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Sochaczewska majówkaU nas
przeczytasz:

XIV Kiermasz Wielkanocny
Starostwo Powiatowe w Socha-
czewie wraz z hotelem „Chabrowy 
Dworek” w Serokach Wsi zorgani-
zowało kiermasz świąteczny „Wiel-
kanoc na Mazowszu”. Ciesząca 
się dużym zainteresowaniem 
wśród wystawców i zwiedzających 
impreza wystawienniczo-
-promocyjna doskonale wpisuje 
się w okres przedświąteczny, 
kiedy przygotowujemy się, by jak 
najlepiej przeżyć Wielkanoc

Wesołego alleluja! 
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Mieszkańcy Płocka, którzy zbudowali domy lub 
mają mieszkania znajdujące się na działkach 
skarbu państwa mogą się stać właścicielami tych 
gruntów za 5 procent wartości. Na podobną ulgę 
czekają mieszkańcy Sochaczewa i – doczekają się.

Niedziela Palmo-
wa rozpoczęła 
Wielki Tydzień. 
I choć jest to dla 
katolików trudny 
czas, nad któ-
rym górują krzyż 
i męka Jezusa 
Chrystusa, to 
przecież wiemy, 
że po tym 
smutku przyj-
dzie ogromna 
radość. Takiej 
świątecznej 
radości życzymy 
sobie i naszym 
Czytelnikom

Redakcja

Strona 7
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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

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Wywodzi się ona zarówno z 
tradycji chrześcijańskiej, jak 
i dawnych wierzeń pogań-
skich, o czym przypomina-
ją wydawnictwa poświęco-
ne obrzędom wielkanocnym. 
Najbardziej znane to chłosta-
nie się palmami i połykanie 
pączków z gałązki wierzbo-
wej. Miało to zapobiec choro-
bom gardła, płuc i wszelkim 
bólom, a wspominał o tym już 
Mikołaj Rej w połowie XVI w.

W sposób szczególny 
kultywuje się w Polsce zwy-
czaj święcenia palm, które, 
zgodnie z tradycją, powinny 
zawierać wierzbowe gałąz-
ki. Oprócz nich w palmach 

znajdował się barwinek, su-
szone i żywe kwiaty, trawy. 

Z biegiem lat do wyglądu 
palm przywiązywano coraz 
większe znaczenie. Dzisiaj są 
to małe arcydzieła, będące 
często przedmiotem rywali-
zacji. W sochaczewskiej pa-
rafi i św. Wawrzyńca od lat 
organizowany jest konkurs 
na największą palmę. Dzię-
ki temu powstają przepiękne 
kilkumetrowe dekoracje wy-
konywane przez całe rodziny 
lub grupy kościelne. Tradycją 
stała się także sprzedaż przed 
kościołem palemek wyko-
nanych w świetlicy Caritas. 
W ten sposób dzieci zbierają 
datki na wakacyjny wyjazd, a 
wierni idący na msze chętnie 
ten pomysł wspomagają.

Żywa tradycja Niedzieli Palmowej
Niedziela Palmowa, zwana też Wierzbną lub Kwietną, obchodzona jest w Polsce od czasów średniowiecza. Święto zostało 
ustanowione na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy witano go gałązkami palmowymi i 
oliwnymi. Jak cały okres Wielkanocy, również Niedziela Palmowa, ma bogatą symbolikę.

Jak co roku Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej zapro-
sił pensjonariuszy i przy-
jaciół placówki do wspólne-
go świętowania. Było ono 
wspaniałym preludium dla 
zbliżającej się Wielkanocy. 

Grupa artystyczna działa-
jąca w DDPS przygotowała 
pod kierunkiem Jadwigi Or-
czyk-Miziołek program, któ-
rego mottem był cytat z Jana 
Pawła II „Miłości bez krzy-
ża nie znajdziecie, a krzyża 

bez miłości nie uniesiecie”. 
Oprawę muzyczną zapewnił 
Arkadiusz Mamcarz. Arty-
stów wspomógł również Da-
wid Żakowski, instruktor te-
atralny z Sochaczewskiego 
Centrum Kultury.  

Życzenia zebranym zło-
żyli burmistrz Piotr Osiec-
ki, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Edward Sta-
siak oraz dyrektor DDPS Te-
resa Michałowska. Następ-
nie do zebranych zwrócił się 
ks. Kazimierz Wojtczak, pro-

boszcz trojanowskiej parafi i. 
Ponieważ spotkanie wypada-
ło w Wielki Czwartek (18.04), 
zbiegło się ono z Dniem Ka-
płaństwa i Eucharystii, zwró-
cił on uwagę na to, jak trudne 
zadanie stoi przed księżmi w 
dzisiejszych czasach. Zaape-
lował również o modlitwę w 
ich intencji. 

Tradycyjnie zebrani po-
dzielili się wielkanocnym 
jajkiem, a na koniec zasiedli 
do wspólnego świątecznego 
stołu.  (ap)

Przedświątecznie i uroczyście w DDPS
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Niech Jezus Chrystus, który zmartwychwstał aby nas 
zbawić, hojnie darzy zdrowiem i radością,
niech wniesie szczęście do każdego domu

i sprawi, by w naszym życiu, w naszych rodzinach 
i w naszej Ojczyźnie

zwyciężały miłość i nadzieja!
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy

życzy

Maciej Małecki
Przewodniczący Komisji ds. Energii 

i Skarbu Państwa 
Poseł na Sejm RP

W tym szczególnym okresie Świąt Wielkiejnocy
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Sochaczewa życzenia
wyjątkowej, rodzinnej atmosfery przy rodzinnym stole,

pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech te święta będą pełne wiosennego nastroju,
i wiary w siłę odradzającego się życia

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni nas wszystkich pokojem i wiarą,
da moc pokonywania codziennych trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy, by Święta Wielkanocne 

przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek

 Jolanta Gonta
Starosta Sochaczewski

Andrzej Kierzkowski
Przewodniczący
Rady Powiatu 

Tadeusz Głuchowski
Wicestarosta Sochaczewski  

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Autorzy wydawnictwa z 2005 
r., przygotowanego na zlece-
nie Starostwa Powiatowego 
w Sochaczewie, na przykła-
dzie dziewiętnastowieczne-
go dworu w Bielicach poka-
zali, jak przygotowywano się, 
a później obchodzono Wiel-
kanoc. Dwór rodziny Kory-
but-Woronieckich już nie ist-
nieje, ale pozostały po nim 
pamiątki i dokumenty.

Zacznijmy od tego, że 
Wielki Post w dworze w Bieli-
cach był rygorystycznie prze-
strzegany. Jadano głównie 
postne zupy i ryby pod róż-
nymi, choć niewyszukanymi, 
postaciami. Jeśli była kasza 
lub ziemniaki, to tylko okra-
szone olejem. Jeszcze surow-
sze zasady panowały podczas 
Wielkiego Tygodnia, kie-
dy we dworze jadało się raz 
dziennie, a w Wielką Środę 
i Wielki Piątek całodzienne 
pożywienie stanowiła krom-
ka chleba i szklanka herbaty.

Skromnie bywało w 
chłopskich chatach, gdzie 
przez 40 dni postu podsta-
wowym jedzeniem był żur 
i śledź. Nic więc dziwnego, 
że Wielkanocy wyczekiwa-
no nie tylko ze wzniosłych 
względów religijnych, ale też 
bardziej przyziemnych i czy-
sto egzystencjalnych. Jak pi-
sze Hanna Szymanderska w 
książce „Polska Wielkanoc” 
jedną z największych atrak-
cji tych świąt było wielkie 
obżarstwo. Już od Niedzieli 
Palmowej czekano z niecier-
pliwością na ten dzień, śpie-
wając:

„Jedzie Jezus jedzie
Weźmie żur i śledzie
Kiełbasy zostawi 
I pobłogosławi...”
Wróćmy jednak do po-

bliskich Bielic. „Na dwa ty-
godnie przed świętami wiel-
kanocnymi zaczynały się w 

bielickiej kuchni przygoto-
wania. Klucznica, fraucymer 
oraz dworski kucharz mieli 
pełne ręce roboty. Oprócz szy-
kowania rozmaitych potraw 
mięsnych, najwięcej pracy 
wymagał wypiek mazurków 
oraz bab wielkanocnych, któ-
rych zawsze musiało być kilka 
rodzajów” - czytamy w „Wę-
drówkach kulinarnych po zie-
mi sochaczewskiej”.

Autorzy opracowania po-
kusili się nawet o dokład-
ny opis tego, jak wyglądało 
przygotowanie długo ocze-
kiwanych słodkości. „Do wy-
rabiania ciasta służyły spe-
cjalne   drewniane   niecki, 
wykonane z jednego kawałka 
grubego pnia, wewnątrz wy-
żłobionego. Dwie dziewczy-
ny stawały naprzeciw siebie, 
wbijały do niecki kopę żółtek; 
białka odrzucały do garn-
ka. Przez około pół godziny, 
bez przerwy, ubijały je dłoń-
mi. Gdy już żółtka zaczyna-
ły trochę gęstnieć i bielały, 

dworska klucznica dodawała 
cukier, a dziewczyny ponow-
nie je ubijały przez pół go-
dziny. Dopiero do tak ubitej 
masy wsypywano dwa fun-
ty mąki i znowu całą godzi-
nę mieszano. W końcu do-
dawano drożdże, roztopione 
masło, substancje zapacho-
we i ponownie przez pół go-
dziny mieszano ciasto. Na-
stępnie całą zawartość niecek 
okrywano starannie w cie-
płym miejscu i po godzinie 
„rośnięcia” wlewano do do-
brze wysmarowanej masłem 
formy. W formach ciasto ro-
sło dalej, a gdy już odpowied-
nio podrosło, wstawiano je 
do gorącego pieca. Z kopy 
żółtek wychodziły dwie baby 
i sztuką nie lada było ich wy-
dobycie z form, gdy się już 
upiekły. Baby układano na-
stępnie na poduszki, przy-
kryte prześcieradłami, a po-
tem, by uniknąć zakalca, 
lekko, bardzo ostrożnie tur-
lano, aż do ostygnięcia”.

Okazuje się więc, że wy-
konanie ciast było ciężką i 
mozolną pracą, a przecież 
oprócz ciast trzeba było przy-
gotować mięsiwa. W bie-
lickim dworze były to: dwa 
rodzaje szynek (maryno-
wano-wędzona i peklowa-
na gotowana), prosię pieczo-
ne z zarumienioną skórką i 
z chrzanem w pyszczku, kil-
ka rodzajów kiełbas, salceso-
nów, pieczone indyki i per-
liczki, no i całe mnóstwo 
gotowanych  jaj.

Cały ten smakowity ar-
senał czekał do rezurekcji, 
czyli porannej mszy w Wiel-
ką Niedzielę. Dopiero po po-
wrocie z kościoła domownicy 
zasiadali do śniadania. A jak 
pisze w swojej książce Han-
na Szymanderska, „...ten kto 
rezurekcję przespał, nie miał 
prawa jeść święconego”. Dla-
tego mniejsze i większe ko-
ścioły wypełniały się po brze-
gi, a po mszy „wyposzczeni 
ludzie spieszyli do domu na 
Wielkie Śniadanie”.

Książeczka   „Wędrów-
ki kulinarne po ziemi so-
chaczewskiej” zawiera także 
tradycyjne przepisy. Wśród 
nich znajdziemy   wielkanoc-
ny pasztet z królika, ćwi-
kłę, żur staropolski, czy 
wielkanocną szynkę w cie-
ście. Przepisy pochodzą od 
mieszkańców naszego po-
wiatu, co świadczy o ich 
przywiązaniu do tradycji. 
Także tej kulinarnej.

Wymienione przeze mnie 
pozycje książkowe oraz wie-
le innych opracowań o zwy-
czajach i obrzędach, nie tylko 
wielkanocnych, znajdą czy-
telnicy w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w kramnicach 
przy ul. 1 Maja. Polecam.

Wielkanoc na ziemi 
sochaczewskiej
Poszukując materiałów o świętach Wielkiejnocy na Mazowszu, dzięki niezwykle pomocnym 
bibliotekarkom z kramnic, natrafi łam na skromne, acz cenne wydawnictwo prezentujące m.in. 
wielkanocne świętowanie na naszym terenie. Są to „Wędrówki kulinarne po ziemi sochaczewskiej”, 
które wyszły spod pióra Kazimierza Jacka Górnickiego i Aleksandra Grzegorza Turczyka.

Skoro o tradycji kulinarnej mowa, warto dodać, że co prawda nie z okazji Wielkanocy, a Dni 
Sochaczewa, powstał największy mazurek w Europie. W czerwcu 2011 roku, z okazji święta 
miasta, na zlecenie ratusza, ciasto przygotowała cukiernia Lukrecja. Mazurek miał 9 metrów 
długości i 80 cm szerokości. Do jego przygotowania użyto 600 jaj, 42 kg czekolady, 30 litrów 
oleju i 10 kg cukru! 
Pisze o tym „Angora” w swoim ostatnim, świątecznym wydaniu. 
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY „WIELKANOC NA MAZOWSZU”

MIASTO I POWIAT

Kolejna edycja kiermaszu świą-
tecznego promującego ręko-
dzielnicze tradycje wielkanoc-
ne na Mazowszu, ale nie tylko, 
ściągnęła w tym roku ponad 40 
wystawców - tak prywatnych, 
jak i reprezentujących instytu-
cje pomocowe, oświatowe - set-
ki zwiedzających i kupujących. 
Kiermasz „Wielkanoc na Ma-
zowszu”, odbył się 14 kwietnia 
w Chabrowym Dworku w gmi-
nie Teresin. 

W tym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, można było 
kupić wiele świątecznych ozdób 
i dekoracji. Były m.in. pisanki, 
palmy, baranki, serwety oraz 
inne wyroby, jak choćby z masy 
solnej, cukiernicze, pszczelar-
skie, sprzedawano także rzeź-
by, obrazy czy biżuterię, a nawet 
ręcznie robione maskotki.  

Po godzinie 13.00 palemki, 
koszyczki i całe stoiska poświę-
cił o. Sebastian Bielski z parafi i 
w Niepokalanowie. Twórcom 
i artystom ludowym oraz licz-
nie przybyłym zwiedzającym 
za udział w kiermaszu podzię-
kowała starosta sochaczewski 
Jolanta Gonta, która podkre-
ślała potrzebę kultywowania i 
utrwalania polskich tradycji i 
zwyczajów związanych z nad-
chodzącym świątecznym cza-
sem.

Atrakcją dla wystawców, 
którzy mają możliwość zapre-
zentowania swoich wyrobów, 
był konkurs na najciekawsze 
stoisko, dekorację wielkanoc-
ną oraz pisankę. I tak, puchar 
Banku Spółdzielczego w Teresi-
nie za najciekawsze stoisko tra-
fi ł do Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Załusko-
wie. Natomiast jeden puchar 
starosty za najładniejszą deko-
rację wielkanocną powędrował 
w tym roku do Barbary Pachol-
skiej z Kromnowa a drugi - za 
najciekawszą pisankę otrzyma-
ła Barbara Bogucka z gminy 
Leoncin.

Specjalnie przygotowa-
ny przez kuchnię „Chabrowe-
go Dworku” stół zawierał po-
trawy regionalne i tradycyjne, 
m.in. indyka faszerowanego, 
szynkę wędzoną z jajkiem w 
galarecie czy parzoną w soku 
z pomarańczy, był też schab 
pieczony, pasztety, sałatki i jaj-
ka - w kilku odsłonach a tak-
że ciasta, w tym babki, serniki 
i mazurki.

Organizatorem   imprezy 
jest niezmiennie Starostwo Po-
wiatowe w Sochaczewie oraz 
właściciele hotelu „Chabrowy 
Dworek” - Maria i Jerzy Haber 
wraz z synami - Michałem i Jac-
kiem. Od kilku już lat kiermasz 
wspiera Bank Spółdzielczy w 
Teresinie z prezes Wandą Wró-
blewską na czele.

Na kiermasz, jak zawsze, 
przybyło wielu mieszkańców 
niemal z całego powiatu oraz 
samorządowcy ziemi socha-
czewskiej. Byli z nami m.in. Ma-
ciej Małecki, poseł na Sejm RP, 
Adam Orliński, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Mazowiec-
kiego, Jolanta Gonta - starosta, 
Tadeusz Głuchowski - wice-
starosta, Andrzej Kierzkowski 
- przewodniczący Rady Powia-
tu oraz Anna Ulicka - członek 
Zarządu Powiatu, a także Ma-
rek Olechowski, wójt gminy 
Teresin, Bogdan Linard, prze-
wodniczący Rady Gminy w Te-
resinie, Sylwester Kaczmarek, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej, Mirosław Orliński, wójt 
gminy Sochaczew, Damian Ja-
worski, wójt gminy Rybno wraz 
z Sylwią Feligą, przewodniczą-
cą Rady Gminy w Rybnie oraz 
Wanda Wróblewska, prezes 
Banku Spółdzielczego w Tere-
sinie. Nie mogło zabraknąć go-
spodarzy Chabrowego Dwor-
ku - rodziny państwa Habrów 
a także radnych gminnych i po-
wiatowych.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Rybnie 13 kwietnia 
gościła   przedstawicieli 
Domu Pomocy Społecznej z 
Młodzieszyna, którzy  za-
prezentowali wielkanocne 
rękodzieło: jajeczka, stro-
iki, wianki. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się palmy wyko-
nane przez mieszkańców z 

tradycyjnych gałązek, traw, 
bukszpanu, kłosa, bazi z 
wplecionymi   kwiatami. 
Przedświąteczny kiermasz 
wprowadził uczestników w 
obchody Niedzieli Palmo-
wej i związanych z tym tra-
dycji. 

Miłym akcentem było 
wzajemne składanie sobie 
życzeń, którymi dzielimy 
się również z Państwem. 

Tradycja określa 
naszą tożsamość
Już po raz czternasty Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wraz z hotelem „Chabrowy Dworek” 
w Serokach Wsi zorganizowało kiermasz świąteczny „Wielkanoc na Mazowszu”. Ciesząca się dużym 
zainteresowaniem wśród wystawców i zwiedzających impreza wystawienniczo-promocyjna doskonale 
wpisuje się w okres przedświąteczny, kiedy przygotowujemy się, by jak najlepiej przeżyć Wielkanoc. 

Wielkanocne rękodzieło

Środowiskowy Dom Samopomocy 11 kwietnia zaprosił na 
spotkanie wielkanocne. W uroczystości wzięli udział m.in. 
burmistrz Piotr Osiecki wraz ze swoimi zastępcami Markiem 
Fergińskim i Dariuszem Dobrowolskim oraz dyrektor MOPS 
w Sochaczewie Zofi a Berent. Nie zabrakło pieśni wielkanoc-
nych przy akompaniamencie Piotra Milczarka. Pokarmy po-
święcił zaprzyjaźniony z placówką ks. Andrzej Kita. (seb)

Świątecznie w ŚDS

Wychowankowie Miejskiego Żłobka Integracyjnego razem 
z babciami i dziadkami przygotowywali ozdoby na zbliżają-
ce się święta wielkanocne. Wszystkie sześć grup maluchów 
uczestniczyło w zajęciach warsztatowych, podczas których 
wspólnie z dorosłymi tworzyli kolorowe wiosenne dekoracje.

Z babcią i dziadkiem
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Już wiemy, że zorganizo-
waniem Sochaczewskiego 
Kina Plenerowego zajmie 
się w tym roku � rma Re-
con z Płocka, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu na wykonanie 
tego zadania. 

Pokazy fi lmowe odbywać się 
będą na pl. Kościuszki - 27 
czerwca i 11 lipca (o 21.30) 
oraz 25 lipca i 8 sierpnia (o 
21.00). Do dyspozycji widzów 

będzie 120 leżaków. Organi-
zator zapewni również tyle 
samo porcji darmowego po-
pcornu. Filmy kina letniego 

wybiorą widzowie. W maju 
uruchomiona zostanie stro-
na kino.sochaczew.pl, gdzie 
znajdziemy listę fi lmów i 

spośród nich mieszkańcy 
wybiorą cztery najciekawsze. 
Zwyciężą obrazy z najwięk-
szą liczbą głosów. Do wybo-
ru będzie ponad 130 tytułów, 
w tym m.in. „Autor widmo”, 
„Bitwa o Sewastopol”, „Coco 
Chanel”, „Historia Roja”, 
„Niesamowici bracia Bloom”, 
„Planeta singli”, „Siedmiu 
Krasnoludków ratuje Śpiącą 
Królewnę”, „Wakacje Miko-
łajka”, „Amok”, „Twarz”. 

daw

Filmy wybierzemy w maju

Krótko z miasta
ZWiK układa wodociąg w Kochanowskiego
15 kwietnia Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął 
budowę sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego. 
Prace będą polegały na ułożenia rur o długości 480 m.
Znaczna część prac zostanie wykonania metodą bez-
wykopową. Układanie sieci rozpoczęto od skrzyżowa-
nia ulicy Kochanowskiego z Targową. Roboty skończą 
się na wysokości skrzyżowania Kochanowskiego 
z ul. Konopnickiej. 

Pomóżmy rodzinie poszkodowanej w pożarze
29 marca w wyniku pożaru poważnemu zniszczeniu 
uległo mieszkanie znajdujące się w jednym z bloków 
na terenie Sochaczewa. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zwraca się z prośbą o wsparcie rodziny, 
którą dotknęła ta tragedia. Potrzebne jest okno poko-
jowe, drzwi wejściowe, meble kuchenne i pokojowe 
oraz materiały budowlane - farby, gładź gipsowa i inne 
materiały wykończeniowe. Szczegółowych informacji 
na temat potrzeb poszkodowanej rodziny udziela Ewa 
Pawlak tel. 503-834-588.

Dziennik Artysty w pałacu 
Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza zaprasza 
11 maja na niezwykły wieczór w Pałacu w Gawłowie. 
Wydarzenie będzie składać się z dwóch części – wy-
stawy Marcina Hugo-Badera oraz koncertu trio Jolanty 
Kawczyńskiej. Wstęp wolny, początek o 18.00. Marcin 
Hugo-Bader to artysta malarz, rzeźbiarz, rysownik, 
litograf i społecznik. W Gawłowie zobaczymy piękne 
pejzaże w artystycznym ujęciu. Twórca zaprezentuje 
15 obrazów na płótnie w technice olejnej i akrylowej, a 
także niespodziankę, o której dowiedzą się uczestnicy 
w trakcie wernisażu. Jolanta Kawczyńska znana jest 
publiczności z porywających, artystycznych wykonań 
poezji śpiewanej. Wybiera starannie utwory, którymi 
od 40 lat czaruje słuchaczy, każdy jej koncert jest mu-
zyczną ucztą. Wykonuje utwory Edith Piaf, Grażyny Ło-
baszewskiej, Włodzimierza Wysockiego i wielu innych 
bardów. W Gawłowie towarzyszyć jej będą Katarzyna 
Orlińska - piano i Krzysztof Orliński - trąbka.

Spotkajmy się na Jarmarku
Wzorem ubiegłego roku, także w czasie Święta Miesz-
kańców - Dni Sochaczewa 2019 na terenie MOSIR 
przy Warszawskiej odbywać się będzie „Jarmark 
Sochaczewski”. W specjalnej wydzielonej strefi e, na 
płycie boiska bocznego, w sobotę 8 czerwca i nie-
dzielę 9 czerwca spotkamy m.in. lokalnych twórców 
rękodzieła i malarzy. Jarmark to doskonała okazja do 
zaprezentowania swojej działalności przez organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne 
nawet nieformalne grupy zajmujące się kulturą, re-
kreacją, odkrywaniem historii miasta itp. Organizacje 
pozarządowe zainteresowane ustawieniem swojego 
stoiska (namiotu) na Jarmarku proszone są o zgło-
szenie swojego udziału na adres mailowy: joanna.
niewiadomska-kocik@sochaczew.pl.

Zmiana godzin pracy
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że w piątek 
19 kwietnia biblioteka w kramnicach oraz jej fi lie będą 
czynne do godziny 16.00. W Wielką Sobotę 20 kwietnia 
biblioteka będzie nieczynna.

Urząd miasta czynny do 16.00
W piątek 19 kwietnia Urząd Miejski w Sochaczewie pra-
cuje w niezmienionych godzinach, czyli od 8.00 do 16.00.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Przez wiele lat było to miej-
sce sąsiedzkich spotkań, 
wspólnego   wędkowania, 
rozmów o pracy. W czasach 
PRL-u, gdy uwagę zwracano 
na wyrobienie norm, a nie 
na stan środowiska, Utra-
ta przypominała śmierdzą-
cy ściek. Szczęśliwie dla niej 
na początku lat 90 upadł nie-
wydolny przemysł, wielkie 
zakłady przestały zrzucać 
hektolitry odpadów popro-
dukcyjnych i Utrata zaczę-
ła wracać do życia. Dziś to 
zupełnie inna rzeka niż kil-
kanaście lat temu, dlatego 
można było poważnie po-
myśleć o wykorzystaniu jej 
walorów rekreacyjnych. 

Tereny nad Utratą zno-
wu będą służyć mieszkań-
com dzielnicy do rekreacji i 
odpoczynku. Postęp prac wi-
dać każdego dnia. Przebudo-
wa obejmuje niemal trzyhek-
tarowy obszar znajdujący się 
na tyłach bloków przy ulicy 
Grunwaldzkiej. Realizowany 
przez miasto projekt obejmu-
je pielęgnację zieleni, jej nową 
aranżację, oczyszczenie całe-
go terenu, wycięcie krzaków, 
dosadzenie drzew i niemal 150 
krzewów. Po renowacji stanie 
się on dostępny dla każdego, 
także osób niepełnospraw-
nych. Już latem będzie można 
spacerować po 600 metrach 
nowych alejek przeznaczo-

nych zarówno dla pieszych 
jak i rowerzystów. Wykonaw-
ca założy niemal 1300 m2

nowego trawnika. Cały ob-
szar zostanie oświetlony. Na 
odwiedzających to miejsce już 

czeka dziewięć ławek, dwa-
naście koszy na śmieci, stoja-
ki rowerowe i dwie zadaszone 
altany wyposażone w ławki 
i stoły. W centralnym punk-
cie terenów rekreacyjnych 
powstało okrągłe palenisko, 
gdzie będzie można organizo-
wać spotkania przy grillu. 

Gdy zdjęcia dokumen-
tujące postęp robót ratusz 
umieścił na swoim fanpa-
gu na facebooku, rozgorzała 
ostra dyskusja, czy inwesty-
cja przetrwa do jesieni. „Za-
raz poniszczą wszystko, po-
malują”, „bardzo dobrze, że 
robią i w Chodakowie i w 
Sochaczewie, tylko powin-
ni tego pilnować przed wan-
dalami bez rozumu, których 
jest bardzo dużo niestety”, 
„zaraz będzie to komuś prze-
szkadzać” - komentowali  in-
ternauci. Prace potrwają do 
końca czerwca i miejmy na-
dzieję, że nie sprawdzą się 
czarne scenariusze. Patrząc 
na park w Chodakowe, par-
ki przy Traugutta i Głowac-
kiego, akty wandalizmu to na 
szczęście rzadkość. 

Samorząd zasłużył też na 
kilka ciepłych słów - „Naresz-
cie”, „Dobra inicjatywa. Nie 
mogę doczekać się efektu koń-
cowego”, „Pięknie, super wy-
gląda”, „Coraz ładniej się robi, 
popieram ideę”, „To może być 
naprawdę fajne miejsce”. 

Rewitalizację tego terenu 
ratusz powierzył fi rmie Ziel-
-Bud. Koszt robót to 699.300 zł. 

Wracamy nad Utratę
Mieszkańcy oczekują od samorządu nie tylko dróg i chodników, ale też ładnej, 
funkcjonalnej przestrzeni publicznej, czyli terenów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, 
zadbanej zieleni. Kolejnym miejskim projektem z tego właśnie zakresu jest rewitalizacja 
terenów nad Utratą, w rejonie ulic Młynarskiej i Parkowej. 
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Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Urząd Miasta przymierza się do 
zmiany jednego z ważniejszych 
zapisów regulaminu przyzna-
wania Sochaczewskiej Karty 
Mieszkańca. To przede wszyst-
kim reakcja na zmianę sposobu 
rozliczania PIT za poprzedni 
rok. Teraz nie trzeba samodziel-
nie wypełniać zeznania podat-
kowego, gdyż tę czynność za 
osoby fi zyczne wykonuje urząd 
skarbowy, a sporządzony PIT 
udostępnia na portalu podat-
ki.gov.pl. Druga przyczyna, to 
chęć uszczelnienia systemu, by 
z atrakcyjnych zniżek korzysta-
li mieszkańcy, a nie osoby, które 
tylko to deklarują. 

Dokładasz się 
– korzystasz z ulg
- Sochaczewska Karta Miesz-
kańca od początku była po-
myślana jako program 
wzmacniający poczucie 
wspólnoty i zachęcający do 
osiedlania się na terenie So-
chaczewa. Trzeba pamię-
tać, że miasto utrzymuje in-
frastrukturę, której nie mają 
okoliczne gminy. Dokłada-
my z budżetu m.in. do komu-
nikacji miejskiej, utrzymania 
lodowiska, muzeum, basenu, 
żłobka. W skali roku to mi-
liony złotych. Jeśli ktoś swymi 
podatkami nam w tym poma-
ga, powinien być w szczegól-
ny sposób doceniony – mówi 
burmistrz Piotr Osiecki.  

- Czasem ktoś domaga się 
karty mieszkańca, bo ma mel-
dunek u babci w centrum mia-
sta, a swój podatek rozlicza w 
Urzędzie Skarbowym w So-
chaczewie. Gdy pytamy, jaką 
miejscowość wpisał w PIT, jako 
miejsce zamieszkania, padają 
nazwy miejscowości z sąsied-
nich gmin. To oznacza, że taka 
osoba może pracować w So-
chaczewie, ale podatki płaci na 
rzecz swojej gminy, nie miasta. 
Z podatku od osób fi zycznych 
w sochaczewskiej skarbówce 
rozliczają się mieszkańcy całego 
powiatu, także Brochowa, No-
wej Suchej czy wiejskiej gminy 
Sochaczew, dlatego dla nas naj-
ważniejsze znaczenie ma, jaki 

adres zamieszkania wpisano w 
deklaracji PIT – mówi  naczel-
nik Wydziału Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia Joanna 
Kamińska.

Czy jest o co walczyć?
Oczywiście, że tak, bo udział 
miasta w podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych to nie-
mal równo jedna czwarta do-
chodów samorządu. W tym 
roku do budżetu Sochaczewa 
mają wpłynąć  172 mln zł., w 
tym 44,3 mln jako odpis od PIT 
naszych mieszkańców. Z 1000 
złotych, które Kowalski odpro-
wadzi do budżetu państwa w 
formie podatku dochodowe-
go, do kasy miasta wróci aż 380 
złotych. Ministerstwo fi nansów 
ustala udział miasta w podatku 
PIT na podstawie zeznań, jakie 
składane są w skarbówce przez 
osoby rozliczające się z podat-
ków za poprzedni rok. Dlatego 
tak ważne jest, by zniżki w ra-
mach karty mieszkańca przy-
znawać osobom dokładającym 
się do budżetu miasta, poma-
gających samorządowi w reali-
zacji programów prozdrowot-
nych, w budowie chodników 
czy ścieżek rowerowych. 

Uszczelnić program 
Uszczelnianie programów zni-
żek to normalna samorządowa 
praktyka. 

- Ulgami i darmowymi 
usługami doceniamy na-
szych mieszkańców, którzy 
pomagają nam w utrzyma-
niu infrastruktury miasta. 
Ich pieniądze trafi ają do bi-
bliotek, wspierają działa-
nie szkół, przedszkoli czy 
utrzymanie obiektów spor-
towych. Wyższe dochody 
budżetu miasta to więcej 
pieniędzy na sport, kulturę, 
na dotacje dla stowarzyszeń, 
więcej asfaltu na osiedlach – 
podkreśla burmistrz Piotr 
Osiecki. 

- Znam gminy, które nie 
prowadzą programu kart 
jak nasz, ale np. zapraszają 
rodziców dzieci do szóste-
go roku życia na bezpłatne 
badania USG w ambulan-
sie fundacji McDonalda. By 
dziecko przeszło badania, 
rodzic musi przed gabine-
tem okazać pierwszą stronę 
zeznania PIT za ubiegły rok 
– informuje naczelnik Wy-

działu Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Joanna 
Kamińska. 

Nie trzeba 
wymieniać kart
Jeśli proponowane zmiany 
wejdą w życie, by otrzymać 
kartę trzeba będzie załączyć 
do wniosku o jej wydanie 
ksero pierwszej strony ze-
znania PIT, gdzie znajduje 
się informacja, że miasto So-
chaczew to miejsce zamiesz-
kania. Osoby rozliczające się 
przez internet będą dołączały 
do wniosku pierwszą stronę 
PIT wraz z wydrukowanym 
Urzędowym Poświadcze-
niem Odbioru. Kolejna moż-
liwość to dołączenie do wnio-
sku o kartę zaświadczenia 
wydanego przez Urząd Skar-
bowy o złożeniu zeznania za 
poprzedni rok, lub niezłoże-
niu zeznania ze względu na 
nieosiąganie dochodu. Każ-
dy z tych dokumentów musi 
zawierać precyzyjną infor-
mację, że osoba starająca się o 
SKM zamieszkuje na terenie 
Sochaczewa. 

- Dotychczas wydane kar-
ty nadal będą ważne i nie trze-
ba ich wymieniać. Nowe zasa-
dy, ze sprawdzaniem pierwszej 
strony zeznania PIT, zaczną 
być stosowane dopiero do nowo 
wydawanych kart i tych prze-
dłużanych na kolejne dwana-
ście miesięcy – deklaruje Joan-
na Kamińska. 

Wszystkie ulgi 
na jednym „plastiku” 
Przypomnijmy, że ponad dwa 
lata temu miasto uprości-
ło system ulg poprzez wpro-
wadzenie jednego „plastiku”z 
chipem, będącego nośnikiem 
danych o ulgach dla wszyst-
kich programów miejskich - 

rodziny, krwiodawcy, senio-
ra, weterana i mieszkańca. I 
to się nie zmieni. Karta wyda-
wana jest na rok. Beztermino-
wo wydawane są tylko karty 
osobom powyżej 75 roku ży-
cia. Te elementy także zosta-
ją bez zmian. Posiadacze kart 
65+ oraz 75+ mogą za połowę 
ceny korzystać z oferty MO-
SiR – pływalni, lodowiska, 
wypożyczalni łyżew. Połowę 
płacą za zajęcia organizowa-
ne przez SCK oraz wejście do 
muzeum ziemi sochaczew-
skiej. Karta 75+ upoważnia 
dodatkowo do 50-procneto-
wej ulgi w opłacie za śmieci, 
jeśli tylko senior segreguje od-
padki. Równie atrakcyjne ulgi 
otrzymują krwiodawcy. Ho-
norowy Dawca Krwi  – Za-
służony dla Zdrowia Narodu 
może liczyć m.in. na darmo-
we bilety na basen Orka i bez-
płatne przejazdy komunikacją 
miejską w Sochaczewie. 

Jest jeszcze jeden bardzo 
ważny element, o którym na-
leży pamiętać. Karty wydawa-
ne są tylko tym osobom, które 
terminowo płacą podatki lokal-
ne, nie mają opóźnień w opła-
cie śmieciowej czy podatkach 
od nieruchomości. Zanim Wy-
dział Polityki Społecznej zleci 
produkcję SKM, sprawdza, czy 
wnioskodawca nie zalega z tego 
rodzaju opłatami.

Na temat zmian w regu-
laminie przyznawania kart 
może się wypowiedzieć każdy 
z nas, gdyż  zarządzenie bur-
mistrza zmieniające te zasady 
jest konsultowane z mieszkań-
cami. Konsultacje potrwają do 
29 kwietnia. Specjalny formu-
larz do opisania swych uwag 
można otrzymać w Biurze 
Obsługi Klienta UM lub wy-
powiedzieć się na stronie: 
konsultacje.sochaczew.pl. 

Idą zmiany w karcie mieszkańca
Nie meldunek, ale pierwsza strona zeznania podatkowego ma być dowodem na to, że osoba ubiegająca się o Sochaczewską 
Kartę Mieszkańca ma do niej prawo. System zniżek, choćby w opłacie za śmieci czy darmowe przejazdy komunikacją 
miejską dla przedszkolaków, uczniów i studentów zachęca coraz więcej osób do starania się o SKM. 

Przyrost liczby kart w okresie kwiecień 2018 – kwiecień 2019

Karta Kwiecień 2018 Kwiecień 2019 Wzrost w procentach
Sochaczewska Karta Mieszkańca 3147 5595 + 77,8%
Sochaczewska Karta Seniora 75+ 1625 1823 + 12,2%
Sochaczewska Karta Rodziny 1341 1560 + 16,3%
Sochaczewska Karta Seniora 65+ 484 659 + 36%
Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi 75 92 + 22,7%
Sochaczew Weteranom 12 16 + 33 %

Nowe pociągi 
na Mazowszu
W czwartek 28 marca w 
urzędzie marszałkowskim 
przedstawiciele samorządu 
województwa mazowiec-
kiego oraz spółek Koleje 
Mazowieckie i Stadler Sp. z 
o.o. podpisali umowę wartą 
blisko 405 mln zł na zakup 
12 nowoczesnych pociągów 
typu „Flirt”. Nowy tabor 
KM będzie kursować na 
trasie Sochaczew-Warsza-
wa-Celestynów.

Zamówione elektryczne 
zespoły trakcyjne to po-
ciągi najnowszej genera-
cji - nowoczesne, lekkie, 
energooszczędne pojaz-
dy z pudłami wykonanymi 
ze stopów aluminiowych. 
Będą jednoprzestrzenne, 
klimatyzowane, wyposa-
żone w urządzenia infor-
macji wizualno-dźwięko-
wej i bezprzewodowy 
dostęp do internetu. Pocią-
gi będą osiągały prędkość 
160 km/h. Będą również 
wyposażone w wewnętrz-
ny i zewnętrzy monitoring, 
platformę dla osób z niepeł-
nosprawnościami, miejsce 
dla wózków inwalidzkich, 
dziecięcych i rowerów, no-
woczesne toalety oraz inter-
kom umożliwiający kontakt 
pasażera z maszynistą w sy-
tuacji awaryjnej, a także de-
fi brylatory AED. 

Zgodnie z umową, 
pierwsze z zakupionych po-
jazdów wyjadą na trasę So-
chaczew-Warszawa w dru-
gim kwartale 2020 roku. 
Pozostałe będą odbierane 
sukcesywnie, aż do końca 
2021 roku.
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Jackowi Jakóbowskiemu
z Wydziału Sekretarza Miasta

z powodu śmierci

ŻONY
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

Jak już informowaliśmy, z mocy 
ustawy, 1 stycznia użytkowanie 
wieczyste gruntów wykorzy-
stywanych na cele mieszkanio-
we przestało istnieć. Sejm po-
stanowił ostatecznie skończyć z 
wieczystym użytkowaniem te-
renów zabudowanych domami, 
kamienicami i blokami a pozo-
stających we władaniu staro-
stów i wojewodów, czyli admi-
nistracji rządowej. Ustawowo 
określono, że zaświadczenie o 
nabyciu prawa własności moż-
na uzyskać po wniesieniu dwu-
dziestu rocznych opłat, a jeśli 
ktoś zapłaci całą kwotę jednora-
zowo, może liczyć na atrakcyj-
ne zniżki. Na gruntach skarbu 
państwa w całym kraju ta zniż-
ka to 60 procent i ma obowiązy-
wać do końca 2019 roku. Przez 
kolejne pięć lat ulga będzie ma-
lała o 10 procent. W 2020 roku 
wyniesie 50 procent, w 2021 
spadnie do 40 procent i tak aż 
do zera. 

Miasto poszło 
jeszcze dalej 
Gdy ustawa weszła w życie, 
burmistrz zaproponował 
radnym, aby bonifi kata dla 
przekształcanych gruntów 

miejskich wynosiła aż 95 
procent, a z tak wysokiej ulgi 
mogli skorzystać nie tylko 
mieszkańcy domów wielo-
rodzinnych lecz także jedno-
rodzinnych, czyli łącznie ok. 
1600 osób. Pod koniec lute-
go rada miasta jednogłośnie 
wyraziła na to zgodę, uchwa-
ła weszła w życie. Ustalono, 
że z ulgi mogą skorzystać 
tylko rodziny nieposiadające 
zaległości podatkowych, w 
opłatach za wieczyste użyt-
kowanie gruntów czy w in-
nych opłatach lokalnych. Z 
portalu sochaczew.pl moż-
na pobrać wzór wniosku o 
udzielenie bonifi katy oraz 

wzór oświadczenia, że ro-
dzina zabiegająca o przeję-
cie gruntu na własność nie 
ma żadnych zaległości wo-
bec ratusza. 

Wojewoda podnosi ulgę
Ponieważ podobnie jak So-
chaczew postąpiło wiele in-
nych samorządów i przyzna-
ło swym mieszkańcom ulgi 
znacznie wyższe niż ustawo-
we 60 procent, ministerstwo 
infrastruktury i rozwoju za-
powiedziało, że administra-
cja rządowa nie zostanie w 
tyle. 9 kwietnia wojewoda 
mazowiecki podpisał pierw-
sze tego typu zarządzenie de-

cydując, że z podwyższonej 
do 95 procent ulgi skorzysta-
ją mieszkańcy Płocka. Ale jak 
czytamy w komunikacie pra-
sowym urzędu wojewódz-
kiego, Zdzisław Sipiera bę-
dzie sukcesywnie wydawał 
kolejne zarządzenia dla tych 
miast i gmin, które uchwali-
ły ulgi wyższe niż ustawowe 
60 proc. Sochaczew jest w ich 
gronie, zatem można się spo-
dziewać, że wkrótce i dział-
ki skarbu państwa, leżące w 
naszych granicach admini-
stracyjnych, będzie można 
przejmować na własność za 
5 procent ich rynkowej war-
tości. 

W piątek 12 kwietnia w ratuszu 
odbyło się bezpłatne szkolenie 
dla przedsiębiorców i osób pla-
nujących rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej. Wzięło w 
nim udział około 20 osób. 

Przepisy cały czas ulegają zmia-
nom, dlatego urząd miejski or-
ganizuje tego typu spotkania 
cyklicznie. Szkolenia skierowa-
ne są zarówno do osób dopie-
ro startujących w biznesie, jak i 
już prowadzących swoje fi rmy. 
Przedsiębiorcy mogli zadawać 
pytania przedstawicielom za-
proszonych na konsultacje in-
stytucji. W sali konferencyjnej 

urzędu omówiono prawa i obo-
wiązki przedsiębiorcy wobec 
Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodar-
czej, ZUS-u, urzędu skarbowe-
go i sanepidu. Przedstawiono 
również warunki naboru wnio-
sków o przyznanie jednora-
zowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

Organizatorem spotkania 
był burmistrz we współpracy 
z kierownikiem ZUS, naczel-
nikiem Urzędu Skarbowego 
w Sochaczewie, Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sa-
nitarnym oraz dyrektorem Po-
wiatowego Urzędu Pracy.

SMS-owy system powiada-
miania i usługa e-Podatki 
ułatwią zarządzanie należ-
nościami względem Urzę-
du Miasta. Osoba, która 
wyrazi zgodę na umiesz-
czenie jej numeru w bazie 
sms Urzędu Miejskiego bę-
dzie otrzymywać bezpłat-
ne wiadomości tekstowe 
przypominające o terminie 
płatności lub powstałej za-
ległości podatkowej. 

Druk zgody pobierzemy 
w Biurze Obsługi Klien-
ta UM (ul. 1 Maja 16, par-

ter). Można go również zna-
leźć na portalu sochaczew.pl
w zakładce „podatki lokal-
ne”. Po wypełnieniu nale-
ży złożyć go osobiście lub 
przesłać do ratusza listem 
poleconym bądź za pomo-
cą platformy e-PUAP (Elek-
tronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej). 
Oświadczenia przesłane 
mailem nie będą akcepto-
wane.

Z kolej usługa e-Podat-
ki skierowana jest do miesz-
kańców i fi rm, które chcą 
na bieżąco monitorować 

swoje zobowiązania wzglę-
dem miasta przez internet. 
Sprawdzać można za jej po-
mocą wpłaty dotyczące po-
datku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego, środków 
transportowych. By skorzy-
stać z usługi, należy się za-
rejestrować na stronie in-
ternetowej umsochaczew.
epodatnik.info, a następnie 
zgłosić się do Referatu Po-
datkowego UM (II piętro ra-
tusza, pokój 320). Tam zwe-
ryfi kowana zostanie nasza 
tożsamość, po czym otrzy-
mamy dostęp do usługi.

Zarówno usługa podat-
kowa jak i powiadomienia 
sms mogą być przydatne 
dla wszystkich mieszkań-
ców, w szczególności dla 
posiadaczy Sochaczewskiej 
Karty Mieszkańca i ko-
rzystających z programów 
zniżkowych wprowadzo-
nych przez ratusz. Pamię-
tać należy, że opóźnienie 
w płatności np. za odbiór 
śmieci, powoduje, iż nie 
przysługują nam zniżki. 
Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na por-
talu sochaczew.pl. opr. (ap)

Na własność 
za 5 procent wartości?
Mieszkańcy Płocka, którzy zbudowali domy lub mają mieszkania znajdujące się na działkach 
skarbu państwa i dotychczas wnosili opłaty za ich wieczyste użytkowanie, mogą się stać 
właścicielami tych gruntów jedynie za 5 procent wartości. Na podobną ulgę czekają mieszkańcy 
Sochaczewa i jak wynika z komunikatu urzędu wojewódzkiego – doczekają się.

Wiadomości od ratusza

Wiedza dla � rm

KONDOLENCJE

W związku ze zbliżającymi się 
świętami wielkanocnymi oraz 
długim weekendem majowym 
Koleje Mazowieckie zachęcają 
do korzystania z oferty Bilet 
Turysty. Tym razem oferta 
obowiązuje od 19 kwietnia do 
5 maja.

Bilet Turysty jest biletem sie-
ciowym imiennym i uprawnia 
do nieograniczonej liczby prze-
jazdów pociągami KM, na ob-
szarze ograniczonym stacjami: 

Skierniewice, Kutno, Sierpc, 
Działdowo, Ostrołęka, Małki-
nia, Czeremcha, Łuków, Dę-
blin,   Skarżysko-Kamienna, 
Drzewica. Bilet Turysty posia-
da 10-dniowy termin ważno-
ści, licząc od daty wydania lub 
daty wskazanej przez podróż-
nego. Uprawnia do podróżo-
wania przez trzy dowolnie wy-
brane dni w terminie ważności 
biletu. Jego cena wynosi według 
taryfy normalnej 67 zł. Od ceny 
tej nie stosuje się ulg.

Bilet Turysty 
na święta i majówkę
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I . Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ogłasza 
nabór na stanowisko: 

pedagog
 Wymiar etatu: pełny etat. Liczba stanowisk pracy: 1.

Wymagania w stosunku do kandydata: wykształcenie 
wyższe pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z osoba-
mi z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku pe-
dagoga: prowadzenie zajęć indywidualnych z osobami z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi i osobami z autyzmem.

Wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzające 
wykształcenie (kserokopia), CV z zawartą klauzulą o prze-
twarzaniu danych osobowych, list motywacyjny.

Dokumenty dodatkowe: kserokopie zaświadczeń o ukoń-
czonych kursach, szkoleniach i inne, które kandydat uważa 
za istotne w jego przyszłej pracy.

II. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ogłasza 
nabór na stanowisko:

 psycholog
Wymiar etatu: do ustalenia. Liczba stanowisk pracy: 1.

Wymagania w stosunku do kandydata: wykształcenie 
wyższe kierunkowe oraz doświadczenie w pracy z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku psy-
chologa: dokonywanie oceny psychologicznej uczestników, 
poradnictwo, wsparcie psychologiczne uczestników.

Wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzające 
wykształcenie (kserokopia), CV z zawartą klauzulą o prze-
twarzaniu danych osobowych, list motywacyjny.

Dokumenty dodatkowe: kserokopie zaświadczeń o ukoń-
czonych kursach, szkoleniach i inne, które kandydat uważa 
za istotne w jego przyszłej pracy.

Dokumenty należy złożyć do: Środowiskowego Domu 
Samopomocy, ul. Zamkowa 4a 96-500 Sochaczew. 

Wszelkich informacji na temat ofert zatrudnienia udziela 
dyrektor ŚDS Joanna Majewska, tel. 863-55-80.

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna na stronie
sds.sochaczew.pl 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje 
o zmianie godzin pracy pływalni Orka w czasie świąt. 
- sobota, 20 kwietnia – pływania czynna do godziny 14.30
- niedziela, 21 kwietnia – pływalnia nieczynna
- poniedziałek, 22 kwietnia – pływalnia nieczynna

Pływalnia na święta

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

ZKM w czasie świąt

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Pierwsze były egzaminy gim-
nazjalne. 10 kwietnia młodzież 
rozwiązywała zadania z histo-
rii, wiedzy o społeczeństwie i ję-
zyka polskiego. W Szkole Pod-
stawowej nr 1 do sprawdzianu 
przystąpiło 121 uczniów, w 
„szóstce” 117, a w chodakow-
skiej „siódemce” 56. We wto-
rek 11 kwietnia sprawdzano 
stan wiedzy z przedmiotów 
przyrodniczych i matematy-
ki, a w środę 12 kwietnia od-
był się egzamin z języka obce-
go. W „jedynce” 117 uczniów 
pisało sprawdzian z angielskie-
go, 3 z języka niemieckiego. W 
„szóstce” angielski wybrało 104 
uczniów, język rosyjski 8, a nie-
miecki 3. W „siódemce” także 
dominował język angielski (50 
uczniów), a na niemiecki zdecy-
dowało się tylko 7 osób. 

W następnym tygodniu 
odbyły się egzaminy ósmo-
klasistów. 15 kwietnia dzie-
ci pisały test z przedmiotów 
humanistycznych. W Szko-
le Podstawowej nr 1 przystą-
piło do niego 133 uczniów, w 
„dwójce” - 44, w „szóstce” 101, a 
w „siódemce” 80. Dzień później 
odbył się egzamin z matematyki 
i przedmiotów przyrodniczych, 
a w środę 17 kwietnia z  wybra-
nego języka obcego. W SP nr 1 
(133) i nr 2 (44) wszyscy ucznio-
wie sprawdzali swoją wiedzę z 

języka angielskiego, w „szóstce” 
95 uczniów wybrało angielski, a 
3 niemiecki. W „siódemce” 79 
uczniów postawiło na angielski, 
jedna osoba na niemiecki. Łącz-
nie w trzydniowych egzami-
nach wzięło udział 358 uczniów. 

Gdy 17 kwietnia o 9.00 roz-
począł się ostatni z cyklu eg-
zaminów, rodzice i absolwen-
ci odetchnęli z ulgą, bo, o ile w 
przypadku przedmiotów hu-
manistycznych i ścisłych ko-
misje udało się dość sprawnie 
skompletować, to składy na eg-
zaminy językowe niemal do 
ostatniej chwili stały pod zna-
kiem zapytania. Testy językowe 
muszą być przeprowadzone w 
mniejszych grupach, zatem do 
nadzoru należy zaangażować 
większą grupę pedagogów. 

Jak mówi wiceburmistrz 
Marek Fergiński, nadzorują-
cy w ratuszu zadania z zakresu 
oświaty, nauczyciele i dyrekto-
rzy szkół stanęli na wysokości 
zadania. W tak trudnym mo-
mencie udało się przeprowa-
dzić dwa ważne egzaminy, pod-
dać im ponad 660 uczniów. 

- Dla uczniów kończących 
pewien etap edukacji, przygo-
towujących się kilka lat do waż-
nego testu zdobytej wiedzy, sam 
egzamin to już wystarczający 
stres. Od początku wierzyłem, że 
egzaminy uda się przeprowadzić 
i tak się stało. Kolejny raz przeko-
naliśmy się, że nasza kadra peda-
gogiczna na pierwszym miejscu 
stawia dobro dziecka. To po-
stawa godna szacunku. Bardzo 
dziękuję dyrektorom wszystkich 

placówek oświatowych oraz na-
uczycielom, również z innych 
szkół i instytucji, którzy pomogli 
w sprawnym przeprowadzeniu 
dwóch tur egzaminów - mówi 
Marek Fergiński.

Gdy przygotowujemy to 
wydanie gazety do druku, rząd 
i związkowcy mają kolejny raz 
siadać do stołu negocjacyjnego. 

W tej chwili z pięciu miejskich 
przedszkoli w czterech - nr 1, 3, 6 i 7 
- praca odbywa się normalnie. Na-
wet jeśli w komitecie strajkowym 
działają jeszcze pojedyncze oso-
by, reszta kadry i pracownicy ob-
sługi wykonują swoje obowiązki, 
tzn. dzieci mają zapewnioną opie-
kę, zajęcia, kuchnia przygotowuje i 
wydaje posiłki. Od 18 kwietnia w 
szkołach trwa świąteczna sześcio-
dniowa przerwa w nauce. 

W Sochaczewie egzaminy 
przebiegły pomyślnie
Mimo ogólnopolskiego protestu w oświacie, we wszystkich sochaczewskich 
szkołach podstawowych i gimnazjach odbyły się zaplanowane egzaminy. 
W ostatnich klasach gimnazjalnych do sprawdzianu przystąpiło prawie 
300 uczniów, a w szkołach podstawowych blisko 360 ósmoklasistów. 

Wśród sochaczewian jest wie-
lu pisarzy i poetów z bogatym 
wachlarzem zainteresowań 
literackich. Wiersze pisała i 
pisze również pani Barbara 
Sobkowicz, gość środowego 
spotkania autorskiego, zorga-
nizowanego przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Sochaczewie.

Pierwsze próby podejmowa-
ła, gdy miała 6 lat, potem będąc 
nastolatką, a i teraz zdarza się jej 

„popełnić” wiersz. Związana od 
zawsze z Sochaczewem, bo tu 
się urodziła, uczyła, pracowała 
i mieszka po dziś dzień. Znamy 
ją jako polonistkę z liceum i in-
struktora ówczesnego ośrodka 
kultury. Pani Sobkowicz prze-
niosła zebranych w podróż w 
czasie po starym Sochacze-
wie. Autorka „Sochonostalgii”, 
wspomnień napisanych prozą, 
niezwykle ciepło i z uśmiechem 
wspominała bohaterów swojej 

książki i miejsca, których dziś 
nie ma lub są nie do poznania. 
Opowiadała, jak dawniej mło-
dzież spędzała czas, o zabawach 
na dechach, przystani, o ulicy 
Warszawskiej, która w weeken-
dy zamieniała się w promenadę, 
mieszkańcach, sochaczewskich 
rzemieślnikach, sklepikach, 
czerwonej i białej szkole, lecie 
spędzanym nad Bzurą.

Usłyszeliśmy wzruszają-
cą historię jej pierwszej lalki i 

wózka przywiezionego przez 
kuzynkę wywiezioną na robo-
ty do Niemiec. Mało kto wie, że 
autorka uczestniczyła w obie-
dzie czwartkowym u Grocho-
wiaka. Wprowadził ją tam w 
czasach studenckich kolega Jó-
zef Gilo, nieżyjący dziś poeta. 
Było też o tym, jak udało się 
przekonać Wajdę do przyjazdu 
do Sochaczewa. Zachęcam do 
lektury „Sochonostalgii”.

Elżbieta Szczypińska

„Sochonostalgia” w bibliotece
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sochaczewscy   policjanci 
zatrzymali dwóch miesz-
kańców naszego powiatu 
poszukiwanych na podsta-
wie listów gończych. Jeden 
z nich ukrywał się przed or-
ganami ścigania w Warsza-
wie, natomiast drugi został 
zatrzymany w Łowiczu.

Policjanci Referatu Opera-
cyjno - Rozpoznawczego 
zatrzymali 27 marca 48-let-
niego mężczyznę poszuki-
wanego na podstawie listu 
gończego. Mężczyzna od-
powiedzialny za kradzie-
że z włamaniem ukrywał 
się kilkanaście lat. Niedaw-

no policjanci ustalili, że po-
szukiwany może przebywać 
w Warszawie. Pod koniec 
marca został zatrzymany w 
stolicy i trafi ł do policyjne-
go aresztu w sochaczewskiej 
komendzie. 48-latek zosta-
nie doprowadzony do za-
kładu karnego, gdzie spędzi 
najbliższe dwa lata.

W ręce funkcjonariu-
szy trafi ł również 32-latek. 
Mężczyzna miał do odby-
cia karę za kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeź-
wości. Został zatrzymany w 
pracy na terenie Łowicza, a 
następnie doprowadzony do 
sochaczewskiej komendy.

Zatrzymaniem pięciu młodych 
osób zakończyły się działania 
sochaczewskich operacyjnych 
skierowane przeciwko śro-
dowisku dilerów w naszym 
mieście. Funkcjonariusze za-
bezpieczyli przy tym prawie 
250 gramów środków odu-
rzających - w tym marihuanę, 
amfetaminę i tabletki ecstasy. 
Wobec jednego z podejrzanych 
sąd zastosował środek zapo-
biegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztu.

Prowadzone przez socha-
czewskich funkcjonariuszy 
śledztwo pozwoliło ustalić, że 
kilku mieszkańców Sochacze-
wa posiada środki odurzają-
ce. Policjanci podejrzewali, że 
niektórzy z nich sprzedawa-
li je osobom małoletnim. Na 
początku kwietnia doszło do 
zatrzymania podejrzewanych 
w tej sprawie.

Pierwszy z nich został 
zatrzymany w Kozłowie Bi-
skupim. 22-latek miał przy 
sobie marihuanę, amfetami-
nę i tabletki ecstasy. Podczas 
przeszukania w jego domu 
mundurowi znaleźli kolej-
ne porcje marihuany, a także 
2,5 tys. papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy, kra-
jankę tytoniową, wagę elek-
troniczną i prawie 1,5 tys. 
złotych w gotówce. Mężczy-
zna został zatrzymany i osa-
dzony w policyjnym aresz-
cie.

Jednocześnie policjanci 
prowadzili działania w dwóch 
różnych punktach Sochacze-
wa. W tym samym czasie we-

szli do mieszkań 19-letniej 
kobiety i 22-letniego mężczy-
zny. Podczas przeszukania w 
domu podejrzanej funkcjo-
nariusze zabezpieczyli amfe-
taminę, natomiast mężczyzna 
był w posiadaniu 30 gramów 
marihuany. Tego samego dnia 
zatrzymano też 18-latkę po-
siadającą amfetaminę. Dzień 
później 24-latka za posiadanie 
marihuany.

- Pierwszy z zatrzyma-
nych został doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w So-
chaczewie, gdzie usłyszał sie-
dem zarzutów dotyczących 
posiadania znacznej ilości 
środków odurzających, udzie-
lania narkotyków, w tym rów-
nież osobie małoletniej. Po 
zapoznaniu się z zebranym 
materiałem, sąd przychylił 
się do wniosku o zastosowa-
nie wobec podejrzanego środ-
ka zapobiegawczego w po-
staci tymczasowego aresztu 
- relacjonuje ofi cer prasowy 
KPP w Sochaczewie mł. asp. 
Agnieszka Dzik.

19-letnia   mieszkan-
ka Sochaczewa oraz 22-la-
tek usłyszeli zarzuty po-
siadania znacznej ilości 
środków odurzających. Naj-
młodsza z zatrzymanych, 
18-latka usłyszała siedem 
zarzutów dotyczących posia-
dania środków odurzających 
i udzielania ich osobom ma-
łoletnim. Ostatni z zatrzyma-
nych odpowie za posiadanie 
narkotyków. Sąd zastosował 
wobec nich środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru po-
licyjnego. (seb)

Komenda Powiatowa Po-
licji w Sochaczewie szuka 
świadka śmiertelnego po-
trącenia psa, do którego 
doszło w niedzielę 7 kwiet-
nia na ul. Wąskiej w Socha-
czewie. 

W niedzielę 7 kwietnia, 
około godziny 18.20 na uli-
cy Wąskiej w centrum So-
chaczewa doszło do śmier-
telnego potrącenia małego 
czarnego psa. Jak udało się 
do tej pory ustalić, męż-

czyzna ubrany w szarą blu-
zę, czarne spodnie, ciem-
ne sportowe obuwie, który 
szedł w stronę ul. Traugut-
ta, widział moment naje-
chania na psa i zwrócił kie-
rującej uwagę.

Mężczyznę i inne oso-
by, które widziały zdarze-
nie, prosimy o kontakt z Ko-
mendą Powiatową Policji w 
Sochaczewie, ul. Warszaw-
ska 23, tel. 46 863 72 22, 46 
863 72 62, 46 863 72 65. 

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

- Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia stwierdzono, że 
pożarem objęte jest pomiesz-
czenie na parterze dwu-
kondygnacyjnego budynku 
mieszkalnego. Płomienie wy-
chodziły otworami okienny-
mi i drzwiowymi, a cały bu-
dynek był silnie zadymiony. 
Na wniosek kierującego dzia-
łaniami ratowniczymi zadys-
ponowano załogę pogotowia 
energetycznego oraz zespół 
ratownictwa medycznego, w 
związku z informacją o praw-
dopodobnym przebywaniu 
osoby wewnątrz budynku - 
relacjonuje ofi cer prasowy 
KP PSP w Sochaczewie kpt. 
Rafał Krupa.

Strażacy szybko zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia, a na-
stępnie skupili się na  działa-
niach gaśniczych połączonych 
z przeszukaniem obiektu.

- Ratownicy w aparatach 
powietrznych równolegle 
podali prąd wody do palą-
cego się pomieszczenia oraz 
przystąpili do przeszuki-
wania wnętrza obiektu. W 
wyniku tych czynności w 
zadymieniu odnaleziono lo-
katora, którego niezwłocz-
nie ewakuowano poza bu-
dynek - mówi Rafał Krupa.

Dużą powierzchnię ciała 
mężczyzny pokrywały opa-
rzenia i niestety nie dawał 
znaków życia. Strażacy nie 
przerywali akcji resuscyta-
cyjnej aż do momentu przy-
bycia zespołu ratownictwa 

medycznego, a nawet póź-
niej pomagali medykom w 
prowadzeniu czynności ra-
tunkowych. Niestety, po-
mimo tych wysiłków służb 
ratowniczych, lekarz stwier-
dził zgon 68-letniego męż-
czyzny.

Dalsze czynności funk-
cjonariuszy straży pożarnej 
polegały na wywietrzeniu 
zadymionych pomieszczeń 
oraz dogaszaniu spalonego 
wyposażenia, które usunię-
to z budynku. Miejsce zda-
rzenia zostało sprawdzone 
kamerą termowizyjną, co 
pozwoliło stwierdzić, że po 
akcji gaśniczej nie pozosta-
ły miejsca o podwyższonej 
temperaturze. Wykonano 
także pomiary atmosfery na 
obecność tlenku węgla, nie 
stwierdzając obecności nad-
miernego stężenia tej sub-
stancji.

Działania ratowniczo-
-gaśnicze prowadzone przez 
12 strażaków PSP zakoń-
czono około 16.30, a miejsce 
zdarzenia „przejęły” proku-
ratura i policja.

Wstępne ustalenia funk-
cjonariuszy wskazują, że w 
śmierć poszkodowanego w 
pożarze nie są wmieszane 
osoby trzecie. Na podob-
ne wnioski pozwoliła sek-
cja zwłok.

- Ślady na ciele zmarłe-
go mężczyzny wskazują, że 
najpewniej doszło do zacza-
dzenia - powiedziała nam 
szefowa sochaczewskiej pro-
kuratury Joanna Szymaniak. 
- Czekamy jeszcze na opinię, 
którą przygotowuje biegły z 
zakresu pożarnictwa. Jeśli 
nie zaistnieje podejrzenie, że 
ktoś celowo doprowadził do 
pożaru, pozostanie nam za-
mknąć sprawę.

Z innych ustaleń prokura-
tury wynika, że zmarły męż-
czyzna lubił zapalać kadzidełka 
i świeczki zapachowe. Najpraw-
dopodobniej nie zachował przy 
tym należytej ostrożności.

- Z ogniem nigdy nie ma 
żartów - powiedział nam 
kpt. Rafał Krupa. - Jeśli za-
palamy świeczki zapachowe, 
powinniśmy upewnić się, że 
ustawiliśmy je z dala od ma-
teriałów łatwopalnych. Na-
leży też zwrócić szczegól-
ną uwagę na ciągi powietrza 
w mieszkaniu. Czy prze-
ciąg nie spowoduje na przy-
kład, że w pobliżu płomie-
nia znajdą się fi ranki. A już 
na pewno nie możemy so-
bie pozwolić na pozostawie-
nie zapalonych świeczek bez 
opieki. Skrajnie nieodpo-
wiedzialne jest np. zasypia-
nie, kiedy w domu palą się 
świeczki lub kadzidełka.

Policja szuka świadków potrącenia przy Wąskiej

Tragiczny pożar 
przy Wyszogrodzkiej
10 kwietnia, niedługo przed godziną 15:00, do Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego 
przy ul. Wyszogrodzkiej w Chodakowie. Mimo że strażacy zadysponowali do akcji dwa 
zastępy gaśnicze, tym razem ogień nie dał szans swojej ofi erze.

Pięcioro młodych 
ludzi z narkotykami

Kilkanaście lat w ukryciu

W trakcie akcji gaśniczej strażacy wydobyli z budynku ciało 68-letniego mężczyzny
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Album „Stary Sochaczew” bije 
rekordy popularności. Wkrót-
ce ukaże się czwarte wznowie-
nie wydanej w ubiegłym roku 
książki. Autorzy cieszą się z 
zainteresowania, jakie wśród 
sochaczewian wzbudza wy-
dawnictwo.

„Stary Sochaczew” ukazał się 
drukiem we wrześniu 2018 r. 
Od tego czasu do rąk czytelni-
ków trafi ło już blisko 1000 eg-
zemplarzy. Jak na Sochaczew 
to świetny wynik, świadczący o 

zainteresowaniu mieszkańców 
lokalną tematyką. Na jego po-
wodzenie wpływ ma zapewne 
interesująca szata grafi czna, sta-
ranne wydanie i niezwykłe zdję-
cia pozyskane od mieszkańców. 
To wszystko sprawia, że album 
warto mieć w domowej bibliote-
ce, ale może być on także dosko-
nałym prezentem.

Autorzy książki: Agniesz-
ka Poryszewska, Radosław Jaro-
siński i Sebastian Stępień zapre-
zentowali nam historię miasta 
od początku XX wieku do lat 60. 

widzianą oczami jego mieszkań-
ców. To ich opowieści i wizerun-
ki autorzy utrwalili w książce.

- Jesteśmy miłośnikami 
tzw. historii społecznej, a więc 
nie tej książkowej, naukowej. 
Dla nas ważne są opowieści, 
opinie ludzi żyjących w kon-
kretnych czasach. To ze wspo-
mnień naszych rozmówców 
budujemy fabułę, poszukuje-
my niepublikowanych zdjęć 
ilustrujących ciekawe wyda-
rzenia - mówi Agnieszka Po-
ryszewska.

Niezależnie od wznowie-
nia obecnego wydawnictwa w 
przygotowaniu jest kolejny al-
bum, tym razem obejmujący 
czasy PRL do lat 80. Jego wy-
danie planowane jest na przy-
szły rok. W związku z tym 
autorzy, za pośrednictwem re-
dakcji, poszukują kontaktu z 
osobami   współtworzącymi 
lub posiadającymi w swoich 
zbiorach „Głos Chemitexu” - 
gazetę wydawaną przed laty 
przez największy zakład pracy 
w Sochaczewie. (sos)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

11 kwietnia przy znajdują-
cym się nieopodal świąty-
ni w Trojanowie pomniku 
zebrali się przedstawicie-
le służb mundurowych, by 
oddać hołd funkcjonariu-
szom Policji Państwowej 
pełniącym służbę na terenie 
Sochaczewa, którzy 79 lat 
temu zostali zamordowani 
w Twerze.

W ramach Zbrodni Ka-
tyńskiej wymordowano bli-
sko 22 tysiące obywateli pol-
skich, z czego większość ofi ar 
stanowili ofi cerowie Woj-
ska Polskiego, funkcjonariu-
sze Korpusu Ochrony Po-
granicza, Policji Państwowej, 
Straży Granicznej i Służby 
Więziennej. W kaźniach ży-
cie straciło ponad 6 tysięcy 
policjantów II RP. Ławrien-
tij Beria w notatce do Stalina 
stwierdził, że jeńcy wojenni 
są zdeklarowanymi i niero-
kującymi poprawy wrogami 
władzy sowieckiej. Na pod-
stawie jego rozkazu zaczęto 
likwidować obozy, a mundu-
rowi w nich osadzeni ginę-
li od strzału w tył głowy, bez 
względu na stopień, stanowi-
sko czy pełnioną funkcję. Ty-

siące Polaków zginęło, ponie-
waż komunistyczny agresor 
uznał ich za grupę niebez-
pieczną ze względu na swą 
wyjątkowo silną postawę pa-
triotyczno-moralną, miłość 
do Ojczyzny i wierną służ-
bę społeczeństwu”. Tak przy-
pomniała wydarzenia sprzed 
blisko osiemdziesięciu lat mł. 
asp. Agnieszka Dzik.

Kwiaty pod pomnikiem 
złożyli policjanci, strażacy, 
żołnierze. Samorządy ziemi 
sochaczewskiej reprezento-
wali wicestarosta Tadeusz 
Głuchowski, a także bur-
mistrz Piotr Osiecki wraz 
ze swoimi zastępcami Mar-
kiem Fergińskim i Dariu-
szem Dobrowolskim.

Przypomnijmy, że w 
2006 roku, między inny-
mi dzięki staraniom Sto-
warzyszenia Rodzina Poli-
cyjna, ziemia z cmentarza 
wojennego w Miednoje, za-
wierająca prochy poległych 
funkcjonariuszy,   została 
sprowadzona do Sochacze-
wa, gdzie złożono ją w Po-
mniku Pamięci przed ko-
ściołem w Trojanowie. 

Modlitwę za dusze po-
mordowanych odmówił wi-
kariusz parafi i w Trojano-
wie ks. Cezary Porada. 

Na koniec głos za-
brał komendant Komen-
dy Powiatowej Policji w 
Sochaczewie insp. Michał 
Safj ański. Zapowiedział, że 
w przyszłym roku, z oka-
zji 80. rocznicy tragicznych 
wydarzeń w Twerze, odsło-
nięta zostanie tablica z na-

zwiskami sochaczewskich 
funkcjonariuszy,   którzy 
stracili życie z rąk NKWD. 
Policja stara się ustalić jak 
najbardziej kompletną li-
stę tych osób. W minionym 
roku udało się odkryć per-
sonalia kolejnych trzech za-
mordowanych policjantów. 

Czwarte wznowienie albumu o dziejach miasta

Oddali hołd zamordowanym policjantom
13 kwietnia to szczególny dzień dla 
sochaczewskich policjantów. W tym 
dniu przypada rocznica zamordowania 
przez NKWD w Twerze, na mocy 
decyzji naczelnych władz Związku 
Sowieckiego z 5 marca 1940 
roku, polskich policjantów, w tym 
pochodzących z Sochaczewa.

Związani z Sochaczewem funkcjonariusze 
policji zamordowani w Twerze:

komisarz Wacław Kruziewicz, komendant Powiatowy Policji 
Państwowej w Sochaczewie, 

starszy posterunkowy Henryk Bekker 
starszy przodownik Aleksander Borkowski 

posterunkowy Jan Ciężarek 
komisarz Józef Ekiert 

przodownik Jan Czesław Farjaszewski 
starszy przodownik Jan Gałązka 

aspirant Edward Kosiewicz 
starszy posterunkowy Stefan Pawlicki 

komisarz Wiktor Hugo Sauter 
starszy posterunkowy Stanisław Siejka 
posterunkowy Stefan Skrzypczyński 

starszy posterunkowy Stanisław Sławiński 
podkomisarz Ignacy Jan Piotr Miński - komendant Powiatowy 

Policji Państwowej w Sochaczewie do 1938 roku
starszy przodownik Stefan Skiba

przodownik Ignacy Maracha 
przodownik Tadeusz Hieronim Kamiński 

starszy posterunkowy Jan Chyliński 
starszy posterunkowy Józef Pachniewski 

posterunkowy Władysław Kamiński 
posterunkowy Jarosław Idzikowski 



1119 kwietnia 2019  nr 9 (1335)
SOCHACZEWSKA

WŚRÓD LUDZI

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Mimo silnej konkurencji na 
rynku „Społem” nadal nieźle so-
bie radzi. Działalność handlową 
prowadzi w 15 sklepach na tere-
nie miasta, we własnej piekarni 
w Chodakowie, w Cafe&Bar na 
placu Kościuszki i na targowicy.

Handel i inwestycje
Sytuacja fi nansowa spółdziel-
ni jest na tyle dobra, że w 2018 
r. mogła sobie pozwolić na sfi -
nansowanie inwestycji w wy-
sokości 1,6 mln zł. Główną 
wartość stanowi kamienica 
wybudowana przy ul. Staszica, 
ale także inne przedsięwzięcia 
mające na celu poprawę jakości 
handlu i pracy.

Co do kamienicy, to przy-
pomnijmy, że powstała ona w 
miejscu parterowego budynku 
ze sklepem agd. Inwestycja oka-
zała się trudna, potrzebne były 
specjalne fundamenty i ideal-
na zgodność z projektem, gdyż 
nowy budynek musiał się zmie-
ścić między dwiema stojącymi 
od lat kamienicami. Przedsię-
wzięcie się udało i dzisiaj nowy 
obiekt świetnie wpisuje się w 
architekturę tego odcinka uli-
cy Staszica. Na parterze powstał 
nowoczesny sklep patronacki z 
artykułami gospodarstwa do-
mowego. I co istotne, wygląd 
okolic placu Kościuszki znacz-
nie się poprawił.

Zachęcony tą inwestycją, 
prezes Chocian planuje kolej-
ną. Wystąpił z wnioskiem do 
urzędu miasta o odsprzeda-
nie maleńkiej działki na pla-
cu Kościuszki, w miejscu, gdzie 
obecnie stoi kiosk. Działka o 
powierzchni 79 mkw. przy-

lega bezpośrednio do grun-
tu, na którym usytuowany jest 
tzw. okrąglak. Właścicielem tej 
działki i budynku jest PSS.

Plan na kilka lat
- Zwróciłem się do urzędu z 
wnioskiem o odsprzedanie tego 
małego fragmentu placu na po-
lepszenie warunków dział-
ki sąsiedniej, czyli tej, na której 
stoi nasz okrąglak. To pierw-
szy krok do planowanej w tym 
miejscu większej inwestycji - 
mówi Józef Chocian.

Temat, podobnie jak 
wszystkie uchwały dotyczące 
zbycia gruntów, stanął na sesji 
rady miejskiej, która wyraziła 
zgodę na sprzedaż. Wspomnia-
ny fragment placu czeka teraz 
na wycenę.

- Co do nowej inwesty-
cji, są to na razie wstępne pla-
ny. Mamy zamiar w przyszłości 
wyburzyć krytykowany przez 
mieszkańców okrąglak, a na 
jego miejscu postawić kamieni-
cę zbliżoną wyglądem do tej już 
stojącej na placu. Dzięki jedno-
litej zabudowie, przedłużonej 
budynkiem muzeum, powsta-
łaby pierzeja zamykająca rynek 
od strony północnej - opowia-
da prezes.

Co się w nim znajdzie, jesz-
cze nie wiadomo, ale zapewne 
będzie to obiekt o charakterze 
usługowym, w dodatku w bar-
dzo dobrej lokalizacji. Prezes 
Chocian twierdzi, że najprawdo-
podobniej na parterze zostanie 
ulokowana część gastronomicz-
na, na wyższych kondygnacjach 
biura na wynajem.

Dostojny jubileusz
Sochaczewska PSS obchodzi w 
tym roku 90-lecie istnienia. Z 
tej okazji spółdzielnia zaplano-
wała na czerwiec uroczyste spo-
tkanie kontrahentów i pracow-
ników spółdzielni.

Jak przypomina Józef Cho-
cian, za początek „Społem” w 
Sochaczewie uważa się małą 
spółdzielnię spożywców po-
wstałą w 1929 r. przy zakładach 
chemicznych Boryszew. Ta ini-
cjatywa szybko zyskała zwolen-
ników i jeszcze w tym samym 
roku Spółdzielnia Spożywców 
„Społem” pojawiła się w cen-
trum miasta, a później w Cho-
dakowie, przy ówczesnej Fa-
bryce Sztucznego Jedwabiu. 
We wszystkich przypadkach 
były to małe sklepy powoła-
ne przez miejscowych pracow-
ników, którzy zapewne wzo-

rowali się na swoich kolegach z 
Warszawy, Radomia czy Płoc-
ka. To tam, 150 lat temu, po-
wstały pierwsze spółdzielcze 
stowarzyszenia. Dlatego za datę 
narodzin spółdzielczości spo-
żywców na ziemiach polskich 
przyjmuje się rok 1869.

- Żadna organizacja han-
dlowa w kraju nie ma tak boga-
tej przeszłości i tradycji służenia 
ludziom w różnych okresach 
historii Polski, poczynając od 
zaborów, okresu wojen i po-
wojennej odbudowy, w gospo-
darce niedoborów, stanu wo-
jennego i w okresie przemian 
ustrojowych - przekonuje Józef 
Chocian, dodając, że jednym z 
najważniejszych działaczy spół-
dzielczych minionego wieku 
był Stanisław Wojciechowski, 
późniejszy prezydent Polski.

Okrągłe rocznice istnienia 
PSS w Sochaczewie są zawsze 
uroczyście obchodzone  W tym 
roku, oprócz 90-lecia „Społem”, 
będzie jeszcze jeden powód do 
świętowania. 50-letni staż pra-
cy w PSS obchodzi Józef Cho-
cian, spółdzielca z krwi i kości, 
działający także w  ogólnopol-
skich strukturach „Społem”, 
od 29 lat prezes sochaczewskiej 
spółdzielni.

W pierwszych dniach wio-
sny apelujemy do rodziców, 
by zadbali o bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży,  
zwracając uwagę na to, ja-
kimi pojazdami poruszają 
się ich pociechy. Quad to 
coraz bardziej popularny 
pojazd. Jest chętnie fundo-
wany w formie prezentów 
dla dzieci na wszelkiego ro-
dzaju okazje. 

Kupno tego kosztownego 
podarunku wymaga jednak 
przemyślenia. Rodzice czę-
sto nie zdają sobie sprawy, 
jak duże zagrożenie mogą 
nieść ze sobą takie pojazdy 
i kupują je nawet kilkulet-
nim dzieciom, nie zwraca-
jąc uwagi na brak upraw-
nień, umiejętności, a nawet 
kasku ochronnego.

Takiego zachowania nie 
można nazwać inaczej jak 
skrajną nieodpowiedzial-
nością. Pamiętajmy, że aby 
doszło do tragedii na takim 
pojeździe, wcale nie trzeba 
jechać szybko. Osoba niepo-
siadająca uprawnień, a więc 
nieznająca przepisów ruchu 
drogowego, wystarczy, że z 
terenu posesji wyjedzie na 
drogę publiczną wprost pod 

samochód. Tragiczne skutki 
takiego zdarzenia są łatwe 
do przewidzenia. Pamiętaj-
my, że niejednokrotnie uła-
mek sekundy decyduje o ży-
ciu.

Zdarzenia, w których 
uczestniczą kierujący tymi 
pojazdami są dobitnym 
przykładem na to, jak nie-
bezpieczne w rękach dzie-
ci mogą być maszyny typu 
quad. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że quadem 
kierować może osoba powy-
żej 14 roku życia, posiadają-
ca stosowne uprawnienia. 
Powierzanie sterów tego 
typu pojazdu dzieciom nie-
posiadającym odpowied-
niego wieku i przeszkolenia, 
często kończy się tragicznie.

Apelujemy do rodziców 
o odpowiednie zabezpiecza-
nie quadów przed dziećmi, 
bowiem to dorośli ponoszą 
prawne konsekwencje przy 
takich zdarzeniach. Osoba 
dorosła, widząc, że dziec-
ko wsiada za kierownicę 
quada, powinna zdecydo-
wanie zareagować, unika-
jąc tym samym przykrych a 
czasem nawet tragicznych w 
skutkach zdarzeń.

KPP Sochaczew

Jednym z niebezpieczeństw 
zagrażających środowisku na-
turalnemu jest zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz 
zużyte baterie i akumulatory. 
Urządzenia te zawierają nie-
bezpieczne substancje takie jak 
rtęć, kadm czy związki bromu. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w So-
chaczewie organizuje 4 maja 
2019 r. zbiórkę zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicz-
nego  oraz baterii. Sprzęt będzie 

przyjmowany na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w godzinach 
10.00 - 13.00. Na wszystkich, 
którzy oddadzą zużyty sprzęt 
czekają torby ekologiczne oraz 
słodycze.

Szkoła bierze udział w 
Ogólnopolskim Konkur-
sie Ekologicznym „Dobre 
rady na elektroodpady” or-
ganizowanym przez AU-
RAEKO Organizację Odzy-
sku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego S.A.

PSS nie zwalnia tempa
Bez niespodzianek przebiegło tegoroczne walne zebranie „Społem” PSS w 
Sochaczewie. Józef Chocian przedstawił dobrą sytuację spółdzielni a członkowie 
po raz 29 powierzyli mu funkcję prezesa zarządu. Spółdzielnia w tym roku 
przygotowuje się do jubileuszu 90-lecia istnienia oraz kolejnej dużej inwestycji.

ABSOLUTNIE NIE MOŻNA WYRZUCAĆ ELEKTROODPADÓW 
DO ZWYKŁEGO KOSZA. NALEŻY ODDAĆ JE ZA DARMO 

DO WYZNACZONEGO PUNKTU ZBIÓRKI. 

Dobre rady na odpady

Quad to nie zabawka

Więcej informacji na stronie internetowej: www.footsteps.city
Aplikacja na Androida: https://goo.gl/z7DPGY
Aplikacja na iOS’a: http://apple.co/1Y68Tqv

O ten fragment placu Kościuszki zabiega spółdzielnia „Społem”
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Miejska majówka potrwa 
od 28 kwietnia do 5 maja, 
przy czym wydarzenia pa-
triotyczne zebrano w jeden 
termin - 3 maja. Pozosta-
łe dni długiego weekendu 
wypełni m.in. koncert zło-
żony z dzieł klasyków wie-
deńskich, spotkanie z pi-
sarzem, który klepał biedę 
w Meksyku a potem zo-
stał dublerem najwięk-
szych gwiazd Hollywood, 
rodzinny rajd rowerowy. 
Atrakcji na pewno nie za-
braknie. 

28 kwietnia
O 19.00 zapraszamy do ko-
ścioła św. Wawrzyńca na 
symfoniczny koncert wio-
senny w wykonaniu Or-
kiestry Kameralnej Came-
rata Mazovia pod dyrekcją 
Artura Komorowskiego. 
Zespół świętujący w tym 
roku jubileusz działalności 
artystycznej wystąpi w po-
szerzonym składzie, dlate-
go usłyszymy m.in. dźwię-
ki waltorni i oboju. W 
programie koncertu znajdą 
się dzieła klasyków wiedeń-
skich: Beethovena, Haydn’a 
i Mozarta. Wstęp na kon-
cert - wolny. 

29 kwietnia
O 9.30 biblioteka w kram-
nicach zaprasza dzieci na 
zajęcia plastyczne ,,Zręcz-
ne ręce” w czasie których, 
wraz z instruktorem, malu-

chy pobawią się sztuką ori-
gami. 

Z kolei o 17.00 rodzice i 
dziadkowie posłuchają barw-
nych opowieści Andrzeja 
Zbrożka, autora książki „La-
tynoska euforia z Hollywo-
odem w tle”. 

Andrzej Zbrożek w So-
kołowie Podlaskim mieszkał 
do osiągnięcia pełnoletności. 
Potem jego życie mogłoby 
posłużyć za fi lmowy scena-
riusz. Wyjechał do Amery-
ki Łacińskiej, gdzie przeszedł 
przez latynoski czyściec. Za-
czynał jako nielegalny robot-
nik, klepiąc biedę w Mexico 
City, studiował na znanym 
meksykańskim uniwersyte-
cie UNAM, aż w końcu wy-
lądował w amerykańskim 
show biznesie, gdzie pierw-
sze kroki stawiał jako model 
na wybiegu. Trafi ł do fi lmu, 
pracując jako dubler fi lmo-
wy i kaskader, zastępując na 
planie m.in. takie gwiazdy 
jak Gregory Peck, Burt Lan-
caster, Arnold Schwarzeneg-
ger, Paul Newman, Timothy 
Dalton, Tom Hanks. Grał w 
meksykańskich telenowe-
lach, przyjaźnił się zarówno 
z ambasadorami i artysta-
mi, jak i latynoskimi obibo-
kami. W czasie spotkania bę-
dzie okazja zapytać, dlaczego 
nie warto złościć Arnolda 
Schwarzeneggera? Z czym, 
poza Fiatem, Tom Hanks 
kojarzy Polskę? Jak obrazek 
Madonny z Częstochowy 
może pomóc w znalezieniu 
noclegu w Brazylii? Spotka-
nie autorskie organizowane 

jest w ramach Międzynaro-
dowego Dnia Książki. 

1 - 2 maja 
Od godz. 10.30, w kilku 
punkach miasta rozgrywa-
ne będą mecze w ramach 
XIV Mistrzostw Polski Li-
turgicznej Służby Ołta-
rza. Młodzi piłkarze zajmą 
sale sportowe szkół podsta-
wowych nr 1, 4 i 6 oraz halę 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Chopina 
101. Już dziś zachęcamy do 
kibicowania!

XIV Mistrzostwa Pol-
ski Liturgicznej Służby 
Ołtarza w Piłce Nożnej 
Halowej nasze miasto or-
ganizuje wspólnie z samo-
rządem Skierniewic i przy 
wsparciu diecezji łowic-
kiej. Turniej jest ogrom-
nym wydarzeniem spor-
tow y m.   U bieg łoroczne 
zmaga nia   zg romad zi ł y 
ponad 1250 uczestników 
ze 118 drużyn, z 31 die-

cezji z całego kraju. Za-
wody będą rozgrywane w 
trzech kategoriach wieko-
wych: ministrant (2007-
2011), lektor młodszy 
(2003-2006), lektor star-
szy (1998-2002). W Socha-
czewie rywalizować mają 
najmłodsi piłkarze (kate-
goria ministrant) co ozna-
cza, że do naszego miasta 
przyjedzie ok. 400 zawod-
ników. Pierwszego dnia 
przeprowadzona   będzie 
faza grupowa turnieju, 
drugiego rozegrane zosta-
ną play-offy zakończone 
meczami o medale.

2 maja 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zaprasza o 9.00 
na otwarcie wystawy ma-
larstwa Andrzeja Lipskie-
go, artysty mieszkającego 
w pobliskim Żyrardo-
wie, który zamiłowanie 
do sztuki wyniósł z ro-
dzinnego domu. Mama 

była polonistką, tata ma-
larzem. Z wyróżnieniem 
ukończył studia w Insty-
tucie Wychowania Arty-
stycznego w Lublinie. Pra-
cował w Biurze Wystaw 
Artystycznych w Warsza-
wie oraz jako projektant 
plastyczny działu rekla-
my w Zakładach Tkanin 
Technicznych w Żyrardo-
wie. Uczył plastyki w szko-
łach podstawowych i śred-
nich. Na swych obrazach 
najczęściej uwiecznia sta-
rą, drewnianą zabudowę 
miejską, przyrodę, pięk-
no naszej ojczyzny, two-
rzy też obrazy o tematyce 
marynistycznej. Jego prace 
będą prezentowane w gale-
rii MBP przy ul. 1 Maja 21. 

W czwartek MBP za-
prasza dzieci na zajęcia pla-
styczno-techniczne, gry, 
do udziału w quizach i za-
bawach. O 10.00 rozpoczną 
się w bibliotece przy Chopi-
na 160, a o 12.00 w czytelni 
w kramnicach przy 1 Maja.

Tego dnia, w południe, 
w patio kramnic otwar-
ta zostanie wystawa prac 
malarskich, rysunku i fo-
tografi i słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 
Goście obejrzą także spek-
takl słowno-muzyczny w 
wykonaniu seniorów „Świę-
to wolności i radości”.

Po południu Sekcja 
Klubu Nauczyciela SCK 
zaprasza między 15.30 a 
17.30 na „Biało Czerwo-

ne Szachy na placu Ko-
ściuszki”. W królewskiej 
grze będą się mogli spraw-
dzić zarówno dorośli jak i 
dzieci. Sędziuje utytuło-
wany mistrz szachowy Sta-
nisław Osiecki. 

4 maja 
Odbędzie się już VII edy-
cja Majowego Sochaczew-
skiego Rajdu Rowerowe-
go. Organizowany przez 
miasto rajd to cieszące 
się ogromną popularno-
ścią wydarzenie. Każde-
go roku na wycieczkę jed-
nośladami wyrusza blisko 
tysiąc osób. Jadą dzieci, ich 
rodzice, dziadkowie. Pe-
leton wystartuje o 10.00 
z placu Kościuszki. Zapi-
sy chętnych przez trzy ty-
godnie prowadził Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Zgłoszeni w termi-
nie uczestnicy otrzymają 
pakiety startowe - kami-
zelki odblaskowe i identy-
fikatory z trasą rajdu. W 
tym roku będzie ona li-
czyła ponad 38 km. Tra-
dycyjny piknik rodzinny z 
grami, konkursami i zaba-
wami zaplanowano w Sto-
dole nad Bzurą.

Także 4 maja, na pla-
cu Kościuszki, ale o 14.00, 
odbędzie się otwarcie XII 
Sochaczewskiego   Sezo-
nu Motocyklowego. Para-
da jednośladów wyruszy o 
15.00 z placu Kościuszki i 
przejedzie ulicą Warszaw-
ską, Gawłowską do pałacu 
w Gawłowie. W ogrodzie 
na gości czekać ma m.in. 
strzelnica, miejsca na ogni-
ska, mechaniczny byk rodeo 
i symulator jazdy na tylnym 
kole. Na otwarcie sezonu za-
prasza Stowarzyszenie Mo-
tocykliści Sochaczewa.

5 maja
Na fi nał miejskiej majówki 
zapraszamy o 10.00 do hali 
sportowej przy ulicy Cho-
pina 101, gdzie o 10.00 wy-
startuje Otwarty Turniej 
Piłki Nożnej.

Majówka w mieście 2019
Długi majowy weekend to doskonała okazja, by spotkać się z rodziną, wyjechać razem za miasto, wskoczyć na rowery, czy 
pójść na koncert. Ale wolne dni można dobrze wykorzystać nie ruszając się z miasta. Ratusz, jednostki kultury i sportu oraz 
organizacje pozarządowe przygotowały na ten czas wyjątkowo bogatą ofertę.

Wiwat maj, trzeci maj
W piątek 3 maja na terenie miasta odbędzie się szereg uroczystości dedykowanych 228 rocznicy uchwalenia pierwszej 
polskiej konstytucji. Zapraszamy do muzeum oraz do kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w parafi i św. Wawrzyńca.
Już od godziny 11:00 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą rozpocznie się cykl zajęć i pokazów 
pod hasłem „Konstytucja 3 Maja dla najmłodszych”. Do południa potrwa prezentacja fi lmów animowanych z cyklu 
„Historia Polski dla dzieci”. Będzie to siedem odcinków dotyczących historii Polski, które muzeum otrzymało od 
krakowskiej Fundacji Budzenie Pasji. Animacje powstały z rysunków dzieci, które przedstawiły na nich własną inter-
pretację dziejów naszego kraju. Od godziny 12.00 do 14.00 placówka zaprasza na „Patriotyczne zajęcia plastyczne 
dla dzieci”. Skierowane są one do dzieciaków w wieku 3-10 lat. Czekać będą na nie kolorowanki, malowanie farbami, 
lepienie z ciastoliny itp. Między 13.00 a 14.00 kolejny raz będzie można zobaczyć cykl „Historia Polski dla dzieci”.
O 18:00 w kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej rozpocznie się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Tuż po 
niej (godz. 19.00) wystąpi Chór Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej pod dyrekcją Ewy Szałapskiej 
z „Koncertem pieśni polskiej w 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki”. Szczegółowy program uroczystości znaleźć 
można na stronie 24. 
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Jakie były początki wa-
szego zespołu?
PZ: Pamiętam, że pierwszą 
wspólną próbę mieliśmy 16 
grudnia 2015 roku. Wcześniej 
znaliśmy się z jednej szkoły, Li-
ceum im. F. Chopina w Socha-
czewie, a także indywidual-
nie występowaliśmy w różnych 
konkursach muzycznych orga-
nizowanych w Sochaczewie. 
PD: Chcieliśmy zrobić coś wię-
cej. Każdy z nas marzył, żeby 
kiedyś założyć własną kapelę. 

Pierwsza nazwa zespołu 
to By the Way
WF: Po którejś z kolei próbie i 
przed pierwszym koncertem, 
który zagraliśmy w warszaw-
skim Hard Rock Cafe, wymy-
śliliśmy taką nazwę dla zespo-
łu. Po pewnym czasie okazało 
się, że jest wiele kapel, fi rm, ka-
wiarni o nazwie By the Way. 
Żeby się wyróżniać, musieli-
śmy zastanowić się nad czymś 
bardziej oryginalnym. Nazwa 
Felivers powstała z dwóch an-
gielskich słów „Fellows” i „Be-
lievers”, czyli faceci i osoby wie-
rzące w sukces.
MF: Zmieniliśmy nazwę kapeli 
tuż przed występem na festiwa-
lu w Węgorzewie w lipcu 2017 
roku. Trafi liśmy tam jako laure-
aci konkursu, wygrywając w in-
ternetowym głosowaniu fanów. 
Gdy przystępowaliśmy do kon-
kursu, nazywaliśmy się jeszcze 
By the Way. W momencie wyj-
ścia na scenę zostaliśmy już za-
powiedziani jako Felivers.

Powiedzieliście już o 
dwóch koncertach, a 
gdzie jeszcze występo-
waliście do tej pory?
PZ: Już pod nazwą Felivers 
przez ostatnie półtora roku za-
graliśmy ok. 40 koncertów. 
Między innymi dwukrot-
nie występowaliśmy w łódz-
kiej Atlas Arenie, raz charyta-
tywnie i ostatnio (27.02.2019) 
na koncercie „Artyści przeciw 
nienawiści”. Zagraliśmy na fe-
stiwalu „Young Stars” na war-
szawskim Torwarze, w minio-
ne lato byliśmy gościnnie w 
mini-trasie z Dawidem Kwiat-

kowskim. Wystąpiliśmy też na 
konkursie Miss Polski Nastola-
tek (galę transmitowała telewi-
zja TV4), a także pojawiliśmy 
się w programach telewizyj-
nych „Pytanie na śniadanie” i 
„Jaka to melodia”.

Wspomnieliście o wspól-
nych koncertach z Dawi-
dem Kwiatkowskim
WF: Występy z Dawidem na jed-
nej scenie były dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem. Jest on w 
porządku osobą, pomagał nam 
w wielu kwestiach, dał dużo cen-
nych rad. Do dziś mamy z nim 
bardzo dobre relacje.
MF: Dzięki niemu dostaliśmy 
szansę pokazania się przed 
szerszą publicznością, co za-
procentowało zdobyciem dużej 
grupy fanów.  

Macie wierną grupę fa-
nek. Niektóre z nich potra-
fi ą przejechać pół Polski 
na wasz koncert, albo po 
to, aby spotkać się z wami 
przez pięć minut po wy-
wiadzie radiowym. Dosta-
jecie od nich też prezenty. 
Opowiedzcie o tym.
PZ: Może to trochę głupio za-
brzmi, ale prezent, jaki najlepiej 
wspominamy, to chyba pizza na 
koncercie w Płońsku.
PD: Fanki uratowały nam ży-
cie. Byliśmy wtedy bardzo 
głodni (śmiech).
MF: Dostajemy dużo plusza-
ków, różnych opasek, wyrobów 
rękodzielniczych, słodyczy...
KJ: Dużo dziewczyn robi też ry-
sunki, tak zwane fan-arty. Na 
przykład od jednej z fanek do-
staliśmy, w formie rysunku, 
złotą płytę za singiel „Nieskoń-
czony” - wisi on na ściennie w 
naszej sali prób.
WF: Na koncerty fanki przyno-
szą różne banery i transparen-
ty. Bardzo nas to motywuje do 
dalszej pracy.

Dużą popularność zdobyliście 
także dzięki mediom społecz-
nościowym. Gdzie można was 
znaleźć w internecie?
PZ: Najintensywniej dzia-
ła nasz profi l na Instagramie 

(blisko 26000 obserwujących). 
Sporadycznie wrzucamy też 
krótkie fi lmiki z codziennego 
życia na TikToka i oczywiście 
mamy swój kanał na YouTube, 
który subskrybuje ponad 22000 
internautów. Oprócz tego jeste-
śmy obecni na Facebooku. Na 
tym portalu prężnie też działa 
nasza grupa fanowska „Felivers 
Team”, gdzie jest blisko cztery 
tysiące aktywnych użytkowni-
ków. 

26 kwietnia wydajecie debiu-
tancki album, który będzie 
zatytułowany „Felivers”. Po-
wiedzcie coś więcej o swojej 
pierwszej płycie?
PZ: Album ukaże się nakładem 
polskiej wytwórni płytowej My 
Music, która zajmie się również 
jego dystrybucją. Krążek oraz 
wszelkie gadżety związane z ze-
społem można kupić w interne-
cie na stronie MyMusicShop.pl. 
Od piątku 26 kwietnia będzie 
też dostępny we wszystkich sa-
lonach Empik. 
PD: Na krążku znajdzie się 10 
piosenek. Cztery z nich wypu-
ściliśmy już na singlach i nakrę-
ciliśmy do nich klipy: „Razem”, 

„Nasz moment”, „Nieskończo-
ny”, „Dobrze”. Pozostałe sześć 
utworów poznacie po wydaniu 
płyty. Jeden z nich będzie po 
angielsku, reszta po polsku. 
KJ: Znajdzie się na niej dużo 
muzycznych eksperymentów, 
będzie wiele mieszania gatun-
ków. Cały czas szukamy róż-
nych kierunków, nasza muzyka 
wciąż ewoluuje. Myślę, że fani 
będą pozytywnie zaskoczeni, 
bowiem sześć nowych utworów 
różni się od znanych już singli. 
WF: Żeby nie robić wszyst-
kiego „na jedno kopyto” po-
stawiliśmy na różnorodność. 
Każda piosenka jest fajna na 
swój sposób i każda z nich bę-
dzie w stanie zaciekawić inne-
go słuchacza.  

Wspomnieliście o kręce-
niu teledysków, macie ja-
kieś wspomnienia z „pla-
nów fi lmowych”?
MF: Największe emocje były 
chyba przy powstawaniu 
pierwszego klipu do utworu 
„Razem”. Nakręciliśmy go, gdy 
w Polsce był środek zimy. Po-
lecieliśmy do Izraela. Na kli-
pie wygląda jakbyśmy byli na 

wspólnych beztroskich waka-
cjach w „ciepłych krajach”, w 
rzeczywistości wykonaliśmy 
wówczas kawał kilkudniowej, 
intensywnej pracy przy powsta-
waniu zdjęć. 
WF: Ja najlepiej wspominam 
kręcenie ostatniego klipu do 
piosenki „Dobrze”. Wideo jest 
utrzymane w amerykańskim 
stylu. Do udziału w teledysku 
zaprosiliśmy naszych znajo-
mych i faktycznie rozkręciliśmy 
fajną imprezę. Zawsze chcieli-
śmy coś takiego zrobić.

Jakie są wasze inspira-
cje, kim są wasi muzyczni 
bohaterowie?
KJ: Każdy z nas wzoruje się na 
kimś innymi. Wspólnym mia-
nownikiem w ostatnim czasie są 
zespoły Th e Vamps i 5 Seconds 
of Summer. Moim osobistym 
bohaterem muzycznym jest ba-
sista Flea z Red Hot Chili Pep-
pers. Słucham także dużo Bru-
no Marsa i Th e Chainsmokers.
WF: Moim idolem jest perkusi-
sta Th e Vamps - Tristan Evans.
MF: Swoją przygodę w grze na 
gitarze zaczynałem głównie od 
zespołów metalowych i rocko-

wych, np. Metaliki. Stąd czerpię 
inspiracje. Idolami gitarowymi 
są dla mnie też Brian May (Qu-
een) czy Zakk Wylde (Black La-
bel Society). 
PD: Jako mały dzieciak oglą-
dałem „Powrót do przyszło-
ści”, gdzie główny bohater grał 
Chucka Berry’ego. Zainspiro-
wało mnie to, żeby samemu 
sięgnąć po instrument. Gra-
nie zaczynałem jednak od gi-
tary klasycznej, wówczas moim 
wzorem był Australijczyk Tom-
my Emmanuel. 
PZ: Staram się wzorować na 
współczesnych wokalistach, 
przykładowo chciałbym śpiewać 
tak jak Nate Ruess z zespołu Fun, 
czy Bradley Simpson ze wspo-
mnianej już grupy Th e Vamps.

Wystąpicie w swoim ro-
dzinnym mieście na naj-
bliższych Dniach So-
chaczewa. Wasz koncert 
zaplanowano na sobotę 8 
czerwca na godzinę 20:15.
PZ: Zagramy koncertowe aran-
żacje piosenek z naszej pły-
ty, a także kilka coverów. Jakie 
konkretnie - niech pozostanie 
to niespodzianką. Postaramy 
się zaprezentować różnorod-
ność gatunków muzycznych, 
poprzez ciężkie gitarowe brze-
miennie, elektronikę, czy nawet 
hip-hop. 
MF: Graliśmy podczas świę-
ta naszego miasta w 2016 roku, 
jeszcze jako By the Way. Chce-
my pokazać wszystkim, jakie-
go postępu udało nam się do-
konać przez ostatnie trzy lata, 
że nie tylko promowaliśmy się 
na Instagramie, lecz ćwiczyli-
śmy i komponowaliśmy nowe 
piosenki.

Jakie są wasze najbliższe 
plany koncertowe. Rusza-
cie w trasę po wydaniu 
płyty?
PZ: W sezonie letnim będziemy 
chcieli zagrać jak najwięcej kon-
certów. Mamy zamiar dotrzeć i 
pokazać swój materiał przede 
wszystkim tam, gdzie nas jesz-
cze nie było. Z kolei jesienią tego 
roku planujemy zorganizować 
trasę klubową. 

Sochaczewski zespół podbija rynek
W ostatnich miesiącach stali się muzycznymi gwiazdami młodego pokolenia. Grają na scenach w całej Polsce. Ich debiutancki 
album ukaże się 26 kwietnia. Wystąpią także na tegorocznych Dniach Sochaczewa. Z Piotrem Zborowskim (wokal), 
Miłoszem Fergińskim (gitara), Wojciechem Fortuną (perkusja), Konradem Jażdżykiem (gitara basowa) i Piotrem Dąbrowskim 
(gitara), czyli sochaczewskim zespołem FELIVERS, rozmawia Maciej Frankowski.
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Przez ostatnie dwa lata na 
terenie cmentarza przepro-
wadzono wiele prac porząd-
kowych i drobnych moder-
nizacji. Między innymi: 
rozebrano starą nieczyn-
ną od lat toaletę; pomalo-
wano elewację kaplicy; bra-
ma wjazdowa na cmentarz 
otwiera się automatycznie; 
posadzono drzewa; czę-
ściowo naprawiono istnie-
jącą nawierzchnię asfaltową 
oraz wykonano nowe alejki 
i chodniki (ok. 500 m2). 

Poprawę odczuli także 
kierowcy. Po zakończeniu 
drugiego etapu przebudowy 
ulicy Trojanowskiej wzdłuż 
ogrodzenia powstało kilka-
dziesiąt nowych miejsc par-
kingowych. W ubiegłym 
roku miasto przeznaczy-
ło dodatkowo 100 tysięcy 
na pełną przebudowę placu 
manewrowego ZKM i par-
kingu przed cmentarzem. 
Od kilku miesięcy jest on 
wyłożony nową kostką bru-
kową. 

Obecnie trwają przygo-
towania placu pod kwate-
rę w północno-zachodniej 
części - układany jest chod-
nik i wodociąg łączący ją z 
pozostałą częścią cmenta-
rza. W najbliższych tygo-
dniach zarządzający nekro-
polią planują też stworzenie 
nowych miejsc do handlu. 

- Przed bramą głów-
ną cmentarza tworzymy 
plac pod miejsca handlowe 
z alejką prowadzącą na par-
king. Położyliśmy tam 100 m2 
kostki brukowej i przygo-
towaliśmy pięć stanowisk z 
dostępem do bieżącej wody, 
kanalizacją i siecią elek-
tryczną. Staną tam kioski i 
miejsca handlowe. Nieba-
wem ogłosimy konkurs na 

ich dzierżawę. Jeśli zainte-
resowanie będzie większe, 
nie wykluczamy rozszerze-
nia pasa handlowego. To jak 
i pozostałe przedsięwzię-
cia wykonujemy wyłącznie 
ze środków własnych po-
chodzących z budżetu Za-
kładu Gospodarki Komu-
nalnej - tłumaczy dyrektor 
sochaczewskiego ZGK, Pa-
weł Krasucki.  

Cmentarz na Wypaleni-
sku to najmłodsza nekropo-
lia w naszym mieście. Pierw-
szy pogrzeb odbył się 11 
stycznia 1988 roku. Dotych-
czas pochowano tu ponad 
4400 zmarłych. Całkowi-
ta powierzchnia Cmentarza 
Komunalnego wynosi bli-
sko 6,6 ha. W styczniu 2017 
roku jednostkę włączono w 
strukturę Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. W 2018 
roku, zgodnie z przepisami 
zakazującymi samorządom 
prowadzenia działalności 
pogrzebowej (nie wyklu-
czają one administrowania 
terenami cmentarzy), ZGK 
ogłosił przetarg na wynajem 
znajdującego się na terenie 
nekropolii budynku, w któ-
rym mieści się m.in. kapli-
ca i chłodnie. Obiekt po-
siada powierzchnię ponad 
tysiąca metrów kwadrato-

wych wraz z przylegającymi 
do niego podjazdami, scho-
dami i dojściem, a także pla-
cem przed garażami i oka-
lającym terenem zielonym. 
Przetarg wygrało Przedsię-

biorstwo Pogrzebowe „Ha-
ron”. Będzie ono korzystać 
z dzierżawionej infrastruk-
tury nie krócej niż do 2028 
roku.

Nowe kwatery 
i miejsca do handlu
Od kiedy Zakład Gospodarki Komunalnej objął administrację cmentarza 
na Wypalenisku, następują zmiany w funkcjonowaniu nekropolii. Na terenach 
dotychczas porośniętych drzewami i krzakami sukcesywnie powstają miejsca 
pod nowe kwatery. ZGK chce też usystematyzować handel na terenie obiektu. 

Miasto rozstrzygnęło prze-
targ na doposażenie w 
nowe przyrządy ogródka 
jordanowskiego znajdują-
cego się przy ul. 1 Maja w 
Sochaczewie. Urządzenia 
powinny zostać dostarczo-
ne i zamontowane do 20 
maja. 

Plac zabaw przy ul 1 Maja 
wyposażony jest obec-
nie w 12 urządzeń zabawo-
wych, trzy ławki i dwa ko-
sze na śmieci. Doposażenie 
będzie polegać na: monta-
żu zestawu rekreacyjnego 
składającego się z zadaszo-
nej wieżyczki, zjeżdżalni 
oraz trapu ze skałkami do 
wspinaczki; wieloosobowe-
go urządzenia ruchowego 
(równoważnia); huśtawki; 
piaskownicy o wymiarach 
2x2 m z zadaszeniem. Sta-

nie także betonowy stół do 
ping-ponga o wymiarach 
152 x 274 cm i wysokości 76 
cm oraz zainstalowane zo-
staną dwie dodatkowe ław-
ki z oparciami. 

Przypomnijmy, że do-
posażenie tego konkret-
nego placu zabaw to jeden 
ze zwycięskich projektów 
Sochaczewskiego Budże-
tu Obywatelskiego 2019. 
Wśród wygranych w SBO 
są też dwie innej inwesty-
cje dotyczące placów zabaw: 
Modernizacja i doposaże-
nie placu zabaw na osiedlu 
Polna I (pomiędzy blokami 
Żeromskiego 24 i 26 oraz al. 
600-lecia 25A) oraz moder-
nizacja placu zabaw na osie-
dlu Malesin przy ul. Kozu-
bowskiego 11. Niebawem 
ratusz ogłosi przetargi na 
wykonanie tych zadań. (mf)

Więcej zabawek 
przy 1 Maja

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „ZS” zamieściliśmy recenzję spek-
taklu wystawionego w kramnicach miejskich przez uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Tekst nosił tytuł „Jak 
Tristan i Izolda” i niestety wkradł się do niego niezawiniony 
przez redakcję błąd  w nazwiskach dwóch aktorów. Popraw-
nie powinny one brzmieć: Paweł Zatorski i Adrian Czubak.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.

Redakcja

Rusza trzecia edycja akcji 
„Koleją do Kultury”. Włą-
czyło się w nią już  pra-
wie trzydzieści instytucji. 
Dzięki ich współpracy z Ko-
lejami Mazowieckimi bilet 
z pociągu staje się jedno-
cześnie kartą rabatową na 
bilet wstępu do danej pla-
cówki. 

Donata Nowakowska, rzecz-
nik prasowy Kolei Mazo-
wieckich, zachęca pasażerów 
do skorzystania z promocji. 
Potrwa ona do końca roku. 

- Wiele instytucji jest z 
nami od pierwszej edycji. Za-
sady akcji są bardzo proste, 
wystarczy zachować bilet na 
dowolny pociąg Kolei Mazo-

wieckich i okazać go w placów-
ce kultury, do której się udaje-
my. Bilet gwarantuje wejście na 
spektakl, koncert bądź do mu-
zeum po specjalnej zniżkowej 
cenie - wyjaśnia. 

Do akcji włączyły się 
m.in. Mazowieckie Cen-
trum Sztuki Współczesnej, 
Mazowiecki Instytut Kul-
tury, Teatr Dramatyczny 
w Warszawie, Teatr Ocho-
ta, Stacja Muzeum oraz so-
chaczewskie Muzeum Kolei 
Wąskotorowej.  O szczegó-
łach promocji w poszcze-
gólnych placówkach prze-
czytać można na stronie 
internetowej Kolei Mazo-
wieckich w zakładce „Kole-
ją do Kultury”. (ap)

Taniej z biletem W północno-zachodniej części cmentarza powstają nowe kwatery

W ofercie cmentarza znajduje się 250 gotowych pieczar

Miejsca do handlu zostały już uzbrojone w wodę i prąd
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Tuż po świętach do wy-
twórni tra�  materiał pły-
towy Chóru Niepodległa. 
Międzypokoleniowy pro-
jekt powstały z połączenia 
wszystkich sochaczewskich 
chórów   zainaugurowany 
został z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Premiera płyty będzie mia-
ła miejsce, wraz z innymi 
publikacjami dedykowany-
mi miastu, podczas Święta 
Mieszkańców-Dni Socha-

czewa. Jej wydawcą będzie 
Urząd Miejski. Wytłoczo-
nych zostanie 3 tysiące eg-
zemplarzy, które stanowić 
będą materiał promocyjny. 

Chór usłyszeć można 
było do tej pory dwa razy - 8 
czerwca ubiegłego roku pod-
czas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej oraz 11 listopada z 
okazji obchodów odzyska-
nia niepodległości. Wspólnie 
wystąpiły Chór Dziecięcy i 
Mieszany Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia (dy-
rygent - Iwona Niemyjska), 

Chór Towarzystwa Śpiewa-
czego Ziemi Sochaczewskiej 
(dyrygent - Ewa Szałapska), 
Chór Nauczycielski Vivace 
(dyrygent - Piotr Milczarek), 
Mundurowy Zespół Patria 
(dyrygent Arkadiusz Mam-
carz), Zespół Wokalny Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
(dyrygent - Jolanta Kawczyń-
ska). Łącznie było to aż 250 
osób występujących pod dy-
rekcją Iwony Niemyjskiej i 
przy akompaniamencie Wło-
dzimierza Sieczkowskie-
go. Na płytę trafi  dwanaście 

utworów, m.in. „Rota”, „Bo-
gurodzica”, „Warszawianka”, 
a całość zwieńczy „Mazurek 
Dąbrowskiego”.

Materiał zarejestrowa-
ny został przez Wojciecha 
Ziółkowskiego,   podczas 
dwóch sesji nagraniowych 
sfi nansowanych przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół PSM 
I i II stopnia ze środków po-
zyskanych w konkursie do-
tacyjnym dla organizacji 
pozarządowych ogłoszo-
nym przez Miasto Socha-
czew. (ap)

Publikacja książki pt.: „Ja-
nina Fetlińska. Pielęgniar-
ka, społecznik, senator RP 
(1952-2010)” zbiegła się 
z obchodami 9. rocznicy 
śmierci pani senator, któ-
ra zginęła tragicznie w ka-
tastrofi e rządowego samo-
lotu pod Smoleńskiem 10 
kwietnia 2010 r. Uroczysto-
ści rozpoczęła Msza święta, 
której przewodniczył ordy-
nariusz diecezji płockiej bi-
skup Piotr Libera. Po litur-
gii uczestnicy złożyli kwiaty 
pod  krzyżem smoleńskim 
w Niepokalanowie. 

Panel dyskusyjny promu-
jący biografi ę prowadził Ma-
ciej Małecki, który na wstę-
pie spotkania odczytał list 
od premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, będący formą 
uznania dla całej działalności 
senator Fetlińskiej. Paneli-
stami byli autorzy książki: dr 
Rafał Zgorzelski, ks. Damian 
Klimkowski oraz przyjacie-
le dr Janiny Fetlińskiej: prof. 
Bożena Urbanek i ks. prof. 
Andrzej Gredkowski. 

- Album, który właśnie 
przekazujemy czytelnikom 
to efekt 15 miesięcy inten-
sywnej pracy wielu osób. 
Przyznam, że kiedy w stycz-
niu 2018 roku zorganizowa-
łem spotkanie, na którym 

podzieliłem się pomysłem 
książki o życiu i wspania-
łej pracy dr Fetlińskiej, sam 
nie spodziewałem się takie-
go efektu - powiedział Ma-
ciej Małecki. - Wielkie brawa 
należą się autorom na czele z 
nieocenionym dr. Rafałem 
Zgorzelskim, który napraco-
wał się najbardziej. Dziękuję 
Krystynie Lenarczyk prezes 
Wspólnoty Żyrardowa, wy-
dawcy albumu. I wszystkim, 
którzy dołożyli swoją cegieł-
kę do upamiętnienia naszej 
senator - dodał Małecki. 

Pierwsze egzemplarze 
zostały uroczyście przekaza-
ne Włodzimierzowi i Barto-

szowi Fetlińskim - mężowi 
i synowi śp. senator, którzy 
każdego roku na zaprosze-
nie posła Małeckiego przy-
jeżdżają do Niepokalanowa. 

Uroczystości związane z 
inauguracją biografi i zgro-
madziły wiele osób. Wśród 
gości byli najbliżsi pani se-
nator, samorządowcy: bur-
mistrz Sochaczewa Piotr 
Osiecki, burmistrz Wyszo-
grodu Iwona Gortat, wójt 
gminy Iłów Jan Kraśniew-
ski, wójt gminy Bulkowo 
Gabriel Graczyk, przedsta-
wiciele Solidarności, a tak-
że profesorowie, siostry 
zakonne, kapłani, współ-

pracownicy, znajomi śp. 
dr Janiny Fetlińskiej. Po-
czet sztandarowy wystawili 
strażacy OSP Miedniewice.

Książka powstała dzięki 
zaangażowaniu partnerów 
projektu, tj. Fundacji PZU, 
Fundacji PGNiG im. Igna-
cego Łukaszewicza, Fun-
dacja KGHM Polska Miedź 
oraz Grupy Azoty S.A. Wy-
dawcą książki jest Stowa-
rzyszenie Wspólnota Żyrar-
dowa. Patronat honorowy 
nad publikacją objął Mar-
szałek Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej Stanisław Kar-
czewski.  

Selena Majcher

Premiera unikatowej płyty już w Dni Sochaczewa

Promocja biogra� i 
senator Janiny Fetlińskiej
Inauguracja biografi i śp. Janiny Fetlińskiej - pierwszej w Polsce pielęgniarki, która 
uzyskała stopień doktora nauk medycznych - wraz ze spotkaniem z autorami 
książki oraz rodziną i przyjaciółmi pani senator odbyła się w sobotę 13 kwietnia 
w Niepokalanowie. Pomysłodawcą wydania albumu był poseł Maciej Małecki. 

Stowarzyszenia poetyckie 
,,Atut”, które kultywuje 
kwiecień jako miesiąc pa-
mięć narodowej, zaprosiło 
mieszkańców do udziału w  
Konkursie Poezji Obozo-
wej. Odbył się on 12 kwiet-
nia w kramnicach. 

- Kwiecień czcimy co roku 
wydarzeniami, które pozwo-
lą upamiętnić naszych boha-
terów, ludzi pióra, szczegól-
nie bliskich naszej grupie. 
W ubiegłym roku byli to po-
eci Katynia, w tym - poeci 
obozów koncentracyjnych - 
mówi Stanisława Podgórska, 
szefowa „Atutu”.

W konkursie recytator-
skim udział wzięło 16 osób, 
a wśród nich uczennice Li-
ceum Ogólnokształcące-
go im. F. Chopina oraz wy-
chowanki Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
w Załuskowie. Jury w skła-
dzie: Stanisława Podgór-
ska, prezes Stowarzyszenia 
Wieczory Literackie „Atut” 
i Leszek Żuliński, poeta, 
członek Związku Literatów 
Polskich w Warszawie przy-
znało nagrody i wyróżnie-

nia w dwóch kategoriach - 
uczniowie i dorośli.

W gronie uczennic naj-
lepsza była Małgorzata Ja-
gła, II miejsce przypadło 
Natalii Sołdaczuk. Obie re-
prezentują LO im. Chopina. 
III miejsce jury przyznało 
Gabrieli Orłowskiej, a trzy 
jej koleżanki z MOW w Za-
łuskowie otrzymały wyróż-
nienia.

W kategorii dorosłych 
najwyżej oceniono recyta-
cję Mirony Miklaszewskiej, 
za nią uplasowali się Graży-
na Grobelska i Fabian Fili-
piak, który podczas narady 
jury umilał czas grą na sak-
sofonie. Nagrodę za twór-
czość własną otrzymał ks. 
Andrzej Kita. 

- Ze względu na ogrom 
twórczości związanej z tym 
tematem, postanowiliśmy 
w tym roku upamiętnić po-
etów obozowych dwoma 
wydarzeniami. Jedno jest 
już za nami, a 26 kwietnia 
o godz.18.00 zapraszamy na 
Wieczór Poezji i Muzyki - 
Poeci Obozów Koncentra-
cyjnych - zachęca Stanisła-
wa Podgórska. (sos)

„Atut” - poetom obozowym
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„Praktyki u Marszałka” to 
program stworzony dla stu-
dentów studiów dziennych 
- niezależnie od tego, czy to 
uczelnie publiczne czy pry-
watne. Ważne, aby miały 
swoją siedzibę na Mazow-
szu. Zgłaszający się muszą 
mieć zaliczony I rok stu-
diów. Warunkiem udziału 
w praktykach jest też zamel-
dowanie na stałe na terenie 
naszego województwa.

Nie ma ograniczeń co do 
kierunku studiów. Powinny 
być one jednak zbieżne z za-
daniami, jakie można wyko-
nywać w urzędzie. Prefero-
wane więc będą np. prawo, 
administracja, zarządzanie, 
ekonomia, ochrona środo-
wiska, geodezja, polityka 
społeczna, zdrowie publicz-
ne oraz kulturoznawstwo. 
Praktyki będzie można od-
bywać w siedzibie głównej 
urzędu - w Warszawie, ale 
też w delegaturach, które 
znajdują się w Ciechanowie, 
Ostrołęce, Płocku, Radomiu 
i Siedlcach.

 Na okres praktyk można 
wybrać sobie lipiec, sierpień 
lub wrzesień. Do przepraco-
wania jest 20 dni roboczych 
- zawsze od poniedziałku 
do piątku w godzinach pra-
cy urzędu. Z każdą osobą 
zawierana będzie umowa 
zlecenie, a za przepracowa-
ny czas przysługiwać bę-
dzie wynagrodzenie. Przy 
pełnym miesiącu będzie to 
2205 zł brutto - informuje 
biuro prasowe urzędu mar-
szałkowskiego.

Jak się zapisać na prakty-
ki? Najpierw trzeba to zrobić 
w formie elektronicznej. Na 
specjalnie stworzonej stronie 
(zakładka Praktyki na www.
mazovia.pl) należy wypełnić 
formularz, który później musi 
być wydrukowany i po pod-
pisaniu złożony osobiście w 
urzędzie lub wysłany pocztą. 
Podpisany wniosek trzeba zło-
żyć najpóźniej do 26 kwietnia.

Osoby, które pozytyw-
nie przejdą część formalną, w 
maju przystąpią do testu wie-

dzy o Mazowszu i urzędzie. 
Przewidziana jest też rozmo-
wa rekrutacyjna w sytuacji, 
gdy kandydatów będzie więcej 
niż zaplanowanych miejsc. O 
przyjęciu na praktyki decydu-
je więc wynik testu, efekt roz-
mowy oraz kierunek studiów. 
Chętnych na praktyki nie bra-
kuje. Tylko w ubiegłym roku 
do urzędu marszałkowskie-
go zgłosiło się 237 osób. We 
wszystkich dotychczasowych 
edycjach wzięło udział już po-
nad 390 studentów. (opr.sos)

Praktyki studenckie 
u marszałka województwa
Ruszyła kolejna edycja programu „Praktyki u Marszałka”. Od lipca do końca 
września na studentów czeka 100 miejsc w urzędzie marszałkowskim w Warszawie 
oraz jego delegaturach. Miesiąc praktyk w urzędzie to okazja do zdobycia 
doświadczenia i sprawdzenia swoich umiejętności. Co ważne - praktyki są płatne.Grupa uczniów drugiej klasy 

Liceum Ogólnokształcącego 
im. Fryderyka Chopina została 
laureatami programu „Ścież-
kami Kopernika 2.0”. Młodzież 
przygotowała koncepcję apli-
kacji, którą nagrodzono kwo-
tą aż 10 tys. zł. Ma ona szansę 
na pozyskanie inwestorów  i 
wkroczenie na rynek. 

Licealiści zaprojektowali apli-
kację, która ma pomóc odpo-
wiednio zmierzyć sylwetkę, 
określić jej typ, a następnie do-
brać odpowiednie dla niej stro-
je. Docelowo ułatwiać ona ma 
zakupy on-line oraz wizyty w 
sklepach stacjonarnych. Nad jej 
przygotowaniem przez rok pra-
cowali: Alicja Wątor, Zuzanna 
Tomasik, Patrycja Bączek, Sara 
Kopka oraz Adam Misiak. 

Konkurs Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go „Ścieżkami Kopernika 2.0” 
dedykowany jest uczniom li-
ceów i techników. Jego ideą 
jest zachęcanie młodzieży do 
zgłębiania wiedzy oraz poka-
zywanie, jak odkrycia nauko-
we wpływają na codzienne ży-
cie. Uczestnicy brali udział w 
regularnych spotkaniach, któ-

re odbywały się na Politechni-
ce Warszawskiej. Wymagały 
one sporego zaangażowania. 
Trudny był zwłaszcza ostat-
ni miesiąc, gdy konkursowi 
trzeba było poświęcić każdy 
weekend. 

- Nie ukrywamy, że trudno 
było pogodzić to z nauką. Wie-
my jednak, że warto było pod-
jąć ten wysiłek. Udało nam się 
poznać mnóstwo osób z ca-
łej Polski. W projekcie wzięło 
udział ponad 20 grup czyli oko-
ło 120 uczniów – mówią nasi 
rozmówcy. – Przedstawiali oni 
bardzo różne koncepcje. Pra-
cowali m. in. nad „Depresjome-
trem” i holografi cznymi zabaw-
kami. 

Konkurs rozstrzygnięto w 
połowie kwietnia. Młodzież na 
razie nie zdradza swoich pla-
nów. Chcą spokojnie przemy-
śleć dalszą strategię działań. 

- To, że udało nam się wy-
grać 10 tys. naprawdę wiele dla 
nas znaczy. Dodatkowo otrzy-
maliśmy kontakty do fi rm, któ-
re mogą nam pomóc rozwinąć 
naszą aplikację. Usłyszeliśmy, 
że ma ona realne szanse zaist-
nieć na rynku – powiedzieli 
nam. (ap)

Podbiją rynek aplikacją?

Wydarzeniem inicjującym 
ustanowienie Światowego 
Dnia Inwalidy była kata-
strofa górnicza z 8 sierp-
nia 1956 roku w kopalni 
węgla kamiennego Bois du 
Cazier w Marcinelle w Bel-
gii, w wyniku której śmierć 
poniosło 262 górników po-
chodzących z 12 krajów, a 
część doznała poważnych 
obrażeń, w konsekwencji 
czego została inwalidami.

Ten szczególny dzień posta-
nowili uczcić sochaczewscy 
seniorzy. W tym celu zebra-
li się 10 kwietnia w Socha-
czewskim Centrum Kultu-
ry w Boryszewie.

Przybyłych tego dnia 
gości, m.in. naczelnik Wy-
działu Sportu i Organiza-

cji Pozarządowych Aga-
tę Kalińską, dyrektora SCK 
Artura Komorowskiego, 
przewodniczącą Stowarzy-
szenia „Włókienko” Hali-
nę Kuzińską, prezes Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
Jadwigę Urbaniak powita-
ła przewodnicząca socha-
czewskiego oddziału Pol-

skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Ma-
ria Sadowska. W sali wido-
wiskowej SCK zgromadzili 
się licznie seniorzy z terenu 
Sochaczewa i okolic.

Ważnym elementem 
spotkania był wykład przy-
gotowany przez sochaczew-
skich policjantów, asp. sztab. 

Pawła Rynkiewicza, sierż. 
sztab. Izabelę Pajek, mł. asp. 
Marię Anyszewską na te-
mat bezpieczeństwa i szerzą-
cych się w ostatnim czasie 
oszustw „metodą na wnucz-
ka”. Policjanci uczulali ze-
branych na wybiegi stosowa-
ne przez oszustów. Podawali 
też z życia wzięte przykłady 
osób, które przez nieuwagę 
straciły oszczędności życia.

Tego dnia zaprezento-
wała się także kierowana 
przez Jolantę Kawczyńską 
Scena Seniora. Artyści wy-
stąpili w słowno-muzycz-
nym przedstawieniu z au-
torskimi tekstami. Swoje 
wiersze wyrecytowali przy 
tej okazji Włodzimierz 
Brzeziński i Kazimierz Ka-
miński. (seb)

Dzień Inwalidy u seniorów
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Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia w Sochacze-
wie ogłosiła zapisy dzieci i 
młodzieży na rok szkolny 
2018/2019. Zainteresowa-
ni osobiście mogą przeko-
nać się, jak pracuje szkoła, 
co oferuje kandydatom, do 
jakich projektów muzycz-
nych i artystycznych zapra-
sza swych podopiecznych. 
11 maja o 12.00 zaprasza 
dzieci i rodziców na Dzień 
Otwarty.

W nowym roku szkolnym 
PSM kształcić będzie dzieci 
w cyklu 6-letnim i 4-letnim. 
O przyjęcie do klasy pierw-
szej cyklu sześcioletniego 
mogą ubiegać się kandydaci, 
którzy w tym roku kończą 
co najmniej 6 lat oraz nie 
więcej niż 10 lat. Do wybo-
ru mają: fortepian, akorde-
on, skrzypce, wiolonczelę, 
gitarę, kontrabas, perkusję, 
fl et, obój, klarnet, trąbkę i 
puzon. 

Z kolei o przyjęcie do 
klasy pierwszej cyklu czte-
roletniego mogą ubiegać się 
kandydaci w wieku 8-16 lat. 
Mogą oni wybierać między 
akordeonem, obojem, fl e-
tem, klarnetem, puzonem, 
trąbką, gitarą, altówką, kon-
trabasem, wiolonczelą i per-
kusją. Zgłoszenia chętnych, 

do 7 maja, przyjmuje sekre-
tariat szkoły. Przesłuchania 
kandydatów odbędą się 13 
maja o godz. 16.00.

Od lat w PSM muzycz-
nie kształci się także mło-
dzież. O przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły II stopnia 
mogą ubiegać się kandyda-
ci w wieku 11 -23 lata, na 
których czekają skrzypce, 
altówka, kontrabas, wio-
lonczela, gitara, fortepian, 
akordeon, fl et, klarnet, sak-
sofon, trąbka, puzon i per-
kusja. Zgłoszenia chętnych 
do klas młodzieżowych do 
31 maja przyjmuje sekreta-
riat szkoły. Przesłuchania 
kandydatów odbędą się 7 
czerwca o godz. 16.00.

Wszystko na temat na-
boru, szczegółowe wyma-
gania, wzory wniosków 
można poprać ze strony in-
ternetowej szkoły: psmso-
chaczew.weebly.com, bądź 
otrzymać w sekretariacie 
PSM. (daw)

W Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą oglądać można wysta-
wę gobelinów autorstwa Ewy 
Szostak. Ekspozycja, nosząca 
tytuł „Nitką malowane”, bę-
dzie dostępna dla zwiedzają-
cych do końca maja.

Artystka jest absolwent-
ką Technikum Włókien-
niczego w Żyrardowie 
oraz „Schola Posnanien-
sis” Wyższej Szkoły Sztu-
ki Stosowanej w Poznaniu, 
gdzie uzyskała tytuł magi-
stra sztuki w zakresie tka-

niny artystycznej. Jej prace 
charakteryzują się dbało-
ścią o szczegóły oraz nieby-
wałą jakością wykonania. 

Ewa Szostak często pokazu-
je na nich piękno przyrody, 
nawiązuje do tradycji i ra-
dości życia. Gobeliny jej au-

torstwa prezentowane były 
na wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych w 
kraju i za granicą. 

Jak mówiła Ewa Szostak 
podczas otwarcia ekspozy-
cji 6 kwietnia, sztuka, któ-
rą uprawia, wymaga czasu 
i cierpliwości. Średni czas 
powstawania gobelinu to 
kilka miesięcy. Zdarzają się 
też prace, które tkane są na-
wet dwa lata. Jedną z nich - 
„Starożytność i Współcze-
sność”, obejrzeć można w 
MZSiPBnB. (ap)

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Zrewitalizowane ruiny 
zamku, możliwość podró-
ży koleją wąskotorową, bli-
skość Żelazowej Woli, jed-
na z najlepszych ekspozycji 
muzealnych w kraju po-
święcona jednej bitwie i sze-
reg unikalnych wydarzeń 
kulturalnych i muzycznych, 
jak np. Międzynarodowy 
Festiwal Chopinowski na 
Mazowszu, który może po-
szczycić się niemal 30-let-
nią historią. To tylko część 
walorów naszego miasta, z 
których nie tylko powinni-
śmy zdać sobie sprawę, ale 
też zacząć je intensywnie 
promować. Nasz potencjał 
zwiększają nowe inicjaty-
wy. Letnie festiwale - jaz-
zowy i folklorystyczny spo-
tkały się z bardzo dobrym 
odbiorem. Nowa formuła 
Święta Mieszkańców - Dni 
Sochaczewa stara się prze-
nosić punkt ciężkości z po-
powych koncertów na teatr 
czy sztuki uliczne. Ponadto 
miasto mocno inwestuje w 
swój wizerunek. Rewitali-
zujemy parki, remontujemy 
ulice, budujemy nadrzecz-
ne bulwary, otwarto plażę 
miejską, niebawem będzie-
my posiadać park linowy i 

kawiarnię w miejscu daw-
nej przystani. Wszystko to 
ma na celu maksymalne 
zróżnicowanie oferty w ten 
sposób, by przyciągnąć do 
Sochaczewa jak najwięcej 
odwiedzających. Podobne 
działania sprawdziły się już 
w przypadku innych samo-
rządów, chociażby Płocka 
czy Żyrardowa. Oczywiście 
stanowią one pewien proces 
i efekty przyjdą z czasem, 
nie możemy jednak pozo-
stawać w tyle. 

Teraz osoby odwiedza-
jące Sochaczew w jednym 
miejscu otrzymają kom-
plet informacji dotyczą-
cych tego, co warto odwie-
dzić oraz jakie wydarzenia 

odbędą się w mieście i oko-
licach. W SPIT znajdą się 
bowiem materiały promo-
cyjne nie tylko przygoto-
wane przez ratusz, ale też 
przez partnerów, którzy 
chcą współpracować z na-
szym samorządem. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą, Na-
rodowy Instytut Fryderyka 
Chopina, Dwór w Strzyże-
wie, Hotel Chopin, Pałac w 
Sannikach, Parafi a pw. św. 
Jana Chrzciciela i św. Rocha 
w Brochowie, Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej czy Bro-
war Socho. Już w najbliższe 
lato ich wspólna oferta tra-
fi  do wakacyjnego folderu, 

który będzie dostępny wła-
śnie w SPIT.

Kompletna oferta doty-
czyć będzie całego naszego 
regionu. Wszystkie materia-
ły i foldery dostępne w SPIT 
będzie można pobrać za 
darmo. Punkt informacyj-
ny będzie czynny od wtorku 
do niedzieli, w godzinach 
pracy muzeum. Jego zada-
niem będzie także współ-
praca z organizacjami i biu-
rami turystycznymi, jego 
pracownicy będą uczestni-
czyć w targach i wydarze-
niach branżowych. Socha-
czew, jako „Mała Ojczyna 
Chopina” ma zaistnieć na 
turystycznej mapie Polski.

W piątek 12 kwietnia w 
Oddziale dla dzieci nr 1 od-
było się spotkanie z Panem 
Poetą - bajkopisarzem, au-
torem zabawnych rymowa-
nych historii, które uczą 
morałem, a bawią treścią. 

Pan Poeta w bardzo inter-
sujący sposób przedstawił 
swoją twórczość. W trakcie 
warsztatów autor wykorzy-
stywał dużo swoich rekwi-
zytów, które z pewnością 
pobudziły wyobraźnię u 

dzieci. Maluchy np. karmi-
ły kurę warzywami z bajki 
pt. „Kura, co tyła na diecie”, 
bohaterowi kolejnej bajki pt. 
„Paw, co ogon miał z Przy-
jaźni” doczepiały koloro-
we pióra a po wysłuchaniu 
bajki „Kaczka, co przebrała 
miarkę” dzieci mogły prze-
bierać się w ciekawe stro-
je. Na zakończenie każdy 
dostał balonik z ziarenka-
mi w środku, by pokazać co 
tak naprawdę kury powin-
ny jeść. 

Piękno przyrody i tradycji

Wypromuje nas SPIT
Już od czerwcowego Święta Mieszkańców-Dni Sochaczewa w Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą rusza Sochaczewski Punkt Informacji 
Turystycznej (SPIT). To zupełnie nowa inicjatywa, z której skorzystać będą 
mogli zarówno przyjezdni, jaki i mieszkańcy. 

Nabór do muzycznej

Spotkanie 
z Panem Poetą
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Filmowy wieczór w Kontraście

Różne oblicza ceramiki

Camerata dla JP2

Uwaga! Casting

Kolejnym z cyklu koncertów z 
okazji jubileuszu 15-lecia Or-
kiestry Kameralnej CAMERA-
TA MAZOVIA będzie Kon-
cert Papieski JP2 – Totus Tuus, 
na który zapraszamy w piątek 
10 maja o godz.19.00 do Ko-
ścioła NSPJ w Kozłowie Bisku-
pim przy ul. Nadrzecznej 4. Or-
kiestra wystąpi pod dyr. Artura 
Komorowskiego, z towarzysze-

niem solistów: Joanny Rolew-
skiej i Jacka Ornafy. Koncert 
rozpocznie się utworem „Mat-
ka Boska Częstochowska” w 
wykonaniu Marii Stasiak. 

Zapraszamy również na 
wystawę ,,Historia Parafii Ko-
złów Biskupi na przestrzeni 
wieków” Leszka Głowackiego, 
która dostępna będzie od godz. 
17.00. Wstęp wolny.

Jeśli masz 16-45 lat, śpiewasz i 
sprawia Ci to ogromną przy-
jemność, chcesz się rozwijać 
wokalnie i miło spędzić wol-
ny czas w gronie sympatycz-
nych osób, to ta informacja jest 
z pewnością dla Ciebie. 

Sochaczewskie   Centrum 
Kultury zaprasza młodzież i do-
rosłych do wzięcia udziału w ca-
stingu do Mundurowego Zespo-
łu Wokalno–Instrumentalnego 
PATRIA. Czekamy na głosy mę-
skie i żeńskie. Nabór odbędzie się 
w środę 24 kwietnia o godz. 19.15 
w SCK w Boryszewie przy ul. 15 

Sierpnia 83 w sali nr 3 (1 piętro).  
Zespół PATRIA istnieje od 
trzech lat i ma liczne sukcesy na 
koncie, m.in. I miejsce w kat. ze-
społów w 4 Przeglądzie Pieśni Pa-
triotycznej w Legionowie w 2017 
roku oraz III miejsce w XIII In-
ternational Sacred Music Festival 
„Silver Bells” 2017 na Łotwie w 
kat. zespołów i grup wokalnych. 
Zespół porusza się w repertuarze 
patriotycznym, wojskowym (i nie 
tylko). Przed członkami "Patrii" 
ciekawe projekty, koncerty oraz 
festiwale lokalne, ogólnopolskie 
oraz zagraniczne. 

Sobota 13 kwietnia w SCK 
w Boryszewie upłynęła pod 
znakiem filmu. Tego dnia od-
była się premiera etiudy fil-
mowej Gamida Ibadullayeva 
(artysty współpracującego 
z Sochaczewskim Centrum 
Kultury) pt. „Kiedyś deszcz 
był inny” oraz pokaz filmu 
niemego „Juve kontra Fanto-
mas” w ramach cyklu Filmo-
wy Jam Session. 

Wieczór rozpoczął się w 
Galerii ZeDek, gdzie zapre-
zentowane zostały powsta-
łe w trakcie kręcenia etiu-
dy "Kiedyś deszcz był inny" 
zdjęcia T. Ertmana oraz pra-
ce odtwórczyni głównej roli 
– Dominiki Piotrowskiej (ak-
torka jest także charakteryza-
torką). 

Etiuda Ibadullayeva jest 
obliczona na silny prze-
kaz. Film opowiada histo-
rię skrzypaczki, która stoi 
u progu wyboru życiowej 
drogi. 

- Dylematy dotyczące 
wyborów na pewnym eta-
pie życia dotyczą większości 
z nas, więc myślę, że każdy 
może odnaleźć w tej histo-
rii kawałek siebie. Starałem 

się utrzymać w filmie  mini-
malistyczną stylistykę, tak, 
żeby widzowie mieli szero-
kie pole do własnej inter-
pretacji – relacjonuje Gamid 
Ibadullayev.

Warto zaznaczyć, że 
film powstał z udziałem 
mieszkańców Sochacze-
wa. Część zdjęć realizowa-
na była w SCK. Współtwór-
cami byli uczestnicy zajęć 

Pracowni Eksperymentów 
Audiowizualnych. Jednym 
z motywów muzycznych 
wykorzystanych w filmie 
był utwór w wykonaniu Or-
kiestry Kameralnej Came-
rata Mazovia. 

- Najdłuższym eta-
pem powstawania filmu 
był montaż. Bardzo zależa-
ło mi na tym, żeby zmonto-
wany był intuicyjnie, dlate-
go zdecydowałem się zrobić 
to sam. Jestem zadowolo-
ny z efektu - opowiadał tuż 
po premierze autor etiudy 
„Kiedyś deszcz był inny”.

Obraz został ciepło 
przyjęty przez publiczność. 

Drugim wyświetlonym 
tego wieczoru w „Kontra-
ście” filmem był „Juve kon-
tra Fantomas”. Ten francu-
ski kryminał z epoki kina 
niemego został, jak zwy-
kle na wysokim poziomie, 
dopełniony muzyką w wy-
konaniu Marka Chrzana, 
Bolesława Młodawskiego, 
Łukasza Rogowieckiego i 
Gamida Ibadullayeva. Ca-
łość wywoływała zarów-
no dreszczyk emocji jak i 
uśmiech na twarzy.

W Galerii ZeDeK w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
w Boryszewie przygotowywa-
na jest wystawa, na której za-
prezentowane zostaną wyro-
by ceramiczne autorstwa Mai 
Ryż i Ewy Boguszewskiej. Wy-
stawa nosi tytuł: „Terra - różne 
oblicza”. Wernisaż odbędzie się 
w sobotę 27 kwietnia o godz. 
18.30. Wstęp wolny.

Maja Ryż zajmuje się pro-
jektowaniem i wykonaniem 
ceramiki artystyczno-użyt-
kowej. Specjalizuje się w two-
rzeniu dekorów ściennych, 

obrazu ceramicznego i form 
przestrzennych oraz przed-
miotów codziennego użyt-
ku, m.in. mis i pater. Tworząc 
odwołuje się do świata roślin, 
geometrii i abstrakcji. Duży 
wpływ na artystkę mają tech-
niki graficzne, linoryty i drze-

woryty z charakterystycznym 
głębokim żłobieniem. Często 
wykorzystuje te motywy pra-
cując nad obrazami ceramicz-
nymi i kaflami.

Ewa Boguszewska ukoń-
czyła dwuletni kurs rysun-
ku architektonicznego, brała 

udział w kursach i plenerach 
malarskich, by wreszcie odkryć 
dla siebie ceramikę. Uczęsz-
czała do Szkoły Ceramiki „Ce-
ramiq” w Warszawie. Obec-
nie uczy się w pracowni rzeźby 
Centrum Promocji Kultury 
dzielnicy Praga Południe M.St. 
Warszawy, pod okiem pani 
Anny Wszyndybyl. Cerami-
ką zajmuje się od ponad 15 lat.  
Dwie artystki i dwa różne 
spojrzenia na ceramikę, którą 
będzie można już niebawem 
oglądać w Galerii ZeDeK. Za-
praszamy. 
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Weekend w Kontraście

World Music na ludowo

Weź udział w festiwalu „Kłamstwo”

Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

Idę chodnikiem. Stuk. Puk. Stuk. Puk. To moje obcasy. Turluturrrrr – i 
walizka z zepsutym kółkiem. Na ruchliwej ulicy trąbią klaksony poiryto-
wanych kierowców, przejeżdża karetka na sygnale. Pod blokiem szcze-
ka pies na gruchającego gołębia. Czy to już muzyka, czy jeszcze nie…?
Najlepszej odpowiedzi, na tak postawione pytanie, udzielą nam twórcy 
oraz ich dzieła. Daleko szukać nie musimy – hit muzyki fi lmowej „What 
does the fox say” zespołu Ylvis już może nas naprowadzić na pewne 
wnioski. Wspomniana piosenka oparta jest na odgłosach, które 
wydają z siebie zwierzęta, i rozmyślaniem jak brzmi ten, wydawany 
przez lisa. Muzyczna inspiracja małymi przyjaciółmi nie jest jednak 
pomysłem nowym. Olivier Messiaen był z zawodu muzykiem,  a z 
zamiłowania ornitologiem. W swoje utwory instrumentalne chętnie 
wplatał melodie zasłyszane podczas obserwacji ptaków.
Inspiracje naturą w sztuce są oczywiste, powiedzą Państwo. A co z 
technologiami czy maszynami? Sztandarowym przykładem jest po-
emat symfoniczny Artura Honnegera – Pacifi c 231. Utwór ten powstał 
jako hołd dla lokomotywy o tej samej nazwie. Honneger przez cały 
okres swoich studiów dojeżdżał ze swojej rodzinnej miejscowości 
do Paryża koleją. To był wystarczający powód, by w ogromne dzieło 
wpleść charakterystyczny, regularny stukot kół o szyny.
W XX wieku coraz więcej kompozytorów wykorzystywało w swoich 
utworach odgłosy zwierząt oraz te, zaczerpnięte z ulicy. Były one 
łączone z melodiami instrumentalnymi oraz wokalnymi jako tło lub ele-
menty przebiegów melodycznych. Z tego ruchu wyłonił się nowy nurt, 
nazywany muzyką konkretną, w którym odgłosy życia codziennego 
dominowały nad dźwiękami typowymi dla sal koncertowych. Tym spo-
sobem w 1951 roku Pierre Henry raczy swoich odbiorców utworem 
„Wariacje na drzwi i westchnienie”, a Hugh LeCaine komponuje dzieło, 
w którym jedynym źródłem dźwięku jest kapanie wody.
Rozwój technologii otworzył kompozytorom wrota do kolejnych eks-
perymentów. Wynalezienie taśmy magnetofonowej zapoczątkowało 
pracę z nagrywaniem odgłosów otoczenia. Nie trzeba było już ich 
imitować głosem ludzkim czy nietypowym wydobyciem dźwięku z 
instrumentu. Nagrane dźwięki w postprodukcji przetwarzano, np. 
odtwarzano od tyłu, przyspieszano, zwalniano lub delikatnie rysowa-
no taśmę magnetofonową, by uzyskać nowe brzmienia. Z czasem 
w nurcie muzyki konkretnej w ogóle nie używało się instrumentów 
muzycznych. Wykorzystywano głównie nagrania magnetofonowe lub 
skomplikowane, ogromne maszyny, zbudowane tylko po to by wydać 
jeden dźwięk. O dziwo, odbiorcy takich koncertów nie byli zbytnio za-
interesowani oglądaniem na scenie urządzeń. Zabrakło magicznego 
czynnika ludzkiego i niepowtarzalności wykonań muzyki na żywo, 
więc nurt ten szybko zniknął z sal koncertowych.
Inspiracje naturą, wszelkimi brzdękami codziennych czynności też 
mogą stworzyć dzieło. Ale sztuką możemy je nazwać dopiero, gdy 
cegiełkę swojej kreatywności dołoży do niego człowiek.

Karolina Kruczyk

„Z życia wzięte”

Klub Kontrast zaprasza 27 
kwietnia o godz. 19.00 na 
koncert zespołu HuRaban, 
który zaprezentuje muzy-
kę ludową z całego świata 
w oparciu o moc oriental-
nych instrumentów m.in. 
kamanche, bębny obręczo-
we, darbukę i tamborę. Za-
praszamy na niepowtarzal-
nay koncert pełen kobiecej 
energii połączonej z wielką 
dbałością o profesjonalne 
brzmienie. 

HuRaban to zespół za-
wiązany w Legnicy przez 
absolwentki wrocławskiej 
Akademii Muzycznej: Fa-
bianę Raban i Hannę Wło-
darczyk. W 2017 roku do 
składu dołączyła legnic-
ka wokalistka, związana ze 
sceną modern rock i reg-
gae - Monika Zapaśnik. 
Zespół aranżuje autorsko 
muzykę z różnych stron 

świata: bałkańską, żydow-
ską, latynoską i polską, w 
oparciu o oryginalne te-
maty ludowe. Oprócz kon-
trabasu, skrzypiec i gitary, 
używa orientalnych instru-
mentów, takich jak perska 
kamancha, a także energe-

tyczne bębny obręczowe, 
egipską darbukę, riq, casta-
gnet i tamborę. 

HuRaban, mimo skrom-
nego 3-osobowego składu, 
dysponuje brzmieniem, ja-
kiego nie powstydziłaby 
się orkiestra. Ma na swo-

im koncie występy na wie-
lu topowych festiwalach, 
uwieńczone   znaczącymi 
sukcesami,   m.in.   Grand 
Prix "Tryton" na Festiwa-
lu FAMA w Świnoujściu 
(2018) oraz I miejsce na fe-
stiwalu "Mikołajki Folkowe 
2018".

Skład zespołu: 
Fabiana Raban - mul-

t i i n s t r u m e nt a l i s t k a    - 
skrzypce, kontrabas, instru-
menty orientalne Hanna 
Włodarczyk - gitara Moni-
ka Zapaśnik - wokal, instru-
menty orientalne

Wstęp: 10 zł (w cenie bi-
letu kawa/herbata).

Rezerwacje miejsc tele-
fonicznie pod nr: (46) 863-
07-68 lub za pośrdenictwem 
strony internetowej Socha-
czewskiego Centrum Kul-
tury: sck.sochaczew.pl (za-
kładka Klub Kontrast).

Zapraszamy dzieci i mło-
dzież do wzięcia udziału w 
XII edycji Festiwalu Pio-
senki Inscenizowanej, który 
odbędzie się 9 maja (czwar-
tek) o godz. 9.00 w Socha-
czewskim Centrum Kul-
tury przy ul. Chopina 101. 
Przewidujemy przyznanie 
trzech miejsc i wyróżnień w 
każdej kategorii wiekowej.

Każdy   sol ista/zespół 
otrzyma dyplom uczest-
nictwa. W festiwalu mogą 
wziąć udział soliści i ze-
społy w wieku od 3 do 14 
lat. Przewidywany jest po-
dział na trzy grupy wieko-
we. Każdy solista/zespół 
może wykonać jedną pio-
senkę w języku polskim (o 
tematyce dostosowanej do 
wieku), połączoną z ruchem 
scenicznym, o łącznym cza-
sie trwania do 5 minut. Pre-
zentacje wokalne muszą być 

śpiewane na żywo. Akom-
paniament muzyczny może 
być wykonywany na żywo 
(do dyspozycji fortepian) 
lub nagrany na płytę CDR 
(w systemie Wave) – do-
starczony organizatorowi w 
dniu konkursu.

Akredytacja: 5 zł za każ-
dego uczestnika z grupy. 
Wpłata i rejestracja w dniu 
konkursu w sekretaria-
cie   Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury, ul. Chopina 
101.

Na zgłoszenia czekamy 
do 6 maja pod numerami 
tel. (46) 863-25-72 i 668 850 
336 oraz pod adresem e-ma-
il: sekretariat.chopina.sck@
gmail.com

Regulamin konkursu i 
karta zgłoszenia dostępne 
są na stronie internetowej: 
sck.sochaczew.pl

W niedzielę 7 kwietnia w 
SCK w Boryszewie wy-
stawiony został spektakl 
„Kłamstwo” w reżyserii Woj-
ciecha Malajkata. To przeni-
kliwe, a przy tym, o zgrozo, 
zabawne studium kłamstwa, 
przyciągnęło do SCK tłu-
my.  W sztuce wystąpili: J. Li-
szowska, P. Szwedes,  M. Su-
szyńska oraz S. Czarnota. 
Aktorzy w komediowej for-
mie przedstawili różne ob-
licza kłamstwa. Na scenie 
było zabawnie, momentami 
przerażająco, a w najwięk-

szej mierze metaforycznie, 
co skłaniało widzów do głęb-
szych refl eksji. Jak bardzo 
kłamstwo jest obecne w na-
szym życiu? Nawet jeśli uni-
kamy mówienia nieprawdy, 
to przecież nie ma gwarancji, 
że inni nas nie okłamują. Czy 
rzeczywistość w której żyje-
my jest prawdziwa, czy zbu-
dowana na bazie kłamstwa? 
Spektakl, pomimo zabaw-
nej formuły, stał się przyczn-
kiem do rozważań na temat 
istoty prawdy w otaczającym 
nas świecie.
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Alfred Musikowski 
(1925–1927)
Nowego burmistrza Socha-
czewa próbowano bezskutecz-
nie wybrać już na posiedzeniu 
Rady Miejskiej 9 grudnia 1925 
roku. Podczas obrad radny 
Nuchin Herszkowicz zgło-
sił na burmistrza kandyda-
turę Alfreda Musikowskiego. 
Była to jedyna kandydatura. 
W protokole z wyborów moż-
na przeczytać: „W urnie zna-
leziono 14 kartek, z tego 8 kar-
tek z nazwiskiem Musikowski 
Alfred, 3 kartki Musiłkowski 
Alfred, 1 kartka Alfred Mu-
szakowski, 1 kartka – Mu-
siłkowski, 1 kartka biała. 10 
radnych kartek nie oddało. 
Przewodniczący oznajmił, iż 
Musikowski Alfred został ob-
rany burmistrzem”. W chwili 
wyboru miał 40 lat.

Na tym samym po-
siedzeniu wybiera-
no również spośród 

dwóch kandydatów wice-
burmistrza. Piotr Czerwiń-
ski otrzymał 14 głosów, a 
Jan Fabierkiewicz 9 głosów. 
Wiceburmistrzem   został 
zatem ten pierwszy.

Wobec licznych niepra-
widłowości   procedural-
nych, wynikł od razu spór, 
czy wybory są ważne, sko-
ro głosujący zapisywali na-
zwisko jedynego kandyda-
ta w różny sposób. Wybory 
burmistrza dokonane przez 
Radę Miejską 9 grudnia 
1925 roku zostały 15 grud-
nia 1925 roku unieważnione 
przez Wydział Powiatowy. 

Nowe wybory zosta-
ły przeprowadzone na po-
siedzeniu Rady Miejskiej 
17 grudnia 1925 roku. Rad-
ni zgłosili dwie kandydatu-
ry na burmistrza - Alfreda 
Musikowskiego i Stanisła-
wa Szuberta. Pierwszy z wy-
mienionych otrzymał 14 
głosów, drugi 10 głosów. 
Burmistrzem zatem został 
Alfred Musikowski. Swój 
urząd objął jednak dopie-
ro 16 stycznia 1926 roku po 
zatwierdzeniu przez Wy-

dział Powiatowy. Dokonano 
również wyboru wicebur-
mistrza. Pierwszy z kandy-
datów - Władysław Bocz-
kowski otrzymał 10 głosów, 
a drugi - Piotr Czerwiń-
ski 14 głosów. Wiceburmi-
strzem został ten ostatni. 

Rok, w którym rzą-
dy objął Musikow-
ski, był przełomowy, 

jeśli chodzi o sprawy odbu-
dowy miasta i jego rozwo-
ju. Najpierw na posiedzeniu 
Rady Miejskiej 16 stycznia 
1926 roku radni postano-
wili zelektryfi kować miasto 
własnym kosztem, wybudo-
wać w tym celu elektrownię 
i upoważnić Magistrat do 
poczynienia wszelkich sta-
rań o koncesję na zelektryfi -
kowanie miasta. Burmistrz 
Musikowski stanął na cze-
le komisji do zelektryfi ko-
wania miasta, podobnie jak 
na czele - powstałego na po-
siedzeniu Rady Miejskiej 11 
lutego 1926 roku - Komitetu 
Odbudowy Sochaczewa.

Prace inicjujące elektryfi -
kację postępowały niezwykle 
szybko, gdyż już 5 września 
1926 roku powstała elektrow-
nia miejska, a pod koniec 
roku na miejscowej stacji ko-
lejowej zainstalowano insta-
lację elektryczną. Tego same-
go roku oddano do użytku 
również nowy most na rzece 
Bzurze, na otwarcie którego 
przybył do Sochaczewa woje-
woda warszawski Władysław 
Sołtan. 

Za rządów Musikow-
skiego 1 września 
1926 roku rozpoczę-

ło swoją działalność Ko-
edukacyjne   Gimnazjum 
Wydziału Powiatowego Sej-
miku Sochaczewskiego w 
Sochaczewie, będące pierw-
szą szkołą średnią w mie-
ście. Szkoła miała charakter 
półprywatny i była dostęp-
na tylko dla zamożnej mło-
dzieży, ponieważ czesne 
było bardzo wysokie. Mniej 
zamożnym uczniom z mia-
sta naukę umożliwiały sty-

pendia fundowane przez 
Radę Miejską. 

Na wniosek burmistrza 
Alfreda Musikowskiego 21 
września 1926 roku Rada 
Miejska na swoim posie-
dzeniu podjęła uchwałę w 
sprawie stypendiów. „Rada 
Miejska witając fakt powo-
łania do życia przez Sej-
mik Powiatowy gimnazjum 
średniego w Sochaczewie, 
jako objaw dodatni na dro-
dze rozwoju miasta, uchwa-
liła przyznać do końca roku 
bieżącego stypendjum w 
wysokości pełnych opłat 
za naukę 4-ech niezamoż-
nych uczniów lub uczennic 
uczęszczających do gimna-
zjum z miasta Sochaczewa, 
przy czym wyboru stypen-
dystów dokona Magistrat 
w porozumieniu z dyrekcją 
gimnazjum”. Na kolejnym 
posiedzeniu Rady Miejskiej 
18 listopada 1926 roku usta-
lono przyznanie „stypen-
diów w równych częściach 
dla uczniów Polaków i Ży-
dów po dwa dla każdej na-
rodowości”. I tak miało już 
być do wybuchu II wojny 
światowej. 

Po   roku   burmist rz 
Musikowsk i   prze-
stał sprawować rządy. 

Przyczyną było ujawnienie 
ciągnącej się rozprawy są-

dowej z poprzedniego miej-
sca pobytu. Mimo to część 
radnych (13) podczas nad-
zwyczajnego i tajnego (bez 
udziału publiczności) po-
siedzenia Rady Miejskiej 15 
października 1927 roku do-
magała się utrzymania na 
stanowisku burmistrza Mu-
sikowskiego. 

Podobne podanie skie-
rowane do Rady Miej-
skiej miało podpisać 

300 mieszkańców Socha-
czewa. Radni w przemówie-
niach przypominali zasługi 
burmistrza „nad odbudo-
wą i rozwojem miasta, co 
uzewnętrzniło się w pobu-
dowaniu elektrowni miej-
skiej (…), tak też w budowie 
gmachu szkoły powszech-
nej, przy zdobywaniu na ten 
cel odpowiednich kredy-
tów, jako też przez dopro-
wadzenie do porządku ulic i 
trawników miejskich, przez 
zainicjowanie nowych in-
westycji i zdobycie na ten 
cel odpowiednich dogod-
nych dla miasta kredytów, 
tudzież przez wydatne po-
pieranie inicjatywy w za-
kresie odbudowy zniszczo-
nych przez wojnę posesji”.

Rada Miejska rozwa-
żała sprawę zawieszenia w 
czynnościach burmistrza 
Alfreda Musikowskiego z 

powodu trwającej przeciw-
ko niemu sprawy sądowej, 
powstałej w związku z po-
przednim jego urzędowa-
niem i 17 głosami większo-
ści, stwierdziła w uchwale, 
że „z dwuletniej działalno-
ści burmistrza Alfreda Mu-
sikowskiego, nie tylko jest 
zadowolona i wyraża Mu za 
tę pracę pełne uznanie, ale 
jednocześnie rada stwier-
dza, że burmistrz p. Mu-
sikowski, przez cały okres 
urzędowania na stanowi-
sku burmistrza m. Socha-
czewa (…) obowiązki swoje 
pełnił sumiennie i uczciwie, 
gospodarkę miejską prowa-
dził sprężyście i energicz-
nie, czym dobrze zasłużył 
się miastu.

Wob e c    p ow y ż sz e go 
(…) Rada Miejska uchwala 
utrzymać nadal przy pełnie-
niu obowiązków obecnego 
burmistrza p. Musikowskie-
go i postanawia wystąpić z 
wnioskiem do władz nad-
zorczych by w imię intere-
sów miasta zezwoliły pełnić 
obowiązki temu burmi-
strzowi, aż do czasu oczysz-
czenia się jego z czynionych 
Mu zarzutów.

Wreszcie, gdyby władze 
nadzorcze, wbrew temu ży-
czeniu Rady Miejskiej, od-
zwierciedlającemu   wolę 

ludności miasta, nie przy-
chyliły się do tego wnio-
sku i zawiesiły w czynno-
ściach burmistrza, to Rada 
Miejska uchwala wypłacać 
burmistrzowi, p. A. Musi-
kowskiemu, dotychczasową 
pensję z dodatkami do cza-
su zakończenia ostateczne-
go Jego sprawy i powrotu do 
pełnienia obowiązków (…)”.

Sprawa ciągnęła się nie-
rozwiązana do 24 lute-
go 1928 roku, kiedy to 

ostatecznie wojewoda war-
szawski w piśmie do Rady 
Miejskiej w Sochaczewie 
poinformował o złożeniu 
„z urzędowania burmistrza 
Alfreda   Musikowskiego”. 
Natomiast podczas posie-
dzenia Rady Miejskiej 1 
marca 1928 roku radny Ka-
zimierz Draber oświadczył, 
że Rada Miejska powinna 
zwrócić się do przewodni-
czącego Wydziału Powia-
towego o przedłużenie ter-
minu wyboru burmistrza, 
gdyż jego zdaniem trzeba 
rozpisać konkurs na bur-
mistrza, ponieważ w So-
chaczewie nie ma odpo-
wiedniego kandydata na to 
stanowisko. 

Franciszek Siekielski 
(1927–1928)
Po Musikowskim, przez kil-
ka miesięcy w 1928 roku 
funkcję p.o. burmistrza peł-
nił Franciszek Siekielski, 
który 18 lutego 1928 roku 
wygrał wybory na stanowi-
sko wiceburmistrza, otrzy-
mując 13 głosów. Tym sa-
mym pokonał Arkadjusza 
Kariera, który otrzymał 9 
głosów. Protestów wybor-
czych tym razem nie zgło-
szono.

Bogusław Kwiatkowski

Bibliografi a: B. Kwiatkowski, 
Dzieje Sochaczewa, t. 5, 
Dwudziestolecie Międzywojenne 
(1918–1939), Sochaczew 2014; 
B. Kwiatkowski, Sochaczewski 
Słownik Biografi czny, t. I. 
Dwudziestolecie międzywojenne 
1918–1939 (w przygotowaniu do 
druku).

Burmistrzowie Sochaczewa w okresie 
Dwudziestolecia Międzywojennego (cz.3)

Prezentujemy dzisiaj kolejnego włodarza miasta, który, mimo wielu zasług dla Sochaczewa, musiał ustąpić ze stanowiska. Bogusław 
Kwiatkowski nie podaje powodów jego odejścia, ale musiały być ważne, skoro wojewoda warszawski „złożył go z urzędu”. 

Międzywojenny Sochaczew na fotogra� i ze zbiorów „Starego Sochaczewa”. Obecna ul. 1 Maja 
z widocznymi w głębi kramnicami
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Organizowany przez miasto 
rajd rowerowy to cieszące się 
ogromną popularnością wyda-
rzenie. Każdego roku na wy-
cieczkę jednośladami wyrusza 
blisko 1000 osób. Jadą dzieci, 
ich rodzice, dziadkowie. 

Swój udział można zgło-
sić wysyłając maila na adresy: 
zgloszeniamosirsochaczew@
gmail.com lub mosir@mosir.
sochaczew.pl. Można też do-
konać tego osobiście w sekre-
tariacie MOSiR przy ul. Olim-
pijskiej 3 (pływalnia „Orka”). 
Druki zgłoszeń - oddzielne 
dla dorosłego i dziecka - do-
stępne są na miejskim porta-
lu www.sochaczew.pl, stro-
nie internetowej www.mosir.
sochaczew.pl oraz w sekre-
tariacie MOSiR. Osoby po-
niżej 18 roku życia mogą zo-
stać zgłoszone jedynie przez 
rodziców. W rajdzie na wła-
snych rowerach, mogą wziąć 
udział dzieci powyżej 7 roku 
życia. Dzieci młodsze jadą w 
charakterze pasażera. Dzieci 
do lat 14 mogą wziąć udział w 
rajdzie wyłącznie pod opieką 
dorosłych. Zapisy potrwają do 
29 kwietnia do 16.00, ale moż-
na do rajdu dołączyć nawet w 
ostatniej chwili, choć już bez 
gwarancji otrzymania pakie-
tu startowego.

Peleton, już tradycyjnie, 
wystartuje o godzinie 10.00 z 
placu Kościuszki. Biuro rajdu 
rozpocznie pracę o godz. 9.00. 
Będzie można w nim odebrać 
pakiety startowe, w ramach 
których znajdą się m.in. ka-

mizelki odblaskowe i identy-
fi katory wraz z trasą rajdu. W 
tym roku będzie ona liczyła 
38,3 km. Komandorem rajdu 
będzie jak co roku Jacek Spi-
laszek. Rowerzyści pojadą ul. 
Płocką, Gawłowską i w Żuko-
wie skręcą w lewo, w kierunku 
Młodzieszyna. Dalej trasa bę-
dzie prowadzić przez miejsco-
wości: Skutki, Rybno, Lubie-
jew, Erminów, Antoniew. Rajd 
zakończy się w Stodole nad 
Bzurą (Kozłów Biskupi). Tam, 
po godzinie 13.00, odbędzie się 
piknik rodzinny. Będą gry i za-
bawy dla najmłodszych oraz 
konkursy z nagrodami. 

- Na fi niszu rajdu będą 
przygotowane stanowiska przy 
ogniskach, gdzie uczestnicy 
upieką kiełbaski. Jeśli ktoś nie 
zabierze prowiantu ze sobą, to 
nic straconego, będzie mógł 
zakupić potrzebne rzeczy na 
miejscu. W Stodole nad Bzu-
rą będą także atrakcje dla naj-
młodszych, w postaci chociaż-
by dmuchańców i ogromnych 
maskotek. Przygotowane będą 
także boiska do gry w siatków-
kę i piłkę nożną. Na mecie na-
szego rajdy przeprowadzi-
my konkursy dla uczestników. 
Fundatorami nagród będą 
sponsorzy naszej imprezy, któ-

rymi są m.in. fi rmy: Bakoma, 
Procter & Gamble, Mars Pol-
ska, Tęczowy Ogród – mówi 
naczelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
UM, Agata Kalińska.

Głównymi organizatoremi 
rajdu są Urząd Miejski w So-
chaczewie oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Imprezę 
wspierają: Sochaczewskie Cen-
trum Kultury, Klub Wolonta-
riuszy przy MOPS, Dragon Fi-
ght Club. O bezpieczeństwo 
uczestników zadbają funkcjo-
nariusze z komendy powia-
towej policji oraz pracownicy 
szpitaa powiatowego.

Zapisy do 29 kwietnia
VII edycja Majowego Sochaczewskiego Rajdu Rowerowego odbędzie się w sobotę 4 maja. 
Peleton wystartuje o godzinie 10.00 z placu Kościuszki. Rowerzystów czeka w tym roku 
38-kilometrowa trasa. Zapisy na rajd prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

W pierwszych dniach maja So-
chaczew będzie współgospo-
darzem, razem z samorządem 
Skierniewic i przy wsparciu 
diecezji łowickiej, XIV Mi-
strzostw Polski Liturgicznej 
Służby Ołtarza w Piłce Nożnej 
Halowej o Puchar Ogólnopol-
skiego Miesięcznika dla Mini-
strantów „Króluj nam Chry-
ste”. W naszym mieście, w 
czterech halach, rywalizować 
będą 42 drużyny ministran-
tów z całej Polski.

Mistrzostwa Polski LSO w Pił-
ce Nożnej Halowej o Puchar 
„KnC” to ogromne wydarze-
nie. Ubiegłoroczne zmaga-
nia zgromadziły ponad 1250 
uczestników, ze 118 drużyn, z 
31 diecezji z całej Polski. W roz-
grywkach biorą udział mistrzo-
wie poszczególnych diecezji, 
obrońcy tytułu, oraz drużyny 
zaproszone w ramach „dzikiej 
karty”. Udział w turnieju fi na-
łowym poprzedzony był eli-
minacjami rozegranymi w po-
szczególnych diecezjach, stąd 
też sam wyjazd do Skierniewic i 
Sochaczewa będzie dla piłkarzy 
ogromnym sukcesem.

Do Sochaczewa przyja-
dą drużyny z całej Polski. W 
turnieju wystąpią m.in. repre-
zentanci archidiecezji: szcze-
cińskiej, warszawskiej, często-
chowskiej, łódzkiej, katowickiej, 
poznańskiej, gnieźnieńskiej, 
białostockiej, lubelskiej, kra-
kowskiej, gdańskiej oraz die-
cezji radomskiej, zamojsko-lu-
baczowskiej, łowickiej, ełckiej, 
kaliskiej, opolskiej, tarnowskiej, 
toruńskiej, kieleckiej.

Turniej rozgrywany będzie 
w trzech kategoriach wieko-
wych: ministrant (2007–2011), 
lektor młodszy (2003–2006), 
lektor starszy (1998–2002). W 
Sochaczewie rywalizować będą 
najmłodsi piłkarze (kategoria 
ministrant). Pozostali uczestni-
cy zagrają na obiektach sporto-
wych w Skierniewicach.  

- W dniach 1 i 2 maja w 
naszym mieście wystąpią 
42 drużyny, czyli ponad 400 
sportowców. Młodzi piłkarze 
będą rywalizować w czterech 
obiektach sportowych: w ha-
lach szkół podstawowych nr 
1, 4 i 6 oraz w chodakowskiej 
hali MOSiR przy ul. Chopi-
na 101. Każdy mecz będzie 
trwać 2 x 7 minut bez zatrzy-
mywania czasu. W środę 24 
kwietnia, o godzinie 12.00, 
w kramnicach miejskich od-
będzie się ofi cjalne losowa-
nie zespołów do grup. Pierw-
szego dnia turnieju, w środę, 
rozegrana zostanie faza gru-
powa. Kolejnego dnia, w 
czwartek, zespoły, które zaj-
mą po grach grupowych dwa 
pierwsze miejsca, awansują do 
tak zwanego fi nału A, gdzie 
rozegrają drugą fazę turnie-
ju „drabinką”, począwszy od 
meczów 1/8 fi nału. Rywali-
zacja o medale odbędzie się 
w hali Szkoły Podstawowej nr 
4. Pozostałe drużyny drugie-
go dnia turnieju będą rywa-
lizować w innych sochaczew-
skich obiektach, w fi nałach 
B i C – informuje naczelnik 
Wydziału Sportu i Organiza-
cji Pozarządowych UM, Aga-
ta Kalińska.

Ministranci zagrają 
w czterech halach
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Organizatorami sobotniego 
turnieju byli Mazowiecka Szko-
ła Walk Karate-Do Kuma-De 
oraz Karateka.com.pl. Na tata-
mi rywalizowało ok. 60 zawod-
ników, reprezentujących kluby 
organizatorów zawodów oraz 
szkołę Dojo Mokotów. Karate-
cy zmierzyli się w formułach: 
Kata, Kumite, Kihon, Kodachi.

Dodajmy, że instruktorzy 
szkół osiągają także sukcesy na 
arenie międzynarodowej. 23 i 
24 marca w Moskwie odbyły się 
Wszechrosyjskie Mistrzostwa 
w Karate KWF. W sumie ponad 
800 uczestników walczyło nie 
tylko o medale, ale także kwa-
lifi kacje na mistrzostwa świata, 
które odbędą się w Tokio. Prze-
pustkę do startu na najważniej-
szej imprezie karate na świecie 
wywalczył prezes Mazowieckiej 
Szkoły Walk Karate-Do Kuma-
-De – Piotr Słaby. Zdobył złoty 
medal w kumite.

Kolejnego dnia, w niedzielę 
14 kwietnia w hali MOSiR przy 
ul. Chopina rozegrano trze-
ci, fi nałowy turniej Mazowiec-
kiej Ligi Karate Tradycyjnego. 
Wcześniejsze turnieje odbyły 
się 3 marca w Pruszkowie i 24 
marca w Podkowie Leśnej.  Za-
wody, które współorganizował 
Karate Klub Sochaczew, odby-
ły się pod patronatem Burmi-
strza Miasta Sochaczew Piotra 
Osieckiego. Na matach stawiło 
się 70 najlepszych zawodników 
z naszego regionu, którzy zosta-
li wytypowani do ligi podczas 
wcześniejszych eliminacji.

Przed zawodami trening 
dla startujących poprowa-
dził Sensei Jerzy Szcząchor (4 
DAN), instruktor z ogrom-
nym doświadczeniem, meda-
lista mistrzostw świata ITKF 
oraz mistrzostw Europy. Za-
wody w Sochaczewie stały na 
wysokim poziomie. Formu-
ła walk każdy z każdym gwa-
rantowała emocje do samego 
końca. 

Bardzo dobrze spisali się 
reprezentanci gospodarzy. W 
klasyfi kacji końcowej Kuba 
Świątkowski zdobył drugie 
miejsce, a Adam Dudziński 
trzecie. Cenne doświadczenia 
zebrali również Sebastian Sej-
dak oraz Piotr Grajewski. Dy-
plomy i medale najlepszym 
zawodnikom wręczała Agata 
Kalińska, naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Pozarzą-
dowych UM.

Dwa dni, dwa turnieje
W jeden weekend w Sochaczewie, w halach MOSiR, odbyły się dwie imprezy sportowe 
karateków. W sobotę 13 kwietnia przy ul. Kusocińskiego rozegrano Otwarty Turniej Karate 
o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew. Następnego dnia przy ul. Chopina nasze miasto było 
organizatorem trzeciego, fi nałowego turnieju Mazowieckiej Ligi Karate Tradycyjnego. 

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. 16 
kwietnia ruszyły zapisy dru-
żyn. 

Potrwają one do 6 maja. Warto 
się pośpieszyć, bo liczba uczest-
ników jest ograniczona – obo-
wiązuje limit 16 drużyn w da-
nej kategorii. Pamiętajmy też, iż 
zapisów może dokonać wyłącz-
nie pełnoletni opiekun zespo-
łu, na podstawie pisemnej zgo-
dy rodziców zawodników. Nie 
będzie możliwości zgłoszenia w 
dniu turnieju.

Na boisku w każdym ze-
spole wystąpi sześciu zawod-
ników, w tym bramkarz. Każ-

da drużyna do rozgrywek 
może zgłosić maksymalnie 
10 zawodników. Rywalizacja 
odbędzie się w pięciu katego-
riach: „Skrzaty” (U-10), „Or-
liki” (U-13), „Junior” (U-16), 
mężczyźni open oraz kobie-
ty open.

Zgłoszenia przyjmowa-
ne są w sekretariacie MOSiR 
(pływalnia „Orka” - ul. Olim-
pijska 3) lub w budynku MO-
SiR przy ul. Chopina 101. Tam 
dostępne są formularze zgło-
szeń i zgody rodziców, moż-
na też je pobrać ze stron in-
ternetowych – maciejmalecki.
pl, sochaczew.pl, mosir.socha-
czew.pl lub z fanpage’a tur-
nieju na Facebooku. Szczegó-
łowe informacje o zawodach 
można uzyskać pod nr. tel. 46 
862 77 59, 46 863 26 20, mail: 
mosirorka@interia.pl

Zgłoś drużynę 
do turnieju

Sochaczewska ultramara-
tonka Beata Kołodziejczak 
zdobyła się na kolejny wy-
czyn. 6 i 7 kwietnia w miej-
scowości Supraśl odbyły się 
Mistrzostwa Polski w biegu 
24-godzinnym pod patro-
natem Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Na starcie 
zameldowało się 79 zawod-
ników z całej Polski. Bieg 
ukończyły 64 osoby. 

Beata   Kołodziejczak zaję-
ła trzecie miejsce w swojej 
kategorii wiekowej z wyni-
kiem 167,2 km. Zawody wy-

grał Andrzej Piotrkowski z 
wyśrubowanym wynikiem 
255,499 km.

Doba Beaty w biegu

KULTURYSTYKA

Piotr Zieliński obronił ty-
tuł mistrzowski sprzed 
roku. 13 i 14 kwietnia w 
Kielcach odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Kultu-
rystyce i Fitness (IFBB). 
Sochaczewski kulturysta 
zajął pierwsze miejsce w 
kategorii „Fitness Plażo-
we Mężczyzn do 179 cm”. 
To kolejny sukces Piotra 
Zielińskiego w zawodach 
kulturystycznych.   Przy-
pomnijmy, że za swoje osią-

gnięcia otrzymał on rów-
nież tytuł Sochaczewskiego 
Sportowca Roku 2018.

Piotr Zieliński 
mistrzem Polski
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Pierwszy z trzech w tym se-
zonie wyjazdów na Pomo-
rze należy zaliczyć do uda-
nych. Przechodząca kryzys, 
zajmująca po czterech ko-
lejkach ostatnie miejsce w 
tabeli, drużyna gdyńskiej 
Arki nie była równorzęd-
nym rywalem dla socha-
czewskiej drużyny. Orkan, 
po czwartym przyłożeniu, 
zapewnił sobie ofensywny 
punkt bonusowy już na pięć 
minut przed zakończeniem 
pierwszej połowy.

Silniejszy młyn i dobra 
„gra ręką” przyniosły rezul-
taty także w drugiej części 
gry. Dobrą dyspozycję po-
kazał wykonujący podwyż-
szenia Gruzin George Jo-
glidze. Trafi ł między słupy 
osiem z dziewięciu prób, ko-
piąc nawet z trudnych pozy-
cji. Sochaczewska drużyna, 
po zmianie stron, znalazła 
drogę na pole punktowe ry-
wali jeszcze pięciokrotnie. 
Dwa przyłożenia zawodni-
cy Orkana zdobyli w koń-
cówce meczu, gdy gdyńskie 

buldogi, po dwóch żółtych 
kartkach, były zmuszone 
kończyć spotkanie w osła-
bieniu. Ostatecznie Orkan 
rozgromił Arkę 61 do 3.

– Z każdym spotkaniem 
robimy postęp. W Gdyni 
znów wyszło nam kilka faj-
nych zagrań, ale też wciąż 
jest wiele do poprawy. Cie-

szę się, że wykonaliśmy 
plan. Wygraliśmy wysoko, 
z ofensywnym punktem 
bonusowym. Dałem po-
grać wszystkim zawodni-

kom. W drugiej połowie na 
boisku pojawili się wszy-
scy rezerwowi. Ważne, że 
po zmianach utrzymaliśmy 
poziom gry. Teraz czeka-
my na starcia z najlepszymi 
drużynami Ekstraligi. Na 
pewno nie będziemy w nich 
faworytami – komentował 
po meczu trener RCO, An-
drzej Kopyt.

Niezwykle trudno bę-
dzie utrzymać Orkanowi 
pozycję wicelidera. Następ-
ne dwa spotkania zade-
cydują, czy sochaczewska 
drużyna będzie w stanie 
walczyć w tym sezonie o 
medal. Najbliższy mecz 
rozegrany zostanie w So-
chaczewie, w niedzielę 28 
kwietnia, o godzinie 14.00. 
Orkan zmierzy się z aktu-
alnymi mistrzami Polski 
– Budowalnymi Łódź SA. 
Jak informuje prezes klu-
bu, Mieczysław Głuchow-
ski, wszystko wskazuje, że 
spotkanie to odbędzie się 
jeszcze na stadionie przy ul. 
Warszawskiej, przed zapo-

wiadanym   remontem. Na-
stępnie, w pierwszy week-
end maja, Orkan ponownie 
pojedzie do Trójmiasta, aby 
zmierzyć się z niepokona-
nym w tym sezonie Ogni-
wem Sopot.

Wcześniej, w Wielką So-
botę reprezentacja „sióde-
mek” Orkana zagra w War-
szawie w półfi nałowym 
turnieju mistrzostw Polski. 
W grupie A rugbiści zmie-
rzą się z zespołami z Białe-
gostoku i Zielonej Góry.

Tabela po IV kolejce
1. MKS Ogniwo Sopot 184-30 18

2. RC Orkan Sochaczew 146-52 15

3. Budowlani Łódź SA 93-42 14

4. KS Budowlani Lublin 98-75 13

5. RC Lechia Gdańsk 114-97 12

6. MKS Pogoń Siedlce 116-65 11

7. OKS Skra Warszawa 88-90 11

8. RzKS Juvenia Kraków 53-136 3

9. KS Budowlani Łódź 23-145 1

10. RC Arka Gdynia 31-243 0

Arka zatopiona. Czas na Budowlanych
Po trzecim z rzędu zwycięstwie drużyna Orkana awansowała na drugie miejsce w tabeli Ekstraligi Rugby. W sobotę 13 kwietnia sochaczewscy 
rycerze zdecydowanie wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia. Po świętach, w niedzielę 28 kwietnia, Orkan zmierzy się z aktualnymi mistrzami 
Polski – ekipą MasterPharm Budowlani Łódź SA. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie przy ul. Warszawskiej o godz. 14.00.

Arka Gdynia - RC Orkan Sochaczew 3:61 (3:28)
Punkty: George Joglidze 16, Giorgi Suluashvili 10, Michał Kępa 5, Jakub Budnik 5, Adrian Niemiec 5, 

Jakub Młyńczak 5, Artur Fursenko 5, Adrian Pętlak 5, Bartłomiej Sadowski 5. 
Skład Orkana: George Joglidze, Marcin Krześniak (Iralki Chelidze), Jakub Młyńczak, Jakub Budnik (Adrian 
Pętlak), Bartłomiej Sadowski (Adrian Niemiec), Michał Kępa, Artur Fursenko, Giorgi Suluashvili, Piotr Waw-

rzyńczak, Russell Upton, Maciej Brażuk (Zurab Albutashvili), Mateusz Pawłowski (Daniel Niemyjski), Razhdeni 
Bagaturia (Tomasz Markiewicz), Michał Gadomski (Antoni Gołębiowski), Adrian Potrykus (Michał Polakowski). 

Po dwóch wyjazdowych me-
czach, w niedzielę 14 kwietnia, 
chodakowska Bzura rozegrała 
pierwszy mecz w rundzie wio-
sennej przed własną publicz-
nością. Biało-zieloni z łatwo-
ścią pokonali przy ul. Chopina 
drużynę Wisły Główina-Sobo-
wo – 4:0.

Pierwsza połowa to zdecydo-
wana dominacja gospodarzy. 
Już w drugiej minucie Adrian 
Tomczyk dostał celne podanie 
ze skrzydła i dał Bzurze prowa-
dzanie. Chwilę później kapitan 
biało-zielonych, Jarosław Sten-
cel wykorzystał błąd obroń-
cy gości i podwyższył wynik. 
Gospodarze kontynuowali na-

pór na bramkę Wisły. Trzecie-
go gola zdobył Jan Wierzbicki, 
który znalazł się w odpowied-
nim miejscu w polu karnym. 
W zamieszaniu po rzucie roż-
nym piłka wpadła mu pod 
nogi, a on nie zmarnował tak 
dogodnej sytuacji. 

Do przerwy padły trzy 
gole. Powinno być ich wię-
cej. Bzura nie wykorzystała 
kilku wyśmienitych okazji. 
Między innymi Sebastian 
Strzelczyk w 38. minucie tra-
fi ł w poprzeczkę. W drugiej 
połowie spadło tempo gry. 

Bzura już tak nie naciskała. 
Piłkarze z chodakowa stara-
li się utrzymywać przy piłce 
i bronić wyniku. Kilka mi-
nut po przerwie, drugie cel-
ne trafi enie w meczu zaliczył 
Adrian Tomczyk. Goście, 
choć próbowali, to nie byli 

w stanie zdobyć honorowe-
go gola. 

Bzura pozostaje liderem 
płockiej A-klasy. Do ligi okrę-
gowej awansują dwie pierwsze 
drużyny. Do końca sezonu po-
zostało osiem kolejek. Następ-
ny mecz biało-zieloni zagrają na 
wyjeździe w ostatni weekend 
kwietnia z Wichrem Cieszewo. 

Bzura Chodaków - Wisła 
Główina-Sobowo 4:0 (3:0)

bramki: Adrian Tom-
czyk 2’, Jarosław Stencel 10’, Jan 
Wierzbicki 27’, 53’

Skład Bzury: M. Kowal-
ski, Zółtowski (Kobierecki), 
Kawczyński, Krawczak (Siejka), 
Stypuła, Wierzbicki (Wojcie-
chowski), Tomczyk (Krzysztof 

Kacprzak), Jeznach, Strzelczyk 
(Karczewski), Stencel, Kamil 
Kacprzak (J. Kowalski)

Tabela po XIV kolejce
1. Bzura Chodaków 63-13 37

2. Błękitni Gąbin 42-11 35

3. Zorza Szczawin Kościelny 31-25 28

4. Wicher Cieszewo 37-23 27

5. Spójnia Mała Wieś 45-26 23

6. GKS Góra 29-30 18

7. Szopen Sanniki 33-40 16

8. ULKS Ciółkowo 14-30 16

9. Wisła Główina-Sobowo 24-42 14

10. Mazowia Słubice 19-34 14

11. Polonia Radzanowo 22-32 11

12. Wisła Nowy Duninów 6-59 1

Pierwszy mecz wiosną na swoim boisku
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