyty); montaż 
nowej bramy oraz furtki przy 
wejściu głównym na stadion; 
ułożenie ponad 1500 m2 
chodników. Powstanie tak-
że nowa droga wewnętrzna i 
miejsca parkingowe; oświe-
tlenie całego terenu wraz z 
płytą główną boiska.

Obiekt jest wykorzysty-
wany przez trzy stowarzy-
szenia: Rugby Club Orkan 
Sochaczew, KS Orkan So-
chaczew i UKS Unię Bory-
szew. W czasie jego prze-
budowy kluby w większym 
stopniu będą korzystały z 
boiska bocznego przy ul. 
Warszawskiej, ale też obiek-

tów sportowych MOSiR przy 
ul. Chopina. Choć zgodnie z 
umową inwestycja ma się za-
kończyć jesienią tego roku, 
to pierwsze mecze na nowej 
płycie boiska rugbiści i pił-
karze zagrają dopiero wio-
sną 2020. Murawa będzie 
musiała się odpowiednio za-
adaptować i ukorzenić.

Pierwszym   elementem 
przebudowy stadionu, re-
alizowanym w 2018 roku, 
była nowa trybuna. Inwe-
stycja kosztowała 2,84 mln 
zł. W miejscu starej trybuny 
powstała nowa konstruk-
cja dla 864 kibiców (miej-
sca siedzące). Licząc koszt 
trybuny oraz startujące-
go właśnie drugiego etapu, 
w latach 2018-2019 na mo-
dernizację stadionu przy ul. 
Warszawskiej ratusz wyda 
prawie 8,7 mln zł.

Podpisy na umowie zło-
żyli: burmistrz Piotr Osiec-
ki, skarbnik miasta Jolanta 
Brzózka oraz wiceprezes za-
rządu fi rmy Tamex, Robert 
Burzycki. Ponadto obecni 
przy tym wydarzeniu byli: 
poseł Maciej Małecki, prze-
wodniczący rady miejskiej 
Sylwester Kaczmarek, za-
stępca burmistrza odpo-
wiedzialny za inwestycje 
- Dariusz Dobrowolski, na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
i Modernizacji UM - Urszu-
la Cielniak, kierownik Refe-
ratu Zamówień Publicznych 
UM - Radosław Kwiatkow-
ski, dyrektor MOSiR i pre-
zes RC Orkan Sochaczew 
- Mieczysław Głuchowski, 
zastępca dyrektora MOSiR 
Anna Ulicka, prezes KS Or-
kan Sochaczew - Józef Sza-
jewski.

Umowa na stadion podpisana
Przed nami drugi etap przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej, polegający m.in. na wymianie 
płyty głównej boiska i powstaniu sześciotorowej bieżni lekkoatletycznej. W środę 3 kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji burmistrz Piotr Osiecki podpisał umowę z przedstawicielem wykonawcy 
inwestycji. Przedsięwzięcie warte 5,84 mln zł ma zostać ukończone w październiku 2019 roku.

To bardzo ważny dzień dla 
sportu w Sochaczewie. Moim 
marzeniem było to, żeby sta-
dion dogonił, albo przegonił, 
inne części miasta, które roz-
wijają się bardzo dynamicznie. 
Przyznam, że i mnie się zdarza 
korzystać z tego obiektu. Czę-
sto przychodzę tutaj biegać 
rano. Dlatego szczególnie cieszę się, że powstanie 
nowoczesna bieżnia.

Zadanie jest wielowymiarowe. 
To   bardzo   zaawansowana 
technologicznie   inwestycja, 
która obejmuje prace przygo-
towawcze, ziemne, sanitarne, 
instalacje elektryczne, drena-
że. Pomimo że mamy duże 
doświadczenie, liczymy się 
z trudnościami w wykonaniu 
zadania. Dzisiejsze boiska to skomplikowane i wyma-
gające projekty.

POSEŁ MACIEJ MAŁECKI WICEPREZES FIRMY TAMEX ROBERT BURZYCKI
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DROGI

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Fundusz Dróg Samorządo-
wych (FDS) zastąpił „Pro-
gram rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. 
To z jego udziałem, w dwóch 
etapach, powiat przebudo-
wał ulicę Trojanowską (lata 
2017 i 2018), a ratusz w 2016 
wyremontował most na Bzu-
rze. Wymienione zadania 
były prowadzone wspólnie 
przez miasto i powiat.

Minimalne 
dofinansowanie 
- 50 procent
W ramach  FDS w tym roku 
województwo mazowieckie 
będzie miało do dyspozy-
cji aż 380 mln zł. Trafi ą one 
w formie dotacji na projek-
ty, które rozpoczną i zakoń-
czą się do końca 2019 roku. 
Dodatkowe 122 mln odło-
żono na sfi nansowanie pro-
jektów, których nie uda się 
wykonać w tym roku i ich 
fi nansowanie przejdzie na 
kolejne lata. Połowa z 500 
mln złotych trafi  na dro-
gi powiatowe, druga część 
na drogi gminne. Miasta i 
gminy wiejskie mogą zło-
żyć po dwa wnioski, nato-
miast powiaty trzy. Na ich 
opracowanie i dostarcze-
nie samorządom dano czas 
do 12 kwietnia. Minimalna 
kwota dofi nansowania to 50 
procent kosztów zadania, a 
maksymalna aż 80 procent. 

Ukłon 
w stronę samorządów
Fundusz Dróg Samorządo-
wych, jako następca Pro-
gramu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktu-
ry drogowej, jest znacznie 
lepiej skonstruowany, bo 
daje więcej możliwości. Po 
pierwsze zakłada, że samo-
rządy sięgną nawet po 80 
procent dofi nansowania, a 
w poprzednim programie 
można było się ubiegać o 
maksymalnie 50 procent. 
Po drugie fundusz pozwo-

li realizować zadania więk-
sze, wymagające dłuższego 
czasu realizacji. Dotychczas 
droga musiała być przebu-
dowana i oddana do użytku 
w jednym roku kalendarzo-
wym, tymczasem FDS po-
zwala na prowadzenie prac 
w dłuższym okresie, a to 
oznacza, że nie trzeba na-
pinać harmonogramów, by 
komisja odbiorowa zakoń-
czyła pracę przed 31 grud-
nia. 

- Ogromna jest też pula 
pieniędzy w funduszu, co 
zwiększa nasze szanse na 
dotację. Wcześniej wojewo-
da dzielił rocznie około stu 
milionów, teraz będzie miał 
do dyspozycji pół miliar-
da. Pod rządami poprzed-
niego programu mogliśmy 
sięgnąć maksymalnie po 3 
mln dotacji, teraz to dzie-
sięć razy większa kwota. I 
ostatnia sprawa. Do tej pory 
miasto mogło złożyć tylko 
jeden wniosek, obecnie mo-
żemy się ubiegać o pienią-
dze na dwa zadania - wyli-
cza burmistrz. 

Płocka musi poczekać
W trakcie ostatniej sesji 
rady miasta o plany bur-
mistrza wobec FDS zapytał 
radny Edward Stasiak. Piotr 
Osiecki potwierdził, że ra-

tusz na pewno zgłosi zamiar 
przebudowy odcinka uli-
cy 15 Sierpnia, choć wstęp-
nie rozpatrywano dwa za-
dania. Dyskutowano też o 
ulicy Płockiej, lecz ta musi 
na razie poczekać. Dlacze-
go? Miasto otrzymało z Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej prawie 10 mln dofi -
nansowania na budowę ka-
nalizacji deszczowej, w tym 
w ulicy Płockiej. Roboty w 
tym rejonie mają być pro-
wadzone w 2020 roku, za-
tem układanie w 2019 as-
faltu byłoby co najmniej 
nierozważne. 

- Najpierw musimy ułożyć 
kanalizację deszczową, na któ-
rą otrzymamy pieniądze z Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, a dopiero w dru-
gim etapie można modernizo-
wać ulicę. Po deszczówce przyj-
dzie czas na nakładkę asfaltową, 
chodniki, ciąg pieszo - rowero-
wy - wylicza Piotr Osiecki. 

Powiat 
zgłosi Głowackiego
Piotr Osiecki poinformował 
radnych, że rozmawiał o FDS 
ze starostą Jolantą Gontą i może 
potwierdzić, że powiat planu-
je złożenie wojewodzie wnio-
sku o przebudowę ulicy Gło-
wackiego.

- Mamy dokumentację 
techniczną, stałą organizację 
ruchu, wszelkie pozwolenia, 
opinie i oceny. Moglibyśmy już 
dziś ogłaszać przetarg na wyko-
nawstwo. Podobnie pani staro-
sta ma gotową dokumentację 
przebudowy ulicy Głowackiego 
- deklaruje Piotr Osiecki.

Miejski 
odcinek 15 Sierpnia
W granicach administracyj-
nych Sochaczewa ulica 15 
Sierpnia ma dwóch zarządców. 
Odcinkiem od granic miasta do 
obwodnicy przecinającej Bory-
szew opiekuje się Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, z 
kolei odcinkiem od obwodnicy 
do LO Chopina urząd miasta. 

- Chcemy się zająć pierw-
szym odcinkiem drogi o dłu-
gości prawie 600 metrów. Sza-
cujemy, że prace pochłoną ok. 4 
mln zł - mówi burmistrz.

15 Sierpnia to ważny szlak 
komunikacyjny dla mieszkań-
ców miasta i powiatu, stano-
wi dojazd do dworca PKP, sta-
rostwa, kilku szkół, Muzeum 
Kolei Wąskotorowej, a tak-
że wielu fi rm m.in. Boryszew 
S.A., Energop, Sarens. Przebie-
ga tędy aż siedem linii autobu-
sowych. 

W pierwszym etapie re-
montowany ma być odcinek 
blisko 600 metrów między 

LO Chopina a ulicą Broniew-
skiego. Plan zakłada przebu-
dowę drogi, ułożenie chodni-
ków o łącznej długości ponad 
750 m (158 m po lewej i 593 
m po prawej stronie), utwo-
rzenie ścieżki rowerowej 
o długości prawie 1200 m 
(po obydwu stronach jezd-
ni zaprojektowano jednokie-
runkowe, 1,5-metrowe wy-
dzielone pasy dla rowerów), 
przebudowę kanalizacji desz-
czowej na całej długości oraz 
czterech skrzyżowań. 

Wojewódzki 
odcinek 15 Sierpnia
Kilka dni temu MZDW ogło-
sił przetarg na przebudowę 
swojego ok. 900-metrowego 
odcinka tej drogi, między ob-
wodnicą a skrzyżowaniem ulic 
Inżynierskiej i Boryszewskiej. 
Stan techniczny nawierzchni 
eksperci określili jako bardzo 

zły. Widać liczne koleiny, spę-
kania, ubytki asfaltu przy kra-
wędzi jezdni. Istniejący chod-
nik wymaga pilnej wymiany, 
podobnie jak nawierzchnia za-
tok autobusowych - czytamy w 
dokumentacji. Plan jest taki, że 
wykonawca zdejmie wierzch-
nią warstwę asfaltu, wzmocni 
jezdnię nową dwunastocenty-
metrową nawierzchnią (dwa 
pasy o zmiennej szerokości 
od 3,5 do 4,5 metra), wymie-
ni chodniki na całej długości 
(mają mieć 2 metry szerokości), 
ułoży ciąg pieszo-rowerowy 
(2,50 m), przebuduje wjazdy na 
posesje oraz zatoki autobuso-
we, uporządkuje tereny zielo-
ne przylegające do drogi. I jesz-
cze dwie ważne daty. Na oferty 
fi rm zainteresowanych tym 
kontraktem MZDW czeka do 
9 kwietnia, a ostateczny termin 
wykonania robót wyznaczył na 
30 listopada br. 

15 Sierpnia i Głowackiego do remontu
W połowie marca wojewoda mazowiecki rozpoczął nabór wniosków do nowego rządowego programu modernizacji 
dróg lokalnych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych do podziału będzie kilkaset milionów złotych i po część 
tych pieniędzy chce sięgnąć także nasze miasto. Burmistrz będzie zabiegał o dotację na pierwszy etap modernizacji 
miejskiego odcinka ulicy 15 Sierpnia, a starosta na remont ulicy Głowackiego. 

W 2017 roku marszałek zainwe-
stował w Sochaczewie ponad 8,8 
mln zł, budując m.in. most na Pisi 
i remontując ulicę Chodakowską 
na całej długości. W ubiegłym roku 
wydał 3,2 mln przebudowując po-
nad cztery kilometry ulicy Chopina 
oraz aleję 600-lecia, jej odcinek od 
Trojanowskiej do Warszawskiej. 
Przed nami kolejny dobry rok, 
bo w 2019 marszałek, kosztem 10,8 mln, przebudowuje 
ulicę Chopina, a lada dzień zabiera się za układanie chod-
nika przy ulicy Wyszogrodzkiej. Miliony inwestowane w drogi 
wojewódzkie, leżące w granicach naszego miasta, to bez 
wątpienia zasługa radnego Adama Orlińskiego, od pięciu 
lat szefa komisji budżetowej w sejmiku. Cieszę się, że w tej 
kadencji będzie mu łatwiej zabiegać o pieniądze dla Socha-
czewa, gdyż w sejmiku zasiada aż trzech reprezentantów 
ziemi sochaczewskiej.

Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego inwestuje na ziemi 
sochaczewskiej. Kolejna nasza 
bardzo ważna inwestycja związa-
na jest z remontem i ogłoszeniem 
przetargu na ulicę 15 Sierpnia. 
Jako wiceprzewodniczący Sej-
miku Mazowieckiego od trzech 
kadencji walczę o milionowe inwe-
stycje dla Sochaczewa i remonty 
dróg wojewódzkich, co widać w naszym mieście. Remont 
Mostu na Pisi, ulicy Chopina czy prowadzona etapami prze-
budowa ulicy 15 Sierpnia, to przykład inwestycji samorządu 
województwa oraz współpracy z lokalnymi samorządami, w 
tym z Sochaczewem.

BURMISTRZ PIOTR OSIECKI

WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
WOJEWÓDZKIEGO ADAM ORLIŃSKI

Miejski odcinek ul. 15 Sierpnia przeznaczony do gruntownego remontu liczy prawie 600 metrów
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Piotr Osiecki zaproponował, by 
sięgnąć do nadwyżki budżeto-
wej, która powstała z oszczędno-
ści wypracowanych w 2018 roku 
i o 1,25 mln zł zwiększyć wydat-
ki na modernizację stadionu. Po 
trybunach wykonanych w 2018, 
teraz czas na likwidację try-
bun od strony ul. Kusocińskie-
go,   przebudowę głównej płyty 
boiska, montaż systemu odpro-
wadzającego wody opadowe 
do zbiorników retencyjnych na 
deszczówkę, budowę rzutni do 
pchnięcia kulą, skoczni w dal 
i wzwyż, sześciotorowej bieżni 
lekkoatletycznej z nawierzch-
ni syntetycznej, nowe chodniki, 
miejsca parkingowe oraz oświe-
tlenie całego terenu, łącznie z 
płytą główną boiska. 

Ministerstwo sportu 
nie miało uwag
W czasie sesji padło pytanie, 
czy syntetyczna bieżnia ma 
mieć więcej niż standardowe 
400 metrów? Jak wyjaśnił wi-
ceburmistrz Marek Fergiński, 
bieżnia musi mieć ponad 400 
metrów, gdyż inaczej nie da-
łoby się zaprojektować pełno-
wymiarowych boisk do gry 
w rugby i piłkę nożną. Do-
datkowo zbudowane zostaną 
tam skocznie do skoku w dal i 
wzwyż oraz rzutnia do rzutu 
kulą. Głównym celem przebu-
dowy stadionu jest stworzenie 
obiektu, na którym można pro-
wadzić rozgrywki w piłkę noż-
ną i rugby, bo tylko takie kluby 
użytkują stadion. Dodał, że pla-
ny modernizacji obiektu podle-
gały uzgodnieniom z klubami 
sportowymi tj. sekcją piłki noż-
nej Orkana, sekcją rugby Or-
kana, Sochaczewskim Towa-
rzystwem Tenisowym oraz z 
zarządzającym obiektem Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji. Konsultacje prowadzo-
no na etapie koncepcyjnym, ale 
także projektowym. Zamierze-
nia uzyskały akceptację Socha-

czewskiej Rady Sportu i Socha-
czewskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego.

- Oprócz tego prowadzi-
liśmy konsultacje z minister-
stwem sportu, które do przed-
stawionych parametrów, w 
tym wydłużonej bieżni, nie 
miało uwag. Ostatecznie na 
prowadzenie prac otrzymali-
śmy 2,6 mln rządowej dota-
cji. Zanim zapadła decyzja o 
przyznaniu dofi nansowania, 
ministerstwo szczegółowo 
analizowało projekty, zgłasza-
ło uwagi, a żadna z nich nie 
odnosiła się do bieżni - mówi 
Marek Fergiński. 

Milion oszczędności 
w dwa lata 
Do przetargu przystąpiło 
osiem fi rm, lecz do podpisa-
nia umowy konieczne okaza-
ło się zwiększenie kwoty (do 
6,2 mln zł), jaką miasto odło-
żyło na ten cel. Najkorzyst-

niejszą propozycję złożyła fi r-
ma Tamex (prawie 6 mln), 
która w 2017 roku za ten sam 
zakres prac chciała o 900 ty-
sięcy więcej. Wówczas ratusz 
przetarg unieważnił. Tak sze-
roki zakres prac miasto wy-
kona za niespełna 6 mln, przy 
czym kosztorysy inwestorskie 
mówiły o 7 mln zł. 

Za zwiększeniem budżetu 
tego projektu, czyli rozpoczę-
ciem prac na boisku, opowie-
dzieli się radni PiS i Sochaczew-
skiego Forum Samorządowego. 
Od głosu wstrzymali się Bez-
partyjni Samorządowcy i radni 
Koalicji Obywatelskiej.

Amfiteatr w 2020
Identycznie radni zagłoso-
wali w sprawie budowy am-
fi teatru na podzamczu, czyli 
ostatniego etapu zagospoda-
rowania otoczenia wzgórza 
i terenów rekreacyjnych nad 
Bzurą. Burmistrz zapropo-

nował, aby, oprócz 4,1 mln zł 
odłożonych w tegorocznym 
budżecie, wydzielić w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej 
dodatkowe 7,5 mln ze środ-
ków zabezpieczonych na in-
westycje 2020 roku. 

Ostatecznie za zmianami 
budżetu i WPF opowiedzieli się 
radni Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego i PiS: Marcin 
Cichocki, Sławomir Dorywal-
ski, Kamila Gołaszewska-Ko-
tlarz, Sylwester Kaczmarek, Ar-
kadiusz Karaś, Selena Majcher, 
Piotr Pętlak, Renata Sokołow-
ska, Edward Stasiak, Magdale-
na Zborowska, Sylwester Zdzie-
szyński. Od głosu wstrzymali 
się radni Koalicji Obywatelskiej 
i Bezpartyjni Samorządowcy: 
Janusz Bąbała,  Robert Błasz-
czyk, Zofi a Denisiewicz, Jolan-
ta Kulpa-Szczepaniak, Andrzej 
Kuśmirek, Adam Kloch, Alicja 
Korkosz, Jacek Krzemiński, Te-
resa Lutyńska. 

Krótko z miasta
W wakacje zapraszamy do kina na placu
Tego lata plenerowe pokazy fi lmowe odbywać się będą 
na pl. Kościuszki. Wzorem wielu innych miast, zdecy-
dowano się organizować projekcje w ścisłym centrum. 
Seanse zaplanowano na 27 czerwca i 11 lipca (w go-
dzinach od 21:30 do 24:00) oraz 25 lipca i 8 sierpnia (w 
godzinach od 21:00 do 24:00). Filmy wyświetlane będą 
na ekranie o powierzchni 20 m2. Do dyspozycji widzów 
będzie 120 leżaków. Organizator zapewni również tyle 
samo porcji darmowego popcornu. 
Jak zwykle o tym, co będziemy oglądać w kinie letnim, 
zdecydują sochaczewianie w internetowym głosowa-
niu. Ratusz przygotował wykaz 130 tytułów, z których 
wybrane zostaną cztery zwycięskie fi lmy. Na liście 
znalazły się m. in. „Absolwent”, „11 minut”, „Ciało”, „Cór-
ki dancingu”, „Magia w blasku księżyca”, „Cicha noc”, 
„Bodo” czy „Trzy billboardy za Ebbing Missouri”. (ap)

Gospodarcza przyszłość Mazowsza
W Żyrardowie odbyło się ostatnie z cyklu regionalnych 
spotkań konsultacyjnych, realizowanych przez Departa-
ment Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego. Służyły one wypracowaniu 
wniosków, mających istotny wpływ na kształt doku-
mentów strategicznych i zakres interwencji publicznej 
planowanej w unijnej perspektywie 2020+.
W gronie samorządowców i przedsiębiorców rozmawia-
no o przyszłości gospodarczej Mazowsza i specjalizacji 
naszego regionu. Przedstawiciele Urzędu Marszałkow-
skiego zaprezentowali obecne założenia Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, a 
także omówili stan prac nad aktualizacją dokumentu. 
Strategia to dokument niezbędny dla wszystkich, którzy 
będą się ubiegać o środki unijne - zwłaszcza z RPO 
WM 2020+. Zawarte w niej informacje są wskazówkami, 
na co władze Mazowsza będą kładły nacisk, by region 
mógł rozwijać się i konkurować z innymi obszarami w 
Europie. Nasze miasto podczas debaty reprezentował 
burmistrz Piotr Osiecki. (pk)

Brawo dla strażaków

Z okien naszej redakcji zauważyliśmy, że na balkonie 
jednego z niezamieszkanych mieszkań przy ul. War-
szawskiej uwięziony jest kot. Przerażony zwierzak mu-
siał znajdować się tam od dłuższego czasu, ponieważ 
był brudny i osłabiony. Wołał o ratunek. Pomogli mu so-
chaczewscy strażacy, którzy w trakcie bardzo sprawnej 
interwencji, uwolnili zwierzaka. Został on przekazany 
mieszkańcom sąsiedniej posesji. Dziękujemy Komen-
dzie Powiatowej Straży Pożarnej za błyskawiczną 
odpowiedź na nasze zgłoszenie. (ap)

Stadion i am� teatr 
po decyzji radnych
Stosunkiem głosów 11 „za”, przy 9 wstrzymujących, radni wprowadzili kilka istotnych zmian 
w tegorocznym budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ich zgoda, wyrażona na sesji 
26 marca, pozwoli miastu ogłosić przetarg na budowę amfi teatru wraz z widownią, 
a burmistrzowi zawrzeć umowę na drugi etap przebudowy stadionu przy ulicy Warszawskiej. 

Nie ukrywam, że jestem zaskoczony i zawiedziony postawą radnych Koalicji 
Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców. Nie jestem rozczarowany 
dlatego, że dziewięcioro radnych ma inne zdanie, ale dlatego, że odrzucenie 
tych propozycji oznaczałoby przerwanie prac zarówno na stadionie, jak i 
zatrzymanie planów budowy amfi teatru. Warto przypomnieć, że na obydwa 
projekty pozyskaliśmy wielomilionowe dofi nansowanie. Na modernizację 
obiektów sportowych przy Warszawskiej miasto zdobyło 2,6 mln dotacji z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a na amfi teatr i widownię ponad 3,5 
mln z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go. Radni Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjni Samorządowcy wstrzymując 
się od głosu tak naprawdę powiedzieli tym projektom twarde „nie”. Zrobili tak, mimo iż nie chcieliśmy na 
te inwestycje zaciągać żadnego kredytu. Pieniądze na te zadania są. Zostały zaoszczędzone w 2018 
roku oraz są zabezpieczone w WPF w 2020 roku. Tym bardziej chcę podziękować jedenastce radnych 
z Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS głosujących „za”. W ten sposób nie dopuścili do 
zablokowania projektów. Dzięki ich głosom nie będziemy musieli oddawać ponad 6 mln dofi nansowania, 
nie stracimy setek tysięcy złotych już wydanych na dokumentacje projektowe i mam nadzieję z powodze-
niem zakończymy obydwie inwestycje. Stadion w tym roku, a amfi teatr w 2020. 

ZDANIEM BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO
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Prace trwają tam od 7 stycz-
nia, gdy � rma weszła na plac 
budowy i wykonała pierwsze 
wykopy. Od trzech miesięcy 
prowadzona jest gruntowna 
przebudowa wojewódzkiej 
ulicy Chopina na odcinku od 
torów kolejki wąskotorowej w 
Kistkach do ronda Jana Pawła 
II w Chodakowie.

Jak idą prace, jaka ich część już 
za nami? Spytaliśmy o to inwe-
stora, czyli Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. 

- Zakres robót obejmu-
je kompleksową przebudowę 
1,3 km drogi wojewódzkiej nr 
705 wraz z przebudową infra-
struktury podziemnej. Aktu-
alnie trwają prace związane z 
budową kanalizacji, oświetle-
nia i przebudową gazociągu. 
Po wykonaniu prac ziemnych 

wykonawca rozpocznie robo-
ty brukarskie i prace związa-
ne z budową nawierzchni. Pra-
wie jedna trzecia planowanego 
zakresu robót jest wykonana. 
Ostateczny termin zakończe-
nia prac to 15 listopada – infor-
muje rzecznik MZDW, Moni-
ka Burdon.

Przypomnijmy, że wyko-
nawcą inwestycji jest konsor-
cjum fi rm Granar sp. z o.o. i 
Invest AG sp. z o.o. Samorząd 
województwa mazowieckiego 
realizuje ją kosztem 10,8 mln zł. 
Miasto jest partnerem projektu, 
tzn. zapłaci 468 tys. zł za oświe-
tlenie przebudowanej drogi. 45 
nowych słupów wyposażonych 
w energooszczędne oprawy le-
dowe, na zlecenie burmistrza 
ustawi tam fi rma Inohurt z Ino-
wrocawia.

(mf)

Przez kolejne trzy lata Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą będzie 
kierował Paweł Rozdżestwień-
ski, który w 2015 roku wygrał 
konkurs na to stanowisko i 
odebrał wówczas akt powoła-
nia na czteroletnią kadencję.

Ta skończyła się 31 marca. 
Burmistrz zdecydował, że 
nie będzie ogłaszał nowe-
go konkursu i Pawła Roz-

dżestwieńskiego powoła na 
kolejną, tym razem trzy-
letnią kadencję. 27 mar-
ca wręczył dyrektorowi akt 
powołania,   pogratulował 
dotychczasowej pracy i ży-
czył, by kolejne lata były 
równie owocne. Gratulacje 
przekazała także naczel-
nik Wydziału Kultury, Tu-
rystyki i Promocji Miasta 
Joanna Niewiadomska-Ko-
cik. (daw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Decyzja o jego przeniesieniu 
bliżej miejsca, gdzie przez rze-
kę przeprawiały się oddziały 
majora Kozubowskiego bro-
niące Sochaczewa przed nie-
miecką armią we wrześniu 
1939 roku, zapadła niemal 
cztery lata temu. Radni po-
przedniej kadencji przyjęli jed-
nogłośnie stosowną uchwałę 
23 czerwca 2015 roku.

Pomnik składa się z co-
kołu obłożonego lastrykiem 
oraz dwustopniowego po-
stumentu. Na cokole wy-
kuto słowa „Cześć i chwała 
poległym żołnierzom, par-
tyzantom i ofi arom terro-
ru, którzy poświęcili własne 
życie w obronie Ojczyzny, 
1939-1945”. Z kolei na po-
stumencie znajduje się tabli-
ca z Krzyżem Grunwaldu. 
Warto odnotować, że w 1992 
roku nadawanie tego orde-
ru uznano za zakończone i 
nie przyjęto go do aktualne-
go systemu polskich odzna-
czeń. Podobny krzyż przez 
lata zdobił pomnik stojący 
na cmentarzu wojennym w 
Trojanowie, został jednak w 
2013 roku zastąpiony orłem 
ornamentacyjnym znanym 
m.in. ze sztandarów WP.

Pomnik z ulicy Traugut-
ta bez wątpienia wymaga 
konserwacji, oczyszczenia i 
zabezpieczenia.

- Planujemy jego renowa-
cję oraz, po konsultacjach z hi-
storykami z Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wymianę Krzyża 
Grunwaldu na Krzyż Walecz-
nych. W nowym miejscu po-
stument zostanie oświetlony, a 
obok niego stanie maszt fl ago-
wy. Nie zmieni się jego kształt 
ani kolorystyka, chcemy jedy-

nie wykonać nową konstruk-
cję cokołu, uzupełnić i oczyścić 
pozostałe elementy, by pomnik 
był odporny na okresowe wy-
stępowanie Bzury z brzegów - 
mówi naczelnik Wydziału In-
westycji i Modernizacji UM 
Urszula Cielniak.

Przeniesienie pomni-
ka w równie godne miej-
sce pozwoli odsłonić wzgó-

rze zamkowe, zbudować od 
strony Traugutta główny 
pasaż prowadzący pieszych 
i rowerzystów do zamku, 
nowej muszli koncertowej 
(27 marca ogłoszono prze-
targ na budowę amfi teatru) 
i dalej na tereny rekreacyj-
ne nad Bzurą. Całą prze-
strzeń ma skomunikować 
ulica Podzamcze, która zo-
stała przedłużona niemal 
do samej rzeki i wyprosto-
wana, gdyż ten kształt na-
wiązuje do jej historycznego 
przebiegu. 

Cały ten obszar jest 
przepełniony historią, od 
ruin zamku, przez teren 
parku jeszcze kilka dekad 
temu w części zabudowa-
nego kamienicami, aż po 
brzeg Bzury. 80 lat temu 
rzeka była świadkiem tra-
gicznych wydarzeń. Nad 
Bzurą, w rejonie mostu, po-
legł od ran m.in. major Fe-
liks Kozubowski, dowodzą-
cy obroną miasta, obecnie 
Honorowy Obywatel So-
chaczewa. 

Pomnik stanie się jed-
nym z punktów szlaku kul-
turowo-dydaktycznego dla 
turystów, a jednocześnie 
przywróci pamięć o pole-
głych w czasie Bitwy nad 
Bzurą. Ratusz zakłada, że 
jego uroczyste odsłonięcie, 
po renowacji, odbędzie się 1 
września, w 80 rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. 

Dzień po sesji, w czasie 
której do budżetu miasta 
wprowadzono 200 tys. zł 
na pokrycie kosztów, bur-
mistrz Piotr Osiecki i wójt 
gminy Sochaczew Mirosław 
Orliński podpisali porozu-
mienie w sprawie rozsze-
rzenia zasięgu działania 
komunikacji miejskiej na 
teren gminy Sochaczew.

ZKM wrócił tam po kilku 
latach przerwy. Miejskie 
autobusy rozpoczęły kur-
sowanie 1 kwietnia. Moż-
na nimi dojechać m.in. do 

miejscowości Mokas, Że-
lazowa Wola, Dzięglewo, 
Żuków, Gawłów, Kąty, Ku-
znocin, Adamowa Góra 

i Altanka. Rozkład jaz-
dy jest dostępny na stro-
nie ZKM: sochaczew.live-
bus.pl. 

Umowę zawarto 27 mar-
ca w obecności wiceburmi-
strza Dariusza Dobrowol-
skiego, przewodniczącego 
rady gminy Sochaczew Cze-
sława Ćwiklińskiego, dy-
rektora ZKM Krzyszto-
fa Sieczkowskiego. Podpis 
pod porozumieniem złożyły 
skarbniczki miasta, Jolanta 
Brzóska i gminy, Alicja Ziół-
kowska. Dodajmy, że od wie-
lu lat podobną partnerską 
współpracę miasto prowa-
dzi z gminami Nowa Sucha i 
Brochów, a od dwóch lat tak-
że z gminą Kampinos. (daw)

Po renowacji tra�  nad Bzurę
To będzie godne i bardziej osadzone w historii miejsce niż obecnie. W ramach kolejnego etapu 
przebudowy terenów rekreacyjnych nad Bzurą, w okolice rzeki przeniesiony zostanie pomnik 
znajdujący się przy ul. Traugutta, monument poświęcony ofi arom II wojny światowej. 
Na czas konserwacji pomnik zostanie zdemontowany. 

ZKM wrócił na teren gminy
Muzeum z tym 
samym dyrektorem

Trwa przebudowa 
ulicy Chopina

Zanim pomnik zostanie przeniesiony, czeka go jeszcze 
odrestaurowanie
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.footsteps.city
Aplikacja na Androida: https://goo.gl/z7DPGY
Aplikacja na iOS’a: http://apple.co/1Y68Tqv

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Na początku do budżetu mia-
sta wprowadzono 210 tys. zł 
przekazane naszemu samorzą-
dowi przez gminy Sochaczew 
(200 tys.) i Nowa Sucha (10 
tys.). To zwrot kosztów za kur-
sowanie autobusów ZKM po 
ich terenie. Na tej samej sesji o 
210 tys. podniesiono roczną 
dopłatę do działalności ZKM. 

Jednogłośnie uchwalono 
roczny program opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. 
Jak czytamy w tym dokumen-
cie, na walkę z bezdomnością 
zwierząt i zapewnienie im le-
czenia oraz opieki w tym roku 
miasto wyda 424 tys. zł. Rad-
ny Edward Stasiak pytał, kogo 
powiadomić, gdy np. wieczo-
rem lub w weekend, po go-
dzinach pracy urzędu mia-
sta, dojdzie do potrącenia psa? 
Wiceburmistrz Dariusz Do-
browolski wyjaśnił, że infor-
macje o rannych zwierzętach, 
uszkodzonych przystankach, 
aktach wandalizmu i wszel-
kich innych zdarzeniach wy-
magających interwencji służb 
miejskich, można przekazy-
wać przez całą dobę pod nu-
mer 862-36-82. 

Bez uwag rada wyrazi-
ła zgodę na sprzedaż czte-
rech działek budowlanych (o 
powierzchni około 1000 m2 
każda), leżących u zbiegu ulic 
Piaszczystej i Przylasek oraz 
ośmiu nieco mniejszych dzia-

łek przy ul. Kątowej, a także 
na nabycie czterech małych 
działek w rejonie ulic Rozla-
złowskiej i Nałkowskiej. Cho-
dzi o przebudowę chodnika 
na końcu ul. Rozlazłowskiej, 
tuż przy granicy miasta, oraz 
wykup działek przy ul. Zofi i 
Nałkowskiej pod przyszłą tra-
sę północ-południe. Zapadła 
też decyzja o sprzedaży dział-
ki o powierzchni 79 m2 stano-
wiącej część placu Kościusz-
ki. To wąski pasek gruntu, 
przy tzw. okrąglaku, na któ-
rym stoi kiosk. Z wnioskiem 
o sprzedaż, na polepszenie 
warunków działki sąsiedniej, 
wystąpiła PSS Społem. 

Zofi a Denisiewicz i Jo-
lanta   Kulpa-Szczepaniak 
zamieniły się miejscami w 
dwóch komisjach. Do pra-
cy w Komisji Budżetu i Fi-
nansów włączyła się Jolanta 
Kulpa-Szczepaniak (zrezy-
gnowała z komisji oświaty), 
a Zofi a Denisiewicz przeszła 

do Komisji Oświaty i Wy-
chowania rezygnując z pra-
cy w komisji budżetowej. 

Rada jednogłośnie wy-
brała Sylwestra Kaczmarka 
na swego reprezentanta w Ra-
dzie Społecznej ZOZ Szpitala 
Powiatowego. Z wnioskiem 
o wybór delegata miasta na 
nową kadencję rady wystąpi-
ła starosta Jolanta Gonta. 

W sprawach różnych 
Robert Błaszczyk poinfor-
mował, że wraz z Jolantą 
Kulpą-Szczepaniak zaskar-
żą statut miasta w Woje-
wódzkim Sądzie Admini-
stracyjnym. Chodzi o sześć 
punktów tego dokumentu 
ograniczających, ich zda-
niem, możliwość wyko-
nywania mandatu przez 
radnych. Mecenas Paweł 
Rojewski poproszony o od-
niesienie się do odczyta-
nych uwag wyjaśnił, że sta-
tut był zmieniany kilka razy 
na przestrzeni ostatnich lat, 

jego treść potem analizowa-
na przez wojewodę sprawu-
jącego prawny nadzór nad 
uchwałami rady miasta i ni-
gdy jego służby nie wnosi-
ły do statutu podnoszonych 
przez radnych zastrzeżeń. 
W trzydziestoletniej historii 
będzie to drugi przypadek, 
że radni składają skargę do 
sądu na uchwałę własnego 
samorządu. Pierwsze takie 
zdarzenie dotyczyło uchwa-
ły rady z sierpnia 2013 roku 
wygaszającej mandat Ur-
szuli Kossakowskiej. Radna 
została skazana za fałszo-
wanie podpisów na doku-
mentach urzędowych. Od 
decyzji radnych odwoła-
ła się najpierw do Woje-
wódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, a potem do 
Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. Obydwa sądy 
nie miały wątpliwości, że 
radna nie powinna zasiadać 
w radzie miasta. 

Wiele tematów 
do załatwienia
Rada przyjęła 100 tysięcy od gminy Sochaczew na zakup autobusu, uchwaliła 
roczny plan walki z bezdomnością zwierząt i opieki nad nimi, do sprzedaży 
przeznaczyła kilkanaście atrakcyjnie położonych działek budowlanych. 
26 marca odbyła się VI sesja rady miasta. „Zerówka” z Miejskiego Przed-

szkola nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi odwiedziła ratusz. 
23 marca dzieci, wraz z na-
uczycielkami, zwiedziły urząd 
oraz gabinet burmistrza Piotra 
Osieckiego. 

Przedszkolaki nieprzypadkowo 
zabrały ze sobą własnoręcznie 
wykonaną piramidę zdrowego 
żywienia. Obecnie uczą się o tym, 
jak o siebie dbać oraz o roli diety 
w prawidłowym rozwoju. Rów-
nolegle zgłębiają też tajniki róż-
nych zawodów. Tym razem padło 
na sportowców, którzy, jak wiado-
mo, muszą wyjątkowo zwracać 
uwagę na to, by być w dobrej for-
mie. Maluchy miały w związku z 

tym wiele pytań do burmistrza, 
który przez 18 lat grał w rugby w 
Polsce oraz Francji. Dzieci chcia-
ły dowiedzieć się np., jakie warzy-
wa i owoce najbardziej lubi Piotr 
Osiecki, jak wyglądały jego tre-
ningi oraz czy łatwiej być rugbistą 
czy burmistrzem. 

Na koniec przedszkolaki 
otrzymały piłkę rugbową, któ-
rą wykorzystają do sportowych 
zabaw w przedszkolu oraz ko-
miksy o tematyce niepodległo-
ściowej autorstwa Łukasza Ku-
cińskiego. W ramach małego 
odstępstwa od zdrowej diety 
poczęstowane zostały słodki-
mi przekąskami. Do picia za-
serwowano najzdrowszy napój 
świata, czyli wodę. (ap)

Przedszkolaki u burmistrza
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Nagrody dla najlepszych 
uczniów, decyzją rady miej-
skiej, są przyznawane w So-
chaczewie od 2011 roku. Pro-
gram stypendialny jest w stu 
procentach fi nansowany z 
kasy miasta. Za wybitne wy-
niki w nauce, w pierwszym 
semestrze roku szkolne-
go 2018/2019, nagrody przy-
znano 44 uczniom. Otrzy-
mają oni stypendium w 
wysokości 60 zł brutto mie-
sięcznie na okres pięciu mie-
sięcy. Podkreślmy, że wyma-
gania stawiane stypendystom 
są bardzo wysokie. W szko-
le podstawowej uczeń musi 
osiągnąć średnią ocen 5,50, a 
w ostatniej klasie gimnazjum 
co najmniej 5,25.

W „szóstce” stawili się 
przedstawiciele wszystkich 
prowadzonych przez miasto 
jednostek oświatowych. Ze-
branych powitała dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego 
Danuta Szewczyk-Kozłow-
ska. Uczniowie SP nr 6 przy-
gotowali dla gości krótki pro-
gram artystyczny. 

- Stypendia są nagrodą 
dla uczniów za ich umiejęt-
ności i przede wszystkim za 
pracowitość. Wielu nie potra-
fi  dostatecznie wykorzystać 
swoich talentów, natomiast 

wy jesteście przykładem osób, 
które z należytą konsekwen-
cją podchodzą do swoich 
szkolnych obowiązków. Życzę 
wam, abyście w przyszłości 
podejmowali same mądre de-
cyzje – gratulował stypendy-

stom burmistrz Piotr Osiecki. 
Na zakończenie uroczy-

stości Sylwester Kaczmarek, 
poniekąd w odpowiedzi na 
ciepłe przyjęcie podczas nie-
dawnej ceremonii nadania 
sztandaru, wręczył dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 6, Ja-
dwidze Sikorskiej podzięko-
wania i list, w którym tytułuje 
ją „Przyjacielem Rady Miej-
skiej w Sochaczewie”.

Stypendia cieszą się 
wśród uczniów niesłabną-

cym zainteresowaniem m.in. 
z tego powodu, że prymus 
może je przeznaczyć na do-
wolny cel. Pieniądze wpły-
wają na wskazane konto i 
nie trzeba się rozliczać z po-
niesionych wydatków. Moż-

na odkładać gotówkę na 
wakacje, na zakup kompu-
tera, albo wydać ją na przy-
jemności. W roku szkolnym 
2016/2017 przyznano rekor-
dową liczbę aż 216 stypen-
diów.

Samorządowe stypendia dla najlepszych
W Szkole Podstawowej nr 6 odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o przyznaniu stypendiów 44 uczniom sochaczewskich szkół. Większość 
nagrodzono za wybitne wyniki w nauce, było też jedno stypendium za osiągnięcia sportowe. Dyplomy wręczali burmistrz Piotr Osiecki 
i przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek.

Stypendia burmistrza otrzymali:
Szkoła Podstawowa nr 1: Karolina Jędrzejewska, Anna Orlińska, 
Wiktoria Sobolik, Natalia Donat, Jakub Kowalczyk, Michalina Gosik
Szkoła Podstawowa nr 2: Julia Duplicka, Julia Gala, Małgorzata 

Fortuna, Kinga Gniwek, Adam Głuszek, Witold Barciński
Szkoła Podstawowa nr 3: Kacper Brażuk, Victoria Krupa, Klara 

Kisiel, Weronika Żegnałek, Weronika Zawadzka, Weronika Przewoźna, 
Amelia Wardziak, Michalina Wachowska, Zuzanna Niedzielska, Hanna 

Fiołek, Natalia Cypel (stypendium za wyniki sportowe)
Szkoła Podstawowa nr 4: Nina Garbacz, Zofia Gołkowska, 

Szkoła Podstawowa nr 6: Maja Leśniewska, Kaja Leśniewska, 
Maria Małolepsza, Mateusz Nguyen, Julia Kobylińska, Iza Woźniak

Szkoła Podstawowa nr 7: Magdalena Moszczyńska, Jan Pawłowski
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie „Akademia 

Prymusa”: Aniela Więcek, Katarzyna Chmielewska, Zofia Lenarczyk, 
Kinga Marczak, Lena Malesa, Zofia Ficzygowska, Łukasz Kruczyk, 

Hubert Szygalski, Nina Hacia, Antoni Więcek, Szymon Janusz

Największe centralne związ-
kowe nie doszły do porozu-
mienia z rządem i w ponie-
działek 8 kwietnia rozpoczął 
się strajk w oświacie. W So-
chaczewie do protestu przy-
łączyła się większość kadry 
pedagogicznej oraz pojedyn-
czy pracownicy administra-
cji i obsługi szkół podstawo-
wych i przedszkoli. 

W ostatnich dniach w ratu-
szu odbyło się kilka narad z 
dyrektorami szkół i przed-
szkoli. W najbardziej gorą-
cym okresie niemal każdego 
dnia dyskutowano o tym, jak 
zadbać o dzieci, których ro-

dzice nie będą w stanie wziąć 
urlopu czy poprosić o pomoc 
kogoś z bliskich. Chodziło 
przede wszystkim o przed-
szkolaki wymagające opieki 
i uwagi przez całą dobę. 

Na kilka dni przed straj-
kiem w pięciu miejskich przed-
szkolach informowano, że dla 
dzieci rodziców, którzy znaj-
dują się w wyjątkowej sytuacji i 
nie mogą zapewnić maluchom 
opieki, zostaną zorganizowane 
w dniach 8-9 kwietnia w godz. 
7.00-17.00 zajęcia opiekuńcze 
w Szkołach Podstawowych 
nr 6 i 7. Wystarczyło zapisać 
dziecko na dyżur osobiście lub 
telefonicznie.

Z kolei rodziców 
uczniów szkół podstawo-
wych powiadomiono, że w 
czasie akcji protestacyjnej 
dyżury będą pełnili dyrek-
torzy podstawówek, zatem 
dziecko można oddać pod 
ich opiekę. W pierwszym 
dniu protestu z tej propozy-
cji oraz dyżurów opiekuń-
czych w szkołach nr 6 i 7 
skorzystało 34 dzieci. 

W poniedziałek dyrek-
tor przedszkola nr 7 poin-
formowała UM, że kadra 
odstąpiła od strajku i we 
wtorek 9 kwietnia placówka 
wznawia pracę w normal-
nym trybie.

Protestu przez trzy dni 
nie odczują uczniowie szkół 
podstawowych nr 1, 2, 3 i 4, 
gdyż do środy, ze względu 
na rekolekcje prowadzone 
w parafi ach św. Wawrzyńca 
i MBNP w Boryszewie, i tak 
są zwolnieni z zajęć dydak-
tycznych. Dyrektorzy tych 
placówek poprosili rodziców 
o zapewnienie najmłodszym 
opieki w czasie rekolekcji we 
własnym zakresie.

Przed dyrektorami ko-
lejne wyzwanie, czyli zbliża-
jące się egzaminy. W szko-
łach podstawowych nr 1, 6 i 
7, gdzie funkcjonują jeszcze 
ostatnie roczniki klas gim-

nazjalnych, trwa ustalanie 
list pedagogów na egzaminy 
mające się odbyć w dniach 
10, 11, 12 kwietnia. 

- Rozumiem prawo do 
strajku, do wyrażenia swo-
ich oczekiwań i racji, ale 
jednocześnie gorąco apeluję 
do nauczycieli powołanych 
już kilka tygodni temu w 
skład komisji egzaminacyj-
nych, by na ten krótki czas 
odstąpili od protestu. Pro-
szę, by pomogli dyrektorom 
w organizacji egzaminów 
ósmoklasistów. Ich wynik 
ma decydujące znaczenie 
np. przy wyborze wymarzo-
nej szkoły średniej. Dobro 

dzieci, ich pomyślna przy-
szłość, powinny być, i wie-
rzę, że są dla nauczycieli na 
pierwszym miejscu - mówi 
z-ca burmistrza nadzoru-
jący m.in. miejską oświatę 
Marek Fergiński.

W piątek, przed decy-
dującymi rozmowami na 
linii związki - rząd, bur-
mistrz Piotr Osiecki zdecy-
dował, że pracownicy ratu-
sza i wszystkich podległych 
mu jednostek, w tym zakła-
dów, spółek, placówek kul-
tury, sportu i pomocy spo-
łecznej, w czasie strajku 
mogą do pracy przychodzić 
z dziećmi. daw

W Sochaczewie żadne dziecko nie zostało bez opieki
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Już dziś zapraszamy 
wszystkich do uczestnic-
twa w XXVI Mazowieckich 
Targach Rolnych i Przed-
siębiorczości, które odbędą 
się w tym roku 12 maja w 
godz. 9.00 - 17.00. Trady-
cyjnie na terenie Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
przy ul. Głowackiego 2.

Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie, Mazowiec-
ki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział Bieli-
ce i Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w niedzielę 12 
maja po raz 26. organizują 
Targi Rolne i Przedsiębior-
czości, które mają już swoją 
tradycję i cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród 
odbiorców. Jak co roku, 

przygotowano   około   100 
miejsc   wystawienniczych, 
branżowych   związanych z 
rolnictwem i ogrodnictwem 
a także punkty konsultacyj-
ne MODR, ARiMR, KRUS i 
innych instytucji. 

Targi to możliwość pre-
zentacji wyrobów lokal-
nych, ekspozycja kwiatów, 
drzew, krzewów owoco-
wych i ozdobnych, akceso-
riów ogrodniczo-działko-
wych, wyrobów rękodzieła 
ludowego i artystycznego. 
To także okazja do zapre-
zentowania najnowszej ofer-
ty handlowej i usługowej 
fi rm działających dla rolnic-
twa, m.in. maszyn i urzą-
dzeń, nawozów, pasz, środ-
ków ochrony, materiałów 
budowlanych itp. Zapew-
niamy dzień pełen interesu-
jących wydarzeń, konkursy 

dla zwiedzających, występy 
artystyczne, przewidziane 
są również atrakcje dla naj-
młodszych.

Serdecznie zapraszamy 
rolników, ogrodników, dział-
kowców, przedsiębiorców i 
wszystkich zainteresowanych.

Regulamin i formularz 
zgłoszeniowy jest dostępny 
na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w So-
chaczewie www.powiatso-
chaczew.pl w zakładce Targi 
Rolne i Przedsiębiorczości.

Wypełniony formularz 
zgłoszeniowy można do-
starczyć osobiście do Staro-
stwa Powiatowego w Socha-
czewie, ul. Piłsudskiego 65, 
96-500 Sochaczew lub prze-
słać na adres e-mail: promo-
cja@powiatsochaczew.pl 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Wystaw swoją � rmę na targach

Wybudowanie, zwanego fa-
chowo, skrzyżowania wie-
lopoziomowego linii ko-
lejowej z przejściem drogi 
pod linią kolejową w Tere-
sinie, to od lat niespełnio-
ne marzenie mieszkańców 
nie tylko tutejszej gminy. Z 
każdym kolejnym rokiem 
na trasie Warszawa - Po-
znań zwiększa się ruch ko-
lejowy. To powoduje, iż za-
pory na ulicach Kolbego i 
Szymanowskiej zamknię-
te są nie tylko częściej, ale i 
na dłużej. Sznur pojazdów 
oczekujących na ich pod-
niesienie ciągnie się przez 
długość obydwu części po-
wiatowej drogi. Codziennie 
tworzą się tu irytujące kie-
rowców długie korki. Stąd 
władze powiatu sochaczew-
skiego, gminy Teresin i PKP 
Linie Kolejowe SA czynią 
starania, by problem udało 
się wreszcie rozwiązać. 

D z i ę k i    a k t y w ne mu 
wsparciu posła ziemi so-
chaczewskiej Macieja Ma-
łeckiego, wizja tunelu sta-
je się coraz bardziej realna. 
Przypomnijmy, na począt-
ku ubiegłego roku w sie-
dzibie Polskich Linii Kole-
jowych podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy sa-

morządami gminy Teresin 
i Starostwa Powiatowego w 
Sochaczewie a PLK S.A. w 
sprawie   współfi nansowania 
inwestycji, polegającej na za-
projektowaniu i wybudowa-
niu skrzyżowania wielopo-
ziomowego linii kolejowej 
nr  3 Warszawa-Kunowice, 
pod którą będzie przepro-
wadzona droga powiatowa. 
Po tym wydarzeniu samo-
rząd powiatowy zabrał się 
do przygotowania specyfi -
kacji przetargowej na wyko-
nanie projektu technicznego 
tunelu. 

Na ogłoszony przetarg 
ostatecznie odpowiedziały 
cztery fi rmy (w tym jedna 
oferta złożona po terminie), 
dwie z Warszawy i po jednej 
z Wrocławia i Katowic. Po 
wnikliwej analizie uznano, 
iż wykonaniem dokumen-
tacji projektowej na budowę 
teresińskiego tunelu zajmie 
się stołeczna spółka z o.o. 
„CertusVia”. Dodajmy, iż 
zamawiający w postępowa-
niu zastosował tzw. „proce-
durę odwróconą”. Oznacza 
to, iż w pierwszej kolejno-
ści dokonano oceny ofert, a 
następnie zbadano, czy wy-
konawca, którego oferta zo-
stała najwyżej oceniona, nie 

podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

Teraz, jeśli nic nie sta-
nie na przeszkodzie, pod-
pisana zostanie umowa na 
wykonanie projektu, które-
go wartość wyniesie ponad 
963,2 tys. zł. Finansowa-
niem po połowie podzie-
lą się PLK oraz gmina Te-
resin. Projektant będzie 
miał ok. 1,5 roku na reali-
zację zamówienia, które 
obejmuje opracowanie pro-
jektu budowlanego i pro-
jektów wykonawczych wraz 
z uzyskaniem decyzji o ze-
zwoleniu na realizację in-
westycji drogowej oraz peł-
nienie nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji robót 
budowlanych. 

Sztandarowa inwestycja 
powiatu sochaczewskiego i 
gminy Teresin posuwa się do 
przodu. Bezkolizyjne skrzy-
żowanie kolejowo-drogowe 
ma być wyposażone także w 
chodnik i ścieżkę rowerową. 
Po wykonaniu dokumenta-
cji i określeniu zasad współ-
pracy oraz dalszego sposobu 
fi nansowania, będzie można 
przystąpić do budowy. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Powstanie 
projekt tunelu
Zakończyło się postępowanie przetargowe dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod przejazdem kolejowym 
w ciągu drogi powiatowej w centrum gminy Teresin. Poznaliśmy fi rmę, 
która zajmie się przygotowaniem projektu dla jednej z największych 
w ostatnich latach inwestycji drogowej realizowanej wspólnie przez 
samorząd powiatowy i gminę Teresin oraz PLK SA. 
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Pod koniec marca policja 
zatrzymała dwóch socha-
czewskich dilerów. W trakcie 
przeszukań funkcjonariusze 
znaleźli łącznie ponad pół 
kilograma amfetaminy. Obu 
mężczyznom grozi teraz do 10 
lat pozbawienia wolności.

Prowadzone przez referat opera-
cyjno-rozpoznawczy Komendy 
Powiatowej Policji w Sochacze-
wie śledztwo pozwoliło usta-
lić, że 38-letni mieszkaniec So-
chaczewa posiada znaczną ilość 
środków odurzających. Z infor-
macji śledczych wynikało po-
nadto, że mężczyzna był poszu-
kiwany do odbycia zastępczej 
kary pozbawienia wolności. Kie-
dy materiał dowodowy był już 
na tyle silny, że funkcjonariusze 
nie mieli wątpliwości, iż ich po-
dejrzenia są słuszne, zdecydowa-
li się na przeprowadzenie akcji 
zatrzymania mężczyzny.

Został on zatrzymany w 
swoim mieszkaniu. Podczas 
prowadzonych   przeszukań, 
w kieszeni bocznej mercedesa 
należącego do zatrzymanego 
mundurowi znaleźli dwie duże 
torebki z białym proszkiem.

Drugie auto należące do 
38-latka było zaparkowane kil-
ka kilometrów od jego miejsca 
zamieszkania. Podczas prze-
szukania operacyjni znaleźli 
pod wycieraczką kolejną toreb-
kę z białym proszkiem.

Mężczyzna trafi ł do poli-
cyjnego aresztu, a kryminalni 
przystąpili do ważenia i iden-
tyfi kacji zabezpieczonej sub-
stancji. Z ich  wstępnych ustaleń 
wynika, że zabezpieczony pro-
szek to amfetamina o łącznej 
wadze 175 gramów.

- Sochaczewianin został 
doprowadzony do Prokuratu-
ry Rejonowej w Sochaczewie, 
gdzie usłyszał zarzut posiadania 
znacznej ilości środków odu-

rzających. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności. Prokurator 
zdecydował o wnioskowaniu 
wobec podejrzanego środka za-
pobiegawczego w postaci do-
zoru policyjnego - relacjonuje 
ofi cer prasowy KPP w Socha-
czewie, mł. asp. Agnieszka Dzik.

Również do 10 lat więzienia 
grozi 24-letniemu mieszkańco-
wi Sochaczewa, co do którego, 
tak jak w poprzednim przypad-
ku, śledztwo wykazało, że może 
być w posiadaniu znacznych 
ilości środków odurzających. 
Do jego zatrzymania doszło 28 
marca w centrum miasta.

Kiedy   funkcjonariusze 
udali się do miejsca zamiesz-
kania zatrzymanego mężczy-
zny, okazało się, że trzyma on w 
mieszkaniu 360 gramów amfe-
taminy a także marihuanę.

- Oprócz tego zabezpieczono 
wagi elektroniczne i kilka tysięcy 
złotych. Wszystko wskazuje na 
to, że przedmioty te znajdowały 
się w posiadaniu zatrzymanego 
24-latka - powiedziała nam mł. 
asp. Agnieszka Dzik.

Mężczyzna usłyszał w Pro-
kuraturze Rejonowej w So-
chaczewie zarzut posiadania 
znacznej ilości środków odu-
rzających. Sąd przychylił się do 
wniosku prokuratury o zasto-
sowanie wobec niego dozoru 
policyjnego. (seb)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

W sobotnią noc 30 marca poli-
cjanci z sochaczewskiej drogów-
ki prowadzili pościg za sprawcą 
kradzieży samochodu. Zdarze-
nie było następstwem tego, że 
mieszkaniec Sochaczewa w po-
śpiechu wysiadł z audi i zostawił 
samochód przed sklepem z włą-
czonym silnikiem. Jak łatwo się 
domyśleć, kiedy wrócił ze skle-
pu, auta już nie było.

Natychmiast po otrzyma-
niu zgłoszenia o kradzieży, po-
licjanci rozpoczęli poszukiwa-
nie auta i złodzieja. Informacja 
z opisem zdarzenia i skradzio-
nego samochodu trafi ła do bę-
dących w terenie jednostek. Na 
jej podstawie audi w centrum 
miasta zauważył patrol ruchu 
drogowego. Mężczyzna siedzą-
cy za kierownicą, kiedy tylko 
zobaczył zbliżający się do niego 
radiowóz, zaczął uciekać. Poli-
cjanci ruszyli za nim w pościg.

- Sprawca złamał po drodze 
szereg przepisów ruchu drogo-
wego - relacjonuje ofi cer pra-
sowy KPP w Sochaczewie, mł. 
asp. Agnieszka Dzik. - Wyprze-
dzał na przejściach dla pieszych, 
przekraczał podwójne linie cią-

głe, jadąc pod prąd zmuszał 
inne pojazdy do zjechania z 
drogi, a rondo przejechał lewą 
stroną. Można powiedzieć, że 
zignorował wszystkie przepisy 
ruchu drogowego.

Uciekinier z ogromną 
prędkością wpadł w końcu w 
ul. Botaniczną, nic sobie nie ro-
biąc z przebiegającego tam toro-
wiska. Uderzenie felgi o szynę 
kolejową okazało się tak silne, 
że wyrzuciło audi w powietrze. 
Samochód zaczął koziołkować 
i dwukrotnie dachował. Jak się 
okazało, złodziej zignorował 
również przepisy o zapinaniu 
pasów, przez co wypadł z auta 
tak niefortunnie, że został przez 
nie przygnieciony.

Policjanci bezzwłocznie 
ruszyli nieszczęśnikowi z po-
mocą. Nie byli jednak w sta-
nie podnieść wraku pojazdu. 
Na miejsce zdarzenia wezwana 
została straż pożarną. Dopiero 
przy użyciu poduszek pneuma-
tycznych udało się strażakom 
podnieść samochód i wycią-
gnąć przygniecionego prze-
stępcę, który w asyście funkcjo-
nariuszy trafi ł do szpitala.

Mundurowi ustalili, że 
sprawcą kradzieży i próby 
ucieczki przed policją jest 39-let-
ni mieszkaniec Sochaczewa. Ba-
danie wykazało, że był pijany. W 
chwili zatrzymania miał ponad 
1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Po sprawdzeniu w policyj-

nych bazach danych okazało się 
też, że ma cofnięte uprawnienia 
do kierowania pojazdami. Warto 
też zaznaczyć, że jego zachowa-
nie spowodowało kilkugodzinne 
wstrzymanie ruchu kolejowego 
w rejonie naszego miasta.

W szpitalu prokurator Proku-
ratury Rejonowej w Sochaczewie 
przedstawił 39-latkowi szereg za-
rzutów: kradzieży pojazdu, spro-
wadzenia bezpośredniego niebez-
pieczeństwa katastrofy w ruchu 
lądowym, niezatrzymania się do 
kontroli drogowej, kierowania po-
jazdem w stanie nietrzeźwości, a 
także kierowania pojazdem po-
mimo cofniętych uprawnień. Za 
te przestępstwa mężczyźnie grozi 
do 8 lat pozbawienia wolności.

W ciągu doby w Socha-
czewie i jego najbliższej 
okolicy doszło do trzech 
wypadków drogowych. W 
ich wyniku poszkodowane 
zostały cztery osoby. Naj-
cięższego uszczerbku na 
zdrowiu doznała 14-letnia 
mieszkanka Sochaczewa.

Do pierwszego zdarzenia do-
szło 26 marca około 14.30 na 
drodze krajowej nr 92 w miej-
scowości Wójtówka. Wstęp-
nie ustalono, że kierowca TIR-a 

marki Renault Magnum potrą-
cił 14-latkę przechodzącą przez 
przejście dla pieszych. W związ-
ku z powstałymi utrudnienia-
mi w ruchu, policjanci wyzna-
czyli objazdy. Dziewczynka 
została przetransportowana 
przez Lotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe do szpitala w Warsza-
wie. Tam przeszła dwie opera-
cje i, zdaniem lekarzy, jej życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do kolejnego potrące-
nia pieszego doszło 26 mar-
ca wieczorem przy ul. Staszica 

w Sochaczewie. Z ustaleń po-
licji wynika, że 58-letni męż-
czyzna wszedł na jezdnię poza 
pasami dla pieszych i został 
potrącony przez 23-latkę kie-
rującą Skodą Octavią. Bada-
nie stanu trzeźwości wyka-
zało, że poszkodowany miał 
ponad 2 promile alkoholu w 
organizmie. Karetką pogoto-
wia przewieziono go do szpi-
tala w Sochaczewie.

Do trzeciego wypad-
ku doszło 27 marca rano w 
miejscowości Sochaczew-

-Wieś. Policjanci pracujący 
na miejscu zdarzenia usta-
lili wstępnie, że 67-letni kie-
rowca Opla Corsa zjechał na 
przeciwny pas ruchu i do-
prowadził do zderzenia z 
Nissanem X-trail. Obydwaj 
kierowcy trafi li do szpitala w 
Sochaczewie.

Policjanci ustalają przyczy-
ny i okoliczności tych zdarzeń. 
Apelują przy tym o zachowanie 
szczególnej ostrożności, zwłasz-
cza w rejonie przejść dla pie-
szych. (seb)

Do pracowników PGE Obrót 
docierają sygnały od klien-
tów, którzy otrzymują fałszy-
we wiadomości, przesyłane 
przez � rmę Polska Gospodar-
ka Energetyczna podszywają-
cą się pod markę PGE Polska 
Grupa Energetyczna. 

Firma ta, wykorzystując 
logo PGE, wzywa do ure-
gulowania rzekomych zale-

głości płatniczych. Zgłosze-
nia dotyczące podejrzanych 
faktur spółka odnotowuje w 
całej Polsce. 

PGE prosi o zachowanie 
szczególnej ostrożności i nie-
wpłacanie pieniędzy na kon-
to przekazywane w fałszywej 
korespondencji, a w przypad-
ku jakichkolwiek wątpliwo-
ści o kontakt z Infolinią PGE: 
(+48) 422 222 222.

Trzy wypadki, czworo rannych

Szybki, pijany 
i bez wyobraźni
Niespotykaną brawurą, połączoną niestety z brakiem wyobraźni, popisał się 39-letni 
mieszkaniec Sochaczewa. Ukradł samochód, którym uciekał przed goniącym go patrolem 
policji. W wyniku tej próby ucieczki został przygnieciony przez auto. Okazało się, że miał 
ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie i cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zabezpieczyli ponad pół 
kilograma amfetaminy

Uwaga na fałszywe faktury!

Tak zakończył się raid po mieście skradzionym audi
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BLISKO NAS

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 

Jolancie 
Kawczyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci 

TATY
składają koleżanki i koledzy 

z Chóru Towarzystwa Śpiewaczego 
Ziemi Sochaczewskiej 

„Rozłąka jest naszym losem. 
Spotkanie naszą nadzieją”

Andrzejowi 
Kuzińskiemu

słowa otuchy i szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

BRATA
przekazują 

koleżanki i koledzy 
z Chóru Towarzystwa Śpiewaczego 

Ziemi Sochaczewskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Mariana Andrzejewskiego
wspaniałego człowieka i przyjaciela,

właściciela firmy Bikeland 
- wieloletniego sponsora 

naszych imprez

Rodzinie i Najbliższym
przekazujemy serdeczne wyrazy 

współczucia
Kierownictwo Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 
i członkowie Stowarzyszenia 

Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

Annie Smolińskiej
z Wydziału Rozwoju 

i Funduszy Zewnętrznych
z powodu śmierci

TATY
słowa współczucia i otuchy 

w tych niezwykle trudnych chwilach

przekazują 

Burmistrz Sochaczewa 
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

5 kwietnia w patio kramnic 
miejskich otwarto wystawę po-
konkursową prac studentów 
Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej „Rewa-
loryzacja zabudowy Sochacze-
wa i powiatu sochaczewskiego”. 
Wernisaż połączono z wręcze-
niem nagród autorom najlep-
szych projektów. Konkursem 
od lat, od strony akademickiej, 
opiekuje się wykładowca poli-
techniki, sochaczewianin, dr 
Cezary Głuszek. Biorą w nim 
udział studenci Zakładu Dzie-
dzictwa Architektonicznego i 
Sztuki, którzy w ramach prac 
semestralnych mają za zdanie 
opracowanie najlepszej kon-
cepcji remontu, adaptacji lub 
rozbudowy obiektów budowla-
nych we wskazanych lokaliza-
cjach miasta.

W tym roku do organi-
zacji przedsięwzięcia włączy-
ło się starostwo powiatowe 
i w związku z tym studen-
ci oprócz kamienicy przy 
ul. Farnej 13 mieli do wybo-
ru także zaaranżowanie ar-
chitektoniczne dworu w Gi-
życach i Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
„Dom na szlaku” w Załusko-
wie. Poza konkursem dwie 

grupy studentów pracowały 
nad dawnym folwarkiem w 
Czerwonce. 

Sąd konkursowy przyznał 
dwie pierwsze nagrody. Trafi -
ły one do Eweliny Cisak i Artu-
ra Kozłowskiego („Kamienica 
Farna 13 - galeria sztuki współ-

czesnej”) oraz Moniki Rustec-
kiej, Iwony Krawiec i Katarzyny 
Wąsikowskiej („Pałac w Giży-
cach”). Drugie miejsce przy-
znano za projekt „SKARPA 
Towarzystwo Przyjaciół Socha-
czewa - wystawy, biura, kawiar-
nia” autorstwa Dominiki Mar-

czyńskiej i Anny Kominiak. 
Trzecie miejsce zajęli Dymitr 
Ryabow i Michał Suska z pro-
jektem „Schronisko turystycz-
ne - pawilon, kawiarniany z salą 
konferencyjną”. 

Nagrody pieniężne wrę-
czali im burmistrz Piotr 

Osiecki i przewodniczący 
rady miasta Sylwester Kacz-
marek. W wernisażu wzięli 
udział m.in. wicestarosta Ta-
deusz Głuchowski, wicebur-
mistrz Dariusz Dobrowolski, 
reprezentująca płocką delega-
turę Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w War-
szawie Karolina Pacholec, rad-
ni miasta, starosta gostyniń-
ski Arkadiusz Boruszewski z 
wicestarostą Marią Wróblew-
ską, wieloletnia szefowa urzę-
du konserwatorskiego w Płoc-
ku Ewa Jaszczak. 

Sochaczew okiem młodych 
architektów z politechniki 
Pozostająca w prywatnych rękach kamienica przy ul. Farnej 13 mogłaby być fi lią muzeum ziemi sochaczewskiej wykorzystywaną 
do prezentacji sztuki czy organizowania lekcji muzealnych. Z kolei pałac w Giżycach miałby zachować swoją funkcję domu dziecka, 
przy czym najstarsi podopieczni zamieszkaliby w nowym pawilonie zbudowanym w miejscu nieistniejącej już ofi cyny.

Ewelina Cisak o projekcie „Kamienica Farna 13”
- Celem, jaki nam przyświecał, było poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej w Sochaczewie, 
a także tchnięcie nowego życia w kamienicę. Postanowiliśmy stworzyć przestrzeń rozbudowu-
jącą ofertę muzeum, ale też miejsce ogólnodostępne, przyjazne dla mieszkańców.
Artur Kozłowski o projekcie „Kamienica Farna 13”
- Widzimy tu miejsca dla pracowni, otwarte przestrzenie do spotkań i warsztatów. Ponieważ 
pomieszczenia są za niskie, proponujemy usunięcie stropu i odsłonięcie pięknej więźby da-
chowej. W dobudowanej części stworzyliśmy też kącik gastronomiczny. 
Monika Rustecka o projekcie „Pałac w Giżycach” 
- Założyliśmy zachowanie obecnej funkcji, czyli pomieszczenia pałacowe nadal byłyby wy-
korzystywane przez dom dziecka. Udało się w tej przestrzeni i dobudowanej części zmieścić 
trzy oddziały dla dzieci od 10 do 18 roku życia. Dzieci miałyby do dyspozycji teren z boiskiem, 
placem zabaw i miejscem na ognisko. Pałac, wraz z otoczeniem byłby bardziej otwarty na 
okolicznych mieszkańców, a park stanowił miejsce spotkań, organizacji imprez integrujących 
podopiecznych domu i mieszkańców Giżyc.  

Nagrodę w wysokości 3 tys. zł odbierają zwycięzcy konkursu Ewelina Cisak i Artur Kozłowski Obok pałacu w Giżycach miałoby powstać m.in. boisko, 
plac zabaw dla najmłodszych i miejsce na ognisko

Kamienica przy Farnej 13 to prywatna własność. Studenci 
widzą w niej � lię muzeum ziemi sochaczewskiej

KONDOLENCJE
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WŚRÓD LUDZI

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Każdego roku, 2 kwietnia, o 
tym zaburzeniu przypomi-
na sochaczewskie Centrum 
Terapii AaKuKu. Jego sze-
fowa, Agnieszka Gołębiew-
ska, dziękowała wszystkim, 
którzy wzięli udział w spo-
tkaniu na placu, towarzy-
sząc dzieciom autystycz-
nym.

Autyzm 
ma kolor niebieski
Trzymając się za ręce, dzieci 
odśpiewały piosenkę, której 
melodię i tekst zaintonowa-
ła muzyk - Katarzyna Or-
lińska. Uczestnicy przybyli 
z niebieskimi grzechotka-
mi w rękach. Stanowiły one 
świetny akompaniament do 
piosenki. Wszystkie dzieci 
otrzymały także niebieskie 
baloniki, które na umówio-
ny znak puszczono w górę. 

- Autyzm to obecnie 
jedno z najczęściej rozpo-
znawanych zaburzeń roz-
woju. W Sochaczewie nie 
prowadzi się oddzielnych 
statystyk dzieci nim do-
tkniętych, przyjmuje się 
dane ogólnopolskie, któ-
re w tej chwili mówią już 
o tym, że co 66 dziec-
ko przejawia zaburzenia 
ze spektrum autyzmu - 
twierdzi Agnieszka Gołę-
biewska. 

Jeszcze kilka lat temu 
mówiono o jednym przy-
padku na 100 dzieci, co wte-
dy wydawało się bardzo nie-
pokojącą informacją. Dzisiaj 
widać, że z roku na rok za-
burzenie to dotyczy co-

raz większej liczby osób. Na 
szczęście wzrasta też świa-
domość społeczna, co bez-
pośrednio przekłada się na 
wczesną diagnozę i terapię. 

Rodzice nie są sami
Jeśli dziecko jest wychowan-
kiem żłobka, bardzo często 
to właśnie stamtąd płynie 
pierwszy sygnał do rodziców 
o tym, że może być coś nie 
tak. Jak mówi Ewa Lembke, 
dyrektor Miejskiego Żłobka 
Integracyjnego w Sochacze-
wie, najłatwiej rozpoznać ja-
kieś zaburzenie na tle grupy. 
Po pewnym okresie obserwa-
cji, także przez psychologa, 
widać, że dziecko zachowu-
je się inaczej niż jego rówie-
śnicy. Takie spostrzeżenia 
są przekazywane rodzicom. 
Później to od nich zależy, co 
zrobią z tą wiedzą.

Kiedyś dzieci z auty-
zmem trafi ały głównie do 
przedszkoli czy szkół posia-
dających oddziały integra-
cyjne, teraz większość pla-
cówek edukacyjnych otwiera 
się na osoby z takim zabu-
rzeniem. Jeśli jednak rodzice 
otrzymali już diagnozę, że 
dziecko posiada jedno z za-
burzeń z zakresu autyzmu, 
na pewno warto zaintereso-
wać się placówką posiadają-
cą oddział integracyjny. W 
Sochaczewie taki status po-
siada Miejskie Przedszkole 
nr 4 przy ul. 15 Sierpnia oraz 
Szkoły Podstawowe nr 4 i 6.

Każde dziecko jest inne
Dyrektor MP 4 z oddzia-
łami integracyjnymi, Mo-
nika Radwańska-Komosa, 
przyznaje, że w kierowa-

nym przez nią przedszko-
lu zdecydowana większość 
dzieci z niepełnosprawno-
ściami posiada zaburzenia 
ze spektrum autyzmu lub 
Zespół Aspergera. 

- Pracujemy z takimi 
przedszkolakami na róż-
ne sposoby, bo u każdego z 
nich zaburzenia te wyglą-
dają inaczej, w związku z 
tym wymagają indywidu-
alnego podejścia. Do naj-
częściej stosowanych form 
terapii należą: rewalidacyj-
ne zajęcia z psychologiem, 
pedagogiem specjalnym, 
logopedą; terapia meto-

dą integracji sensorycznej 
(usprawniająca  organiza-
cję bodźców sensorycznych 
napływających przez re-
ceptory), trening umiejęt-
ności społecznych, zajęcia 
metodą ruchu rozwijające-
go Weroniki Sherborne, w 
których uczestniczą  dzie-
ci z rodzicami; do niedaw-
na  również dogoterapia,  
którą  mamy nadzieję kon-
tynuować;  no i oczywiście 
kontakt z rówieśnikami 
- opowiada Monika Ra-
dwańska-Komosa.

Terapia pomaga
Specjaliści uważają, że taka 
terapia przynosi najczęściej 
bardzo dobre efekty. Jeśli 
dołożymy do tego wczesną 
diagnozę, autyzm staje się 
dla osób postronnych zupeł-
nie niezauważalny, a dzieci 
mogą kontynuować terapię 
w oddziałach integracyjnych 
w szkołach podstawowych 
nr 4 i 6. 

W przypadku zaburzeń 
rozwojowych, a takim jest 
autyzm, wiele zależy od ro-
dziców. Żeby z jednej strony 
chcieli korzystać z podpo-
wiedzi np. nauczycieli, z dru-
giej zaś nie popadali w para-
noję, że każde odstępstwo od 
normy w zachowaniu dziec-
ka jest oznaką nieprawidło-
wości. Zawsze, jeśli mają 
wątpliwości, mogą skorzy-
stać z pomocy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
lub Centrum Wspomagania 
Rozwoju Dziecka AaKuKu. 
To ostatnie na swojej stro-
nie internetowej wspoma-
ganierozwoju.pl zamieszcza 
podstawowe wskazówki, jak 
powinien przebiegać rozwój 
dziecka w pierwszym okre-
sie życia. 

Swoją pomoc oferuje 
także sochaczewska biblio-
teka publiczna, która po-
siada publikacje dotyczące 
autyzmu a także organi-
zuje zajęcia prowadzone 
wspólnie z Centrum Tera-
pii AaKuKu.

Autyzm to nie wyrok
Bądźmy razem! Tak zachęcali organizatorzy sochaczewskich obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, 
przypadającego 2 kwietnia. Na apel odpowiedziały przedszkolaki i uczniowie, którzy, pod opieką nauczycielek, 
licznie przybyli w południe na plac Kościuszki. Wszyscy wzięli udział w symbolicznym puszczeniu w niebo balonów. 

W tym tygodniu do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. 1 Maja oraz Biblioteki Pedagogicznej przy 
ul. Żeromskiego trafi ą specjalne pakiety książek. 

To poradniki, wspomnienia rodziców, gotowe scenariusze 
lekcji pozwalające czytelnikowi zrozumieć, czym jest autyzm, 
zespół Aspergera, ADHD, zespół Tourett”a, czy depresja 
dwubiegunowa u dzieci. Książki pozwalają wejść w świat 
dziecka dotkniętego takimi przypadłościami, pokazują, jak 
wyzwolić jego potencjał rozwojowy, podpowiedzą stosowne 
ćwiczenia, gry i zabawy. Każdy pakiet składa się z 33 pozycji 
i ma wartość ponad tysiąca złotych. Koszty zakupu pokrył 
Urząd Miasta.
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Takie zapewnienie otrzyma-
liśmy od Katarzyny Orliń-
skiej, koordynatorki „Arty-
stycznych Kramnic”, która 
od samego początku zajmuje 
się organizacją cyklu. 

- Byłam bardzo zaskoczo-
na, kiedy dwa lata temu pani 
Joanna   Niewiadomska-Ko-
cik zaproponowała mi zajęcie 
się stroną organizacyjną spo-
tkań dla najmłodszych dzie-
ci. Dotychczas pracowałam 
jako pianistka, nauczycielka 
a teraz musiałam podjąć duże 
logistyczne wyzwanie. Bar-
dzo się cieszę, że otrzymałam 
taką możliwość - opowiada 
nam Katarzyna Orlińska.

Patrząc na sukces, jaki 
od pierwszego sezonu odno-
szą „Artystyczne Kramnice”, 
można by powiedzieć, że to 
organizacyjny majstersztyk. 
W założeniach projektu cho-
dziło o stworzenie oferty dla 
najmłodszych mieszkańców 
miasta - od niemowlaka do 
uczniów w wieku wczesno- 
szkolnym. Wydaje się, że cel 
został osiągnięty.

- Propozycją dla malusz-
ków, nawet takich kilkumie-
sięcznych,   są   „gordonki”, 
zajęcia   umuzykalniające 
nazywane też „Parabam!” , 
które spotkały się z ogrom-
ny m   za interesowaniem 
rodziców.   Właściwie   od 
pierwszego spotkania towa-
rzyszy im taka frekwencja, 
że potrzebny był podział 
na grupy. Mamy już dzieci, 
które są z nami od dwóch lat 
- cieszy się Katarzyna Or-
lińska. 

Zajęcia Gordonowskie  
otwierają niedzielne spo-
tkania w kramnicach. Po 
nich dzieci idą na warszta-
ty plastyczne lub muzyczne, 
za każdym razem oferują-
ce coś nowego, pozwalające 

małym uczestnikom wyka-
zać się kreatywnością. Raz 
jest to zabawa z akwarelą, 
innym razem ilustrowanie 
dźwięków za pomocą kolo-
rów, jeszcze innym bajka na 
kanwie muzyki dawnej. 

Zapewne o sukcesie nie-
dzielnych spotkań decydują 
także prowadzący poszcze-
gólne zajęcia, profesjonali-
ści w swoich dziedzinach. 
Na   „Parabam!”   zaprasza 
Magdalena Jaworska, fl e-
cistka, nauczycielka szko-
ły muzycznej ze specjalnym 
przygotowaniem do zajęć 
Gordonowskich. Warsztaty 
plastyczne prowadzi artyst-
ka-malarka Barbara Derda, 
która dodatkowo posiada 
ogromne doświadczenie w 
działaniach integracyjnych. 
I wreszcie zajęcia muzyczne 
to domena Katarzyny Or-
lińskiej - pianistki, klawesy-
nistki, nauczycielki rytmiki 
i kształcenia słuchu.

Nieodzownym elemen-
tem „Artystycznych Kram-
nic” , oprócz stałych form, 
są teatrzyki, występy ilu-
zjonistów, odwiedziny tan-
cerzy, prezentacja różnych 
dziedzin sztuki. 

- Staramy się, aby były 
to sprawdzone propozycje, 
na wysokim poziomie ar-

tystyczny i merytorycznym, 
bo wbrew pozorom dzie-
ci są bardzo wymagającymi 
widzami. Trzeba je umieć 
zainteresować, sprostać ich 
wymaganiom, sprawić, aby 
następnym razem chcia-
ły do nas przyjść - mówi 
Katarzyna Orlińska, któ-
ra dodaje, że organizatorzy 
już myślą o kolejnym cyklu 
spotkań.

Będzie to piąta z kolei 
edycja Sochaczewskiej Stre-
fy Dziecięcej Kreatywności. 
Znajdą się w niej sprawdzo-
ne już formy, ale możemy 
też liczyć na nowinki. Ko-
ordynatorka cyklu chętnie 
korzysta z podpowiedzi, np. 
rodziców dzieci uczestni-
czących w zajęciach, bo to 
przecież one są tu najważ-

niejsze. Jedynym ogranicze-
niem jest charakter obiektu, 
w którym odbywają się za-
jęcia. Nie mogą to być duże 
formy artystyczne wymaga-
jące sceny i odpowiedniego 
zaplecza, bo takimi kramni-
ce nie dysponują. Pozosta-
łe propozycje są zawsze po-
ważnie rozważane.

Pojawił się też pomysł, 
aby   „Artystyczne   Kram-
nice” objęły swoim dzia-
łaniem uczniów starszych 
klas szkół podstawowych. 
Do tego potrzebny jest do-
stosowany do ich wieku i 
zainteresowań   program. 
Czy stanie się to już w naj-
bliższej, jesiennej odsłonie, 
czas pokaże. Organizatorzy 
na realizację swoich pomy-
słów mają całe wakacje.

Teatrzyki, warsztaty, 
koncerty, czyli niedziela 
w kramnicach
W minioną niedzielę 7 kwietnia zakończył się czwarty sezon „Artystycznych 
Kramnic”, a rodzice i dzieci już pytają o kolejne zajęcia. Mamy dobrą wiadomość, 
Sochaczewska Strefa Dziecięcej Kreatywności powróci po wakacjach.

Od lewej: Magdalena Jaworska, Joanna Niewiadomska-Kocik i Katarzyna Orlińska podczas 
ostatniej w tym sezonie odsłony projektu

Katarzyna Orlińska prowadzi z dziećmi warsztaty muzyczne

Kreatywność nagrodzona
Za nami dwa ostatnie w 
czwartej odsłonie projek-
tu spotkania w Kreatyw-
nych Kramnicach. 31 marca 
dzieci zostały zaproszone 
do teatru, a 7 kwietnia po-
znały wiele naukowych cie-
kawostek, a także ćwiczyły 
taniec z hula-hop.

31 marca dzieciaki obejrzały 
„Bajkę o Smoku i Królu Leniu-
chu”, zaprezentowaną przez 
warszawski teatr Bajlandia. 
Było to barwne widowisko, 
wspaniała zabawa, ale i nauka 
szlachetnych zasad. Dzieci do-
wiedziały się, czemu nadmier-
ne lenistwo nie popłaca.

Z kolei w niedzielę 7 
kwietnia młodzi sochacze-
wianie spotkali się z Hewe-
liuszami Nauki i Brokato-
wymi Rakietami. Wcześniej 

najmłodsze dzieci zebra-
ły się na tradycyjnych zaję-
ciach Gordonowskich. 

Ostatnie w tej edycji za-
jęcia były okazją do pozna-
nia ciekawostek na temat 
funkcjonowania ludzkiego 
mózgu, ale także nauki krę-
cenia hula-hop. Organizato-
rzy zadbali też, aby uczest-
nicy nie wyszli z pustymi 
rękami. Na każdego czeka-
ły barwne upominki. 

Jak zapowiedziała pomy-
słodawczyni „Artystycznych 
Kramnic”, naczelnik Wy-
działu Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Joanna Nie-
wiadomska-Kocik,   projekt 
powróci we wrześniu tego 
roku. Będzie to już piąta edy-
cja cieszącego się ogromnym 
zainteresowaniem sochacze-
wian przedsięwzięcia. (seb)
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Formacja Chopin Universi-
ty Big Band powstała w 2006 
roku. Od 2012 kierownikiem 
artystycznym zespołu jest Piotr 
Kostrzewa, muzyk Orkiestry 
Sinfonia Varsovia oraz współ-
założyciel i opiekun artystyczny 
Szymanowski Big Band War-
saw. Grupa wydała pięć albu-
mów, w tym najnowszy, po-
święcony twórczości Franka 
Sinatry w stulecie jego urodzin.

Na koncercie w Sochacze-
wie zespół zaprezentował aran-
żacje bluesowo-jazzowe zna-
nych kompozycji, zarówno 
muzyki klasycznej, jak i roz-
rywkowej. Między innymi wy-
konał  uwerturę z „Dziadka do 
orzechów”, motyw przewod-
ni z „Różowej Pantery”, skom-
ponowany przez Enrico Nicolę 
Manciniego, piosenkę promu-
jącą fi lm „Piękna i bestia”, kil-
ka utworów z repertuaru Fran-
ka Sinatry - „Witchcraft ”, „All 

the way” oraz „My Way”. Mu-
zycy nie bali się również się-
gnąć po twórczość patrona cy-
klu koncertów, czyli Fryderyka 
Chopina. 

Prowadzący koncert, dyry-
gent big-bandu Piotr Kostrze-
wa, przypomniał, że w forma-
cji występują studenci, ale też 
absolwenci Uniwersytetu Mu-

zycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Wielu nie jest za-
wodowo związanych z muzy-
ką, za pulpitami z nutami siedzi  
więc informatyk oraz kontroler 
ruchu lotniczego, jednak mi-
łość do muzyki i kontakt z pu-
blicznością nie pozwalają im 
rozstać się z big-bandem. Opo-
wiadał też o najważniejszych 
artystycznych wyzwaniach, 
przed jakimi stanął zespół, 
choćby zaproszeniu do zagra-
nia na żywo koncertu w radio-
wej „Trójce” w Studiu Muzycz-
nym im. A. Osieckiej.

Za nami kolejny udany, 
wartościowy koncert prze-
czący pojawiającej się nie-
kiedy tezie, że w Sochacze-
wie nic się nie dzieje. Dzieje 
się i to dużo, a do naszego 
miasta zapraszani są arty-

ści, na występy których w 
stolicy bilety sprzedają się 
jak przysłowiowe świeże 
bułeczki. 

Organizatorami Socha-
czewskich Spotkań z Cho-
pinem są: burmistrz Socha-
czewa, Państwowa Szkoła 
Muzyczna i hotel Chopin 
Spa&Wellness przy ul. 
Traugutta. Kolejny koncert 
odbędzie się 5 czerwca. Wy-
darzenie zostanie połączone 
z ósmą już edycją Festiwa-
lu Muzyki Akordeonowej 
„Harmonia Espressiva” im. 
prof. Jerzego Jurka, organi-
zowanego przez sochaczew-
ską szkołę muzyczną. Tego 
dnia posłuchamy wirtuoza 
akordeonu Dariusza Świno-
gi. Wstęp na koncert jak za-
wsze będzie bezpłatny.

W dniach 23 - 24 marca 
w Domu Kultury Zacisze 
w Warszawie odbył się 
XVI Festiwal Chórów, 
Kabaretów i Zespołów 
Seniora. Uczestniczący 
w imprezie zespół socha-
czewskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku wró-
cił z nagrodą.

W festiwalu wzięło udział: 
13 chórów, dziewięć kaba-
retów, 29 grup wokalnych 
i osiem zespołów folklory-
stycznych. Z uwagi na ilość 

wykonawców występy od-
bywały się przez dwa dni. 
Oceniało je jury w skła-

dzie: prof. Krzysztof Ku-
siel - Moroz  -  kompozytor, 
dyrygent, pedagog i ani-

mator kultury, Joanna Ra-
wik - piosenkarka, aktorka 
i dziennikarka, Marek Ma-

jewski - autor, kompozytor, 
poeta, satyryk i felietonista.

Jury brało pod uwagę 
wiele elementów: poziom 
muzyczny wykonawców, 
wrażliwość na interpreta-
cję tekstu, brzmienie ze-
społu jako całości, akom-
paniament oraz poziom 
artystyczny. Tym większą 
radością napawa fakt, że 
biorący udział w festiwa-
lu  Uniwersytecki Zespół 
Wokalny  Stowarzyszenia 
UTW w Sochaczewie pod 
kierunkiem Jolanty Kaw-

czyńskiej i Piotra Milczarka 
został tak wysoko oceniony.  
Zespół zaśpiewał dwie pio-
senki ludowe: „Lipka’’ i „W 
moim ogródecku” i zdobył 
III nagrodę w kategorii Ze-
społy Wokalne.

Całemu zespołowi bar-
dzo dziękuję za zaangażo-
wanie, a prowadzącym ze-
spół: Jolancie Kawczyńskiej 
i Piotrowi Milczarkowi za 
świetne przygotowanie do 
udziału w festiwalu.

Jadwiga Urbaniak

Zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku nagrodzony

Od Chopina do Sinatry
Chopin University Big Band rozpoczął tegoroczny cykl otwartych koncertów w ramach „Sochaczewskich Spotkań z Chopinem”. 
Artyści wystąpili w środę 27 marca w sali balowej hotelu „Chopin”. Goście wypełnili salę do ostatniego miejsca. 

Dariusz Świnoga  
Aranżer, kompozytor, akordeonista i pianista. W 1991 r. 
ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fry-
deryka. Chopina w Warszawie. To laureat międzyna-
rodowych konkursów akordeonowych oraz krajowego 
konkursu akordeonowego w Białymstoku. Występuje 
solo, ale też z wieloma znanymi muzykami i aktorami 
przy produkcjach muzycznych, teatralnych i fi lmowych. 
Koncertował prawie we wszystkich krajach Europy, w 
Rosji, ale też w USA, Korei, Izraelu, Emiratach Arabskich. Nagrał muzykę do 
fi lmu „Man is a Woman” , „Ekipa, 0-1-0” , „Idealny facet dla mojej dziewczyny” 
i wielu innych. Jest solistą Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, na stałe współpracuje z Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem 
Syrena oraz Filharmonią Narodową w Warszawie.



9 kwietnia 2019  nr 8 (1334)14
SOCHACZEWSKA

WYDARZENIA

30 marca w pałacu zagościli 
uczniowie zaprzyjaźnionej 
z Fundacją Ochrony Zabyt-
ków Mazowsza Szkoły Pod-
stawowej w Gawłowie. Był 
to wieczór pełen artystycz-
nych wrażeń, bowiem dzie-
ci i młodzież prezentowały 
piosenki, wiersze i prace 
plastyczne. Publiczność na-
grodziła młodych artystów 
zasłużonymi brawami.

Na początku zobaczyliśmy 
barwne i znakomicie przy-
gotowane przedstawienie 
pod tytułem „A kiedy bab-
cia z dziadkiem przyjdą do 
nas na herbatkę”. Składają 
się na nie piosenki z drugiej 
połowy XX wieku, każda z 
układem tanecznym, pięk-
nie zaśpiewana przez wy-
konawców w kolorowych 
strojach dostosowanych do 

konkretnej epoki. Usłysze-
liśmy między innymi „Or-
kiestry dęte”, „Zatańczysz 
ze mną jeszcze raz”, „Auto-
stop”,  a na fi nał „Dni, któ-
rych nie znamy”. Artyści za-
brali nas w sentymentalną 
podróż, pokazując, że stare 
piosenki w młodym, żywio-
łowym wykonaniu nadal 

mają urok, bawią, wzrusza-
ją. Pomysłodawczynią i re-
żyserką przedstawienia jest 
Aleksandra Siekiera, której 
pomocy w przygotowaniu 
występu udzielili wszyscy 
nauczyciele. 

Szkoła Podstawowa w 
Gawłowie nosi imię niezwy-
kłego poety, księdza Jana 

Twardowskiego. Między in-
nymi dlatego ogłoszono w 
placówce konkurs na wiersz 
o dowolnej tematyce, które-
go rozstrzygnięcie odbyło 
się w pałacu. Nagrodę-nie-
spodziankę przyznali tak-
że poeci ze Stowarzyszenia 
„Atut”. Otrzymała ją Wik-
toria Kurz.

Na zakończenie spotka-
nia poznaliśmy szkolnych 
plastyków. Od kilku mie-
sięcy w szkole działa koło 
plastyczne, którego opie-
kunem jest Zdzisław Chle-
bowski. Prace utalentowa-
nych uczniów i nauczyciela 
można było oglądać przez 
cały czas trwania imprezy. 
Na szczególną uwagę zasłu-
gują tekturoryty, wymaga-
jące ogromnej cierpliwości i 
pomysłowości. Młodzi pla-
stycy z Gawłowa mają już 
na koncie nagrody i wyróż-
nienia za swoją działalność.

To dopiero początek tak 
dobrze rozpoczętej współ-
pracy. Kolejne programy ar-
tystyczne uczniów również 
będą prezentowane w go-
ścinnych murach pałacu w 
Gawłowie.

FOZM

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Wśród gości pojawili się m.in. do-
wódca 3. Warszawskiej Bryga-
dy Rakietowej Obrony Powietrz-
nej gen. bryg. Andrzej Dąbrowski 
wraz ze swoim zastępcą płk dypl. 
Grzegorzem Zarębą oraz dowód-
ca 37. dr OP ppłk Andrzej Stachu-
rzewski, burmistrz Piotr Osiecki 
i jego zastępcy Marek Fergiński 
oraz Dariusz Dobrowolski, Anna 
Ulicka z zarządu powiatu, prezy-
dent Żyrardowa Lucjan Chrza-
nowski, komendanci służb mun-
durowych Michał Safj ański i 
Piotr Piątkowski, samorządowcy 
ziemi sochaczewskiej, a także Elż-
bieta Skotnicka–Tracka wnuczka 
generała Grzmot Skotnickiego, 
który zginął w bitwie nad Bzurą 
we wrześniu 1939 roku oraz ge-
nerał brygady w rezerwie Ryszard 
Szulich, były dowódca 3 War-
szawskiej Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej stacjonują-
cej w Bielicach, którzy są rodzica-
mi chrzestnymi sztandaru socha-
czewskiego dywizjonu.

Rozpoczynającą obchody 
mszę świętą celebrował ksiądz ka-
pelan mjr. Janusz Kłopot. W wy-
głoszonym na tę okoliczność kaza-
niu podkreślił znaczenie słów „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”, znajdujących się 
na sztandarach Wojska Polskiego.

W jednostce w Bielicach z 
okazji święta 37. dr OP odbył się 
dzień otwarty dla szkół z terenu 
powiatu sochaczewskiego. Dzie-
ci mogły z bliska obejrzeć sprzęt 
wojskowy, a nawet usiąść za stera-
mi wojskowych pojazdów szkole-
niowych. Zainteresowaniem cie-
szyły się nie tylko wozy bojowe, 
ale także pojazdy ratownicze.

W części ofi cjalnej zebra-
ni mogli obejrzeć prezentację 
oddziałów i wojskową defi ladę. 
Były również nagrody dla wy-
różniających się żołnierzy oraz 
pamiątkowe medale i statuetki. 
Wiceburmistrz Marek Fergiń-
ski, w imieniu władz miejskich i 
powiatowych, odczytał pamiąt-
kowy list adresowany do ppłk 
Andrzeja Stachurzewskiego z 
okazji święta dowodzonej przez 
niego jednostki.

Doroczne święto wojska
Jak co roku, w ostatnich dniach marca, 37. Sochaczewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej obchodził swoje święto. 
Jednostka powstała na mocy Rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF - 95 z 31 marca 2011 r. Tradycyjnie już obchody 
rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafi i św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Ich kulminacja, wraz z defi ladą, 
odbyła się w miejscu stacjonowania dywizjonu w Bielicach.

Artystyczny wieczór w gawłowskim pałacuMieszkańcy Domu Pomo-
cy Społecznej z zaangażo-
waniem przygotowali się do 
pożegnania zimy. 21 marca 
w placówce uroczyście ob-
chodzono Pierwszy Dzień 
Wiosny. Ognisko z piecze-
niem kiełbasek, topienie ma-
rzanny, a przede wszystkim 
wspólne spędzanie czasu na 
świeżym powietrzu  sprawiły, 
że nowo pora roku powitana 
została przez pensjonariuszy 
w wyjątkowo radosnych na-
strojach. (DPS)

Powitali wiosnę
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75 lat temu, 4 kwietnia 
1944 roku we wsi Bronisła-
wy (gm. Rybno) doszło do 
dramatycznego starcia par-
tyzantów Armii Krajowej z 
żołnierzami niemieckimi. 
Na pamiątkę tych wydarzeń 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
zorganizowało obchody po-
łączone z wyjątkową lekcją 
muzealną. 

W sochaczewskim VIII Ob-
wodzie Armii Krajowej, 
na przełomie 1943 i 1944 
roku, z zagrożonych aresz-
towaniem żołnierzy kon-
spiracji, utworzono oddział 
partyzancki o kryptoni-
mie „Socha”. Walczył on 

pod dowództwem kapitana 
Wilhelma Kosińskiego ps. 
„Mścisław”. 4 kwietnia 1944 
r., składający się z 24 akow-

ców oddział, został zaata-
kowany we wsi Bronisławy 
przez oddziały niemieckie. 
Siły wroga miały miażdżącą 

przewagę, liczyły bowiem 
około 500 ludzi. Do starcia 
doszło  podczas nieobecno-
ści dowódcy, którego w tym 

czasie zastępował sierżant 
podchorąży Tadeusz Tur-
czyński ps. „Lech”. W wy-
niku zażartej walki zginę-
ło 20 partyzantów, czterech 
wzięto do niewoli. W kolej-
nych dniach dwóm z nich 
udało się zbiec z posterunku 
Schutzpolizei w Chodako-
wie. Pozostałych rozstrzela-
no na warszawskim Pawia-
ku. Do dziś nie wiadomo, w 
jaki sposób Niemcy wpadli 
na trop partyzantów. Zwią-
zanych jest z tym kilka teo-
rii, między innymi donos 
oraz przypadkowe odkrycie 
oddziału przez hitlerowców. 

W lekcji udział wzięli 
uczniowie sochaczewskie-
go Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego 
oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Rybnie. Wysłu-
chali wykładu połączonego 
z prezentacją multimedial-
ną „Bronisławy 4.04.1944 
r.”, który poprowadził Ja-
kub Wojewoda. Następ-
nie młodzież, w asyście 
rekonstruktorów w stro-
jach historycznych, złożyła 
kwiaty na cmentarzu w Tro-
janowie. Kolejnym punk-
tem było udanie się do wsi 
Bronisławy. Uczestnicy lek-
cji na własne oczy mogli zo-
baczyć, jak wygląda obec-
nie miejsce walk. Zmarłym 
oddano również cześć pod 
tamtejszym pomnikiem i 
krzyżem poległych. (ap)

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Scenariusz na podstawie 
książki „Krótka historia o 
długiej miłości” napisała Ju-
styna Grajek, która wspólnie 
z inną nauczycielką liceum, 
Antoniną Kacprzak, wyreży-
serowała przedstawienie.

Spektakl opowiada histo-
rię Wiesławy Pajdak, córki 
znanego działacza politycz-
nego, więźnia NKWD ska-
zanego w tzw. moskiewskim 
„procesie szesnastu”, Anto-
niego Pajdaka, oraz żołnierza 
AK Jerzego Śmiechowskie-
go, oskarżanego o szpiego-
stwo za zorganizowanie akcji 
przerzutu do Szwecji Stefa-
na Korbańskiego, ostatniego 
Delegata Rządu Podziemne-
go na Kraj.

Tuż po wojnie obydwo-
je zostali aresztowani i osadze-
ni na Rakowieckiej w Warsza-
wie, w sąsiednich celach. Ich 
znajomość, a później miłość, 
rozpoczęła się od wiadomości 
cicho wystukiwanych alfabe-
tem Morse’a w ścianę celi. Co 
noc w ten sposób porozumie-
wali się ze sobą, poznawali. Po 
kilku miesiącach zaręczyli się, 
nie znając swoich twarzy, nigdy 
nie rozmawiając ze sobą bezpo-
średnio. 

Kiedy przychodziły chwi-
le zwątpienia, ona, alfabetem 
Morse’a, opowiadała mu le-
gendę o Tristanie i Izoldzie i ich 
niezniszczalnej miłości. Minęło 
wiele długich lat rozłąki, prze-
noszenia z więzienia do więzie-
nia, ciężkich przesłuchań i ko-
lejnych wyroków, które przeżyli 
tylko dlatego, że tak bardzo się 
kochali. Ich ślub, podczas któ-
rego widzieli się przez chwilę, 
odbył się w kwietniu 1953 r. w 
więzieniu w Grudziądzu, gdzie 
„Mała” odsiadywała karę. Po 
kilkuminutowej ceremonii w 
obecności naczelnika więzienia 
i strażniczek, ona wróciła do 
celi, a „Ju” (był już wtedy wolny) 
do Warszawy, gdzie starał się o 
jej przedterminowe zwolnienie. 

Później okazało się, że 
młodzi mogli ten ślub wziąć 
na  wolności, ponieważ „Małą” 
objęła wcześniejsza amnestia, 
ale nikt w więzieniu nie po-
wiedział jej o tym. Wypusz-
czono ją w maju, a więc mie-
siąc po zawarciu małżeństwa. 
Tak wyglądały metody służ-
by bezpieczeństwa, która ni-
komu z niczego nie musiała się 
tłumaczyć. Prokurator czy na-
czelnik więzienia uważał się za 
Boga, mógł wszystko. Niektó-
rzy z nich, z lubością, sami wy-
konywali na osadzonych karę 
śmierci.

Jak dzisiaj, będąc 18-lat-
kiem, opowiedzieć taką hi-
storię sprzed kilkudziesię-
ciu lat? Jak wejść w atmosferę 

tamtych dni, gdy dominował 
ludzki strach i zwątpienie, 
a zakłamanie, bezkarność  i 
odrzucenie wszelkich warto-

ści stały się normą dla prze-
śladowców? 

Z wielką klasą poka-
zała nam to młodzież z 

ZSO. Skromną scenografi ą, 
oszczędną grą aktorską, suge-
stywnie wypowiadanym tek-
stem. W spektaklu nie było 
jednego zbędnego gestu, sło-
wa, rekwizytu, który zakłó-
całby teatralną przestrzeń. 
Mimo to, a może dzięki temu, 
otrzymaliśmy tak wymow-
ny, wzruszający przekaz, któ-
ry dosłownie wbił widownię 
w krzesła. 

Walory te doceniła naczel-
nik Wydziału Kultury, Tury-
styki i Promocji Miasta, Joanna 
Niewiadomska-Kocik, gratu-
lując aktorom i twórczyniom 
spektaklu, do czego redakcja 
gorąco się przyłącza, mając na-
dzieję, że spektakl zostanie po-
kazany szerszej publiczności.

W przedstawieniu wystą-
pili: Małgorzata Jagła i Mateusz 
Witkowski jako Wiesława Paj-
dak i Jerzy Śmiechowski. Ma-
ria Fornalska, Paweł Zagórski i 
Adrian Czuba jako pracownicy 
peerelowskiego wymiaru spra-
wiedliwości, Paula Szewczyk 
jako narrator. Nagłośnieniem 
zajęli się: Kamil Cholewa i Mi-
kołaj Łasica. Reżyseria i opieka 
merytoryczna - Justyna Grajek 
i Antonina Kacprzak.

Scenariusz oparto na książ-
ce Angeliki Kuźniak i Eweliny 
Karpacz-Oboładze pt. „Krótka 
historia o długiej miłości”.

Pięciuset przeciwko dwudziestu czterem

Jak Tristan i Izolda
Tą niezwykłą historią można by obdzielić wiele osób, a przydarzyła się dwójce młodych ludzi, których na zawsze połączyło stalinowskie więzienie. 
Ich losy w poniedziałek 26 marca w kramnicach opowiedziała młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. 
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji -Sochaczew Sp. z o.o. 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

Laborant/Analityk Laboratorium 
Wodno-Ściekowego

Miejsce pracy: Sochaczew, al. 600-lecia 69

Główne obowiązki to m.in: pobieranie próbek wody 
i ścieków, przygotowywanie odczynników, wykonywa-
nie badań fi zykochemicznych i mikrobiologicznych, 
opracowywanie wyników badań oraz tworzenie spra-
wozdań. 
Od kandydatów ZWiK oczekuje m.in: wykształcenia 
wyższego w zakresie związanym z chemią analityczną 
lub pokrewnego, znajomości technik badań, znajomo-
ści zagadnień związanych ze sterowaniem jakością w 
laboratorium akredytowanym normą ISO 17025. 
ZWiK oferuje: pracę w akredytowanym laboratorium, 
stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 
o pracę na pełen etat, podnoszenie swoich kwalifi kacji 
zawodowych poprzez udział w szkoleniach, świadcze-
nia socjalne.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie 
zwik.sochaczew.pl, w zakładce „oferty pracy”

Zapraszamy przedsiębiorców 
i osoby planujące rozpoczę-
cie działalności gospodarczej 
na spotkanie informacyjne, 
podczas którego omówione 
zostaną prawa i obowiązki 
przedsiębiorcy wobec Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, 
ZUS, Urzędu Skarbowego i Sa-
nepidu. 

W spotkaniu udział wezmą tak-
że przedstawiciele Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Sochacze-
wie, którzy przedstawią warunki 
naboru wniosków o przyznanie 
jednorazowych środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej.

 Główne tematy spotkania 
to m.in.:
- pas startowy (ulgi ZUS na start),
- działalność nierejestrowa,
- obowiązki wobec urzędu skar-
bowego,

- obowiązki wobec Sanepidu,
- dotacje unijne na założenie fi r-
my. 

Organizatorem szkolenia jest 
burmistrz miasta Sochaczew we 
współpracy z kierownikiem Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
naczelnikiem Urzędu Skarbowe-
go w Sochaczewie, Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym w Sochaczewie oraz dy-
rektorem Powiatowego Urzędu 
Pracy.

Termin i miejsce spotkania:
12 kwietnia, godz. 10:00
Urząd Miejski w Sochacze-

wie, ul. 1 Maja 16 (sala konferen-
cyjna - I piętro).

Udział w szkoleniu jest bez-
płatny. Liczba miejsc ograniczo-
na. Zapisy na szkolenie przyjmu-
jemy pod nr tel. 46 862 22 35 wew. 
307.
Referat Obsługi Inwestora 

i Działalności Gospodarczej

Opowiedz nam jak wyglą-
da twój zwykły tydzień.
Chodzę do „80”, uczę się tam w 
zawodzie cukiernika. Oprócz 
tego odbywam praktyki szkol-
ne. Popołudnia spędzam w 
świetlicy „Caritas”. Od dwóch 
lat, w ramach wolontariatu, 
spędzam tam średnio pięć go-
dzin.  Staram się też wygospo-
darować czas na naukę, choć 
dwie godziny dziennie. 

A czas dla siebie?
Nie ma go zbyt wiele (śmiech). 
Odpoczywam w wakacje, gdy 
świetlica jest zamknięta, choć 
latem też wyjeżdżamy z dzie-
ciakami na obozy. Gdybym nie 
lubiła wolontariatu, zwyczajnie 
nie dałabym rady poświęcać 
tyle godzin dziennie na sprawy 
świetlicy. Przychodzenie tam to 
dla mnie nie obowiązek, a przy-
jemność. Czasem, kiedy jestem 
chora, pani Jolanta Pietrzak 
mówi mi, żebym odpuściła i 
poszła do domu. Tylko że ja lu-
bię być wśród ludzi, tam gdzie 
dużo się dzieje. Za każdym ra-
zem, gdy wchodzę do świetli-
cy, zostawiam swoje sprawy na 
zewnątrz i ważne są tylko dzie-
ciaki. 

Czym dokładnie zajmu-
jesz się w ramach wolon-
tariatu?
Właściwie wszystkim w czym 
potrzebna jest pomoc. Odra-
biam z dziećmi lekcje, poma-
gam im w nauce. Staramy się 
razem z panią Jolą jak najcie-
kawiej zagospodarować im 
czas - organizujemy gry i za-
bawy, w ramach możliwości 
na powietrzu. Mamy też do 
dyspozycji pięć komputerów. 
Dzieci oczywiście mogą z ich 
korzystać w granicach zdro-
wego rozsądku i w sposób, 
który je rozwija. Uczymy je 
np. wyszukiwania informacji, 
także pod kątem wiedzy przy-
datnej w szkole. Przygotowu-
jemy też posiłki dla dziecia-
ków, co czasem jest trudnym 
zadaniem.

Dlaczego?
Nasze dzieciaki bywają wy-
bredne. Staramy się je trochę 
rozpieszczać i karmić tak, by 
wszystkim smakowało. Cza-
sem jednak nie ma takiej moż-
liwości. Większość dzieci bar-
dzo lubi spaghetti i zapiekanki, 
niektóre jednak nie chcą jeść 
sera. Z kolei w piątek zawsze jest 
słodki posiłek. Tego dnia, po-
nieważ kształcę się w zawodzie 
cukiernika, robię racuchy. 

Swoją przyszłość wią-
żesz właśnie z cukiernic-
twem?
Niekoniecznie. Po rozmowie 
z mamą doszłam do wniosku, 
że powinnam ukończyć szko-
łę, która da mi konkretny za-
wód. Jednak moja wymarzo-
na praca to ratownik medyczny. 
Po skończeniu „Osiemdziesiąt-
ki” chcę kontynuować naukę 
w liceum pielęgniarskim, a po-
tem skończyć studium, któ-
re umożliwi mi pracę w zawo-
dzie ratownika. Chciałabym 
być członkiem załogi karetki 
pogotowia i pomagać potrze-
bującym. 

To bardzo obciążająca i 
trudna praca.
Zdaję sobie z tego sprawę. W 
grudniu ubiegłego roku przy-
darzyła się sytuacja, w której 
mogłam sprawdzić, jak pora-
dzę sobie w stresującej sytuacji 

związanej z ratowaniem czy-
jegoś zdrowia. Byłam świad-
kiem potrącenia kobiety na ul. 
Staszica. Ta pani straciła przy-
tomność, a gdy ją odzyskała, 
usiłowała wstać. Udało mi się 
ją przekonać, by tego nie robiła 
z uwagi na ryzyko urazu kręgo-
słupa, zadzwoniłam też po po-
gotowie. W trakcie całego zaj-
ścia nie byłam zdenerwowana, 
a jedynie skupiona na tym, by 
jak najlepiej pomóc poszkodo-
wanej osobie. Utwierdziło mnie 
to w przekonaniu, że chcę pra-
cować w zawodzie medycznym. 
Na początek jako ratownik, ale 
nie wykluczam, że potem będę 
starała się dalej uczyć. 

Z tym nie masz chyba 
problemów. Otrzymujesz 
stypendium starosty so-
chaczewskiego. 
Faktycznie, teraz nie mam pro-
blemów z nauką. Zauważyłam, 
że dużo daje mi coś tak prostego, 
jak uważanie na lekcjach. Wyno-
szę z nich naprawdę wiele, a po-
nieważ jestem dość zabiegana, 
to bardzo mi pomaga. Kiedyś 
było jednak zupełnie inaczej. Do 
świetlicy trafi łam właśnie z po-
wodu trudności w nauce. Cho-
dził do niej już mój brat i to on 
namówił mnie do przyjścia. 

Pomogło?
Tak i to bardzo. Duża w tym 
zasługa pani Joli Pietrzak, któ-

ra była nauczycielką matema-
tyki. Oprócz tego, że poprawi-
łam oceny, zmieniłam swoje 
podejście do szkoły. Teraz pa-
trzę na swoją przyszłość w szer-
szej perspektywie, wyznaczam 
sobie cele. 

Podkreślasz, jak lubisz 
pracę w świetlicy, jednak 
na pewno wiąże się ona z 
wieloma wyzwaniami.
Uczęszcza do niej około 30 
dzieci w różnym wieku - od 
tych najmłodszych po na-
stolatków. Każde z nich jest 
oczywiście inne. Spora część 
ma problemy ze szkołą i na-
uką. Staramy się je wspierać 
najlepiej jak potrafi my. Ponie-
waż czasem jest tak, że łatwiej 
jest zwierzyć się obcej osobie,  
a nie mamie czy tacie, wysłu-
chujemy także ich problemów. 
Inną sprawą są kwestie mate-
rialne. Nasi podopieczni bar-
dzo się różnią pod względem 
zamożności. Niektórzy mają 
dosłownie wszystko, inni po-
chodzą z domów, gdzie żyje 
się skromnie. To bardzo rzuca 
się w oczy i powoduje stresują-
ce sytuacje.

Przed tobą ogólnopolski 
fi nał konkursu.
Odbędzie się on 8 czerwca 
w Białogardzie. Ponieważ 7 
czerwca wypadają moje uro-
dziny, będę miała zupełnie wy-
jątkową osiemnastkę. 

Jak rozumiem to jeszcze 
nie koniec twojej przygo-
dy z wolontariatem. Jak 
zachęciłabyś innych do 
tego, by podjąć to wy-
zwanie?
Wolontariat daje niesamo-
witą satysfakcję z pomagania 
innym. Tego trzeba po pro-
stu spróbować. Czasem jeden 
uśmiech wdzięcznego i zado-
wolonego dziecka potrafi  „zro-
bić” mi dzień. Ja po prostu za-
kochałam się w wolontariacie. 

Rozmawiała 
Agnieszka Poryszewska

Weronika zakochana 
w wolontariacie
Najlepszą wolontariuszką XII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„8 Wspaniałych” okazała się Weronika Pisarek, uczennica Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Nam zdecydowała się opowiedzieć o tym, jak wygląda jej praca 
z dziećmi i dlaczego warto zostać wolontariuszem. Poznajcie tę wyjątkową 18-latkę.

Darmowe szkolenie 
dla przedsiębiorców

Zaproszenie na targi pracy
Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców oraz 
osób zainteresowanych podjęciem pracy bądź zmianą 
pracy wykonywanej dotychczas, Powiatowy Urząd Pracy 
w Sochaczewie po raz kolejny organizuje  TARGI PRA-
CY które odbędą się w dniu 25 kwietnia (czwartek) w 
godz.  od 10.00 do 13.00 w sali balowej hotelu „CHOPIN”, 
ul. Traugutta 21. Udział w targach pracy jest bezpłatny. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Dyrekcja oraz pracownicy 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
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Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Jak mówi prezes ZWiK Magda-
lena Kaczorowska, zamiast pa-
pierowej faktury klienci ZWiK 
mogą otrzymywać ją w formie 
elektronicznej, na swój prywat-
ny adres mailowy. To nie tylko 
oszczędność papieru, ale i wy-
goda. 

E-faktura ułatwia życie
- Klient może wyjechać na dłu-
żej z domu i nie martwić się, że 
przekroczy termin płatności, 
narazi się na odsetki, bo faktu-
rę ma na wyciągnięcie ręki, na 
skrzynce mailowej. E-faktura 
dotrze na czas, bezpłatnie, za-
pominalscy nie muszą przeszu-
kiwać stosu dokumentów, by 
odnaleźć ostatni rachunek za 
wodę i ścieki. Wystarczy wejść 
na pocztę elektroniczną, spraw-
dzić kwotę i wykonać prze-
lew. Można to zrobić przez 365 
dni w roku i o dowolnej porze 
- podkreśla Magdalena Kaczo-
rowska.

Jak twierdzi, z tej oferty naj-
częściej korzystają osoby często 
wyjeżdżające służbowo, pracu-
jące za granicą, ale też niepełno-
sprawne. To dla nich duże uła-
twienie. 

- Oczywiście z e-faktur 
może korzystać każdy, do cze-
go gorąco zachęcamy. Do ich 
otrzymywania nie jest koniecz-
na rejestracja i posiadanie konta 
w Elektronicznym Biurze Ob-
sługi Klienta ZWiK. Rozlicze-
nie wysyłamy na adres e-mail 
podany w oświadczeniu zawie-
rającym zgodę na wystawia-
nie i przesyłanie faktur w ta-

kiej formie. Wzór oświadczenia 
jest dostępny w siedzibie naszej 
spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 
- dodaje prezes ZWiK. 

E-BOK to stały 
dostęp do konta 
Wiele spraw w relacjach klient - 
ZWiK można załatwić nie wy-
chodząc z domu. Pomaga w 
tym Elektroniczne Biuro Ob-
sługi Klienta. 

- Osoby zarejestrowane 
w naszym e-BOK mają stały 
wgląd w stan swoich rozliczeń, 
historię odczytów, mogą prze-
analizować zużycie wody w 
punkcie jej poboru a także zgło-
sić nam aktualny stanu wodo-
mierza. Klient ma też dostęp do 
umowy zawartej z naszą spół-
ką - wylicza Magdalena Kaczo-
rowska. 

Zachęca jednocześnie do 
korzystania z kolejnej, bezpłat-
nej propozycji. Osoby, które 
chcą z niej skorzystać spółka 
sms-em powiadomi np. o awa-
riach sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej, przewidywa-
nym czasie przerwy w dostawie 
wody, o wystawieniu faktury za 
świadczone usługi, przypomni 
o upływie terminu płatności. 

Szczegółowych informacji 
o e-fakturach, sms-ach z powia-
domieniami można zasięgnąć 
dzwoniąc pod numer telefonu 
862-82-30 wew. 27.

Radiowy 
odczyt liczników
Od kwietnia ZWiK testuje 
nowy system radiowego zbie-
rania danych o stanie liczników 
wskazujących zużycie wody i 

ilość odprowadzonych ścieków. 
Teraz rozliczenia będą doko-
nywane systematycznie, raz w 
miesiącu. Pierwsze systemem 
objęte zostało osiedle Karwowo. 

- W kolejnych miesiącach 
radiowy odczyt obejmie osie-
dle Rozlazłów oraz ulicę Gaw-
łowską wraz z ulicami przy-
ległymi. I tak sukcesywnie 
będziemy wchodzili na kolejne 
osiedla. Oczywiście będziemy 
na bieżąco informować o wpro-
wadzaniu zdalnego odczytu 
w poszczególnych dzielnicach. 
Co istotne, odczyt będzie wy-
konywany na koniec każde-
go miesiąca. Chcę też podkre-
ślić, że wprowadzana zmiana 
nie pociąga za sobą żadnych 
dodatkowych kosztów dla na-
szych klientów - wyjaśnia pre-
zes ZWiK. 

Zdalny odczyt to automa-
tyczne pobieranie danych z 
wodomierzy, ich szyfrowanie 
i przesyłanie do głównej bazy 
w siedzibie spółki. Wymienia-
ne sukcesywnie wodomierze 
są wyposażone w specjalne 
nakładki, dzięki którym moż-
na - nie wchodząc do miesz-
kania lub domu - sprawdzić 
ile wody zużyła konkretna ro-
dzina. Odczytu dokonuje pra-
cownik jadący samochodem, 
w którym znajduje się odpo-
wiednie urządzenie i anteny 
(system drive-by). Kierowca 
jedzie przez osiedle, a system 
pobiera dane z kolejnych mi-
janych domów. W godzinę 
może sprawdzić kilkadzie-
siąt liczników, znacznie więcej 
niż inkasent. Dzięki temu ra-
chunki będą teraz wystawiane 
co miesiąc. 

Nowoczesność wkracza 
do sochaczewskiego ZWiK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji wdraża system umożliwiający przesyłanie 
do swoich klientów faktur w formie elektronicznej. Spółka uruchamia też nową 
usługę powiadomień o awariach w formie sms-ów i rozpoczęła zbieranie danych 
z wodomierzy bez wchodzenia do domu klienta. 

Tam gdzie zaczął działać comiesięczny odczyt radiowy, a klienci 
mają oddzielne wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą (np. 
przy kranie w ogrodzie), należy o stanie tego licznika powiado-
mić ZWiK. Należy to zrobić w ostatnim tygodniu każdego mie-
siąca - podając imię, nazwisko, adres lub numer wodomierza 
- pisząc maila na adres stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl, 
wysyłając SMS na numer 506-808-639 lub za pośrednictwem 
e-BOK. Mając te dane ZWiK zmniejszy rachunek za ścieki o 
wodę bezpowrotnie zużytą np. do podlewania kwiatów.

W kwietniu w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej przy ul. 1 Maja 
21 eksponowana jest wystawa 
prac Łukasza Kucińskiego pt. 
„Twarze Bofzina”.

To zbiór prac pokazujących 
twarze różnych postaci: zna-

jomych, sławnych aktorów 
lub kompletnie nieznanych 
Bofzinowi osób. Rysunki do-
brano tak, by było one jak naj-
bardziej różnorodne. Obok 
kobiet mamy tu mężczyzn, 
obok młodych mamy twarze 
pokryte zmarszczkami. Eks-

pozycja roi się od wszelakich 
kształtów: policzków gład-
kich, nieogolonych, z zapusz-
czoną brodą, głów łysych lub z 
długimi włosami. 

- Lubię zaskakiwać. Wy-
stawa powstała głównie z 
myślą, że Bofzin to nie tyl-

ko komiksy, ale i realistycz-
ne portrety. Lubię się bawić, 
próbować nowych rzeczy. 
Lubię zaskakiwać – tak o 
swoich pracach mówi autor. 

Wystawa czynna będzie 
do końca kwietnia. Wstęp 
wolny. Zapraszamy.

Twarze Bofzina w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Jedna z mieszkanek ulicy 
Smolnej zaniepokoiła się, dla-
czego mimo upływu prawie 
miesiąca od ogłoszenia, że 
MZDW znalazł � rmę, która 
ułoży chodnik w ulicy Wyszo-
grodzkiej, nadal nic się tam 
nie dzieje. O wyjaśnienia po-
prosiliśmy rzecznika Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich Monikę Burdon. 

Jak nam powiedziała, miesz-
kańcy tego rejonu miasta mogą 
spać spokojnie, bo inwestycja 
zostanie wykonana w terminie. 
Przetarg udało się rozstrzygnąć, 

13 marca fi rma WIG-KOST 
podpisała z MZDW umowę w 
sprawie ułożenia 1,7 km chod-
nika w Wyszogrodzkiej sięgają-
cego aż do granic miasta w Ple-
cewicach 29 marca przejęła plac 
budowy. Teraz potrzebuje jesz-
cze kilkunastu dni na zatwier-
dzenie czasowej organizacji ru-
chu, jaka ma obowiązywać, gdy 
ekipy zajmą się budową chod-
nika i montażem barier odgra-
dzających go od skarpy. Termin 
zakończenia prac to 28 czerw-
ca i jak podkreśla Monika Bur-
don, nie jest on w żadnym stop-
niu zagrożony. 

Sprawdzili sportową wiedzę
W piątek 29 marca w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się 
VIII Powiatowy Konkurs o tematyce Olimpijskiej i Spor-
towej, organizowany przez Klub Olimpijczyka „Jedyn-
ka” Sochaczew. Swoją wiedzę sprawdziło osiem trzyosobo-
wych reprezentacji szkół podstawowych. W ciągu 45 minut 
uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań. Najwięcej 
punktów zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna SP w Teresinie, trzecie SP w Ko-
złowie Szlacheckim. Nagrody wręczała dyrektor SP nr 1, 
Małgorzata Gorgis.

13 kwietnia w Niepokala-
nowie, po mszy świętej o 
godzinie 11.00, której prze-
wodniczyć będzie biskup or-
dynariusz diecezji płockiej 
Piotr Libera, odbędzie się 
inauguracja albumu-biogra-
� i pt.: „Janina Fetlińska. 
Pielęgniarka, społecznik, 
senator RP (1952–2010)”. 
Zaplanowano też spotkanie 
z autorami wydawnictwa 
oraz przyjaciółmi dr Janiny 
Fetlińskiej. 

Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia jest Maciej Małecki 
– poseł na Sejm RP z okręgu 
płocko-ciechanowskiego. 

- Serdecznie zapraszam 
na inaugurację książki o 
doktor Janinie Fetlińskiej. 
Warto poznać i przeczytać 

o osobie, która wszędzie, 
gdzie się pojawiała, zosta-
wiała trwały, niezapomnia-
ny, niezatarty ślad – pod-
kreśla poseł.

Wydawcą książki jest 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Żyrardowa”. 

- Pani senator  była oso-
bą wielce zasłużoną dla zie-
mi ciechanowskiej i płoc-
kiej. Pozostawiła po sobie 
wiele śladów działalności, 
stąd inicjatywa wydawnicza 
Wspólnoty. Przez tę pozycję 
chcemy oddać cześć tej wy-
jątkowej osobie, która może 
być dzisiaj niewątpliwym 
autorytetem dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci – mówi 
Krystyna Lenarczyk, prezes 
stowarzyszenia „Wspólnota 
Żyrardowa”. 

Biogra� a dr Janiny Fetlińskiej

Chodnik przy Wyszogrodzkiej
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Camerata u św. Alberta

Wyrecytowali nominacje

W niedzielę 31 marca o godz. 18.00 
w kościele parafii św. Brata Alber-
ta w Karwowie odbył się koncert 
Orkiestry Kameralnej CAMERA-
TA MAZOVIA. Był to trzeci z cy-
klu koncertów przewidzianych 
na ten rok z okazji 15-lecia istnie-
nia orkiestry. CAMERATA MA-
ZOVIA wystąpiła w kameralnym 
składzie pod dyrygenturą Artu-
ra Komorowskiego. W repertu-
arze koncertu można było usłyszeć 
utwory m.in. Piotra Czajkowskie-
go, Edwarda Griega i Mieczysława 
Karłowicza.

Żeby wysłuchać tego koncer-
tu, do kościoła w Karwowie wybra-
li się m.in. poseł Maciej Małecki, 
zastępca burmistrza Sochaczewa 
Marek Fergiński, radni Magdalena 
Zborowska i Sylwester Zdzieszyń-
ski, naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta Joan-
na Kocik-Niewiadomska.

Świątynia parafii św. Brata Al-
berta wypełniła się do ostatnie-
go miejsca. W ławkach zasiedli nie 
tylko parafianie z Karwowa. Wiele 
z obecnych osób przyjechało z in-
nych części miasta, żeby posłuchać 
Cameraty Mazovii. Orkiestra nie 
zawiodła. Udowodniła, że w skła-
dzie kameralnym również potrafi 
zaczarować publiczność. W prze-
rwach między utworami jej dyry-
gent Artur Komorowski, zapowia-

dając kolejne kompozycje, zabierał 
publiczność w fascynujący świat 
muzyki klasycznej opowiadając np. 
ciekawe anegdoty z życia kompozy-
torów.

Muzycy pokazali swoją wir-
tuozerię już na początku koncer-
tu prezentując dwie pierwsze czę-
ści Serenady C-dur op. 48 Piotra 
Czajkowskiego – Pezzo in forma di 
Sonatina i Valse. Znakomicie wy-
konana I część z dialogami pomię-
dzy grupami smyczków doskonale 
wpisała się w charakter koncertu. 
Druga część, utrzymana w rytmie 
walca, w wykonaniu muzyków Ca-
meraty była zmysłowa i porywają-
ca, a jednocześnie, adekwatnie do 
miejsca, elegancka i pełna wdzięku.

W dalszej części wieczoru mu-
zycy rozwinęli skrzydła prezentu-
jąc Suitę w dawnym stylu „Z cza-
sów Holberga” Edwarda Griega. 
Doskonale wybrzmiało utrzyma-
ne w stylu XVIII-wiecznej muzy-
ki, zawarte w Allegro vivace na-
wiązanie do kompozycji Haendla. 
Następnie słuchacze zostali uracze-
ni kolejno następującymi tańcami: 
wolną sarabandą i szybszym nie-
co gawotem o wyraźnie nordyckim 
charakterze. Olbrzymie wrażenie 
zrobiła, nawiązująca do stylu Ba-
cha, Aria. Kompozycję zakończył 
pełen lekkości prowansalski taniec 
Rigaudon.

W tej części koncertu wspaniale 
zaprezentowały się w swoich solów-

kach Oliwia Królak, Kaja Miszczak, 
Katarzyna Paszkowska i Magdalena 
Franaszek-Niewiadomska.

Niezwykle nastrojowe oraz 
przepełnione delikatnie wyrażoną 
emocjonalnością, charakterystycz-
ną dla epoki romantyzmu, było 
wykonanie Romansu z Serenady 
op.2 na orkiestrę smyczkową Mie-
czysława Karłowicza.

Na zakończenie koncertu Ca-
merata przygotowała Suitę na or-
kiestrę smyczkową - Capriol autor-
stwa  współczesnego kompozytora 
Petera Warlocka. Sześcioczęścio-
wa kompozycja za pośrednictwem 
Cameraty Mazovii przeniosła słu-
chaczy w świat tańców w stylu re-
nesansowym. 

Nic dziwnego, że po tak wybor-
nej muzycznej uczcie, publiczność 
domagała się bisu. Wykonawcy za-
prezentowali piękne i melancholij-
ne Andante Festivo skomponowa-
ne przez Jeana Sibeliusa.

Z całą odpowiedzialnością 
można napisać, że koncert w cało-
ści, jak i w każdej swojej części stał 
na najwyższym poziomie. Orkie-
stra jeszcze długo po jego zakończe-
niu zbierała brawa i gratulacje. Dla-
tego naprawdę warto wybrać się na 
kolejny, zaplanowany na 28 kwiet-
nia. Tym razem muzycy zapraszają 
do kościoła parafii św. Wawrzyńca.

Sebastian Stępień
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W Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie 1 kwietnia 
odbył się 39 Mały Konkurs Recy-
tatorski. Był to pierwszy etap, po-
przedzający Finał 42. Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Sy-
renka, który odbędzie się w poło-
wie kwietnia w Warszawie.

W kategorii kl. 0-III na-
grodę przyznano JAGODZIE 
KOCHAŃSKIEJ z SP nr 7 w 
Sochaczewie za wiersz A. Mic-
kiewicza „Komar i niewiel-
kie licho”. Wyróżnienia zdo-
byli: Maja Kozłowska z SP nr 7 

w Sochaczewie, Anna Zydlew-
ska z Niepublicznego Przed-
szkola Diecezji Łowickiej im. 
Świętych Aniołów Stróżów w 
Sochaczewie oraz Jakub Bajner-
man z SP nr 3 w Sochaczewie.  
W kategorii kl.IV-VI nagrodę 

przyznano AMELII TOMA-
SZEWSKIEJ z SP im. M.J.Piłsud-
skiego w Iłowie za „Dialog z plu-
skwą” L.J.Kerna. Wyróżnienia 
zdobyli: Lena Kopowicz z SP nr 3 
w Sochaczewie i Julian Kochań-
ski z SP nr 7 w Sochaczewie. 

W kategorii kl. VII-VIII i gim-
nazja nagrodę przyznano AGA-
CIE MIKOŁAJCZYK z SP im. 
Żołnierzy AK Cichociemnych w 
Brzozowie Starym, za wiersz „Mi-
łość szczęśliwa” Wisławy Szym-
borskiej. Wyróżnienie zdoby-
ła Maria Fornalska z Gimnazjum 
Powiatowego w Sochaczewie. 

Zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wezmą udział w Finale 42. Kon-
kursu Recytatorskiego Warszawska 
Syrenka, który odbędzie się w dniach 
13 i 14 kwietnia. w Mazowieckim In-
stytucie Kultury w Warszawie.

Pląs na podium

4 kwietnia w SCK w Choda-
kowie odbyły się XXIV Wio-
senne Spotkania Taneczne, na 
których zaprezentowało się 12 
grup z przedszkoli oraz szkół 
z terenu Sochaczewa i okolic. 
Jury w składzie: M. Jaworska-
-Osiecka (instruktor, chore-
ograf SCK), K. Proch (instruk-
tor tańca SCK) i K. Fergińska 
(instruktor tańca), przyznało 
nagrody i wyróżnienia w trzech 
kategoriach wiekowych. 

Kat. 3-6 lat - Nagroda: „Tańczą-
ce Brzdące” z Niepublicznego 
Przedszkola Diecezji Łowickiej 
w Sochaczewie; Wyróżnienia: 

,,Biedronki” z Niepublicznego 
Tęczowego Przedszkola w So-
chaczewie oraz ,,Jeżyki” z Nie-
publicznego Przedszkola Die-
cezji Łowickiej w Sochaczewie;
Kat. 7-10 lat - Nagroda: ,,Studio 
Tańca Jazz” z Mszczonowskie-
go Ośrodka Kultury; 
Kat. 11-15 lat - Nagroda: ,,Stu-
dio Tańca Jazz” z Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury; 
Wyróżnienie: ,,Good Girls” z 
Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Żyrardowie.
NAGRODĘ GRAND PRIX 
zdobyła grupa ,,PLĄS” z SP nr 
17 w Płocku.
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Weekend w Kontraście
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Najładniejsza kartka wybrana

Fantomas w niemym kinie

Mistrzowski Abstrakt

W galerii TRAKT w Socha-
czewskim Centrum Kultu-
ry przy ul. Chopina 101, 28 
marca odbyło się wręczenie 
nagród w konkursie na naj-
ładniejszą kartkę i ozdobę 
świąteczną.

Jury konkursu - Marta 
Wasilewska, Monika Boru-
ta-Sałacińska oraz Maja Ryż 
- miało w tym roku nieła-
twe zadanie, bo na konkurs 
wpłynęło 340 prac ze szkół 
w Sochaczewie i powiecie 
sochaczewskim. Panie pod-
kreślały przy tym, że naj-
ważniejszym   kry terium 
przy przyznawaniu nagród 
była samodzielność wyko-
nania prac przez uczestni-
ków.

- Nie brałyśmy nawet 
pod uwagę stroików przy-
gotowanych na gotowych, 
marketowych formach, czy 
z gotowych fi gurek - tłuma-
czyła Marta Wasilewska. - 
Uważamy, że tego typu „po-
moce” ograniczają dziecięcą 
kreatywność.

Jury przyznało blisko 
30 nagród w czterech kate-
goriach. Grand Prix zdoby-
ła Róża Siemieniec z Nie-
publicznego   „Tęczowego 
Przedszkola” w Sochacze-
wie. Przygotowana przez 
nią świąteczna kartka zosta-
nie powielona i dołączana do 
wielkanocnych życzeń roz-
syłanych przez SCK.

Sebastian Stępień

W sobotę 13 kwietnia o godz. 
20.00 w Klubie Kontrast w 
Sochaczewskim   Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierpnia 
83 odbędzie się kolejny Fil-
mowy Jam Session (pokaz 
fi lmu niemego z muzyką na 
żywo). Zaprezentowany zo-
stanie francuski  fi lm na pod-
stawie scenariusza i w reżyse-
rii Louis’a Feuillade pt. „Juve 
kontra Fantomas”. 

Jest to druga, pełna kry-
minalnych wątków, część 
przygód Fantomasa – króla 
przestępców, którego pery-
petie goście Klubu Kontrast 

mogli poznać już w trakcie 
lutowego „jamu”. Zaprasza-
my na ciąg dalszy jego przy-
gód, ilustrowany oczywiście 
muzyką graną na żywo, którą 
zapewnią: Marek Chrzan – 
gitara, Bolesław Młodawski – 
klawisze, Łukasz Rogowiecki 
- gitara basowa oraz Gamid 
Ibadullayev – perkusja.
Wstęp wolny. 

Rezerwacje miejsc tele-
fonicznie pod nr (46) 863-
07-68 lub za pośrednictwem 
strony internetowej: sck.so-
chaczew.pl (zakładka Klub 
Kontrast). 
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Pod koniec marca Zespół Ta-
neczny Abstrakt, prowadzo-
ny w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Chodakowie 
przez Monikę Osiecką-Ja-
worską, wyjechał do Szcze-
cina, by wziąć udział w Kra-
jowych Mistrzostwach Polski 
IDO disco dance i disco fre-

estyle. Tancerze wrócili do 
Sochaczewa z tytułami mi-
strzowskimi, 15 osób dostało 
awans do Kadry Narodowej 
i mogą reprezentować Pol-
skę na Mistrzostwach Świata 
w Chomutovie w Czechach 
i Mistrzostwach Europy w 
Mediolanie – Włochy.

Wyniki „Abstraktu”:
Mistrzowie Polski - Katarzyna Ciurzyńska i Szymon Stachlewski 
(disco dance duety);
Mistrz Polski - Kacper Jelonek (disco freestyle solo);
Wicemistrz Polski - Kacper Grocholewski (disco freestyle solo) i 
Wicemistrz Polski Abstrakt Mini Kids (disco dance mini formacje);
II Wicemistrz Polski - Kacper Grocholewski (disco dance solo);
II Wicemistrz Polski - Kacper Jelonek i Karolina Stańczyk (disco 
dance duety); 
II Wicemistrz Polski - Szymon Stachlewski (disco dance solo);
6 m. Kornelia Pakuła i Natalia Tomczak (disco dance duety);
7 m. Nadia Iwanek i Zuzia Ciągarlak (disco dance duety); 8 m. 
Kornelia Pakuła (disco dance solo).



9 kwietnia 2019  nr 8 (1334)20
SOCHACZEWSKA

SPORT

W sobotę 30 marca Orkan po-
jechał na warszawski Mokotów, 
aby zmierzyć się w derbach Ma-
zowsza ze stołeczną Skrą. Razem 
z zawodnikami na stadion przy 
ul. Wawelskiej przyjechała liczna 
grupa kibiców z Sochaczewa. 

Pierwszą połowę zdomi-
nowali gospodarze. Orkan, po 
dwóch przyłożeniach i skutecz-
nych podwyższeniach rywali, 
schodził na przerwę przegrywając 
14:0. Sochaczewska ekipa zabra-
ła się do roboty dopiero po zmia-
nie stron. Ciężar gry wziął na sie-
bie Michał Kępa, który najpierw 
przyłożył, a następnie udanie pod-
wyższył. Kolejne punkty zdobył z 
rzutu karnego i przewaga Skry 
stopniała do czterech punktów. 

Podobnie jak w spotkaniu 
z Lublinem w pierwszej kolej-
ce o zwycięstwie zadecydowała 
ostatnia akcja meczu, która trwa-
ła tym razem ok. sześciu minut. 
Przyłożenie zdobył nowy zawod-
nik Orkana – Gruzin Zuraba Al-
butashviliego. Po udanym pod-
wyższeniu Michała Kępy sędzia 
Dominik Jastrzębski zakończył 
spotkanie, z wynikiem 17:14 dla 
sochaczewskiej drużyny. 

Na mecz z Juvenią na socha-
czewską „Maracanę” przyszło po-
nad tysiąc kibiców (więcej niż na 
spotkanie z Lublinem). Po dosko-
nałej akcji Russella Uptona, któ-

ry podał do Marcina Krześniaka, 
a ten przyłożył, Orkan wyszedł 
na prowadzenie już w 2. minucie. 
Zawodnikom Juvenii w pierwszej 
części gry udało się tylko dwu-
krotnie wykorzystać próby ko-
pów z karnych, gospodarze nato-
miast do przerwy kładli w sumie 
trzykrotnie, co pozwoliło im na 
objęcie prowadzenia 22:6.

Pierwszy kwadrans drugiej 
połowy to ofensywa krakowskich 
„smoków”. Orkan mądrze bronił 
się na swojej połowie i oddalał za-
grożenie. Juvenia nie przebiła się 
przez sochaczewską defensywę, za 

to gospodarze wyprowadzali szyb-
kie kontrataki. Po dwóch przyło-
żeniach Marcina Krześniaka, jed-
nym położeniu Macieja Brażuka i 
skutecznych podwyższeniach ko-
panych przez Gruzina George’a 
Joglidze, Orkan odskoczył rywa-
lom na 35 punktów. Osłabieniem 
dla gości z pewnością była też kon-
tuzja „olbrzyma” z Wenezueli - Je-
susa Canizalesa. Zawodnik Juvenii 
zerwał więzadło krzyżowe.

Kilka minut przed zakoń-
czeniem meczu ekipa z Krako-
wa zdołała zmniejszyć straty 
na 41:13. Chwilę po wznowie-

niu gry na boisku wywiązała 
się mała bójka... emocje wzięły 
górę. Niestety, jej konsekwencją 
były dwie żółte kartki dla rug-
bistów Orkana. Sochaczewska 
drużyna kończyła mecz w trzy-
nastu. Juvenia nie wykorzysta-
ła przewagi. Przytomnością na 
środku boiska wykazał się Ja-
kub Budnik, który przechwycił 
podanie rywali i popędził mię-
dzy słupy. Po celnym kopie na 
bramkę, podwyższającym wy-
nik do 48 do 13 dla Orkana, sę-
dzia Mirosław Szczepański za-
kończył mecz.

Był to ostatni mecz przy ul. 
Warszawskiej przed zapowiada-
nym remontem stadionu. Na-
stępne spotkania „domowe” będą 
rozgrywane na stadionie w Cho-
dakowie, przy ul. Chopina. W 5. 
kolejce, w niedzielę 28 kwietnia, 
Orkan podejmie mistrzów Polski 
– Budowalnych Łódź S.A. Co cie-
kawe, łodzianie zajmują obecnie 
dopiero piąte miejsce w tabeli, za 
sochaczewskim Orkanem. Tydzień 
wcześniej drużyna Andrzeja Ko-
pyta wyjedzie pierwszy raz w tym 
sezonie (wybiorą się w sumie trzy 
razy) na Pomorze, aby zmierzyć się  

z Arką. Gdyńskie „buldogi”, choć 
zajmują ostatnie miejsce w tabe-
li, wciąż pozostają groźną drużyną. 

RUGBY

Skra i Juvenia pokonane
Po minimalnej porażce z Budowlanymi Lublin rugbiści Orkana wygrali dwa kolejne mecze, na wyjeździe z warszawską Skrą 
i w niedzielę 7 kwietnia na stadionie przy ul. Warszawskiej z Juvenią Kraków. Wzmocnienia z Gruzji i Anglii zrobiły swoje. 
Po trzech kolejkach sochaczewscy rycerze zajmują czwarte miejsce w tabeli Ekstraligi. Ten sezon może przynieść wiele niespodzianek.

Tabela po III kolejce
1. MKS Ogniwo Sopot 157-20 14
2. RC Lechia Gdańsk 102-56 12
3. MKS Pogoń Siedlce 106-38 11
4. RC Orkan Sochaczew 85-49 10
5. Budowlani Łódź SA 93-42 9
6. KS Budowlani Lublin 73-57 9
7. OKS Skra Warszawa 71-76 7
8. RzKS Juvenia Kraków 35-111 2
9. KS Budowlani Łódź 9-128 0
10. RC Arka Gdynia 28-182 0

RC Orkan Sochaczew – Juvenia Kraków 48:13 (22:6)
Punkty: Marcin Krześniak 15, George Joglidze 8, Michał Kępa 5, Maciej Brażuk 5, Jakub Młyńczak 5, Jakub Budnik 5, Adrian Niemiec 5. 

Orkan: George Joglidze, Marcin Krześniak, Jakub Młyńczak (Krystian Mechecki), Jakub Budnik, Adrian Niemiec (Bartłomiej 
Sadowski), Michał Kępa, Artur Fursenko (Adrian Pętlak), Giorgi Suluashvili, Piotr Wawrzyńczak, Russell Upton, Mateusz 

Pawłowski (Daniel Niemyjski), Maciej Brażuk (Kamil Kościelewski), Razhdeni Bagaturia (Michał Polakowski), Michał Gadomski 
(Antoni Gołębiowski), Adrian Potrykus (Tomasz Markiewicz).

Skra Warszawa - RC Orkan Sochaczew 14:17 (14:0)
Punkty: Michał Kępa 12, Zurab Albutashvili 5.

Składa Orkana: Marcin Krześniak, Bartłomiej Sadowski (Krystian Mechecki), Jakub Młyńczak, Jakub Budnik, 
Adrian Niemiec, Michał Kępa, Artur Fursenko, Maciej Brażuk, Zurab Albutashvili, Daniel Woźniak, Russell Upton, 

Daniel Niemyjski (Mateusz Pawłowski), Razhendi Bagaturia (Kamil Kościelewski, Tomasz Markiewicz), Giorgi 
Suluashvili, Adrian Potrykus.
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TENIS MMA

Mistrzem województwa ma-
zowieckiego na dystansie 
1500 m w kategorii roczni-
ka 2004 został Kacper Zyg-
munciak, niezwykle utalen-
towany lekkoatleta, trenujący 
pod okiem szkoleniowca Ze-
nona Grąbczewskiego w OKS 
„Skra” Warszawa o/Socha-
czew. Na co dzień uczeń so-
chaczewskiej SP nr 1, Kac-
per najpierw zaznaczył swą 
obecność w trójce zapalającej 
olimpijski znicz podczas ce-
remonii otwarcia, a niedługo 
potem, zrobił swoje i wygrał 
bieg w kategorii U-15. Przed 
rokiem wywalczył tu wice-
mistrzostwo, teraz poczynił 
więc dalszy postęp. 

Brawa należą się również 
srebrnej medalistce - Pauli-
nie Włodarczyk, trenują-
cej w  jednej sekcji „Skry” z 
Kacprem Zygmunciakiem. 
Dla młodziutkiej uczenni-
cy SP nr 4 w Sochaczewie to 

również bardzo duży suk-
ces. Startowała na dystansie 
800 m wśród dziewcząt uro-
dzonych w 2007 roku. 

Co więcej, w pierwszej 
szóstce innych kategorii tak-
że znaleźli się reprezentanci 
naszego powiatu. A to ozna-
cza, że wywalczyli oni awans 
do Mistrzostw Polski w In-
dywidualnych Biegach Prze-
łajowych Szkół Podstawo-
wych i Ponadpodstawowych 

dziewcząt i chłopców. Te, 
odbędą się na tych samych 
malowniczych, aczkolwiek 
bardzo wymagających tra-
sach im. Roberta Lewan-
dowskiego w Kamionie. Naj-
lepsi w kraju wystartują tu 
w piątek, 26 kwietnia. Poza 
Kacprem i Pauliną pobiegną 
w nich także – Wiktor Sot z 
SP Kozłów Biskupi (5 miej-
sce w roczniku 2006 na 1000 
m), Weronika Lewandowska 

z SP Wymysłów (5 miejsce 
w roczniku 2003 na 1000 m) 
oraz Michał Zaręba z socha-
czewskiego Iwaszkiewicza (6 
miejsce wśród szkół ponad-
podstawowych na 2000 m). 

W mazowieckich igrzy-
skach uczestniczyło blisko 
1000 zawodników i zawod-
niczek, ścigających się w 12 
kategoriach wiekowych. Za-
wody odbyły się niezwykle 
sprawnie, w  czym duża za-
sługa organizatorów. Wśród 
nich są: Szkolny Związek 
Sportowy Warszawy i  woj. 
mazowieckiego, Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy 
w Sochaczewie - rejon So-
chaczew, Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie, Urząd 
Gminy w Młodzieszynie, 
SP im. gen. bryg. Francisz-
ka Włada w Kamionie oraz 
SP im. Stanisława Grzmota 
–Skotnickiego w Młodzie-
szynie. 

Kacper Zygmunciak 
mistrzem Mazowsza
Znakomita atmosfera, wysoki poziom sportowy, a co najważniejsze – dwa medale sochaczewskich 
uczniów. XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych odbyły się w piątek 5 kwietnia w Kamionie.  

Sezon halowy 2018/2019 
był bardzo intensywny dla 
sochaczewskich tenisistów. 
Już w listopadzie rozpoczę-
ły się pierwsze mecze teni-
sowej Ligi Deblowej Yonex. 
Rozgrywki zorganizowane 
zostały przez Sochaczew-
skie Towarzystwo Teniso-
we wspólnie z � rmą Yonex. 

Do rywalizacji zgłosiło się aż 
piętnaście par deblowych. Za-
wodnicy zostali podzieleni na 
dwie grupy, w których grali do 
końca lutego. Marzec był mie-
siącem ćwierćfi nałów, półfi na-
łów i spotkań fi nałowych. W 
ciągu pięciu miesięcy zawod-
nicy rozegrali 61 spotkań ligo-
wych, 122 sety i ponad tysiąc 
gemów.

W ostatnią niedzielę 
marca w hali sportowej so-
chaczewskiego „Ogrodnika” 

odbył się fi nał Ligi Deblo-
wej Yonex. Stawką pierwsze-
go meczu fi nałowego było 
trzynaste miejsce w roz-
grywkach. W ostatnim fi na-
le zawodnicy grali o miejsce 
pierwsze. Podczas fi nałów 
wszyscy uczestnicy mogli 
testować najnowsze modele 
rakiet dostarczonych przez 
fi rmę Yonex. Dodatkowo 
partner sochaczewskich roz-
grywek dostarczył na tur-
niej fi nałowy  koszulki, na-
ciągi, owijki oraz rakietę 
Yonex Ezone 98, do rozlo-
sowania wśród uczestników. 
Najlepszą parą Ligi Deblo-
wej Yonex zostali Sebastian 
Poświata i Marcin Cybulski, 
którzy w meczu fi nałowym 
pokonali 7:6 (9), 7:5 Arka-
diusza Kulińskiego i Dariu-
sza Dziubińskiego. Trzecie 
miejsce zajęli Robert Gór-

ski i Dariusz Petrykowski. 
Nową rakietą w tym sezonie 
zagra Paweł Selerski. 

Wyniki fi nałów:
Mecz o 1 miejsce:

Arkadiusz Kuliński/Dariusz Dziubiński – Marcin 
Cybulski/Sebastian Poświata 6:7(9), 5:7

Mecz o 3 miejsce:
Robert Górski/Dariusz Petrykowski – Sławomir 
Dorywalski/Sławomir Szęszoł 4:6, 6:4, 10:8

Mecz o 5 miejsce:
Waldemar Zabost/Mirosław Puchalski – Krzysztof 
Doliński/Dariusz Makowski 7:6(3), 7:6(3)

Mecz o 7 miejsce:
Paweł Rogowski/Jerzy Poczobut – Patryk 
Kmieciński/Kacper Przyłucki 6:0, 6:0

Mecz o 9 miejsce:
Arkadiusz Malczenko/Paweł Selerski – Marcin 
Buczek/Tomasz Makulec 6:4, 6:4

Mecz o 11 miejsce:
Tomasz Dasiewicz/Marcin Kubiak – Marek 
Mikulski/Rafał Jasiński 6:1, 6:4

Mecz o 13 miejsce:
Rafał Skrobosz/Piotr Staniszewski – Dawid 
Hampejs/Kamil Duda 6:2, 6:2

Około 270 wojowników przy-
było w niedzielę 7 kwietnia 
do hali MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego na zawody Pucharu 
Polski Amatorskiej Ligi MMA. 
Reprezentant gospodarzy tur-
nieju – Dragon Fight Club So-
chaczew - Bartosz Dragański 
zwyciężył w kategorii senio-
rów do 77 kg. 

Zawody patronatem objął bur-
mistrz Piotr Osiecki. Rywaliza-
cja toczyła się w następujących 
kategoriach: Kadet (13-15 lat) 
Chłopców i Kadet Dziewcząt, 
Junior (16-18 lat) Mężczyzn i Ju-
nior Kobiet, Senior Mężczyzn i 
Senior Kobiet, Pierwszy Krok 
(dla początkujących zawodni-
ków), Film Contact (dla najbar-
dziej doświadczonych) oraz po 
raz pierwszy w Polsce Masters 
MMA (zawodnicy 35 lat i wię-
cej). 

W otwarciu imprezy wzię-
li udział zastępca burmistrza 
Dariusz Dobrowolski, radna 
miejska Magdalena Zborowska 
oraz prezes Dragon FC, Sławo-
mir Cypel. Wręczyli oni dwie 
nagrody indywidualne przy-
znane przez Stowarzyszenie 
Amatorska Liga MMA. Najlep-
szym trenerem ALMMA 2018 
roku, został Michał Mankie-
wicz (Octagon Team). Nagro-
dę dla najlepszej zawodniczki 
MMA 2018 roku odebrała Pau-
lina Giemza. 

Dragon Fight Club reprezento-
wało dwóch zawodników. Bartosz 
Dragański wygrał turniej w Ogra-
niczonej Formule Senior w kate-
gorii do 77 kg. Dodajmy jeszcze, że 
dwa tygodnie wcześniej, 24 marca, 
na zawodach ALMMA w Lubli-
nie Bartek – po roku od rozpoczę-
cia treningów – dotarł aż do fi nału. 
Ostatecznie zajął tam drugie miej-
sce. Innym zawodnikiem socha-
czewskiego klubu, startującym w 
Pucharze Polski, był Krystian Pa-
luchowski – odpadł w eliminacjach 
w formule BJJ w kategorii do 77 kg. 

Nasze miasto było gospoda-
rzem I rundy Grand Prix Pol-
ski w Ratownictwie Wodnym. 
Zawody odbyły się w sobotę 
30 marca w pływalni „Orka”. 
Rywalizowało około 150 za-
wodniczek i zawodników z 14 
klubów z całej Polski, w tym 
reprezentacja sochaczewskie-
go WOPR. Gospodarze wywal-
czyli dziewięć medali. 

W ramach zawodów rozegrano 
w sumie 14 konkurencji w czte-
rech kategoriach wiekowych 
(12-13 lat – młodzik; 14-15 lat – 
junior młodszy; 16-18 lat – ju-
nior; open). W sochaczewskiej 
pływalni rywalizowali ratow-
nicy m.in. ze: Szczecina, Rudy 
Śląskiej, Lublina, Ostrołęki, 
Skierniewic, Krakowa, Gdań-
ska, Wrocławia. 

W   otwarciu   imprezy 
uczestniczyli m.in.: zastęp-
ca burmistrza Marek Fergiń-
ski, dyrektor MOSiR Mieczy-
sław Głuchowski, naczelnik 
Wydziału Sportu i Organiza-
cji Pozarządowych UM, Agata 
Kalińska oraz radna miejska – 
Zofi a Denisiewicz. 

Najwięcej, bo aż pięć, krąż-
ków   dla   sochaczewskiego 
WOPR wywalczyła Anna Mro-
żewska (dwa złote, dwa srebr-
ne, brązowy). Ania wygrała w 
kategorii junior konkurencje 

„100 metrów ratowanie kom-
binowane” (1:23.57) oraz „100 
metrów ratowanie z pasem” 
(1:12.34). Była druga w konku-
rencjach „200 metrów z prze-
szkodami” (2:21.60) i „100 me-
trów ratowanie w płetwach” 
(1:09.59). Wspólnie z koleżan-
kami z drużyny (Joannę Świ-
derską, Zuzanną Domańską i 
Alicją Ulicką) wywalczyła tak-
że brązowy medal w sztafecie 
4x50 metrów z przeszkodami 
(2:09.11).

Dwa medale zdobył, star-
tujący w kategorii młodzik, 
Adrian Liszkiewicz – złoty 
„100 metrów ratowanie w płe-
twach” (1:29.19) i srebrny „50 
metrów ratowanie maneki-
na” (56.34). Ponadto złoty me-
dal na „200 metrów z przeszko-
dami” (2:17.09) wywalczyła 
Alicja Ulicka, na najniższym 
stopniu podium, w rywaliza-
cji „100 metrów z przeszkoda-
mi” (1:04.18) w grupie juniorów 
młodszych, stanął Gracjan Ko-
stański. 

Zakończenie ligi deblowej W trzech oktagonach

Ania z pięcioma medalami
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Siatkarze rozpoczęli ligę 21 paź-
dziernika 2018 roku. W ramach 
sezonu zasadniczego rozegra-
no 18 kolejek. Po raz pierwszy 
od czasu przejęcia organizacji 
ALPS przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji na starcie sta-
nęła rekordowa ilość dziewięciu 
drużyn. Podczas rundy rewan-
żowej z ligi wycofała się ekipa 
Volley Team Zjednoczeni Bul-
kowo. W rundzie zasadniczej 
rozegrane zostały 62 mecze. Se-
zon niestety, obfi tował w wal-
kowery, było ich aż 10. Po raz 
pierwszy w fazie play-off  wzięły 
udział wszystkie drużyny. 

W ostatni weekend mar-
ca rozegrano I fazę play-off , a w 
ramach niej dwa półfi nały. Eki-
pa ze Starych Babic w dwóch 
spotkaniach pokonała socha-
czewskich „Ogrodników”. Vol-
ley Team Płock w niedzielnym 
meczu musiał walczyć z Mo-
stem Wyszogród aż do „złotego 
seta”. Ostatecznie to płocczanie 
awansowali do fi nału. 

W fi nale Drużyna Vol-
ley Team Płock przegrała w 
pierwszym meczu po pięciu 
setach, lecz kolejnego dnia w 
rewanżu pokonała Siatkarza 
3:1, zapewniając sobie triumf 
w tym sezonie. Trzecie miejsce 
zajęła ekipa SRS Most Wyszo-
gród, która, podobnie, prze-
grała w sobotę po tie-breaku z 
ZSR CKU, by w niedzielę wy-
grać z „Ogrodnikami” bez 
straty seta.

Na zakończenie organizato-
rzy ligi nagrodzili indywidualnie 
najlepszą szóstkę zawodników w 
tym sezonie. Statuetki odebrali: 
najlepszy przyjmujący – Marcin 

Jakubowski (UKS Siatkarz Stare 
Babice), środkowy – Michał Gó-
ralski (UKS Siatkarz Stare Ba-
bice); atakujący – Radosław Pa-
chelski (SRS Most Wyszogród); 
rozgrywający – Patryk Szulec-
ki (Volley Team Płock); libero – 
Kamil Ziółkowski (Wolne Elek-
trony). Nagrodę dla najlepszego 
zawodnika XXV sezonu ALPS 
otrzymał Piotr Domański (Vol-
ley Team Płock).

W ceremonii dekoracji i 
wręczania pucharów siatka-
rzom uczestniczyli: zastępca 
burmistrza Dariusz Dobro-
wolski, naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Pozarzą-
dowych Agata Kalińska, prze-
wodniczący Komisji Sportu 
Rady Powiatu w Sochaczewie 
Daniel Janiak, radna miej-
ska Magdalena Zborowska, 
zastępca dyrektora MOSiR 
Anna Ulicka. Wszyscy siatka-
rze szczególnie ciepło podzię-
kowali Izabeli Wojdyno, która 
od wielu lat z ramienia socha-
czewskiego MOSiR koordy-
nuje rozgrywki ALPS. 

Sponsorami nagród na za-
kończenie rozgrywek byli: 
burmistrz Sochaczewa Piotr 
Osiecki, wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Adam Orliński, 
starosta sochaczewski Jolan-
ta Gonta oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

SKŁADY DRUŻYN:
1. Volley Team Płock: Paweł Jankowski, Damian 
Mielczarek, Przemysław Kowalski, Patryk Jóźwiak, 
Mateusz Chmielewski, Piotr Domański, Bartłomiej 
Jankowski, Kamil Witkowski, Adam Hejcelman, 
Patryk Szulecki, Robert Myzia, Jarosław Sulkowski

2. UKS Siatkarz Stare Babice: Marcin Jakubowski, 
Karol Rusak, Kamil Rusak, Paweł Dryński, 
Krzysztof Twardowski, Michał Grzeszkowski, 
Piotr Łuczak, Paweł Dryński, Mateusz Grabowski, 
Mariusz Cendrowski, Przemysław Szmyd, Artur 
Sadlakowski, Michał Góralski, Mikołaj Gojdź, 
Krzysztof Ostapski, Wojciech Zakościelny

3. SRS Most Wyszogród: Radosław 
Pachelski, Jerzy Jędrzejak, Grzegorz Kozak, 
Marek Nowak, Piotr Błaszczyk, Marcin Błaszczyk, 
Mateusz Błaszczyk, Tomasz Rogoziński, Emil 
Jasiński, Mariusz Pakuła, Piotr Idźkowski, 
Kamil Wierzchowski, Mariusz Sobczak, Łukasz 
Lewandowski, Paweł Stańczak

4. ZSR CKU Sochaczew: Przemysław Woźniak, 
Sławomir Grzelak, Bartłomiej Kacprzak, Bernard 
Kacprzak, Piotr Mydlak, Maksymilian Supera, 
Wojciech Socha, Cezary Michalski, Marcin 
Zwierz, Marcin Topolski, Marcin Gawroński, 
Kamil Dorodziński, Konrad Tomaszewski, Patryk 
Kowalski, Łukasz Smędowski

5. Teresin: Robert Woźniak, Krystian 
Woźnicki, Karol Sapigórski, Piotr Czaplicki, Konrad 
Kierzkowski, Maciej Wójcik, Kamil Kaczmarek, 
Dominik Wieczorek, Dariusz Wawrzyńczak, Roland 
Zakrzewski, Leszek Niedziński, Robert Stańczak, 
Jakub Racinowski, Mateusz Leszczyński, Michał 
Sapigórski, Patryk Mostek

6. Volley Sochaczew: Andrzej Koźbiał, Michał Werłaty, 
Adam Cierebiej, Krzysztof Rąg, Damian Rąg, Jakub 
Stasiak, Tomasz Walczewski, Krzysztof Mamcarz, 
Robert Gajda, Karol Stachurski, Jacek Raczkowski, 
Maciej Nowicki, Łukasz Bartosiewicz, Piotr 
Wróblewski, Karol Kaźmierczak, Dawid Grochowski

7. KS Piast Feliksów: Piotr Ostrowski, Mateusz 
Ostrowski, Łukasz Ostrowski, Mateusz Burzyński, 
Artur Rokicki, Mateusz Grzegorek, Adrian 
Kucharewicz, Piotr Fergin, Adam Wiśniewski, 
Mateusz Koperski, Grzegorz Podenas, Jarosław 
Koza, Dominik Jagoda, Patryk Pliszka, Krzysztof 
Wieczorek, Karol Dmoch

8. Wolne Elektrony: Michał Gmurek, Krzysztof 
Wąsowski, Michał Kiełbasa, Szymon Mikołajczyk, 
Mateusz Rosa, Damian Szachowicz, Maciej Kenig, 
Michał Adamczyk, Jakub Rykała, Jakub Sakowski, 
Daniel Markuszewski, Dawid Czupryński, 
Mateusz Antoszewski, Kamil Ziółkowski, Antoni 
Gołębiowski, Damian Kacprzak

Wyniki I rundy Play-off (30-31.03)
KS Piast Feliksów – Teresin 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)
MVP:  Krystian Woźnicki (Teresin)
Wolne Elektrony – Volley Sochaczew 0:3 
(22:25, 25:27, 18:25)

MVP: Michał Werłaty (Volley Sochaczew)
UKS Siatkarz Stare Babice – ZSR CKU Sochaczew 3:0 
(25:21, 25:21, 25:17)

MVP: Marcin Jakubowski (UKS Siatkarz Stare Babice)
SRS Most Wyszogród – Volley Team Płock 0:3 
(33:35, 23:25, 19:25)

MVP: Patryk Szulecki (Volley Team Płock)
KS Piast Feliksów – Teresin 2:3 
(25:18, 25:20, 20:25, 22:25, 12:15)

MVP: Krystian Woźnicki (Teresin)
Wolne Elektrony – Volley Sochaczew 3:1, 
złoty set 18:25

MVP: Jacek Raczkowski (Volley Sochaczew)
UKS Siatkarz Stare Babice – ZSR CKU Sochaczew 3:1 
(25:20, 25:15, 22:25, 25:17)

MVP: Marcin Jakubowski (UKS Siatkarz Stare Babice)
SRS Most Wyszogród – Volley Team Płock 3:1 
(25:22, 25:16, 29:31, 28:26) złoty set 21:25

MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)

Wyniki finałów ALPS (6-7.04)
Mecze o VII miejsce: 
KS Piast Feliksów – Wolne Elektrony 3:0 – walkower
KS Piast Feliksów – Wolne Elektrony 3:0 
(25:20, 25:20, 25:17)

MVP: Łukasz Ostrowski (KS Piast Feliksów)
Mecze o V miejsce: 
Teresin – Volley Sochaczew 3:0 (25:23, 25:20, 30:28)
MVP: Maciej Wójcik (Teresin)
Teresin – Volley Sochaczew 3:1 
(25:23, 25:22, 23:25, 25:19)

MVP: Krystian Woźnicki (Teresin)
Mecze o III miejsce: 
ZSR CKU Sochaczew – SRS Most Wyszogród 3:2 
(25:16, 23:25, 25:16, 20:25, 15:11)

MVP: Marcin Gawroński (ZSR CKU Sochaczew)
ZSR CKU Sochaczew – SRS Most Wyszogród 0:3 
(19:25, 17:25, 16:25)

MVP: Marcin Błaszczyk (SRS Most Wyszogród)
Finał 
UKS Siatkarz Stare Babice – Volley Team Płock 3:2 
(25:22, 25:17, 22:25, 22:25, 15:8)

MVP: Krzysztof Ostapski (UKS Siatkarz Stare Babice)
UKS Siatkarz Stare Babice – Volley Team Płock 1:3 
(18:25, 21:25, 25:15, 19:25)

MVP: Patryk Szulecki (Volley Team Płock)

Volley Płock wygrywa ligę siatkówki
Grali w chodakowskiej hali przez blisko pół roku. Jubileuszowa XXV edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej dobiegła końca. 
W weekend 6-7 kwietnia rozegrano fi nały. Drużyna Volley Team Płock zwyciężyła w dwumeczu o pierwsze miejsce z zespołem 
UKS Siatkarz Stare Babice. Brązowe medale odebrała ekipa SRS Most Wyszogród, czwartą lokatę zajęli sochaczewscy „Ogrodnicy”.

Piotr Domański odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika sezonu
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30 marca piłkarze z Cho-
dakowa pojechali do Gą-
bina. Stawką meczu było 
pierwsze miejsce w ligo-
wej tabeli. Do przerwy bia-
ło-zieloni, po golu Adriana 
Tomczyka, prowadzili. Jed-
nak w drugiej części Błękit-
ni zdominowali grę i zdołali 
przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę. 

W minioną niedzielę 7 
kwietnia Bzura zagrała dru-
gie spotkanie na wyjeździe. 
Tym razem na boisku w Słu-
bicach piłkarze prowadzeni 
przez trenera Pawła Rzy-
mowskiego, walczyli z Szo-
penem Sanniki. Do przerwy 
był remis 1:1. Biało-zieloni 
mogli wyjść na prowadze-
nie, nie wykorzystali jednak 
rzutu karnego. 

Kolejną   „jedenastkę” 
dla Bzury sędzia podyk-
tował chwilę po zmianie 
stron. Tym razem bramkarz 
Szopena został pokonany. 
Chwilę później, po technicz-

nym strzale pod poprzecz-
kę, było już 3:1. Na kwadrans 
przed końcem wynik po-
nownie został podwyższony. 
Kilka razy po stronie gospo-
darzy na wysokości zadania 
stanął bramkarz. W drugiej 

połowie, co prawda wpuścił 
trzy gole, lecz wybronił wiele 
innych strzałów lecących w 
światło bramki. 

Dobre wiadomości dla 
chodakowskiego zespołu 
doszły po meczu (były roz-

grywane równolegle) w Ma-
łej Wsi. Tamtejsza Spójnia 
pokonała Błękitnych Gąbin 
2:1. Pozwoliło to powrócić 
biało-zielonym na fotel li-
dera.

Pierwszy mecz w run-
dzie wiosennej Bzura ro-
zegra w Chodakowie w 
niedzielę 14 kwietnia. Biało-
-zieloni zmierzą się z druży-
ną Wisły Główina-Sobowo. 
Początek spotkania o godzi-
nie 16.00.

Z potknięciem, ale 
nadal na fotelu lidera
Piłkarze Bzury Chodaków rozpoczęli rundę rewanżową w płockiej A-klasie. 
Pomimo przegranej w meczu na szczycie z Błękitnymi Gąbin, po dwóch kolejkach 
rozegranych wiosną, biało-zieloni zajmują pierwsze miejsce w tabeli. 

Tabela po XIII kolejce
1. Bzura Chodaków 59-13 34
2. Błękitni Gąbin 37-10 32
3. Zorza Szczawin Kościelny 29-25 25
4. Wicher Cieszewo 33-23 24
5. Spójnia Mała Wieś 44-24 23
6. GKS Góra 27-28 17
7. Szopen Sanniki 32-35 16
8. ULKS Ciółkowo 14-28 16
9. Wisła Główina-Sobowo 24-38 14
10. Mazowia Słubice 17-32 13
11. Polonia Radzanowo 20-31 8
12. Wisła Nowy Duninów 6-55 1

Błękitni Gąbin – Bzura Chodaków 1:2 (0:1)
Bramka: Adrian Tomczyk

Bzura: M. Kowalski, Żółtowski, Kawczyński, J. Kowalski (Strzelczyk), Stypuła (Basiński, 
Karczewski), Adamski (Krawczak), Wierzbicki, Tomczyk, Jeznach, Stencel, Kacprzak

Szopen Sanniki – Bzura Chodaków 1:4 (1:1)
Bramki: Adrian Tomczyk, Piotr Krawczak, Kamil Kacprzak (k), Jan Wierzbicki

Bzura: M. Kowalski, Żółtowski (Karczewski), Kawczyński, J. Kowalski, Krawczak (Adamski), 
Stypuła, Wierzbicki, Tomczyk (Krzysztof Kacprzak), Jeznach, Strzelczyk, Kamil Kacprzak

Dopiero 28 kwietnia piłka-
rze KS Orkan Sochaczew 
rozpoczną rozgrywki run-
dy wiosennej w płockiej 
B-klasie. Wiadomo już, że 
pierwsze dwa spotkania 
sochaczewska drużyna wy-
gra walkowerem, bowiem 
zespoły Relax Miszewo 
Murowane i Czarni Rempin 
wycofały się z rozgrywek. 

W ramach przygotowań 
przed sezonem, w których 
Orkan walczy o awans do 
wyższej klasy rozgrywek, 
piłkarze zagrali cztery spa-
ringi. W ostatnim test-me-

czu, w niedzielę 31 marca, 
pokonali drużynę Sokoła 
Budki Piaseckie 4:0. Dwie 
bramki dla Orkana zdobył 
Cezary Czarnecki, jedną 
Dawid Kuśmider. Rywale 
wbili też gola samobójczego.

W meczu zagrali: Anto-
ni Gomza (Dawid Kuśmi-
der), Robert Kołodziejczak, 
Radosław Jaworski, Rado-
sław Strzelczyk, Grzegorz 
Aff ek, Kamil Jeznach, Mar-
cin Kaczorowski, Patryk 
Malinowski,   Przemysław 
Bardziński, Kamil Śmigiel, 
Damian Maćkiewicz, Ce-
zary Czarnecki, Mateusz 

Kaczorowski, Damian Łu-
kawski, Piotr Tomaszewski, 
Wiktor Piętak.

To będzie krótka run-
da. Drużyna prowadzona 
przez trenera Józefa Szajew-
skiego w miesiąc zagra pięć 
spotkań, w tym dwa u sie-

bie. Mecze podczas remon-
tu płyty głównej stadionu 
przy ul. Warszawskiej będą 
rozgrywane na bocznym 
boisku. Po rundzie jesiennej 
Orkan jest liderem płockiej 
B-klasy. Jeśli forma piłkarzy 
się utrzyma, to w przyszłym 
sezonie sochaczewska eki-
pa będzie rywalizować w A-
-klasie (awansują dwie naj-
lepsze drużyny).
Terminarz rozgrywek:
28.04 (niedziela) - Lwówianka Lwówek - Orkan g. 15.00
4.05 (sobota) - Orkan - Huragan Bodzanów g. 17.00
11.05 (sobota) - Orkan - Zjednoczeni Bulkowo g. 17.00
19.05 (niedziela) - Unia II Czermno - Orkan g. 18.00
26.05 (niedziela) - Sparta Mochowo - Orkan g. 17.00

Pięć meczów w rundzie rewanżowej

Jedna z największych tego 
typu imprez sportowych w 
Polsce, jaką jest Turniej Dzi-
kich Drużyn o Puchar Stowa-
rzyszenia Odnowy Sochacze-
wa „Zamek” odbędzie się w 
tym roku w sobotę 18 maja. 

To już dziewiętnasta edycja roz-
grywek, których pomysłodaw-
cą jest poseł Maciej Małecki. We 
wtorek, 16 kwietnia rozpocznie 
się przyjmowanie zgłoszeń od ze-
społów, które wybiegną na boiska 
w Chodakowie. Zapisy potrwa-
ją do 6 maja. Warto się pośpie-
szyć, bo liczba uczestników jest 
ograniczona – obowiązuje limit 
16 drużyn w danej kategorii. Pa-
miętajmy też, iż zapisów może 
dokonać wyłącznie pełnoletni 
opiekun zespołu, na podstawie 
pisemnej zgody rodziców zawod-
ników. Nie będzie możliwości 
zgłoszenia w dniu turnieju.

Na boisku w każdym ze-
spole wystąpi sześciu zawodni-
ków, w tym bramkarz. Każda 
drużyna do rozgrywek może 
zgłosić maksymalnie 10 za-
wodników. Rywalizacja odbę-
dzie się w pięciu kategoriach: 
„Skrzaty” (U-10), „Orliki” (U-
13), „Junior” (U-16), mężczyźni 
open oraz kobiety open.

Zgłoszenia przyjmowa-
ne będą w sekretariacie MOSiR 
(pływalnia „Orka” - ul. Olim-
pijska 3) lub w budynku MOSiR 
przy ul. Chopina 101. Tam do-
stępne będą formularze zgłoszeń 
i  zgody rodziców, można też je 
będzie pobrać ze stron interneto-
wych – maciejmalecki.pl, socha-
czew.pl, mosir.sochaczew.pl lub 
z fanpage’a turnieju na Facebo-
oku. Szczegółowe informacje o 
zawodach można uzyskać pod 
nr. tel. 46 862 77 59, 46 863 26 20, 
mail: mosirorka@interia.pl

Zapisy od 16 kwietnia

VII edycja Majowego Socha-
czewskiego Rajdu Rowero-
wego odbędzie się w sobotę 4 
maja. Peleton wystartuje o go-
dzinie 10.00 z placu Kościusz-
ki. Rowerzystów czeka w tym 
roku 38-kilometrowa trasa. 
Zapisy już prowadzi Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Swój udział można zgłosić wy-
syłając maila na adresy: zglosze-
niamosirsochaczew@gmail.com 
lub mosir@mosir.sochaczew.pl. 
Można też dokonać tego osobi-
ście w sekretariacie MOSiR przy 
ul. Olimpijskiej 3 (pływalnia 
„Orka”). Druki zgłoszeń - od-
dzielne dla dorosłego i dziecka 
- dostępne są na miejskim por-
talu www.sochaczew.pl, stronie 
internetowej www.mosir.socha-
czew.pl oraz w sekretariacie MO-
SIR. Osoby poniżej 18 roku życia 
mogą zostać zgłoszone jedynie 
przez rodziców. W rajdzie na 
własnych rowerach mogą wziąć 
udział dzieci powyżej 7 roku ży-
cia. Młodsze jadą w charakterze 
pasażera. Dzieci do lat 14 mogą 
wziąć udział w rajdzie wyłącznie 
pod opieką dorosłych.

Organizowany przez mia-
sto rajd rowerowy to cieszące 
się ogromną popularnością wy-
darzenie. Każdego roku na wy-
cieczkę jednośladami wyrusza 
blisko 1000 osób. Jadą dzieci, 
ich rodzice, dziadkowie. 

Peleton, już tradycyjnie, wy-
startuje o godzinie 10.00 z pla-
cu Kościuszki. Biuro rajdu bę-
dzie czynne od godz. 8.30. Będzie 
można w nim odebrać pakiety 
startowe, w ramach których znaj-
dą się m.in. kamizelki odblasko-
we i identyfi katory wraz z trasą 
rajdu. W tym roku będzie ona li-
czyła 38,3 km. Rajd pojedzie ul. 
Płocką, Gawłowską i w Żuko-
wie skręci w lewo, w kierunku 
Młodzieszyna. Dalej trasa będzie 
prowadzić przez miejscowości: 
Skutki, Karolków Rybnowski, 
Lubiejew, Erminów, Antoniew. 
Rajd zakończy się w Stodole nad 
Bzurą (Kozłów Biskupi). Tam od-
będzie się piknik rodzinny. Będą 
gry i zabawy dla najmłodszych 
oraz konkursy z nagrodami. 

Organizatorami wydarze-
nia są Urząd Miejski w Socha-
czewie oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Zaproszenie na rajd




