
Chopin na 
przystankach
Nowe wiaty przystankowe 
z motywem klawiatury 
fortepianu, to pierwszy 
widoczny element projektu 
„Sochaczewski Eko-bus” 
                                     str. 3

Idzie młodość
Do rady miasta i powiatu 
dostali się głównie za sprawą 
głosów młodzieży. Chcą być 
ich reprezentantami 
w samorządzie 
                                      str. 6,7

Warsztaty 
dla młodych 
żurnalistów
Rusza cykl szkoleń dla 
uczestników Konkursu 
Młodych Dziennikarzy. 
Pierwsze już w listopadzie
                               str. 12

Dwa i pół tysiąca 
kilometrów 
w cztery dni
Sochaczewska załoga drugi 
raz wystartowała w rajdzie 
Złombol. Do Grecji pojechali 
lublinem z 1997 roku
                                    str. 16
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Wybory 2018 - i wszystko jasne
Strony 13, 24

Koncertem połączonych chórów z Sochaczewa i Skierniewic weszliśmy w kulminację obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości na ziemi sochaczewskiej. 10 i 11 listopada zaplanowano m. in. odsło-
nięcie popiersia marszałka Piłsudskiego, koncert 250-osobowego Chóru Niepodległa i pokaz laserowy

Z kilku powodów ostatnie wybory samo-
rządowe były wyjątkowe. Po raz pierwszy 
od 2002 roku burmistrza wybraliśmy już 
w pierwszej turze. Starosta Jolanta Gonta 
pobiła rekord w powiecie. Zagłosowało na 
nią 1927 osób. W mieście najwięcej głosów, 
bo 520, zebrał dotychczasowy przewodni-
czący rady miasta Sylwester Kaczmarek. 
Rekordowa jest też liczba radnych sejmiku 
mazowieckiego związanych z ziemią 
sochaczewską. W latach 2018-2023 w 
tym gremium będziemy mieli aż trzech 
reprezentantów

Strony 4,5

100 lat wolności
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Z PIERWSZEJ RĘKI

WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
Fundacja „Nero” 
502-156-186
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej 
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33
Zgłaszanie awarii 
sieci oświetlenia 
ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Jak czytamy na stronach sa-
morządowych PAP, mini-
sterstwo � nansów co roku 
publikuje wskaźniki docho-
dów podatkowych w prze-
liczeniu na jednego miesz-
kańca dla poszczególnych 
gmin. Stanowi to podsta-
wę do obliczenia tzw. jano-
sikowego, z którego korzy-
stają najbiedniejsze regiony, 
dotowane przez najbogatsze 
gminy, miasta i wojewódz-
twa. Podstawą najnowszych 
wyliczeń resortu � nansów 
na 2019 r. były dane o � nan-
sach gmin za 2017 rok, we-
dle stanu na połowę 2018 
roku. 

Wskaźnik gminny, czy-
li średnią, która odzwier-
ciedla dochód podatkowy 
na jednego mieszkańca dla 
wszystkich polskich samo-
rządów w kraju, oszacowa-
no na 1.790 zł. Dochody po-
wyżej średniej uzyskało ok. 
450 z 2,5 tysiąca polskich 
gmin, w tym Sochaczew. 
Nasze miasto ma w 2019 r. 
uzyskać z podatków i opłat 
przypadających na jednego 
mieszkańca 1818 zł. 

Sochaczew sklasy� ko-
wano na 433 pozycji, Łowicz 
znalazł się na 388 miejscu, 
Skierniewice na 438, a Ży-
rardów na dalekim 672. Wy-
soko w rankingu znalazły się 
dwie gminy z naszego po-
wiatu - Teresin i Sochaczew. 

To na ich terenie znajdują się 
m.in. duże magazyny � rm 
logistycznych, lotnisko woj-
skowe czy fabryka Mars Pol-
ska. Obie leżą bliżej Warsza-
wy, a to w naturalny sposób 
zachęca inwestorów do loko-
wania tam kapitału. Co cie-
kawe, w dwa lata dochody 
podatkowe naszego miasta 
zwiększyły się z 1650 zł do 
1818 zł, czyli aż o 10,2 proc., 
podczas gdy liderom rankin-
gu w powiecie - gminie Tere-
sin wzrosły o 2 proc., a gmi-
nie Sochaczew o 5,9 proc.  

Dochody mogłyby być 
jeszcze wyższe, gdyby So-
chaczew podnosił podat-
ki, ale te od kilku lat stoją w 
miejscu. 14 listopada radni 
miasta mają się zająć ustale-

niem stawek podatkowych 
na 2019 rok - od nierucho-
mości i od środków trans-
portowych. Burmistrz pro-
ponuje ich zamrożenie na 
kolejny rok. 

- Rozsądna polityka � -
skalna przynosi efekty. Przy-
szły rok będzie siódmym z 
rzędu bez podnoszenia po-
datków od nieruchomości 
i środków transportowych. 
Mimo to, w kilka lat docho-
dy własne samorządu wzro-
sły z 57,4 do ponad 82 mln. 
To skok o 43 procent. Choć 
zamroziliśmy stawki podat-
kowe od autobusów, przy-
czep, naczep i ciągników 
siodłowych, � rmy z nasze-
go zagłębia transportowego 
wpłacają do kasy miasta co-

raz większe kwoty. Różnica 
w dochodach między 2011 
a 2017 rokiem to aż 270 ty-
sięcy - mówi burmistrz Piotr 
Osiecki.

Wysoka lokata miasta 
w rankingu oznacza, że nie 
tylko kondycja lokalnych 
� rm jest dobra. Pokazuje też 
kondycję rodzin, gdyż duża 

część podatku dochodowe-
go płaconego przez naszych 
mieszkańców wraca do bu-
dżetu miasta. Większa kwo-
ta przelana przez ministra 
� nansów na konto ratu-
sza (pochodząca z podatku 
PIT), to znak, że więcej osób 
pracuje, robi to legalnie, ro-
sną też wynagrodzenia.

Firmy i rodziny mają się dobrze
Sochaczew kolejny raz znalazł się w gronie gmin, których dochody podatkowe przekraczają średnią 
krajową. Jesteśmy bogatsi od najbliższych sąsiadów, np. Skierniewic i Żyrardowa, a wpływy do kasy 
naszego miasta w dwa lata zwiększyły się o ponad 10 procent. 

Samorząd pozycja w rankingu kwota na mieszkańca

gmina Teresin 125 2530

gmina Sochaczew 199 2286

miasto Sochaczew 433 1818

gmina Brochów 447 1800

gmina Iłów 971 1397

gmina Młodzieszyn 1128 1299

gmina Nowa Sucha 1205 1263

gmina Rybno 1337 1199

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

wobec Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ZUS, US i sanepidu.
 Główne tematy spotkania to m.in.:
 - pas startowy (ulgi ZUS na start),
- działalność nierejestrowa,
- obowiązki wobec urzędu skarbowego,
- informacje dla przedsiębiorcy dot. obo-
wiązków wobec sanepidu,
- istotne zmiany w zasadach zawieszania 
i wznawiania działalności gospodarczej,
- prokura i pełnomocnictwo,
- omówienie formularza CEIDG-1.

Organizatorem szkolenia jest bur-
mistrz Miasta Sochaczew we współpracy 
z kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Sochaczewie oraz Pań-
stwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Sochaczewie.

Termin i miejsce spotkania:
9 listopada 2018 r. godz. 10:00
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 
16 (sala konferencyjna - I piętro).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na 
szkolenie przyjmujemy pod nr tel. 46 862 
22 35 wew. 307.

OGŁOSZENIE

W dniu oddania gazety 
do druku, czyli w ponie-
działek 5 listopada, miał 
się rozpocząć zapowiada-
ny remont nawierzchni 
alei 600-lecia, na odcinku 
od ulicy Warszawskiej do 
skrzyżowania z Trojanow-
ską i Staszica. 

Kierowcy powinni się spo-
dziewać utrudnień w ruchu, 
ale jak zapowiada kierownik 
robót z � rmy Drogomex, wy-
konawca zrobi wszystko, by 
były one jak najmniejsze.

Frezowanie nawierzch-
ni, czyli usunięcie wierzchniej 
warstwy asfaltu zajmie około 
czterech dni, potem ekipy zaj-
mą się wylewaniem nowej na-
kładki. Łącznie prace mają 
potrwać 1,5-2 tygodnie. Wyko-
nawca nie planuje zamykania 
dwóch pasów drogi, a jedynie 
tzw. mijankę. Na remontowa-
nych krańcach drogi staną pra-
cownicy kierujący ruchem. 

Najprawdopodobniej na 
czas remontu nawierzchni sy-
gnalizacja świetlna na dwóch 
skrzyżowaniach 600-lecia 

z Pokoju i Polną oraz obok 
marketu Kau� and przełączo-
na zostanie w tryb pulsacyj-
ny. Uzgodnienia w tej sprawie 
jeszcze trwają z właścicielem 
drogi, czyli MZDW. 

Remont alei 600-lecia ru-
szył w połowie października. 
Drogomex na zlecenie samo-
rządu województwa mazo-
wieckiego wymienia chodni-
ki, a w drugim etapie zajmie 
się wspomnianą poprawą na-
wierzchni ulicy. Koszt prac to 
1.754.000 zł. 

daw

Nowy asfalt na 600-lecia

Z danych ministerstwa fi nansów wynika, że Sochaczew i jego mieszkańcy bogacą się
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W MIEŚCIE

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Dziewiętnaście wiat ma długość 
czterech metrów, jest też sześć 
pięciometrowych ze stojakami 
na dwa rowery (to m.in. przy-
stanki młyn Repsz, cmentarz 
komunalny, Chodaków PKO, 
Boryszew ERG, Energomontaż) 
oraz jedna wiata długa na osiem 
metrów ze stojakiem rowero-
wym na pięć stanowisk, któ-
rą ustawiono przy szpitalu po-
wiatowym. Siedem wiat stanęło 
przy alei 600-lecia, cztery znajdu-
ją się na ulicy 15 Sierpnia, po trzy 
na ul. Sienkiewicza i Trojanow-
skiej, dwie w ul. Piłsudskiego, a 
po jednej na ulicach Gawłow-
skiej, Inżynierskiej, Łuszczew-
skich, Batalionów Chłopskich, 
Chodakowskiej, Młynarskiej i 
Chopina. Na każdej znajduje się 
motyw klawiatury fortepianu 
nawiązujący do związków ziemi 
sochaczewskiej z postacią Fryde-
ryka Chopina. 

Dodatkowo zamontowano 
trzy stojaki rowerowe zachęca-
jące mieszkańców do przesiada-
nia się z samochodów w komu-
nikację miejską. Stojaki znajdują 
się na placu Kościuszki, placu św. 
Dominika oraz przy wieży ci-
śnień, obok wjazdu na parking. 

Nowe wiaty to dopiero 
pierwszy etap „Sochaczewskiego 
Eko-busa”. W kolejnych ratusz 
planuje montaż dwóch biletoma-
tów stacjonarnych przy dworcu  
PKP i na placu Kościuszki oraz 
instalację pięciu elektronicznych 
tablic wyświetlających informa-
cje o godzinie odjazdu najbliż-
szych 4-5 autobusów. Tablice in-
formacji pasażerskiej staną przy 
dworcu PKP, na placu Kościusz-
ki, przy szpitalu powiatowym, na 
przystanku przy ulicy Traugutta 
(obok parku) oraz w Chodako-
wie przy tzw. okrąglaku. Głów-

nym zadaniem będzie zakup 
pięciu autobusów, w tym trzech 
elektrycznych. Nowy tabor Za-

kładu Komunikacji Miejskiej po-
jawi się na sochaczewskich uli-
cach w przyszłym roku. 

Nowe wiaty to dopiero 
początek zmian
W ostatnich dniach października na ulicach pojawiło się 26 nowych wiat 
przystankowych. To pierwszy etap projektu „Sochaczewski Eko-Bus”, który będzie 
realizowany do końca 2019 roku, a jego wartość wyniesie blisko 10 mln zł.

Przed nami zapowiada-
ny remont ulicy Chopina, 
na odcinku od ronda Jana 
Pawła II do torów kolejki 
wąskotorowej. Droga woje-
wódzka będzie otwarta dla 
ruchu do końca roku, gdyż 
przez najbliższe kilka tygo-
dni wykonawca robót chce 
jedynie wykonać prace przy-
gotowawcze.   Utrudnienia 
dla kierowców rozpoczną się 
najprawdopodobniej dopiero 
w styczniu.

Niestety, wbrew wcześniej-
szym informacjom, podczas 
głównego etapu przebudowy 
ulicy Chopina nie zostanie 
wprowadzony ruch wahadło-

wy. Jak informuje Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, powodem rezygnacji z 
takiego rozwiązania jest ko-
nieczność wykonania głębo-
kich, nawet pięciometrowych 
wykopów, w których ułożo-
na zostanie kanalizacja desz-
czowa. Przy odbywającym się 
ruchu kołowym byłoby to nie-
możliwe.

Droga zostanie zamknię-
ta nie wcześniej niż w stycz-
niu 2019 roku. Kiedy dokład-
nie? Duże znaczenie będzie tu 
odgrywać pogoda. Planowa-
ny objazd dla samochodów 
osobowych i autobusów ko-
munikacji miejskiej zostanie 
poprowadzony ulicami: Tro-

janowską, Łąkową i Młynar-
ską. Objazd dla samochodów 
ciężarowych, w tym ruchu 
tranzytowego, zostanie po-
prowadzony po drogach wo-
jewódzkich.

Przypomnijmy, że pro-
jekt przebudowy ul. Chopina 
przewiduje powstanie nowej 
nawierzchni asfaltowej, obu-
stronnych chodników i pasa 
dla rowerów, a także całej in-
frastruktury   podziemnej, 
łącznie z kanalizacją. Jest to 
fragment drogi wojewódzkiej 
nr 705, za utrzymanie której 
odpowiada Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. 
Za remont odcinka od ronda 
Jana Pawła II w Chodakowie 

do torów kolei wąskotorowej 
w Kistkach, samorząd woje-
wództwa zapłaci 10,8 mln zł. 
Wykonawcą inwestycji jest 
konsorcjum � rm Granar sp. z 
o.o. i Invest AG sp. z o.o.

Partnerem zadania jest 
sochaczewski ratusz, który w 
2017 roku zapłacił 110 tys. zł 
za dokumentację projekto-
wą drogi i zlecił opracowanie 
dokumentacji pod budowę 
oświetlenia (56,7 tys.). Miasto 
zadeklarowało też, że na wła-
sny koszt zbuduje tam oświe-
tlenie. Dodajmy, że przygoto-
wując się do zapowiadanego 
remontu, ZWiK wymienił w 
ubiegłym roku w ul. Chopina 
sieć wodociągową. (mf)

Do końca roku Chopina pozostanie otwarta

Krótko z miasta
Cztery ulice w asfalcie

Do fi nału zbliżają się dwa duże drogowe projekty powiatu, w 
których samorząd miejski ma niemały udział fi nansowy. To 
drugi etap przebudowy ulicy Trojanowskiej oraz trzech ulic w 
rejonie stacji PKP - Sienkiewicza, Księcia Janusza i Towaro-
wej. Na kilka dni przed Świętem Zmarłych fi rma Prima wylała 
asfalt na Trojanowskiej, by pod cmentarz komunalny mogły 
swobodnie podjechać rodziny odwiedzające groby bliskich. 
31 października na Trojanowską wróciły też autobusy komu-
nikacji miejskiej. Prace potrwają tam jeszcze 2-3 tygodnie. 
Do wykonania zostaje m.in. docelowe oznakowanie. 
W ostatnich dniach października asfalt wylewano także 
na trzech powiatowych ulicach w rejonie dworca PKP. Ich 
przebudowa jest fi nansowana przez starostwo, jako głów-
nego inwestora, niemal 1,8 mln dokłada miasto, poważny 
udział w projekcie ma także wojewoda mazowiecki. 

Komisja odbierze 
W wakacje miasto ogłosiło przetarg na budowę oświetlenia 
w ul. Wspólnej, Żniwnej i Krzywoustego w dzielnicy Choda-
ków. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Elektryczna z 
Żyrardowa (137 tys. zł.). Prace wykonano i w tym tygodniu, 
powołana przez burmistrza komisja, ma się zająć ich od-
biorem. Drogi oświetlają teraz dwadzieścia dwie lampy. Na 
słupy trafi ły energooszczędne oprawy ledowe.

Drugie podejście do ławki
Będzie drugi przetarg na Ławkę Niepodległości. To projekt 
Ministerstwa Obrony Narodowej, upamiętniający setną 
rocznicę odzyskania państwowości przez nasz kraj. W 
pierwszym przetargu do postępowania przystąpiła tylko 
jedna fi rma, ale jej ofertę odrzucono, gdyż ta zastrzegła, 
że nie wykona Ławki Niepodległości przed 11 listopada. 
Burmistrz zgodził się, by w drugim przetargu ostateczny 
termin dostawy i montażu ławki przesunąć na 20 grudnia.

Ostatnie spotkanie radnych VII kadencji
14 listopada odbędzie się ostatnie posiedzenie „starej” 
rady miasta. Na dwa dni przed końcem kadencji radni 
zdecydują m.in. o wysokości stawek podatkowych od 
nieruchomości i środków transportowych obowiązują-
cych w 2019 roku. Burmistrz proponuje ich utrzymanie 
na poziomie z 2018 roku. Radni dokonają też zmian w 
budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zapozna-
ją się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta 
za I półrocze br. 

Rok w kulturze
Wielkimi krokami zbliża się coroczne podsumowanie 
roku w kulturze. 15 listopada w SCK w Chodakowie  od-
będzie się Gala Twórcy Kultury, w czasie której artyści, 
twórcy, mecenasi sztuki oraz pracownicy instytucji kul-
tury w Sochaczewie odbiorą nagrody i podziękowania. 
Spotkanie uświetni występ Orkiestry Akordeonowej pod 
batutą Ludwika Skrzypka oraz recital Tomasza Stockin-
gera „Już nie zapomnisz mnie”.
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22 października Państwowa 
Komisja Wyborcza opubliko-
wała ostateczne dane o wy-
nikach wyborów burmistrza 
naszego miasta. Na Piotra 
Osieckiego z Sochaczewskie-
go Forum Samorządowe-
go zagłosowało 7.727 osób 
(53,19 proc.), na Marka Goł-
kowskiego z Bezpartyjnych 
Samorządowców 4.868 wy-
borców (33,51 proc.), a na Łu-
kasza Dąbrowskiego z Koali-
cji Obywatelskiej 1.931 osób 
(13,29 proc.). 

Konkurenci gratulują 
wygranej
W powyborczy poniedziałek 
za tak wysokie poparcie i man-
dat zaufania swoim wyborcom 
podziękował burmistrz Osiec-
ki. Zwrócił się też do osób, któ-
re postawiły na jego kontrkan-
dydatów i prezentowany przez 

nich program zapewniając, że 
zrobi wszystko, by przyszłość 
miasta była wspólną wizją lu-
dzi o różnych poglądach. Ma-
rek Gołkowski na swoim pro-
� lu na facebooku pogratulował 
Piotrowi Osieckiemu reelekcji. 
„Trzymam kciuki za Pańskie 
działania dla dobra Sochacze-
wa w nowej kadencji” - napisał. 
Gratulacje złożył także Łukasz 
Dąbrowski. „Życzę, aby udało 
się zrealizować wszystkie obiet-
nice przedwyborcze, w końcu 
jesteśmy mieszkańcami tego 
samego miasta, które jest bli-
skie naszemu sercu”.

Wielu debiutantów 
w radzie miasta
Ponad połowa składu rady VIII 
kadencji to dobrze znani samo-
rządowcy, ale jest też kilkoro 
debiutantów. Kandydatów wy-
stawiły cztery komitety: Socha-
czewskie Forum Samorządowe 
- zdobyło 6 mandatów, Prawo i 
Sprawiedliwość - 6 mandatów, 

Bezpartyjni Samorządowcy - 5 
mandatów i Koalicja Obywa-
telska - 4 mandaty. Największe 
poparcie zyskała lista Prawa i 
Sprawiedliwości - 4.125 głosów 
(29,03 proc.), drugie było Socha-
czewskie Forum Samorządowe 
- 3.685 głosów (25,94 proc.), po-
tem Bezpartyjni Samorządow-
cy - 3.683 głosy (25,92 proc.) i 
Koalicja Obywatelska - 2.715 
głosów (19,11 proc.)

Dzięki uzyskaniu większo-
ści mandatów w radzie miasta 
i powiatu, najpewniej dojdzie 
do porozumienia między PiS a 
Sochaczewskim Forum Samo-
rządowym. Obydwa komite-
ty tworzyły koalicję w mieście 
i powiecie w latach 2014-2018 
i wszystko na to wskazuje, że 
współpraca będzie kontynu-
owana w nowej kadencji.

Kadencja ustępującej rady 
kończy się 16 listopada. Zgod-
nie z przepisami pierwsze po-
siedzenie nowej rady zwoła 
komisarz wyborczy z Płocka. 

Inauguracyjna sesja odbędzie 
się między 19 a 23 listopada. 

Kandydaci na radnych 
miasta z poparciem 
powyżej 200 głosów:
520 - Sylwester Kaczmarek, 
459 - Arkadiusz Karaś, 416 - 
Alicja Korkosz, 379 - Adam 

Kloch, 357 - Zo� a  Denisie-
wicz, 355 - Piotr Pętlak, 352 
- Magdalena Zborowska, 345 
- Janusz Bąbała, 336 - Rena-
ta Sokołowska, 336 - Jacek 
Krzemiński, 330 - Jolanta  
Kulpa-Szczepaniak, 277 - 
Sylwester Zdzieszyński, 259 - 
Selena Majcher, 250 - Edward 

Stasiak, 247 - Krystyna Dy-
biec, 247 - Dorywalski Sławo-
mir, 238 - Andrzej Kuśmirek, 
227 - Łukasz Popowski, 218 
- Kamila Gołaszewska-Ko-
tlarz, 218 - Robert Błaszczyk, 
207 - Jakub Wojewoda, 206 - 
Zbigniew Smus, 205 - Tere-
sa Zawisza-Chlebowska, 204 

Wyniki wyborów w Sochaczew   ie, powiecie oraz gminach
Z kilku powodów ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowe. Po raz pierwszy od 2002 roku burmistrza wybraliśmy już w 
pierwszej turze. Starosta Jolanta Gonta pobiła rekord w powiecie. Zagłosowało na nią 1927 osób. W mieście najwięcej głosów, 
bo 520, zebrał dotychczasowy przewodniczący rady miasta Sylwester Kaczmarek. Rekordowa jest też liczba radnych sejmiku 
mazowieckiego związanych z ziemią sochaczewską. W latach 2018-2023 w tym gremium będziemy mieli aż trzech reprezentantów. 

Skład nowej rady miasta 

Imię i nazwisko Przynależność Liczba głosów
Adam Kloch Bezpartyjni Samorządowcy 379
Andrzej Kuśmirek Bezpartyjni Samorządowcy 238
Jolanta Kulpa-Szczepaniak Koalicja Obywatelska 330
Sylwester Kaczmarek Prawo i Sprawiedliwość 520
Selena Majcher Prawo i Sprawiedliwość 259
Krystyna Dybiec Sochaczewskie Forum Samorządowe 247
Robert Błaszczyk Bezpartyjni Samorządowcy 218
Jacek Krzemiński Koalicja Obywatelska 336
Arkadiusz Karaś Prawo i Sprawiedliwość 459
Magdalena Zborowska Sochaczewskie Forum Samorządowe 352
Sylwester Zdzieszyński Sochaczewskie Forum Samorządowe 277
Zofia Denisiewicz Bezpartyjni Samorządowcy 357
Alicja Korkosz Koalicja Obywatelska 416
Piotr Pętlak Prawo i Sprawiedliwość 355
Sławomir Dorywalski Prawo i Sprawiedliwość 247
Kamila Golaszewska-Kotlarz Sochaczewskie Forum Samorządowe 218
Teresa Lutyńska Bezpartyjni Samorządowcy 201
Janusz Bąbała Koalicja Obywatelska 345
Renata Sokołowska Prawo i Sprawiedliwość 336
Edward Stasiak Sochaczewskie Forum Samorządowe 250
Marcin Cichocki Sochaczewskie Forum Samorządowe 191
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- Henryka Cieślak, 202 - Be-
ata Lewandowska, 201 - Tere-
sa Lutyńska.

Jak liczono głosy?
W wyborach samorządo-
wych, w okręgach wieloman-
datowych, wybraliśmy 21 
radnych miasta. W zdecydo-
wanej większości lista tych, 
którzy sięgnęli po mandaty, 
pokrywa się z nazwiskami 
osób, które uzyskały najwię-
cej głosów. W kilku przypad-
kach jednak tak nie jest, gdyż, 
zgodnie z ordynacją wybor-
czą, do przeliczenia głosów 
na mandaty stosuje się me-
todę D’Hondta. Najprościej 
mówiąc, algorytm stosowa-
ny przy przeliczaniu głosów 
oddanych na każdego z kan-
dydatów oraz na listę, z któ-
rej startował - premiuje silne 
listy i mocne ugrupowania. 
Oznacza to, że na wybór 
radnego wpływ ma nie tyl-
ko liczba głosów oddanych 
na tego kandydata, ale tak-
że liczba głosów oddanych na 
całą listę ugrupowania X. Je-
śli zatem spośród kilku kan-
dydatów na liście X tylko je-
den zyskał dużo głosów, a 
reszta wypadła znacznie sła-

biej, szansa na mandat jest 
niewielka. Jeśli jednak więk-
szość kandydatów z listy X 
otrzymało dużo głosów, wte-
dy rośnie szansa na zdobycie 
nie jednego, ale 2-3 manda-
tów. 

Przypomnijmy, że tyl-
ko raz w 2014 roku wybie-
raliśmy radnych miasta w 
jednomandatowych okrę-
gach wyborczych. Podzie-
lono wtedy miasto na 21 
okręgów, pokrywających 
się dokładnie z mapą loka-
li wyborczych. W każdym z 
tych okręgów komitety wy-
stawiały po jednym kandy-
dacie, a zwyciężał ten z naj-
większą liczbą głosów. Do 
metody D’Hondta sejm wró-
cił po niedawnej zmianie or-
dynacji wyborczej. 

Obie metody - proste li-
czenie w okręgach jedno-
mandatowych i bardziej 
skomplikowane w wieloman-
datowych - mają swoje wady 
i zalety. Wg pierwszej wygry-
wa kandydat z największym 
poparciem, nie ma znaczenia 
„siła” listy z jakiej startuje. W 
wyborach opartych na meto-
dzie D’Hondta plusem jest to, 
że nie dochodzi do rozdrob-

nienia rady miasta. Wchodzą 
do niej kandydaci 3-4 komi-
tetów, a nie kilkunastu róż-
nych ugrupowań. 

W powiecie najwięcej 
głosów na PiS
Wyborczą rekordzistką oka-
zała się Jolanta Gonta, sta-
rosta sochaczewski, na któ-
rą oddano aż 1927 głosów. 
PiS zebrał ponad 30 pro-
cent wszystkich głosów, dru-
gie było PSL, a trzeci wynik 
osiągnęło Sochaczewskie 
Forum Samorządowe. W 
nowej radzie powiatu po-
dział mandatów będzie na-
stępujący: PiS - 7, PSL - 5, 
Sochaczewskie Forum Sa-
morządowe - 4, Niezależni 
plus Zdrowie - 2, Bezpartyj-
ni Samorządowcy - 2 i Koali-
cja Obywatelska - 1 mandat.

Poparcie dla poszcze-
gólnych komitetów kształ-
towało się następująco: Pra-
wo i Sprawiedliwość - 10.879 
głosów (31,01 proc); Polskie 
Stronnictwo Ludowe - 7.768 
głosów (22,14 proc); Socha-
czewskie Forum Samorzą-
dowe - 6.311 głosów (17,99 
proc.); Niezależni plus Zdro-
wie - 4.671 głosów (13,31 

proc); Bezpartyjni Samorzą-
dowcy - 2.899 głosów (8.26 
proc); Koalicja Obywatelska 
- 2.259 głosów (6,44 proc.); 
Kukiz’15 - 295 głosów (0,84 
proc). 

Dwóch nowych wójtów
W gminach Teresin, Mło-
dzieszyn, Nowa Sucha, Bro-
chów, Sochaczew nie doszło 
do zmiany na stanowisku 
wójta. W pierwszej turze, 
z dużą przewagą nad kon-
kurentami, posady obroni-
li Marek Olechowski, Moni-
ka Pietrzyk, Maciej Mońka, 
Piotr Szymański i Mirosław 
Orliński. Marek Olechow-
ski, jako jedyny wójt w po-
wiecie, nie miał żadnego 
konkurenta i tam mieszkań-
cy dostali karty do głosowa-
nia z pytaniem, czy chcą, aby 
nadal był wójtem, czy nie. 86 
proc. wyborców Markowi 
Olechowskiemu powiedzia-
ło „tak”.

4 listopada druga tura 
wyborów odbyła się w 
dwóch gminach - Iłów i Ryb-
no. Już wiadomo, że decyzją 
wyborców dojdzie tam do 
zmiany wójtów, a wieloletni 
gospodarze tych gmin Ro-

man Kujawa i Grzegorz Kro-
piak zostali pokonani przez 
debiutantów. 

W Iłowie zwyciężył Jan 
Paweł Kraśniewski, wielo-
letni dyrektor miejscowego 
gimnazjum. Oddano na nie-
go 1522 głosy (51,09 proc.), 

a na Romana Kujawę 1457 
(48,91 proc.). Urzędującego 
wójta Rybna Grzegorza Kro-
piaka poparło 754 wyborców 
(40,13 proc.), a jego 28-let-
niego konkurenta Damiana 
Jaworskiego 1125 osób (59,87 
proc.).

Wyniki wyborów w Sochaczew   ie, powiecie oraz gminach
Skład nowej rady powiatu 

Imię i nazwisko Przynależność Liczba głosów
Aneta Roskosz Polskie Stronnictwo Ludowe 740
Bogdan Dobrzyński Polskie Stronnictwo Ludowe 719
Bożena Samson Prawo i Sprawiedliwość 815
Wanda Dragan Prawo i Sprawiedliwość 870
Filip Kopka Sochaczewskie Forum Samorządowe 599
Wojciech Ćwikliński Polskie Stronnictwo Ludowe 1.222
Robert Gajda Polskie Stronnictwo Ludowe 1.043
Sylwester Lewandowski Prawo i Sprawiedliwość 844
Tadeusz Głuchowski Sochaczewskie Forum Samorządowe 514
Jerzy Żelichowski Bezpartyjni Samorządowcy 530
Bogumił Czubacki Bezpartyjni Samorządowcy 557
Jerzy Krupa Polskie Stronnictwo Ludowe 512
Dariusz Zielski Koalicja Obywatelska 787
Jolanta Gonta Prawo i Sprawiedliwość 1.927
Anna Ulicka Prawo i Sprawiedliwość 458
Andrzej Kierzkowski Prawo i Sprawiedliwość 481
Marek Fergiński Sochaczewskie Forum Samorządowe 491
Daniel Janiak Sochaczewskie Forum Samorządowe 417
Aneta Sowińska Prawo i Sprawiedliwość 327
Jan Łopata Niezależni plus Zdrowie 1.063
Marek Jaworski Niezależni plus Zdrowie 347

Mamy trzech radnych sejmiku
W sejmiku mazowieckim wygrało PiS, na które oddano 
ponad 34 procent głosów, druga była Koalicja Obywatel-
ska z 27,7 proc., a trzecie PSL z poparciem 13 proc. wy-
borców. I te trzy ugrupowania podzieliły między siebie 
50 z 51 mandatów. Jeden mandat przypadł Bezpartyj-
nym Samorządowcom.
Dla nas znacznie ważniejsza jest jednak informacja, że po 
raz pierwszy w historii Sochaczew będzie miał tak liczną re-
prezentację radnych w sejmiku. Na 51 radnych aż trzech to 
mieszkańcy ziemi sochaczewskiej. Do sejmiku weszli: star-
tujący z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, 
dotychczasowy radny miasta Marcin Podsędek (41.078 gło-
sów); Łukasz Gołębiowski, dyrektor biura poselskiego Ma-
cieja Małeckiego, startujący z trzeciego miejsca na liście PiS 
(13.783 głosy) oraz „dwójka” na liście PSL, już dwa razy za-
siadający w sejmiku Adam Orliński (13.173 głosy). 
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Piotr Pętlak jest jedną z naj-
ważniejszych postaci socha-
czewskiego   wolontariatu. 
Pierwsze tego typu działania 
podejmował już w gimna-
zjum. Od lat prowadzi pogo-
towie lekcyjne przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Wraz z Klubem Wolontariu-
szy podejmował wiele cen-
nych działań, w tym zbiórki 
charytatywne na rzecz ciężko 
chorych osób. Mimo tych za-
sług do końca nie był pewien 
swojego wyniku wyborczego.

- Największe emocje 
przeżywałem w niedzielę i 
w poniedziałek - mówi Piotr 
Pętlak. - Kiedy okazało się, 
że uzyskałem duże popar-
cie, poczułem mieszaninę 
wdzięczności, radości i dumy, 
ale też zdałem sobie sprawę z 
odpowiedzialności, jaka teraz 
na mnie spoczywa. Blisko pół 
tysiąca ludzi uznało, że może 
mi zaufać, że będę dobrze re-
prezentował ich interesy w 
radzie miasta. Mam zamiar 
pokazać, że zasługuję na to 
zaufanie.

Jak twierdzi Piotr, z 
uwagi na brak doświadcze-
nia, działał spontanicznie i 
opierał się na ludziach, któ-
rzy sami zgłosili się, żeby 
mu pomóc.

- Trudno mi było popro-
sić o pomoc nawet osoby, 
które dobrze znałem - opo-
wiada Piotr. - Od początku 
zaangażowali się moi przy-
jaciele oraz rodzina, którzy 
po mojej deklaracji o starcie 
w wyborach, wspierali mnie 
i pytali co mogą zrobić. Je-
stem im bardzo wdzięczny, 
ponieważ wiele wieczorów 
poświęcili na promowa-
nie mojej osoby. Z uwagi 
na nich, tym bardziej cieszy 
mnie wynik. Ich ciężka pra-
ca nie poszła na marne.

Daniel „Kosmita” Ja-
niak również od lat udziela 
się społecznie. Po raz pierw-
szy zrobiło się o nim gło-
śno w 2007 roku, kiedy jako 

zaledwie 20-letni chłopak 
zorganizował w Sochacze-
wie koncert znanego rape-
ra Peji. Każdego roku ak-
tywnie udziela się w ramach 
Sochaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Jest rów-
nież organizatorem festiwa-
li połączonych ze zbiórkami 
dla potrzebujących. Mimo 
że to społecznik z krwi i ko-
ści, długo zastanawiał się, 
czy start w wyborach jest 
mu potrzebny.

- Jeszcze w czerwcu za-
stanawiałem się, czy w ogó-
le startować - relacjonuje 
Daniel Janiak. - Wiedzia-
łem, że z uwagi na sprawy 
rodzinne, ten rok będzie 
dla mnie bardzo intensyw-
ny. Miałem takie postano-
wienie, że jeśli już mam 
wejść w kampanię, to muszę 
wejść poważnie. Startowa-
łem cztery lata wcześniej i 
to była dla mnie duża lekcja. 
Kiedy złapałem się na tym, 
że całą strategię kampanii 
rysuję sobie w głowie, a było 
to pod koniec lipca, to wie-
działem już, że wystartuję - 
dodaje.

Nie brakuje opinii, że to 
właśnie kampania wybor-
cza Daniela była najbardziej 
profesjonalną z zaprezento-
wanych przez kandydatów.

- Na starcie mojej kam-
panii zaprosiłem do współ-
pracy 50 osób, które miały 
złożyć się na #DrużynęDa-
niela - opowiada. - Mając ta-
kie zaplecze, gdzie ponad 30 
osób bardzo się zaangażowa-
ło w pomoc, za co serdecznie 
im dziękuję, bo poświęcili dla 
mnie swój wolny czas, mo-
głem rozpocząć przygotowy-
wanie materiałów. Na pewno 
dużą siłę wyborczego raże-
nia miały nakręcone spoty. 
Zaplanowałem je w najdrob-
niejszym szczególe i tym 
większą sprawiało mi radość, 
kiedy widziałem, że spotyka-
ją się z bardzo pozytywnym 
przyjęciem. W dużej mierze 
opierałem się też na kampa-
nii w internecie. Bardzo mnie 
cieszy, że okazało się, iż użyt-
kowników Facebooka da się 
wyciągnąć na głosowanie i że 
to właśnie mnie obdarzyli za-
ufaniem - mówi nowy radny 
powiatowy.

Podobnie Filip Kop-
ka od najmłodszych lat był 
bardzo aktywny społecz-
nie. Od podstawówki, na 
każdym szczeblu edukacji, 
aktywnie udzielał się w ży-
ciu szkoły i tak mu zostało 
do zakończenia studiów. W 
poprzednich wyborach zo-
stał wybrany do Rady Gmi-
ny Młodzieszyn. W tym 
roku skutecznie ubiegał się 
o mandat szczebel wyżej.

- Kiedy zostałem radnym 
gminy Młodzieszyn, poja-
wiały się nieśmiałe myśli, że 
może któregoś dnia mógł-
bym reprezentować intere-
sy mieszkańców całego po-
wiatu. Nie nazwałbym tego 
jednak planami. Do kandy-
dowania do rady powiatu 
pchnęła mnie decyzja komi-
sji wyborczej w Płocku, któ-
ra trzy miesiące przed wy-
borami podzieliła mój okręg 
w wyborach do rady gminy 
tak, że odeszła część, z której 
cztery lata temu miałem naj-
więcej głosów. W tej sytu-
acji nie miałem już wyjścia, 
mimo że w moim środowi-
sku pojawiały się głosy, że 

mogę sobie nie poradzić. Ale 
bazowałem na tym, że na li-
ście, z której wystartuję, nie 
było drugiej tak młodej oso-
by jak ja. Byłem charaktery-
styczny - opowiada ze śmie-
chem Filip.

Panowie, mimo młode-
go wieku, plany mają bar-
dzo ambitne. Chcą wpro-
wadzić nową jakość w pracy 
radnego. Najbardziej Daniel 
Janiak, który już teraz re-
lacjonuje przez media spo-
łecznościowe swoje posu-
nięcia. W przyszłości chce 
raz w miesiącu organizo-
wać punkt spotkań z miesz-
kańcami w poszczególnych 
dzielnicach miasta.

- Zamierzam nawet 
przygotować przezroczy-
stą urnę, do której będę 
wrzucał kartki z opisany-
mi, zgłoszonymi mi wcze-
śniej, rozwiązanymi proble-
mami mieszkańców. Mam 
nadzieję, że pod koniec ka-
dencji ta urna będzie pełna 
- zdradza.

Bycie blisko swoich wy-
borców deklaruje również 
Piotr Pętlak:

- Mam zamiar nadal 
udzielać się społecznie, tak 
jak to było zanim zostałem 
wybrany do rady miasta. Po-
jawiają się za to nowe ele-
menty. Będę wsłuchiwał się 
w głosy wyborców i starał się 
na bieżąco przedstawiać ich 
problemy w gronie samorzą-
dowców. Mam nadzieję uzy-
skać odpowiednie wsparcie, 
które pozwoli na rozwiąza-
nie zgłaszanych problemów. 
To, że zyskałem poparcie 
mieszkańców Sochaczewa, 
nie oznacza wcale, że stanę 
się kimś innym. Nadal będę 
wywiązywał się z dotychcza-
sowych obowiązków i pielę-
gnował dotychczasowe pasje.

Ambicją Filipa Kopki 
jest z kolei doprowadzenie 
do poprawy stanu dróg na 
terenach, z których pocho-
dzi.

- W swojej kampanii 
obiecałem ludziom popra-
wę nawierzchni ulic w kie-
runku Młodzieszyna, Bro-
chowa i Iłowa i zamierzam 
słowa dotrzymać - deklaruje 
Filip. - Część z tych inwesty-
cji ruszyło już w mijającej ka-
dencji, ale nie są jeszcze do-
kończone. Są jednak jeszcze 
drogi strategiczne z punktu 
widzenia mieszkańców tych 
terenów, o których wydaje się 
wszyscy zapomnieli. I o tych 
jezdniach mam zamiar przy-
pominać do czasu, kiedy zo-
staną naprawione. Infrastruk-
tura drogowa jest szczególnie 
ważna na terenach wiejskich, 
gdzie brakuje komunikacji 
publicznej, a ludzie pokonu-
ją odległość do pracy, czy do 
sklepu najczęściej samocho-
dem. Będę się starał zadbać 
głównie o mieszkańców tere-
nów wiejskich, ale nie oznacza 
to, że kiedy pojawi się szansa 
zrobienia czegoś dla miasta, to 
zagłosuję przeciw. Pierwszym 
takim dużym projektem, któ-
ry zamierzam gorąco popie-
rać, jest budowa nowego mo-
stu na Bzurze. Osoby, które 
dojeżdżają do pracy z moich 
terenów stoją często w ogrom-
nych korkach. A rozwiązanie 

Trzej młodzi samorządowcy
Kiedy cztery lata temu do rady miasta weszły młode kobiety: Magdalena Zborowska, Selena Majcher czy Kamila Gołaszewska-Kotlarz, pojawiały się 
komentarze, że ich obecność w samorządzie jest jedynie wynikiem zastosowania zmienionej ordynacji wyborczej i może się okazać, że nie poradzą sobie 
w radzie zdominowanej przez doświadczonych samorządowców. Tymczasem panie reprezentowały mieszkańców tak skutecznie, że ci postanowili po raz 
kolejny obdarzyć je mandatem zaufania. A teraz w składzie rady miasta zyskały nowego kolegę - ledwie 24-letniego Piotra Pętlaka. Co więcej, zmiana 
pokoleniowa najwyraźniej następuje również w radzie powiatu, do której w tej kadencji dołączą Daniel Janiak i Filip Kopka.

Panowie nie tracą dystansu do siebie. Od lewej: Piotr Pętlak, Filip Kopka i Daniel Janiak 
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tej sytuacji będzie z korzyścią 
także dla osób mieszkających 
w mieście. Zakorkowane ulice 
nikomu nie są na rękę.

Filip i Daniel zamierza-
ją ściśle współpracować w ra-
dzie powiatu, mimo że repre-
zentują zupełnie inne okręgi.

- Gramy w jednym ze-
spole - mówi Daniel Janiak. 
- Jestem pewien, że uda się 
wypracować wspólny pro-
gram i zarówno kiedy Fi-
lip będzie potrzebował mo-
jej pomocy w jego realizacji, 
jak i ja pomocy Filipa, to bę-
dziemy mogli na siebie li-
czyć.

- Myślę, że to podstawa 
- dodaje Filip Kopka. - Nie 
można ciągnąć tylko do sie-
bie, bo jeśli później potrze-
bujesz pomocy w swoim 
okręgu, a komuś wcześniej 
przeszkadzałeś, to możesz 
być pewny, że nie otrzymasz 
od niego wsparcia. Samemu 
w radzie nic nie da się ugrać. 
Głosuje się zespołowo i cza-

sem trzeba czekać na swoją 
kolej.

Piotr Pętlak stawia na-
tomiast na rozwój oferty dla 
młodych ludzi:

- Na pewno będę wal-
czył o rozwój oferty rekre-
acyjnej dla sochaczewskiej 
młodzieży. W mojej pra-
cy w wolontariacie zauwa-
żyłem, że często problemy 
z młodymi ludźmi wyni-
kają z tego, że nie stworzo-
no im możliwości wyłado-
wania energii w pozytywny 
sposób.

Pierwsze posiedzenia 
w nowej kadencji, zarówno 
rady miasta, jak i powiatu, 
odbędą się w drugiej poło-
wie listopada. Na debiutan-
tów czeka zaprzysiężenie 
i ustalanie składów komi-
sji. Są pełni zapału i już nie 
mogą się doczekać nowych 
wyzwań. My życzymy, żeby 
tej werwy wystarczyło im 
przynajmniej do końca ka-
dencji.

Przede wszystkim chciałbym 
podziękować żonie, która przez 
całą kampanię była dla mnie 
ogromnym wsparciem. Całej 
rodzinie, która bardzo we mnie 
wierzyła. Ogromne podziękowa-
nia dla całej #DrużynyDaniela. 
Dla każdej osoby, która przyczy-
niła się do tego sukcesu, bo to 
nie jest mój sukces, ale sukces 
wielu osób. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy ob-
darzyli mnie zaufaniem i obiecuję, że ich nie zawiodę.

Dziękuję oczywiście rodzinie, 
sąsiadom i wszystkim znajo-
mym, którzy się włączyli w moją 
kampanię. Również tym, którzy 
w codziennych kontaktach po-
wiedzieli mi dobre słowo. Moim 
kolegom i koleżankom z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Budach 
Starych. Dziękuję też osobom, 
z którymi startowałem z listy. 
Ich dobra postawa w tych wyborach sprawiła, że nasza 
organizacja ma reprezentację w radzie powiatu.

Dziękuję wszystkim osobom, 
które pomogły mi podczas 
kampanii. Które nosiły moje 
ulotki, razem ze mną plakato-
wały, ogólnie poświęciły swój 
cenny czas, żeby mi pomóc. W 
tej grupie znajduje się zarówno 
rodzina, jak i moi przyjaciele. 
Dziękuje też za okazane zaufa-
nie i oddane na mnie głosy. Za-
pewniam, że będę godnie reprezentował mieszkańców 
naszego miasta.

DANIEL JANIAK

FILIP KOPKA

PIOTR PĘTLAK

70 lat 
przedszkola 
w Chodakowie
W związku ze zbliżający-
mi się obchodami 70-lecia 
istnienia przedszkola nr 6, 
dawniejszego Ch.Z.W.CH. 
Chemitex, dyrekcja zwraca 
się z prośbą do absolwentów, 
pracowników, przyjaciół 
przedszkola o nadsyłanie 
wszelkich pamiątek, fotogra-
� i, wspomnień, artykułów, 
informacji i ciekawostek na 
adres specjalny: mp6.wspo-
mnienie@wp.pl, przynosze-
nie bezpośrednio do placów-
ki lub przesyłanie na adres: 
Miejskie Przedszkole nr 6 
im. Juliana Tuwima, ul. Cho-
dakowska 4, 96-500 Socha-
czew. 

30 października z burmi-
strzem Piotrem Osieckim 
spotkali się byli żołnierze 
służący w jednostce w Bie-
licach, głównie związani z 
32 Pułkiem Lotnictwa Roz-
poznania Taktycznego, sta-
cjonującym pod Sochacze-
wem w latach 1963-1998. 

Pułk uczcił 55 rocznicę 
swego powstania pod ko-
niec czerwca br. Była msza 
święta, kwiaty pod tabli-
cą pamiątkową, otwarcie 
wystawy podsumowują-
cej historię pułku, premiera 
książki Krzysztofa Kwiat-
kowskiego „Lotnicze trady-
cje Sochaczewa” oraz spo-
tkanie byłych żołnierzy i 

pracowników cywilnych 
garnizonu zorganizowane 
w SCK w Boryszewie. Spo-
tkanie z burmistrzem było 
okazją do przekazania mu 

podziękowań za pomoc w 
organizacji jubileuszu oraz 
do wstępnych rozmów o 60 
rocznicy pułku przypadają-
cej w 2023 roku. (d)

Podziękowania za jubileusz

Zamieszczone w książ-
ce daty dotyczą szerokiego 
przekroju wydarzeń mają-
cych miejsce w tym okresie 
w Sochaczewie. Są to wy-
darzenia polityczne, samo-
rządowe, kościelne, gospo-
darcze, kulturalne. Zakres 
terytorialny publikacji obej-
muje obszar Sochaczewa 
w jego granicach z dwu-
dziestolecia międzywojen-
nego. Zatem czytelnik nie 
znajdzie tutaj dat i wyda-
rzeń związanych z wydarze-
niami mającymi miejsce w 
Chodakowie, który stał się 
częścią Sochaczewa dopiero 
w 1977 roku. Zadaniem ka-
lendarium jest pokazanie, 
w miarę możliwości, życia 
miasta w szerokim zakresie.

Autor wybrał 250 dat z 
ponad 600, które ustalił. W 
publikacji odnotowane są 
takie wydarzenia jak wizyty 
dostojników państwowych 
(prezydenta, wojewodów) i 
kościelnych (kardynałów, 
biskupów). Z książki można 
dowiedzieć się o wyborach 
sochaczewskich   burmi-
strzów, starostów, radnych. 

W wykazie wydarzeń 
znajdują się również infor-

macje o koncertach, aka-
demiach, uroczystościach. 
Wszystkie one składały się 
na obraz miasta i społeczeń-
stwa, w którym mieszkali 
Polacy i Żydzi. Ten Socha-
czew przestał istnieć wraz 
z wybuchem II wojny świa-
towej, ale wart jest przypo-
mnienia.

Publikacja stanowi część 
większej całości, która obej-
mować będzie w przyszło-
ści 700 najważniejszych dat 
z siedmiu wieków istnie-
nia Sochaczewa jako mia-
sta i, jak twierdzi autor,  jest 
już gotowa w maszynopi-
sie. Nosi tytuł „Kalenda-
rium wydarzeń historycz-

nych miasta Sochaczewa”. 
Zawiera ono tylko te wyda-
rzenia, co do których uda-
ło się ustalić pełną datę t.j. 
dzień, miesiąc, rok. Au-
tor ma nadzieję, że to nie-
wielkie opracowanie sta-
nie się punktem wyjścia do 
dalszych badań nad histo-
rią Sochaczewa w okresie 
dwudziestolecia międzywo-
jennego i tym samym bę-
dzie możliwe uzupełnienie 
kalendarium o nowe daty i 
wydarzenia.

Promocja książki „Ka-
lendarium wydarzeń histo-
rycznych miasta Sochaczewa 
w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego (1918-
1939)” autorstwa Bogusława 
Kwiatkowskiego będzie mia-
ła miejsce w Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą w Sochaczewie w 
sobotę 10 listopada 2018 r. o 
godz. 15.30. Organizatorzy i 
autor serdecznie zapraszają 
wszystkich miłośników lo-
kalnej historii. Patronat ho-
norowy nad publikacją objął 
burmistrz Sochaczewa Piotr 
Osiecki, natomiast patro-
nat medialny sprawuje m.in. 
„Ziemia Sochaczewska”. 

Sochaczew między wojnami
100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to dobra okazja, by przybliżyć wydarzenia 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, które miały miejsce w Sochaczewie. Okres ten 
jest wciąż mało znany. Najnowsza książka autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego „Kalendarium 
wydarzeń historycznych miasta Sochaczewa w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
(1918-1939)” zawiera uporządkowany chronologicznie, począwszy od 11 listopada 1918 roku 
do 31 sierpnia 1939 roku wykaz najważniejszych dat i wydarzeń.

Wojskowa rodzina już planuje obchody 60-lecia pułku
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W dniach 9-30 września 2018 
roku mieszkańcy naszego po-
wiatu mogli oddawać głosy na 
16 projektów zgłoszonych w ra-
mach PBO. Na liście znalazły 
się 3 projekty miękkie i 13 twar-
dych. Ustalanie wyników gło-
sowania polegało na zsumowa-
niu wszystkich ważnych głosów 
oddanych na każdy projekt. 
Oddane głosy zostały przeli-
czone na punkty proporcjonal-
nie do liczby mieszkańców da-
nej gminy zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXV/203/2018 z 14 maja 
2018 roku.

Oto projekty, które zosta-
ną zrealizowane w ramach 
PBO w 2019 roku:

Projekty miękkie:
„Język angielski dla każ-

dego” - kurs nauki języka an-
gielskiego dla mieszkańców z 
terenu powiatu sochaczewskie-
go. Szacunkowy koszt projektu 
- 50 000 zł brutto. Liczba odda-
nych głosów to 2 745 tj.  9 696,29 
punktów.

„Kino letnie w gminie 
Nowa Sucha” - kino plenerowe 
przeznaczone dla wszystkich 
mieszkańców. Szacunkowy 
koszt projektu 15 000 zł brutto; 
liczba oddanych głosów to 995 
tj. 4 273,25 punktów.

„Średniowieczne korzenie 
powiatu sochaczewskiego” - 
cykl pokazów rycerskich na te-
renie powiatu sochaczewskie-
go. Szacunkowy koszt projektu 
- 50 000 zł brutto. Liczba od-

danych głosów to 393 tj. 978,51 
punktów.

Projekt twardy:
„Modernizacja boiska 

trawiastego - budowa bież-
ni, skoczni w dal i rzutni do 
pchnięcia kulą przy ZS RCKU 
w Sochaczewie”. Szacunkowy 
koszt projektu 775 342 zł brut-
to. Liczba oddanych głosów to 4 
626, tj. 15 416,66 punktów.

Pozostałe projekty zgłoszo-
ne do PBO na 2019 r. uzyskały 
mniejszą liczbę punktów i tym 
samym nie będą podlegać reali-
zacji. Ich punktacja przedstawia 
się następująco: ścieżka rowero-
wa i chodnik w zakresie ul. Gło-
wackiego - 2 634,48 pkt.; mo-
dernizacja łazienek szkolnych 
- ZSO w Sochaczewie - 2 590,96 
pkt.; elektroniczna tablica wy-
ników dla KS Promyk Nowa 
Sucha - 1 180,54 pkt.; remont 
drogi powiatowej Młodzieszyn 

- Iłów - 4 188,78 pkt.; chodnik 
w Brzozowie Starym - 1 357,83 
pkt.; przebudowa drogi powia-
towej Ćmiszew-Parcel-Rybno 
- 8 202,78 pkt.; remont parkin-
gów i dróg dojazdowych na te-
renie ZS CKP w Sochaczewie - 
5 854,11 pkt.; przebudowa drogi 
powiatowej Rokotów, Orłów i 
Marysinek, gm. Nowa Sucha - 
5 332,72 pkt.; przebudowa dro-
gi powiatowej w miejscowości 
Miękinki - 3 782,23 pkt.; prze-
budowa drogi powiatowej w 
obrębie wsi Lasotka - 4 267,72 
pkt.; przebudowa skrzyżowa-
nia wraz z budową sygnalizacji 
świetlnej w miejscowości Żu-
ków - 2 131,31 pkt.; przebudo-
wa drogi pomiędzy ul. Łowic-
ką a obwodnicą Sochaczewa 
- 1 263,58 pkt.

Przypominamy, iż pula 
środków w ramach PBO to 
1 000.000 zł (projekty miękkie 

- 200 000 zł, projekty twarde - 
800 000 zł).  Głosowanie na wy-
brane projekty w ramach  PBO 
spotkało się z bardzo dużym 
zainteresowaniem. Za pośred-
nictwem ankiety do głosowa-
nia można było oddać maksy-
malnie 2 głosy. Do starostwa 
wpłynęło łącznie 12 181 ankiet 
do głosowania. Liczba głosów 
oddanych przez mieszkańców 
to 19 263, w tym 18 427 to gło-
sy ważne, a 836 to głosy nieważ-
ne. Zdecydowana większość 
mieszkańców zagłosowała w 
formie papierowej, natomiast 
drogą elektroniczną oddanych 
zostało 85 ankiet do głosowa-
nia. Najwięcej głosów zostało 
oddanych w kancelarii staro-
stwa (13 474), w Urzędzie Gmi-
ny Iłów (1 516) oraz w Urzędzie 
Gminy Nowa Sucha (1 338).

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Znamy wyniki PBO
Poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Powiatowego 
Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Po przeliczeniu głosów oddanych przez 
mieszkańców powiatu sochaczewskiego, do realizacji wyłoniono trzy projekty 
miękkie oraz jeden projekt twardy. 

Na terenie „Ogrodnika” zostanie zrealizowany zwycięski projekt

W siedzibie Mazowieckiego 
Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Warszawie odbyła się uroczy-
sta gala podsumowująca trzy 
projekty edukacyjne realizo-
wane przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego: 

Te projekty to: „Mazowsze-
-stypendia dla uczniów szkół 
zawodowych”, „Mazowsze-
-stypendia dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych”, „Sty-
pendia dla studentów uczelni 
artystycznych”. Podsumowa-

no również przeprowadzo-
ny w ramach projektów kon-
kurs „Opiekun stypendysty 
roku szkolnego 2017/2018”. 
Podczas gali dyrektor Zespo-

łu Szkół im. J. Iwaszkiewicza 
w Sochaczewie Hanna Bonec-
ka (pierwsza z lewej) odebrała 
z rąk marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Stru-

zika i członka zarządu woje-
wództwa mazowieckiego Elż-
biety Lanc wyróżnienie dla 
szkoły, jako placówki, do któ-
rej uczęszczała największa licz-
ba uczniów z rejonu płockie-
go otrzymujących stypendia 
za wybitne osiągnięcia eduka-
cyjne w ramach projektu „Ma-
zowsze-stypendia dla uczniów 
szkół zawodowych”. 

Szkoła od trzech lat bie-
rze udział w projekcie. W roku 
szkolnym 2017/2018 ze stypen-
dium skorzystało 13 uczniów 
technikum. 

Iwaszkiewicz uhonorowany

Placówkę Opiekuńczo-Wy-
chowawczą w Giżycach od-
wiedziła Elżbieta Rafalska, 
minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej. Mini-
ster chciała się przyjrzeć, 
jak funkcjonuje tutejszy 
Dom Dziecka w ramach 
wdrażanych projektów rzą-
dowych, głównie tych spo-
łecznych.

Minister Rafalska wysoko 
oceniła prowadzoną przez 
powiat placówkę w Giżycach, 
pochwaliła za realizację za-
dań i skuteczność wdraża-
nia ustawowych zmian. - Po-
wiat sochaczewski nie tylko 
sobie radzi, wręcz wyróżnia 
się w realizacji swoich zadań. 
Zwraca uwagę wysoki stan-

dard świadczonych usług 
przez choćby Dom Pomo-
cy Społecznej. Podczas na-
szych spotkań w terenie roz-
mawiamy też o tym, że jest 
obowiązek spełnienia pew-
nych standardów, wprowa-
dzenia konkretnych zmian 
w ustawie o wsparciu rodzi-
ny i systemie pieczy zastęp-
czej - mówiła minister.

Po krótkim pobycie w 
Giżycach, minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecz-
nej udała się do Brzozowa, 
gdzie w budynku tamtej-
szej OSP rozmawiała z gru-
pą przybyłych mieszkańców 
gminy, m.in. o wsparciu 
rządu dla rodzin z dziećmi, 
likwidacji ubóstwa i wspar-
ciu dla seniorów. 

Ministerialna wizyta 
w Domu Dziecka

„Zawodowcy na start” - pod 
taką nazwą kryje się pro-
jekt, który ruszył we wrze-
śniu 2017 roku w czterech 
szkołach zawodowych pro-
wadzonych przez powiat 
sochaczewski.  Jego głów-
nym celem jest zwiększenie 
kompetencji i kwali� kacji 
zawodowych. Cały projekt 
opiewa na kwotę blisko 2,7 
mln zł i będzie realizowany 
do 31 sierpnia 2019 r.

Projektem objęte zosta-
ły: Zespół Szkół w Teresi-
nie, Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Sochaczewie, Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w So-
chaczewie i Zespół Szkół 
im. J. Iwaszkiewicza w Cho-
dakowie. Jak podkreśla Ur-
szula Opasiak, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Edu-
kacji, projekt jest odpowie-
dzią na diagnozę potrzeb 
uczniów klas zawodowych, 
które funkcjonują w trzech 
sochaczewskich i jednej te-
resińskiej szkole ponadpod-
stawowej.  W okresie maj - 
sierpień br. zorganizowano 
staże dla 222 uczniów oraz 
podpisano umowy stażo-
we ze 118 przedsiębiorca-
mi. Ta forma kształcenia to 
nieocenione doświadczenie.  
Efektem ma być nabycie od-
powiednich kompetencji 
i umiejętności tak bardzo 
oczekiwanych przez przy-
szłych pracodawców oraz 

zwiększenie szans naszych 
absolwentów na zatrudnie-
nie. Projekt ma także wpły-
nąć na atrakcyjność szkół 
zawodowych.

Łącznie w jego ramach 
zorganizowano do tej pory 
szkolenia zawodowe, języ-
kowe i wyjazdy edukacyjne 
dla blisko 1050 uczniów ze 
szkół powiatu sochaczew-
skiego. 

Zgodnie z wytycznymi 
wyposażono pracownie za-
wodowe. Zakupiono sprzęt 
informatyczny dla ZS CKP 
- 19 komputerów z oprogra-
mowaniem, 4 ekrany pro-
jekcyjne, 4 monitory, 4 rzut-
niki projekcyjne, 4 zestawy 
głośników. Z kolei dla ZS 
im. J. Iwaszkiewicza reali-
zowany jest zakup między 
innymi: 20 laptopów z opro-
gramowaniem, dwóch ekra-
nów projekcyjnych, dwóch 
projektorów multimedial-
nych, trzech zestawów gło-
śników oraz drukarki. 
Szkoła w Teresinie zyska do 
swoich pracowni: 15 lapto-
pów z oprogramowaniem, 
projektor multimedialny, 
drukarkę, urządzenie wie-
lofunkcyjne. 

Projekt „Zawodowcy na 
start” jest realizowany w ra-
mach Regionalnego Pro-
jektu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego i 
� nansowany z funduszy eu-
ropejskich.

(opr. sos)

Czas na szkolnictwo zawodowe
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

W poniedziałek 22 paź-
dziernika w nocy policjan-
ci zauważyli dwóch mło-
dych mężczyzn siedzących 
w oplu zaparkowanym przy 
wiadukcie. Z uwagi na póź-
ną porę i nietypowe za-
chowanie obserwowanych, 
mundurowi podjęli decy-
zję o ich wylegitymowaniu. 
W trakcie dalszych czynno-
ści znaleźli przy 21-letnim 
kierowcy torebkę z zawar-
tością białego proszku. Pa-
sażer, 23-letni mieszkaniec 
Sochaczewa, również po-
siadał amfetaminę, a oprócz 
tego trzy torebki z marihu-
aną i wagę elektroniczną.

Obydwaj mężczyźni zo-
stali zatrzymani i osadzeni 
w policyjnym areszcie.

Z kolei w środę 24 paź-
dziernika policjanci z so-
chaczewskiej komendy zo-
stali wezwani przez ochronę 
sklepu, by zajęli się mężczy-
zną przyłapanym na kra-
dzieży czekolady. Po dotar-
ciu na miejsce, na wstępie 
ustalili, że sprawcą kradzie-
ży jest 21-letni obywatel 

Ukrainy. Kiedy sprawdzali, 
czy mężczyzna nie ma przy 
sobie więcej skradzionych 
artykułów, okazało się, że 
jest w posiadaniu papiero-
wego zawiniątka z białym 
proszkiem i foliowej torebki 
z marihuaną.

21 - latek został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnym 
areszcie. Będzie odpowiadał 
za posiadanie niedozwolo-
nych środków odurzających.

Do ostatniego zatrzy-
mania doszło w czwartek 25 
października. Policjanci  za-

uważyli wyjeżdżającego z 
lasu opla. Postanowili zatrzy-
mać samochód do kontro-
li drogowej. W trakcie prze-
prowadzanych czynności, w 
jednym ze schowków zna-
leźli marihuanę ukrytą w sa-
szetce. W kolejnym schow-
ku mundurowi zauważyli 
dziesięć torebek z amfetami-
ną. Narkotyki zostały za-
bezpieczone, a kierującego 
pojazdem, 23-letniego miesz-
kańca gminy Teresin, zatrzy-
mano i osadzono w policyj-
nym areszcie.

Przypomnijmy, że w 
Polsce posiadanie narkoty-
ków jest zabronione. Za po-
pełnione przestępstwo grozi 
do 3 lat pozbawienia wol-
ności. Większa kara, bo aż 
do 10 lat grozi za posiada-
nie znacznej ilości narkoty-
ków, czyli takiej, którą może 
odurzyć się jednocześnie 
przynajmniej kilkadziesiąt 
osób. Zwolennicy „mięk-
kich narkotyków” przypo-
minają z kolei, że w wie-
lu krajach, jak np. Czechy, 
Szwajcaria, Belgia, Kanada, 
niektóre stany USA, posia-
danie i zażywanie marihu-
any jest dozwolone. 

Czterech zatrzymanych 
w cztery dni
Sochaczewscy policjanci nie tracą czujności w tropieniu przestępstw 
narkotykowych. Między 22 a 25 października zatrzymali kolejne cztery osoby, 
które były w posiadaniu niedozwolonych środków odurzających.

Sochaczewska komenda po-
licji planuje kolejny nabór 
do służby. Osoby zaintereso-
wane wstąpieniem w szeregi 
stróżów prawa będą miały 
ku temu okazję 7 listopada. 
Jeśli w tym dniu nie uda się 
uzupełnić wakatów, kolejna 
rekrutacja zostanie prze-
prowadzona 27 grudnia.

Trzeba pamiętać, że przed 
kandydatami stoi szereg 
wymagań. Służbę w policji 
może pełnić obywatel polski 
o nieposzlakowanej opinii, 
nieskazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, korzystający z 
pełni praw publicznych, po-
siadający co najmniej śred-
nie wykształcenie. Musi to 
być także osoba posiadająca 
zdolność � zyczną i psychicz-
ną do służby w formacjach 
uzbrojonych,   podległych 
szczególnej dyscyplinie służ-
bowej, której należy się pod-
porządkować. Osoby, które 
zostaną przyjęte do służby, 
muszą dodatkowo dać rę-
kojmię zachowania tajemni-
cy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o 
ochronie informacji niejaw-
nych.

Kandydaci podlegający 
kwali� kacji wojskowej po-
winni mieć odbytą zasadni-
czą służbę wojskową lub być 
przeniesieni do rezerwy.

Osoby zainteresowane 
przyjęciem do służby w po-
licji muszą stawić się oso-
biście 7 listopada w Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Sochaczewie lub w Sek-
cji ds. Doboru Wydziału 
Kadr i Szkolenia Komen-
dy Wojewódzkiej Policji z/s 
w Radomiu ul. 11 Listopa-

da 37/59 i złożyć następu-
jące dokumenty: podanie o 
przyjęcie do służby w poli-
cji, wypełniony kwestiona-
riusz osobowy, kserokopie 
dokumentów potwierdzają-
cych wykształcenie i kwa-
li� kacje zawodowe - ory-
ginały dokumentów do 
wglądu na każdorazowe żą-
danie pracownika doboru, 
kserokopie świadectw pra-
cy lub służby z poprzednich 
miejsc pracy, kserokopie in-
nych dokumentów, pisemną 
zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych /Dz. 
U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 
z późn. zm./.

Kandydat musi mieć też 
przy sobie dowód osobisty i 
książeczkę wojskową, jeże-
li jest objęty ewidencją woj-
skową.

W toku rekrutacji kandy-
dat do służby wypełnia an-
kietę bezpieczeństwa, którą 
później musi złożyć w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Poli-
cji zs. w Radomiu.

Dodatkow ymi   atuta-
mi osoby ubiegającej się o 
przyjęcie do służby będą: ty-
tuł ratownika lub ratownika 
medycznego, uprawnienia  
instruktora  sportów  walki, 
strzelectwa  sportowego, ra-
townictwa wodnego,  nur-
kowania lub sportów mo-
torowodnych, uprawnienia 
ratownika wodnego, upraw-
nienia w dziedzinie  nur-
kowania wydane przez li-
cencjonowaną organizację 
nurkową działającą na tere-
nie Polski oraz  uprawnienia 
do prowadzenia łodzi mo-
torowej, prawo jazy kat. „A” 
lub „C”. (seb)

Nabór w KPP w Sochaczewie

Od 31 października do 4 li-
stopada na terenie powiatu 
sochaczewskiego policjanci 
KPP w Sochaczewie prowadzi-
li akcję „Znicz”. Nad bezpie-
czeństwem uczestników ru-
chu drogowego, a także osób 
odwiedzających cmentarze, 
czuwali policjanci wszystkich 
wydziałów.

- Możemy śmiało powiedzieć, 
że na terenie powiatu socha-
czewskiego działania przebie-
gły spokojnie. Ogromna w tym 
zasługa mieszkańców nasze-

go powiatu, którzy wzięli so-
bie do serca porady policjantów 
- krótko podsumowuje prze-
bieg tegorocznej akcji „Znicz” 
rzecznik prasowy KKP w So-
chaczewie Agnieszka Dzik. 

Policjanci skupili się 
głównie na tym, by pomóc 
odwiedzającym cmentarze 
w bezpiecznym dotarciu do 
nekropoli i poruszaniu się 
przy nich. Reagowali w przy-

padku negatywnych zacho-
wań na drogach oraz dbali o 
utrzymanie płynności ruchu. 
Szczególnym nadzorem obję-
li miejsca w okolicach cmen-
tarzy, gdzie nastąpiła zmiana 
w organizacji ruchu drogo-
wego. 

W czasie działań doszło 
do 15 niegroźnych kolizji. 
Na szczęście nie doszło do 
żadnego wypadku drogo-
wego. W ręce policji wpadło 
dwóch kierowców, którzy 
wsiedli za kółko znajdując 
się pod wpływem alkoholu.

Tylko dwóch pijanych kierowców 
i bez groźnych wypadków drogowych
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Leszek Nawrocki (2 stycznia)
Wybitny historyk, kronikarz 
dziejów ziemi sochaczewskiej, 
kustosz Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą. Miał 60 lat.

Stefan Wydlarski (4 stycznia)
Współzałożyciel sekcji rugby w 
Sochaczewie, pierwszy trener 
drużyny seniorów, wybitny na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go. Miał 82 lata.

Anna Król (27 stycznia)
Wieloletnia działaczka sochaczew-
skiej „Solidarności”, współzało-
życielka NSZZ „Solidarność” w 
ChZWCh Chemitex, radna Rady 
Miejskiej I kadencji. Miała 83 lata.

Alicja Budnik (28 kwietnia)
Druhna, harcmistrz, wieloletni pe-
dagog, instruktorka hufca ZHP w 
Sochaczewie, komendantka obozów 
i zimowisk organizowanych przez 
hufiec. Odeszła w wieku 75 lat.

Andrzej Guzik (29 lipca)
Pracownik i działacz samorządo-
wy. W latach 1993-1998 wójt gmi-
ny Teresin, w latach 2009-2011 
prezes Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej w Sochaczewie. 
Miał 65 lat.

Jan Buczek (14 października)
Radny II kadencji Rady Powiatu 
i VII kadencji Rady Miejskiej, 
wieloletni członek i przez ostatnie 
dziewięć lat prezes Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej w So-
chaczewie. Zmarł w wieku 69 lat.

Rozalia Grzybowska (7 maja)
Zasłużony lekarz, ordynator od-
działu wewnętrznego sochaczew-
skiego szpitala, przewodnicząca 
Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego. Zmarła w wieku 85 lat.

Zdzisław Bonecki (3 maja)
Nauczyciel matematyki, pierw-
szy dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 4, kierujący placówką w 
latach 1964-1987. Odznaczony 
m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarł w wieku 88 lat.

Odeszli od nas

W Dniu Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki sochaczewianie tłumnie odwiedzili cmentarze. 
Była chwila zadumy nad przemijaniem, okazja do wspomnienia tych, którzy odeszli. Cieszy fakt, 
że sochaczewianie pamiętają nie tylko o najbliższych, ale także o bohaterach walk o niepodległość 
i ludziach, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii miasta. Setki zniczy rozświetliły kwatery 
wojskowe na cmentarzach parafi alnym przy Traugutta i wojskowym w Trojanowie, grób rodziny 
Garbolewskich i miejsce wiecznego spoczynku majora Feliksa Kozubowskiego, obrońcy miasta 
z września 1939 roku. Do późnego wieczora pod cmentarzami można było kupić kwiaty 
i znicze. O bezpieczeństwo podróżnych dbała policja, która w ramach akcji „Znicz” wysłała 
pod nekropolie dodatkowe patrole. A tak listopadowe święto uwiecznili nasi reporterzy.

Pamiętamy o bliskich, 
ale i o bohaterach
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Pod koniec września miesz-
kaniec Żukowa powiadomił 
o swoim niezwykłym od-
kryciu sochaczewską policję. 
Mundurowi, na podstawie 
części wykopanych przed-
miotów ustalili, że mogą być 
to szczątki żołnierza, któ-
ry prawdopodobnie zginął w 
wyniku działań wojennych 
prowadzonych na terenie po-
wiatu sochaczewskiego. O 
znalezisku funkcjonariusze 
poinformowali również Pro-
kuraturę Rejonową w Socha-
czewie oraz pracowników 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 
Oprócz ludzkich szczątków 
znalezione zostały również 
elementy umundurowania, 
w tym pas, odznaczenie woj-
skowe Krzyż Żelazny, ładow-
nice, guziki oraz przedmio-
ty osobiste, między innymi 
portfel. Szczątki anonimo-
wego żołnierza i przedmioty 
przy nim znalezione zostały 
zabezpieczone przez policję. 
Pozwoli to na przeprowadze-
nie szczegółowych badań ar-
cheologicznych, w tym wy-
dobycie reszty wyposażenia, 
dokonanie jak największej 
ilości ustaleń identy� kacyj-
nych, mających wartość na-
ukową i historyczną.

W październiku połączo-
no siły i pod nadzorem Pro-

kuratury Rejonowej w Socha-
czewie, kustosza i archeologa 
z sochaczewskiego muzeum, 
przeprowadzono badania i 
ekshumację szczątków.

- Przedmioty, z uwagi na 
pilną potrzebę konserwacji, 

przekazano pracownikom mu-
zeum, którzy zabezpieczyli je 
przed dalszym niszczeniem - 
mówi o� cer prasowy KPP w 
Sochaczewie, mł. asp. Agniesz-
ka Dzik. - Dokładne, profesjo-
nalne oględziny, między inny-

mi zawartości portfela, mogą 
doprowadzić do pełnej identy-
� kacji żołnierza, dzięki czemu 
może on odzyskać tożsamość. 
Po wykonaniu niezbędnych ba-
dań, szczątki zostaną pochowa-
ne na cmentarzu. (opr. seb)

Odkrycie w Żukowie
Mieszkaniec gminy Sochaczew, podczas prac ziemnych w przydomowym ogródku, 
odnalazł szczątki ludzkie. Oprócz elementów umundurowania znajdowały się tam 
również osobiste rzeczy żołnierza armii niemieckiej z czasów I wojny światowej. 
Trwają starania o ustalenie tożsamości żołnierza.

W środę 24 października 
w kramnicach miejskich 
można było zaciągnąć się 
do wojska. Siły Zbrojne RP 
poszukują ochotników.

Spotkanie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Pro-
wadzący rekrutację starali się 
roztaczać przed potencjalny-
mi ochotnikami wizję dużych 
możliwości, jakie daje służba 
wojskowa. Na młodych czeka 
choćby możliwość podjęcia na-
uki w szkole podo� cerskiej. Z 
kolei do formacji Wojsk Obrony 
Terytorialnej przystąpić mógł 
właściwie każdy, niezależnie od 

wieku, pod warunkiem, że na 
pierwszym wyjeździe na poli-
gon zda test sprawnościowy.

Potencjalnych ochotni-
ków kuszono także zarob-
kami. W przypadku żoł-

nierzy zawodowych w grę 
wchodziła pensja w wyso-
kości przynajmniej 2300 zł 
na rękę na start, z gwarancją 
podwyżki co pięć lat. Armia 
to też mieszkanie, różne do-
datki, a przede wszystkim 
pewna i stała praca.

Jak powiedział nam od-
powiedzialny za rekruta-
cję major Piotr Roczyński, 
spotkanie w Sochaczewie 
można zaliczyć do udanych. 
Chęć zaciągnięcia się do ar-
mii zgłosiło 25 osób, na któ-
re czekają teraz testy spraw-
nościowe. 

(seb)

A może zaciągnąć się do wojska

Jak zwykle po listopado-
wych świętach zaczynamy 
myśleć o Bożym Narodze-
niu. W redakcji „Ziemi So-
chaczewskiej” robimy to 
od 22 lat, a to za sprawą 
corocznej charytatywnej 
akcji „Paczka do paczki”. 

Zachęcamy naszych czy-
telników, � rmy do wspar-
cia dzieci potrzebujących 
pomocy za pośrednictwem 
naszej akcji. My wiemy, do 
kogo powinna ona tra� ć. 

A tra�  do trzech ognisk 
wychowawczych Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci oraz 
świet licy   terapeutycznej 
„Kleks” w Chodakowie. To 
w tych placówkach spotykają 
się dzieci z niebogatych, wie-
lodzietnych lub trudnych ro-
dzin. Na co dzień przychodzą 
tu po szkole, odrabiają lekcje, 
jedzą posiłek, spotykają życz-
liwych sobie ludzi. Tutaj mogą 
porozmawiać o swoich pro-
blemach, poradzić się, otrzy-
mać pomoc w nauce. Tutaj 
też, wraz z innymi, przeżywa-
ją najpiękniejsze chwile. Na-
leżą do nich wieczory wigilij-
ne, podczas których dzieciaki 
prezentują jasełka, wraz z za-
proszonymi gośćmi siadają do 
stołu, na którym króluje ryba, 
pierogi, no i opłatek. Tutaj po-
znają świąteczne rytuały, wi-
gilijne potrawy i sens Bożego 
Narodzenia.

Jednak największą radość, 
od ponad 20 lat, dzieciakom w 
każdym wieku, sprawiają pre-
zenty. I tutaj zaczyna się nasza 
rola. Dlatego od tylu lat prowa-
dzimy naszą redakcyjną akcję 

„Paczka do paczki”. Jest ona po 
to, aby żadne dziecko nie zo-
stało pominięte przez św. Mi-
kołaja, i po to, aby spełnić cho-
ciaż kilka dziecięcych marzeń. 

Funkcjonowanie progra-
mu Rodzina 500+ oraz wy-
prawki szkolnej, sprawiło, że 
rodziny dotychczas potrzebu-
jące wsparcia są w dużo lepszej 
sytuacji materialnej. W związ-
ku z tym naszą pomoc, poza 
świetlicami, chcemy skierować 
nie do nich, a do podopiecz-
nych Domu Dziecka  w Gi-
życach. Już w ubiegłym roku 
przekazaliśmy tam gry, książ-
ki, słodycze, co sprawiło dzie-
ciakom wiele radości.

Zachęcamy więc do 
wspólnego z nami poma-
gania. Dary można dostar-
czać do 7 grudnia do redak-
cji „Ziemi Sochaczewskiej” 
mieszczącej się w kram-
nicach, ul. 1 Maja 21, pok. 
312. Wpłaty do 10 grudnia 
przyjmujemy na konto: 90 
1240 1822 1111 0000 0719 
8427, koniecznie z dopi-
skiem „Paczka do paczki”.

Jolanta Sosnowska

Rozkręcamy „Paczkę”

Spotkanie autorskie w bibliotece
29 października w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
odbyło się spotkanie z li-
teratką Mirą Białkowską. 
Jest ona autorką m. in. po-
wieści obyczajowych „Wca-
le mi nie zależy”, „O co cho-
dzi”, „Nareszcie z górki”.

Mira Białkowska podejmowa-
ła w życiu wiele wyzwań peda-
gogicznych i artystycznych. Po 
przejściu na emeryturę zajęła 
się muzykoterapią i pisaniem. 
Jest członkiem chóru Soli Deo 
i grupy literackiej Vena w No-
wym Dworze Mazowieckim. 
Dużo podróżuje. Zwiedziła 
prawie całą Europę, ale nie tyl-
ko. Potra�  cieszyć się z małych 

rzeczy, widzieć tę lepszą stronę 
medalu i, co często podkreśla, 
ma szczęście do ludzi. 

Napisała ponad 300 fra-
szek, kilkadziesiąt wierszy, sce-
nariusze i teksty piosenek. W 
szu� adzie na wydanie czeka 
czteroczęściowa powieść. 
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Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

A tym razem przyjechał do 
nas teatr „Conieco”, któ-
ry zaprezentował dzieciom 
przedstawienie „Kolorowe 
wiersze - Stefek Burczymu-
cha i inni”. I rzeczywiście, 
oprócz tytułowego utworu, 
najmłodsi przypomnieli so-
bie inne wiersze: „Pan Ko-
tek był chory”, „Kwoka” czy 
„Żuraw i czapla”. Wiersze 
były ciekawie ilustrowane, 
a mali widzowie w sponta-
niczny sposób uczestniczyli 
w spektaklu. Było przy tym 
dużo zabawy i mnóstwo 
śmiechu. 

W jesiennej edycji Ar-
tystycznych Kramnic odbę-
dą się jeszcze trzy spotka-
nia - 18 i 25 listopada oraz 
2 grudnia. Będą to zajęcia 
Gordonowskie czyli umu-
zykalnianie niemowląt i 
małych dzieci według Teo-
rii Uczenia się Muzyki prof. 
Edwina Gordona. Zajęcia 
te uwrażliwiają na dźwięki, 
pomagają zwiększyć płyn-
ność mowy oraz popra-
wić dykcję maluchów. Poza 
tym, według profesora Gor-
dona tak wczesne obcowa-
nie dziecka z muzyką, ryt-
mem, dźwiękami wpływa 
na rozwój talentu muzycz-
nego. Im młodsze dziecko, 
tym więcej bodźców ze śro-
dowiska muzycznego jest w 
stanie odebrać.

Tę formę edukacji naj-
młodszych polubiło wie-
lu rodziców, o czym świad-
czy niesłabnąca frekwencja 
na niedzielnych zajęciach 
w kramnicach. Stałym ele-
mentem spotkań są także 
warsztaty muzyczne, któ-
re odkrywają przed dzieć-
mi nowe obszary ze świata 
dźwięków. Raz są to ludowe 
rytmy, a innym razem np. 
konkretne instrumenty. 

Ogromnym powodze-
niem cieszą się także warsz-
taty plastyczne, podczas 
których dzieciaki mają oka-
zję samodzielnie „obrabiać” 
różne tworzywa, np. glinę, 

masę solną, karton, pozna-
jąc przy tym zasady różnych 
technik plastycznych. 

K reat y w ność   d z iec i 
mają podnosić także pre-
zentacje cyrkowe - akroba-
cje, czarodziejskie sztucz-
ki, popisy sprawnościowe, 
przedstawienia pokazują-
ce różne gatunki sztuki te-
atralnej, np. żywy plan, czy 
teatr lalek, oraz występy ta-
neczne prezentujące taniec 
nowoczesny, towarzyski, lu-
dowy. Jednym słowem Ar-
tystyczne Kramnice stwa-
rzają wiele możliwości i 
pozwalają dzieciom odna-
leźć to, co interesuje je naj-
bardziej. 

Najbliższe niedzielne 
spotkanie odbędzie się 18 li-
stopada. Organizator - Jo-
anna Niewiadomska-Kocik, 
naczelnik Wydział Kultu-
ry, Turystyki i Promocji 
Miasta, zaprasza na zajęcia 
Gordonowskie prowadzo-
ne przez Magdalenę Jawor-
ską, warsztaty plastyczne z 
Barbarą Derdą i warsztaty 
muzyczne Katarzyny Orliń-
skiej. Wstęp jak zwykle bez-
płatny.

Zgodnie z obietnicą złożoną 
podczas ostatniego Konkur-
su Młodych Dziennikarzy 
„Ziemia Sochaczewska” or-
ganizuje warsztaty dzien-
nikarskie dla członków 
gazetek szkolnych z terenu 
miasta i powiatu. 

Warsztaty odbędą się w pra-
cowni komputerowej Szko-
ły Podstawowej nr 1 przy ul. 
Prezydenta R. Kaczorow-
skiego. W ramach warszta-
tów chcemy przeprowadzić 
trzy spotkania o następują-
cej tematyce:

1. Tworzenie gazetki 
szkolnej w ogólnodostęp-
nym programie Open O�  -
ce. Praca praktyczna z wy-
korzystaniem komputerów.

2. Tworzenie strony in-
ternetowej szkoły lub ga-
zetki. Zajęcia teoretyczne 

i praktyczne z wykorzysta-
niem komputerów.

3. Promocja szkół lub ga-
zetek w mediach społeczno-
ściowych na wybranych przy-
kładach. Zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem komputerów.

Pierwsze spotkanie za-
planowaliśmy na 20 listo-
pada na godz. 10.00. Prze-
widywany czas warsztatów 
to trzy godziny. Zaprasza-
my na nie przedstawicieli 
kół dziennikarskich lub ga-
zetek szkolnych. Zgłoszenia 
trzyosobowych   zespołów 
(opiekun + dwóch uczniów) 
przyjmujemy do 16 listopa-
da br. na adres: ziemia.so-
chaczewska@sochaczew.pl 
lub telefonicznie pod redak-
cyjnym numerem 46 862-
23-55 lub 46 862-22-35 wew. 
470.

Redakcja

Młodzi dziennikarze, 
zapraszamy na warsztaty! 

Dzieci pokochały kramnice
Niedziela 28 października pokazała, że na hasło Artystyczne Kramnice rodzice 
i dziadkowie reagują już odruchowo. Udowodnił to tłum dzieciaków, które 
zaczęły się zjawiać w kramnicach na godzinę przed planowanym programem. 
Wszyscy oczekiwali na zapowiadany teatrzyk.
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Pierwsze z jubileuszowych 
uroczystości odbędą się w so-
botę 10 listopada o godz. 14.00 
w Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą. Wtedy to zapraszamy na 
otwarcie wystawy „Czerwo-
nym Tramwajem do Przystan-
ku Niepodległość” i wykład 
Piotra Wdowiaka, konsula RP 
na Litwie, pod tytułem „Dzie-
dzictwo ideowe Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego na tle innych 
koncepcji litewskich Polaków”. 
Połączony będzie on z prezen-
tacją multimedialną „Marsza-
łek Józef Piłsudski i pierwsi 
Niepodlegli” oraz otwarciem 
wystawy „Legiony Polskie”, 
przygotowanej przez Komen-
dę Powiatową Policji w Socha-
czewie. O godz. 15.30 odbędzie 
się promocja książki „Kalenda-
rium Sochaczewa 1918 - 1939” 
autorstwa Bogusława Kwiat-
kowskiego.

Później obchody przenio-
są się do Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury w Chodakowie 
gdzie kolejny raz wystawiony 
zostanie musical  „Niepodle-
gła - I iskra tylko” (godz. 17:00). 
Następnie o godz. 20.00 zapra-
szamy na plac Kościuszki, gdzie 
zaprezentowany zostanie spek-
takl laserowy z animacjami pt. 
„Historia niepodległej Polski”. 

- Pokaz potrwa około 40 
minut i będzie można go oglą-
dać na specjalnym ekranie o 
wymiarach 10 na 12 metrów. 
Towarzyszyć będzie mu muzy-
ka polska, m. in. Elsnera, Cho-
pina czy Henryka Warsa - po-
wiedziała nam koordynująca 
obchody Joanna Niewiadom-
ska-Kocik, naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Turystyki i Promo-
cji . - Będzie to przekrojowa i 
bardzo widowiskowa prezen-
tacja dotycząca dziejów Pol-
ski przygotowana przez � rmę 
„Muzyka w Laserach”. W tym 
miejscu serdecznie zachęcam 
wszystkich mieszkańców So-
chaczewa i okolic, by spędzili 
wspólnie sobotni wieczór i w 

tak niebanalny sposób uczci-
li 100-lecie polskiej niepodle-
głości. 

Niedzielę 11 listopada roz-
pocznie „Narodowy Bieg Stule-
cia od  Bałtyku do Tatr -  Socha-
czew 2018”, który wystartuje 
z pl. Kościuszki (godz. 11:00). 
O godz. 13:00 przedstawicie-
le władz samorządowych zło-
żą kwiaty na grobach Ignacego 
Włodzimierza Garbolewskiego 
i majora Feliksa Kozubowskie-
go na cmentarzu para� alnym 
przy ul. Traugutta. Pół godzi-
ny później ulicami Sochaczewa 
uroczyście przemaszerują har-
cerze. 

O 14:00 na skwerze przed 
budynkiem Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Po-
żarnej  uroczyście odsłonię-
te zostanie popiersie marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Wydarze-
niu towarzyszyć będzie wystą-
pienie Jakuba Wojewody z Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą „Józef Pił-
sudski - życie i działalność”. W 
tym miejscu warto nadmienić, 

że miejsce ustawienia popiersia 
nie jest przypadkowe - to tam 
sochaczewscy strażacy zawiesili 
11 listopada 1918 roku pierwszą 
od ponad 100 lat biało-czerwo-
ną � agę nad naszym miastem. 
Odbyło się to przed ich strażni-
cą, która stała dokładnie w tym 
samym miejscu, w którym do 
dziś stacjonują.  W Sochaczewie 
pojawi się wierna kopia  popier-
sia, które w 1938 roku wykonał 
późniejszy rektor ASP w Kra-
kowie, słynny rzeźbiarz prof. 
Konstanty Laszczka. Józef Pił-
sudski zapozował mu osobiście. 
Wykonaniem popiersia zajął się 
krakowski rzeźbiarz Mariusz 
Wasilewski. Jest ono już gotowe 
i wkrótce zostanie przewiezione 
do Sochaczewa.

- W tym miejscu chcia-
łabym serdecznie podzięko-
wać rodzinie prof. Laszczki 
oraz wójtowi gminy Dobre, 
którzy nieodpłatnie użyczy-
li nam praw do wykonania 
kopii. Profesor związany był 
z wsią Dobre, położoną nie-
daleko Mińska Mazowiec-

kiego. Polecam zapoznanie 
się z  sylwetką tego artysty 
oraz odwiedzenia poświę-
conego mu wirtualnego 
muzeum znajdującego się 
na stronie muzeumlaszcz-
ka.pl - mówi Joanna Nie-
wiadomska-Kocik.

Tuż przed 15:00 zachęca-
my sochaczewian, by przy-
szli pod dawny ratusz, a dziś 
siedzibę muzeum, by wysłu-
chać rekonstrukcji fragmentów 
przedwojennego wystąpienia 
burmistrza Jerzego Przedpeł-
skiego, które z balkonu odczyta 
obecny burmistrz Piotr Osiec-
ki. Później zaplanowano złoże-
nie kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą sochaczewskich 
bohaterów (Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą) i pod � gurą Chrystusa 
Zmartwychwstałego, ufundo-
waną przez mieszkańców So-
chaczewa w 1919 r., w pierw-
szą rocznicę odrodzenia Polski. 
Uroczystości miejskie z udzia-
łem pododdziałów 3. War-
szawskiej Brygady Rakietowej, 
(pl. Tadeusza Kościuszki) roz-
poczną się kwadrans po godz. 
15. O 16.00 w kościele pw. Mat-
ki Bożej Różańcowej w para-
� i św. Wawrzyńca odprawiona 
zostanie uroczysta msza. Ob-
chody zwieńczy, rozpoczynają-
cy się tuż po niej,  koncert „Pa-
miętamy o przeszłości, o nas 
też wspominać będą”  w wyko-
naniu 250 osobowego Chóru 
„Niepodległa”.

- Program staraliśmy się 
skonstruować w ten sposób, 
by jeden jego element płyn-
nie przechodził w drugi, a jed-
nocześnie każdy mógł wybrać 
sobie z niego te części, któ-
re są dla niego najbardziej in-
teresujące, bez utraty ogólne-
go sensu i przesłania obchodów 
- powiedziała nam Joanna Nie-
wiadomska-Kocik. - Jeszcze raz 
serdecznie zapraszam wszyst-
kich sochaczewian do wspólne-
go świętowania. 

Dokładny program 
uroczystości zamieszczamy 
na stronie 24. 

Wyjątkowy jubileusz
Sochaczewianie od lat spotykają się na pl. Kościuszki, by uczcić rocznicę 
odzyskania niepodległości. Tegoroczne obchody będą jednak wyjątkowe. 
Po pierwsze projekty z nimi związane trwają na terenie miasta od początku roku.
Po drugie i najważniejsze - na dni 10 i 11 listopada przypadają kluczowe 
wydarzenia setnej rocznicy powstania na nowo państwowości polskiej.

Uczniowie ZSR CKU postanowili zadbać o miejsce pamięci i 
przeprowadzili prace porządkowe na cmentarzu wojennym w 
Trojanowie. Potrzebny sprzęt, a także ciepły poczęstunek, do-
starczył im Zakład Gospodarki Komunalnej. Dyrektor ZGK 
Paweł Krasucki powiedział nam: Jestem pod ogromnym wra-
żeniem postawy młodych ludzi. Dbałość o takie miejsca jest 
ważnym elementem pielęgnowania tożsamości narodowej.”

Pamiętają o bohaterach

Sochaczewskie popiersie powstało z wiernego odlewu 
oryginalnej rzeźby

Połączone chóry Cantores 
Cordis Iesus ze Skierniewic 
oraz Towarzystwa Śpiewa-
czego Ziemi Sochaczew-
skiej, dyrygowane przez 
Ewę Szałapską zaprezento-
wały w kościele para� i św. 
Wawrzyńca koncert „Wol-
ność Krzyżami się Mierzy”. 
Autorem scenariusza tego 
słowno-muzycznego wido-
wiska jest ks. bp Józef Za-
witkowski. Koncert odbył 
się pod patronatem bur-
mistrza miasta Sochaczew 
oraz proboszcza para� i św. 
Wawrzyńca.

Program zorganizowany 
z okazji obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości ściągnął do 
sochaczewskiego kościoła 
tłumy. Wśród zgromadzo-
nych znaleźli się samorzą-
dowcy ziemi sochaczewskiej 
oraz poseł Maciej Małecki.

Wykonawcy nie zawie-
dli. Każda pieśń, czy był to 
hymn Polski, czy piosen-
ka żołnierska, stała na naj-

wyższym poziomie. Równie 
profesjonalny był akompa-
niament Piotra Staniaka. 
Doskonale recytowały też 
dzieci i młodzież z Makowa 
i Skierniewic, nad przygo-
towaniem których czuwała 
Renata Wójcik.

Występ wypełniły tre-
ści, których poetycką wizję 
chciał przekazać nam bp Za-
witkowski. W jego wizji na-
szego kraju nic dobrego nie 
może spotkać Polski w ode-
rwaniu od krzyża i Chry-
stusa, a wierność Bogu jest 
gwarantem pomyślności. Jak 
zapowiada tytuł koncertu, 
właściwie w każdej jego czę-
ści  pojawiał się symbol krzy-
ża. Krzyż, którego obrońcą 
była Polska przed zaborami, 
krzyż niesiony przez kapła-
nów na czele powstań, biały 
brzozowy krzyż, który posta-
wili poległemu koledze żoł-
nierze AK. Wyznacznikiem 
pomyślności dla współcze-
snego Polaka, według bp Za-
witkowskiego, są nauki Jana 
Pawła II. (seb)

Podróż przez sto lat 
niepodległości
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Pod koniec października 
pasowania odbyły się we 
wszystkich szkołach pod-
stawowych prowadzonych 
przez miasto. Wszędzie naj-
młodsi pokazali program 
artystyczny, chwalili  się 
znajomością języka angiel-
skiego, talentem tanecznym 
i wokalnym. Dumni rodzi-
ce i dziadkowie patrzyli, jak 
z niedawnego przedszko-
laka wyrasta uczeń. Pierw-
szoklasiści zapewniali, że 
szkoły się nie boją, że będzie 
im tu dobrze, czeka na nich 
ich pani, koledzy, koleżan-
ki, nowe obowiązki, coraz 
mniej zabawek i coraz wię-
cej książek.

W pasowaniu pierw-
szaków w kilku szko-
łach podstawowych wziął 
udział burmistrz Piotr 
Osiecki. Życzył rodzicom, 
by byli dumni z wyników 
swoich pociech, wspiera-
li je na każdym kroku, pa-
miętali o prowadzonym 
przez miasto programie 
stypendialnym dla naj-
zdolniejszych i najbardziej 
pracowitych uczniów. W 
„szóstce” z zaproszenia na 
pasowanie skorzystali wi-
ceburmistrz Marek Fer-

giński i przewodniczą-
cy rady miasta Sylwester 
Kaczmarek.

W tym roku w prowadzo-
nych przez miasto szkołach 
podstawowych do klas pierw-

szych przyjęto 344 uczniów, 
najwięcej do „czwórki”, gdzie 
powstały cztery oddziały 

kształcące aż 89 dzieci. W 
podstawówkach nr 1 i 2 utwo-
rzono po dwie klasy pierwsze, 

w „trójce”, „szóstce” i choda-
kowskiej „siódemce” urucho-
miono po trzy klasy. 

Są już pełnoprawnymi uczniami
Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy wam sukcesów w nauce i zachowaniu, samych szóstek
na świadectwach, byście się dobrze czuli w murach naszej szkoły - tymi słowami dyrektorzy witali pierwszoklasistów 
na uroczystościach pasowania ich na pełnoprawnych uczniów. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Jagiełły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Mieszkańcy zdecydowali. 
Znamy wyniki Sochaczew-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego 2019. W przyszłym 
roku zrealizowanych zosta-
nie osiem projektów, w tym 
dwa częściowo, wartych w 
sumie 1.200.000 zł. 

Głosowanie trwało od 1 do 
19 października. Aby odda-
ny głos był ważny, na kartach 
do głosowania należało za-
znaczyć maksymalnie dwa 
z 18 projektów. Wypełnione 
ankiety można było wrzu-
cać do kilkunastu urn na te-
renie miasta. Wyjęto z nich 
w sumie 4041 kart. Za ważne 

uznano 3385 z nich. Łącznie 
z głosami oddanymi przez 
platformę E-PUAP oddano w 
sumie 7259 ważnych głosów.

Przypomnijmy, że obo-
wiązywał podział na pro-
jekty duże o wartości od 100 
do 870 tys. zł, z pulą 870 tys. 
i projekty małe od 20 do 100 
tys. zł, na które pula do po-
działu wynosiła 330 tys. zł. 
Pod głosowanie poddanych 
zostało sześć dużych i dwa-
naście małych projektów.

Najwięcej głosów wśród 
projektów dużych zebrał 
„Park linowy”, dlatego przed-
sięwzięcie to zostanie zreali-
zowane za całość wnioskowa-

nej kwoty, czyli pół miliona 
złotych. Zgodnie z regulami-
nem SBO reszta puli (370 tys. 
zł) przypadnie na realizację 
inwestycji „Remont dróg do-
jazdowych (wewnętrznych), 
chodników oraz miejsc po-
stojowych na osiedlu Polna II 
i Polna V”.

Małych projektów wy-
grało aż sześć, w tym jeden 
częściowo. Zwycięskie pro-
jekty to: budowa tężni solan-
kowej (70.000 zł), moderni-
zacja placu zabaw na osiedlu 
Malesin (42.000 zł), moder-
nizacja i doposażenie pla-
cu zabaw na osiedlu Polna I 

(72.000 zł), bezpieczna droga 
do szkoły – progi zwalniają-
ce w Chodakowie (80.000 zł), 
doposażenie ogródka jorda-
nowskiego znajdującego się 
przy ul. 1 Maja w Sochacze-
wie w elementy do zabawy 
(37.000 zł) oraz projekt „Sport 
w Chodakowie na mistrzow-
skim poziomie – 90-lecie KS 
Bzura Chodaków”, który zo-
stanie zrealizowany częścio-
wo za pozostałość puli środ-
ków, czyli 29.000 zł. 

Dodajmy, że w ostatnim 
czasie, w polskim parlamen-
cie, pojawił się pomysł, aby 
nałożyć na miasta na pra-
wach powiatu, obowiązek 

prowadzenia budżetów par-
tycypacyjnych. Suma prze-
znaczonych na ten cel środ-
ków miałaby wynosić co 
najmniej 0,5 proc. łącznych 
wydatków samorządu. Ra-
tusz, organizując Sochaczew-
ski Budżet Obywatelski, wy-
wiązuje się z tego zadania już 
szósty rok. Oddając miesz-
kańcom prawo decyzji o re-
alizowanych inwestycjach 
miasto samo wzięło na siebie 
taki obowiązek. 

Szczegółowe informacje 
o liczbie głosów oddanych 
na projekty SBO znajdują 
się na stronie obywatelski.
sochaczew.pl. 

Tężnia solankowa, park linowy i wiele więcej
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Przybyłych tego dnia do SCK w 
Boryszewie gości, m.in. starostę 
Jolantę Gonta, burmistrza Pio-
tra Osieckiego, zastępcę bur-
mistrza Marka Fergińskiego, 
naczelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta 
Joannę Niewiadomską-Kocik, 
naczelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
Agatę Kalińską, przewodniczą-
cą stowarzyszenia „Włókienko” 
Halinę Kuzińską, prezes Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Ja-
dwigę Urbaniak powitała pre-
zes sochaczewskiego oddziału 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Maria 
Sadowska. Podsumowała przy 
tym działania organizacji w po-
przednim roku.

Związek przygotował gra-
tulacje dla Piotra Osieckiego i 
Jolanty Gonty z okazji osiągnię-

tych przez burmistrza i starostę 
wyników w wyborach.

Dwudziestka najbardziej 
aktywnych w minionym roku 
członków sochaczewskiego 
PZERiI, tradycyjnie już, otrzy-
mała nagrody.

Ciekawym elementem spo-
tkania był krótki wykład na-
czelnik Joanny Niewiadom-
skiej-Kocik, który wygłosiła 
z okazji przypadającej w tym 
roku setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Nie 
zabrakło też akcentów, które 
na stałe wpisały się w doroczne 
spotkania związku. Wystąpiła 
np. Scena Seniora pod kierun-
kiem Jolanty Kawczyńskiej.

Wydarzenie   zakończy-
ła potańcówka przy akompa-
niamencie Krzysztofa Podcza-
skiego i Andrzeja Baca. Trudno 
było oprzeć się wrażeniu, że wi-
rujący na parkiecie potra� ą ba-
wić się lepiej, niż niejedna grupa 
dzisiejszych nastolatków. 

Seniorzy obchodzili swoje święto
Nikt dokładnie nie określił, od jakiego wieku 
zaczyna się mówić o kimś: senior. Za to 
dużo racji jest w stwierdzeniu, że mamy tyle 
lat, na ile się czujemy. A idąc tym tropem 
sochaczewscy seniorzy mają z pewnością po 
niewiele ponad dwadzieścia, co udowodnili 
25 października w Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie.

27 października w SCK w Bo-
ryszewie upłynął pod hasłem 
bezkompromisowej sztuki. 
W sobotni wieczór w Galerii 
ZeDeK swoją twórczość zapre-
zentowała pochodząca z Ukra-
iny artystka Alona Zozulia. O 
godzinie 18 odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy gra� cz-
no-malarskich prac artystki, 
połączone z pokazem kolekcji 
ubrań „Kompromis”. Tuż po 
wernisażu na gości czekała też 
dobra muzyka. W Klubie Kon-
trast odbył się kolejny Filmo-
wy Jam Session. Przedstawio-
ny został niemy � lm „Złoty 
wiek”, do którego zagrała na 
żywo trójka utalentowanych 
muzyków. 

Pokaz mody to pierwsze tego 
rodzaju wydarzenie w Socha-
czewskim Centrum Kultury. 
Odbył się za sprawą Gamida 

Ibadullayeva – opiekuna arty-
stycznego Galerii ZeDeK, któ-
ry zaprosił do zaprezentowania 
w niej swojej twórczości Alonę 
Zozulię. Jest to młoda, pocho-
dząca z Ukrainy projektantka, 
absolwentka Kijowskiego Uni-
wersytetu Sztuki i Kultury oraz 
WSSiP w Łodzi, ze sporym do-
robkiem na koncie. Swoje pro-
jekty prezentowała m.in. na 
Międzynarodowych Targach 
Mody w 2016, brała udział w 
pokazach w ramach Szczecin 

Tatto Convention (2018) i Pyr-
kon Fantasy Festival (2018). Jej 
ubrania można zobaczyć w kil-
ku teledyskach – m.in. w „Bym” 
Zagi, i „Drapaczu chmur” Na-
talii Wójcik. Alona Zozulia 
tworzy też prace malarskie po-
łączone z elementami gra� ki. 
Mogli je obejrzeć goście, którzy 
przybyli na wernisaż wystawy 
do Galerii ZeDeK oraz na po-
kaz mody kolekcji „Kompro-
mis”. I niech nazwa nikogo nie 
zmyli. Artystka, mimo mło-

dego wieku, zdaje się wiedzieć 
czego chce, ma jasno określone 
cele, do których dąży. To bez-
kompromisowe podejście wi-
dać też w jej twórczości. Stroje 
zaprezentowane w trakcie po-
kazu inspirowane były twór-
czością niemieckiego fotogra-
fa Helmuta Newtona. Czarne, 
zwiewne, wieczorowe kreacje 
przełamane zostały mocnymi 
akcentami m.in. ze skóry i me-
talu. W roli modelek wystą-
piły głównie sochaczewianki, 

m.in. aktorki z Teatru „Maska”. 
Po pokazie wszyscy, którzy po-
jawili się na wernisażu, mogli 
zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cia z projektantką i modelkami. 

Wiele ciekawych projek-
tów ubrań artystka zapre-
zentowała też na wielkofor-
matowych zdjęciach, które, 
podobnie jak prace malarskie, 
jeszcze do końca tygodnia 
można oglądać w Galerii Ze-
DeK. Jest tam dużo elemen-
tów geometrycznych w soczy-
stych kolorach, które mocno 
przykuwają uwagę. 

Po otwarciu wystawy Alo-
ny Zozulii goście udali się do 
Klubu Kontrast, gdzie odbył się 
Filmowy Jam Session. Wraz z 
rozpoczęciem nowego sezonu 
artystycznego w SCK założe-
nie jest takie, żeby każdy werni-
saż w Galerii ZeDeK połączo-
ny był z klubowym koncertem. 

Tego wieczoru było nim kolej-
ne � lmowo-muzyczne spotka-
nie, które odbyło się w ramach 
znanego już sochaczewianom 
„jamu”. Tym razem zaprezen-
towany został niemy francuski 
� lm pt. „Złoty wiek” na podsta-
wie scenariusza Salvadora Dali. 
Odważna, mocna produkcja 
z równie mocną brzmieniowo 
ilustracją muzyczną w wyko-
naniu: Marka Chrzana (gitara),  
Łukasza Rogowieckiego (in-
strumenty klawiszowe) i Gami-
da Ibadullayeva (perkusja) bar-
dzo zaciekawiła publiczność. 
Film trudny, surrealistyczny, 
podobnie jak twórca scenariu-
sza. Jednak zdecydowanie war-
to było się z nim zapoznać, bo 
należy do klasyki kina nieme-
go, które jest bazą dalszych pro-
dukcji w kinematogra� i.  

Iza Strzelecka

Bez-kompromisowy wieczór w SCK w Boryszewie
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XII edycja Złombola była rekor-
dowa. Wystartowały 734 auta, 
których modele pamiętają jesz-
cze czasy PRL. 30 załóg nie do-
jechało na metę. Jeden samo-
chód się spalił, uczestnicy mieli 
też w drodze kilka „stłuczek” 
i awarii na tyle poważnych, że 
wykluczyły uczestników z dal-
szego udziału w rajdzie. Pozo-
stali uczestnicy nie mogli li-
czyć w trasie na żadną pomoc 
drogową. Wszystkich ewentu-
alnych napraw musieli doko-
nywać na własną rękę. Organi-
zatorzy imprezy uzbierali 1,86 
mln zł. Pieniądze te zostaną w 
całości przeznaczone na domy 
dziecka.  

Przygotowania 
do startu
Była to druga wyprawa so-
chaczewskiego lublina w 
Złombolu. Przypomnijmy, że 
bracia Michlewscy przed ro-
kiem dojechali do hiszpań-
skiego miasta Noja. Po nie-
zapomnianych wrażeniach 
zdecydowali się na udział w 
kolejnej edycji. W tym roku 
wybrali się na wyprawę przez 
Czechy, Słowację, Węgry, Ser-
bię, Macedonię do Grecji, aż 
na środkowy cypel półwyspu 
Chalcydyckiego zwanego Si-
thonia, który, według legendy, 
razem z cyplami Kassandra i 
Athos układa się w trójząb 
Posejdona. Trasa liczyła 2500 
kilometrów.

Lublin II w porówna-
niu do ubiegłorocznej edycji 
Złombola przeszedł kilka mo-
dy� kacji. Auto zyskało nowy, 
mocniejszy silnik wolnossą-
cy z turbodoładowaniem. So-
chaczewska ekipa założyła 
nową tak zwaną owiewkę, co 
w znaczący sposób poprawiło 
aerodynamikę pojazdu. Zde-
cydowali się też na szersze, 
szesnastocalowe koła, wcze-
śniej były „piętnastki”. 

- Już na starcie rajdu w Ka-
towicach dało się wyczuć do-
skonałą atmosferę. Wszyscy 
dobrze się bawili, a jednocze-
śnie każdy jeszcze szykował 

swój sprzęt przed wyrusze-
niem w trasę. Na dachu jed-
nego żuka odbyły się nawet 
zaręczyny - mówi pan Jacek.

2500 kilometrów 
w cztery dni
Bracia Michlewscy otrzymali 
134. numer startowy. Podob-
nie jak w poprzednim roku 
sochaczewskiej załodze udało 
się spotkać wielu ciekawych 
ludzi. W drodze współpraco-
wali z ekipą z Teresina - Bon-
dar Team. Poznali też m.in. 
załogę składającą się z dwóch 
dziewczyn mieszkających w 
Warszawie, ale pochodzą-
cych z Sochaczewa. Startowa-
ły w Złombolu pierwszy raz. 
Jechały do Grecji polonezem 
i udało im się dotrzeć do celu. 

Jacek i Grzegorz z Ka-
towic wjechali na Słowację, 
gdzie zrobili pierwszy noc-
leg. Dalej udali się na Wę-
gry i Rumunię. W kraju Dra-
culi przejechali m.in. drogę 
Transfogarską - 24 km pod 
górę serpentynami - było to 
wielkie wyzwanie dla ponad 
20-letniego lublina. W Ru-
munii starali się jechać bocz-
nymi drogami. Jak opowiada 
Jacek Michlewski, przejeż-
dżając przez tamtejsze wsie 
widać ogromną przepaść cy-

wilizacyjną - tak wygląda-
ły prowincje w Polsce 50 lat 
temu. Dalej przejechali przez 
Bułgarię i przekroczyli gra-
nicę Grecji. Pokonali 2500 
km. Na mecie, na półwyspie 
Chalcydyckim, spędzili czte-
ry dni. W środę odbyła się 
tam impreza na zakończenie 
XII edycji Złombola. - Pogo-
da była piękna, morze słone, 
inna roślinność niż u nas i od-
mienna kultura - odpowiada 
sochaczewska załoga.

Awaria alternatora
- W drodze powrotnej, jesz-
cze w Grecji, jak jechaliśmy 
do Aten, popsuł się nam alter-
nator. Z pomocą zaprzyjaź-
nionej załogi - Bondar Team 
z Teresina, udało nam się za-
radzić usterce. Wyjęliśmy na 
parkingu alternator z samo-
chodu, zobaczyć co mu jest. 
Na szczęście zachował szcząt-
kowe ładowanie. Wyłączyli-
śmy w samochodzie wszystko 
co było zbędne, a co pożera-
ło prąd. W praktyce zosta-
wiliśmy tylko światła ledowe 
do jazdy dziennej. Nieste-
ty, nie zobaczyliśmy już sto-
licy Grecji. Musieliśmy zmie-
nić trochę plany zwiedzania 
w drodze powrotnej - mówią 
sochaczewscy złombolowcy.

Do Polski jechali przez 
Bałkany. Pierwszym krajem 
na ich drodze była Albania.

- Co ciekawe, wszyscy są 
tam zakochani w mercede-
sach, jeździ tam zdecydowa-
na większość samochodów 
tej marki. - opowiada Jacek 
Michlewski. - Niestety, kultu-
ra drogowa w Albanii jest tra-
giczna. Ruch nie odbywa się z 
pomocą znaków, tylko trąbie-
nia na innych. Jeżdżą tam jak 
chcą, nie przestrzegając żad-
nych przepisów. Musieliśmy 
bardzo uważać, żeby unik-
nąć stłuczki z innymi kierow-
cami. Udało się. Za to gdy do-
jechaliśmy do domu, byliśmy 
już pod Sochaczewem, jeden 

starszy pan przyłożył nam 
„na światłach” w tył lublina - 
śmieje się pan Jacek. 

Z Albanii wjechali na te-
rytorium Czarnogóry, na-
stępnie zostali zatrzymani na 
granicy Bośni i Hercegowiny 
przez celników, bo nie mie-
li zielonych kart. Zawrócili i 
wjechali do Chorwacji. Tam 
było trochę czasu na zwiedza-
nie. Przejechali wzdłuż wy-
brzeża Morza Adriatyckiego 
i zrobili dłuższy postój w Du-
browniku. Na kolejny przy-
stanek w Chorwacji zatrzy-
mali się w miejscowości Split, 
gdzie zwiedzili m.in. Pałac 
Cesarza Dioklecjana w Spa-
latum, zbudowany na prze-

łomie III i IV wieku. Dal-
sza droga do domu obyła się 
już bez żadnych incydentów. 
Szczęśliwie udało się dotrzeć 
do Sochaczewa.

Za rok najchętniej do 
Skandynawii
Braciom Michlewskim tak 
spodobał się rajd, że  zapowia-
dają udział w kolejnej edycji, 
oczywiście swoim Lublinem. 
Ma się on odbyć w czerwcu. 
Miejsce docelowe organizato-
rzy XIII edycji Złombola ogło-
szą na początku stycznia. Jak 
mówi pan Jacek, chętnie wy-
brałby się tym razem gdzieś na 
północ, na przykład do Norwe-
gii. 

Sochaczewska załoga ma 
też pomysły na kolejne mody-
� kacje auta. Planują m.in., dla 
komfortu wielogodzinnej jaz-
dy, wstawić nowe siedzenia i 
wzmocnić w lublinie tylne re-
sory. Już po powrocie przygo-
towali też specjalne mocowanie 
do CB radia. Odbiornik zo-
stanie przeniesiony do prawej 
strony kabiny obok miejsca pa-
sażera, aby nie zagłuszał kieru-
jącego autem. 

Podziękowania 
dla darczyńców
Rajd nie jest wyścigiem, li-
czy się samo uczestnictwo. 
Złombol to typowa impre-
za charytatywna, w ramach 
której zbierane są pieniądze 
na domy dziecka. 

- Serdecznie dziękujemy 
wszystkim darczyńcom i part-
nerom, którzy wsparli nasz ze-
spół. W tym roku byli to: � r-
ma transportowo-spedycyjna 
„Grostrans”, hurtownia elek-
tryczna „Skonieczni”, � rma 
„Velox”, NZOZ Fabryczna - Da-
riusz Krzemiński, Seb-Car Au-
toserwis, Zakład Usług Trans-
portowych „Broniszewski”, 
TTS Marcin Słomka Trans-
port, dwutygodnik „Ziemia So-
chaczewska”. Logotypy wszyst-
kich darczyńców i partnerów 
sochaczewskiej załogi zostały 
umieszczone na plandece Lu-
blina i będą na niej aż do kolej-
nej edycji Złombola - mówi so-
chaczewska załoga. 

Lublin, który przejechał Europę
Sochaczewska załoga, bracia Grzegorz i Jacek Michlewscy, wzięła udział w tegorocznym rajdzie Złombol. Jest to impreza 
charytatywna, w ramach której zbierane są pieniądze dla domów dziecka w całej Polsce. Sochaczewianie, autem Lublin II 
z 1997 roku, wystartowali 1 września spod katowickiego Spodka i w cztery dni dojechali do Grecji. 

Bracia Jacek i Grzegorz Michlewscy i ich Lublin na mecie XII Edycji Złombola - na greckiej plaży

Na starcie rajdu pod katowickim Spodkiem zebrały się tłumy
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BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Kurs pomocnika aptekarskie-
go ukończył w 1875 roku, na-
tomiast egzamin na prowizora 
farmacji zdał trzy lata później 
na Cesarskim Uniwersytecie 
Warszawskim. W czasie pra-
cy zawodowej posiadał, zarzą-
dzał lub dzierżawił apteki w 
Siedlcach, Bielsku Podlaskim, 
Brańsku, Białymstoku. W 1913 
roku wspólnie z Mieczysławem 
Czarneckim zakupił aptekę w 
Sochaczewie. W 1915 roku ro-
dzina Fabierkiewiczów, w ra-
mach powszechnej ewakuacji, 
została zmuszona przez władze 
rosyjskie do wyjazdu do Ro-
sji. Jeszcze podczas wojny uda-
ło się im powrócić na obszar by-
łego Królestwa Polskiego. Do 
Sochaczewa przeprowadzili się 
jednak dopiero po zakończeniu 
wojny. Jan Fabierkiewicz wspól-
nie z Mieczysławem Czarnec-
kim zaczęli na nowo prowadzić 
aptekę na rogu ulic Traugutta 
i Warszawskiej. Fabierkiewicz 
posiadał w Sochaczewie także 
skład apteczny. 

Kiedy Fabierkiewicz obej-
mował w 1919 roku stanowisko 
burmistrza, miasto było znisz-
czone wojną i wieloletnią oku-
pacją niemiecką, a wcześniej 
rosyjską. Działalność władz 
miejskich po odzyskaniu nie-
podległości była niezmiernie 
trudna. Należało zapewnić lu-
dziom mieszkania, zmniejszyć 
bezrobocie przez zatrudnia-
nie przy robotach publicznych, 
zapewnić choć w części bazę 
materialną dla szkolnictwa 
powszechnego, wreszcie zor-
ganizować ochronę sanitarną 
miasta. 

Racjonalne prowadzenie 
gospodarki miejskiej utrudnia-
ły bardzo małe środki � nanso-
we, ciągły spadek wartości pie-
niądza, wreszcie wzrastające 

stale wydatki przy niewielkich 
dochodach miasta. Do prio-
rytetowych zadań burmistrza 
należała również przebudowa 
struktury narodowościowej w 
mieście. Osobiście czuwał nad 
sprawami kwaterunkowymi, 
pilnując, by lokale opuszczane 
przez Niemców dostawały się w 
ręce polskie. Magistrat, na cze-
le którego stał, 15 stycznia 1921 
roku wpłacił do Kasy Komu-
nalnej w Sochaczewie 14 379 
marek na rzecz plebiscytu na 
Górnym Śląsku, zebrane dro-
gą dobrowolnych składek od 
mieszkańców Sochaczewa. 

W okresie sprawowania 
przez Fabierkiewicza 

rządów, z uwagi na rozwój za-
budowy, władze miejskie So-
chaczewa podjęły w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych 
starania o powiększenie obsza-
ru miasta. Stało się to 1 stycznia 
1921 roku, kiedy to wyłączo-
no z obszaru gminy Choda-
ków wieś Włodzimierzówkę i 
część wsi Czerwonka, włącza-
jąc je jednocześnie do obszaru 
miasta Sochaczew. W związku 
z powiększeniem obszaru mia-
sta należało wybrać nową Radę 
Miejską, która reprezentowała-
by również mieszkańców nowo 
włączonych miejscowości. 

Wojewoda warszawski 
Władysław Sołtan, rozwiązu-
jąc 2 marca 1921 dotychczaso-
wą Radę Miejską w Sochacze-
wie, zarządził nowe wybory na 
17 kwietnia 1921 roku. Prze-
prowadzone wówczas wybo-
ry, mimo licznych protestów 
co do ich ważności, starosta 
sochaczewski Władysław Sta-
niszewski zatwierdził. Wo-
bec ukonstytuowania się no-
wej Rady Miejskiej należało 
wybrać burmistrza. Na posie-
dzeniu w dniu 19 maja 1921 

roku 13 głosami za, 11 prze-
ciwko, radni nowym burmi-
strzem Sochaczewa wybrali 
dotychczasowego burmistrza 
Jana Fabierkiewicza. Brak zde-
cydowanego poparcia sprawił, 
że burmistrz nie mógł liczyć na 
spokojne sprawowanie swoich 
obowiązków. 

Do pierwszego sporu w 
gronie Rady Miejskiej 

doszło już 25 maja 1921 roku. 
Po przeczytaniu przez burmi-
strza „wzoru regulaminu ob-
rad Rady Miejskiej, zalecone-
go przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i przyjętego 
przez poprzednią Radę Miej-
ską” członkowie Rady Miej-
skiej w liczbie 13 osób regula-
min uchwalili, zaś grupa PPS 

jednogłośnie w całym skła-
dzie (11 osób) od głosowa-
nia się uchyliła. Ponieważ do 
przyjęcia regulaminu wyma-
gana była większość dwóch 
trzecich głosów, regulaminu 
nie uchwalono. 

Z tego samego powodu - 
uchylenia się od głosowania, 
tym razem większości rad-
nych - nie doszło do wyboru 
ławnika. Wreszcie grupa 11 
radnych z PPS-u wystąpiła z 
wnioskiem, o udzielenie wo-
tum nieufności wobec człon-
ków Magistratu, grożąc boj-
kotem posiedzeń Rady 
Miejskiej. Klub PPS uzależnił 
swój dalszy udział w posiedze-
niu od ustąpienia burmistrza, 
wiceburmistrza i ławników 

wybranych bez porozumienia 
z radnymi PPS-u. Wobec nie-
możności przeprowadzenia 
obrad i „uchwał zamieszczo-
nych na porządku dziennym” 
burmistrz Fabierkiewicz za-
mknął posiedzenie.

Sytuacja stawała się coraz 
bardziej krytyczna. Burmistrz 
od czasu ukonstytuowania się 
nowej Rady Miejskiej na czte-
rech kolejnych posiedzeniach 
nie był w stanie przeprowadzić 
ani jednej uchwały wymagają-
cej większości 2/3 głosów, wobec 
stałej opozycji frakcji PPS. Wy-
łoniona przez radnych Komi-
sja Finansowo-Budżetowa po 
kilku posiedzeniach przerwa-
ła pracę, preliminarza budże-
towego nie przygotowała, sta-
tutu podatkowego nie ułożyła, 
oraz nie rozłożyła podatków. 
Wobec powyższego burmistrz 
znalazł się w krytycznym poło-
żeniu, gdyż nie posiadał pienię-
dzy nawet na zapłacenie pensji 
pracownikom. 

Planowane na 8 lipca 1921 
roku kolejne posiedzenie 

Rady Miejskiej nie odbyło się. 
Do rozstrzygnięć doszło dopie-
ro na posiedzeniu Rady Miej-
skiej 25 lipca 1925 roku, na 
które przybył przewodniczą-
cy Wydziału Powiatowego sta-
rosta Władysław Staniszewski 
oraz Inspektor Samorządowy 
Eugeniusz Ciurlik. Burmistrz 
oznajmił, iż gotowy jest zrzec 
się swej funkcji w zamian za 
odszkodowanie w wysokości 
3 miesięcznych ostatnich po-
borów i zgody na zajmowanie 
przez trzy miesiące służbowego 
mieszkania. 

Ponieważ klub PPS (11 
radnych) uzależnił swoją pra-
cę od ustąpienia obecnego 
burmistrza, wiceburmistrza i 
ławników, wybranych bez po-

rozumienia się z nim i wbrew 
jego głosom, pozostałe zaś 
kluby przyjąwszy do wiado-
mości postanowienie burmi-
strza i wiceburmistrza, wa-
runek klubu PPS przyjęły, 
zgodziły się przyjąć do wiado-
mości ustąpienie burmistrza 
i wiceburmistrza i odwołać 
swoich członków ze stano-
wisk ławników. Ostatecznie 
Rada Miejska 19 głosami za 
odwołaniem burmistrza, 2 za 
pozostawieniem na stanowi-
sku, zdecydowała o jego losie. 

Fabierkiewicz, po opusz-
czeniu stanowiska burmistrza, 
dwukrotnie w 1925 roku bez-
skutecznie kandydował na 
stanowisko wiceburmistrza. 
Zmarł 13 czerwca 1928 roku 
w Sochaczewie w wieku 73 lat, 
został pochowany na Cmenta-
rzu Powązkowskim w Warsza-
wie. W tym ostatnim mieście 
już od pewnego czasu mieszka-
ły niektóre z jego dzieci. Po jego 
śmierci inne dzieci przeprowa-
dziły się do Warszawy. Na po-
grzebie Fabierkiewicza Magi-
strat Sochaczewa reprezentował 
wiceburmistrz Franciszek Sie-
kielski, a Radę Miejską radny 
Władysław Boczkowski, który 
w imieniu władz złożył wieniec 
na grobie. Władze Sochaczewa 
na posiedzeniu Rady Miejskiej 
28 czerwca 1928 roku uczciły 
pierwszego burmistrza Socha-
czewa przez powstanie i minu-
tą ciszy. 

Bogusław Kwiatkowski

Bibliografia: B. Kwiatkowski, Dzieje 
Sochaczewa, t. 5, Dwudziestolecie 

Międzywojenne (1918-1939), 
Sochaczew 2014; B. Kwiat-

kowski, Sochaczewski Słownik 
Biograficzny, t. I. Dwudziestolecie 

międzywojenne 1918-1939 (w 
przygotowaniu do druku). 

BURMISTRZOWIE SOCHACZEWA OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIEDZYWOJENNEGO (cz.1)

Jan Fabierkiewicz (1919-1921)
Pierwszego burmistrza Sochaczewa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, podobnie jak jego następców, wybrała 
w tajnym głosowaniu Rada Miejska. Stało się to 15 kwietnia 1919 roku. Został nim miejscowy farmaceuta Jan Fabierkiewicz. 
W chwili wyboru miał już 64 lata, urodził się bowiem w 1855 roku w Baranowie, w powiecie puławskim, jako jedno z sied-
miorga dzieci Szczepana i Rozalii z Tarkowskich Fabierkiewicz. Ożenił się z Heleną z Jabłońskich, z którą miał czworo dzieci 
- syna Wacława oraz córki - Marię Antoninę, Janinę i Zofi ę. 

W tej kamienicy u zbiegu ulic Warszawskiej i Traugutta mieściła 
się apteka pierwszego burmistrza 
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Sztuka niejedno ma imię
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Nowy sezon artystyczny 
w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury oznacza 
również nowe wyzwania 
dla ciebie. Jednym z nich 
jest prowadzenie Gale-
rii ZeDeK, której zostałeś 
opiekunem artystycznym. 
Galeria w okresie wakacji zo-
stała poddana renowacji. 
Zmieniliśmy kolory, dodali-
śmy nowe oświetlenie, dzięki 
czemu przestrzeń wystawien-
nicza nabrała nowoczesnego 
wyglądu. Kolejne zmiany bę-
dziemy wprowadzać sukce-
sywnie, w ramach możliwo-
ści budżetowych. Wystawy 
będą się odbywać cykliczne, 
tak żeby ta przestrzeń „żyła” 
przez cały rok. Chcę poka-
zać prace nie tylko lokalnych 
twórców, ale również arty-
stów z zewnątrz, z terenu ca-
łego kraju. Dzięki temu, że 
obracam się w środowisku ar-
tystycznym, łatwiej mi do ta-
kich twórców dotrzeć. Zależy 
mi, żeby pokazać różne dzie-
dziny sztuki, przybliżać so-
chaczewianom też bardziej 
innowacyjne podejście.

Ten nowy akcent w Ga-
lerii ZeDeK pojawił się 
całkiem niedawno. Pod 
koniec października zor-
ganizowany został pokaz 
mody autorstwa pocho-
dzącej z Ukrainy Alony 
Zozulii.   
Tak, i to było już drugie 
mocne wejście. Pierwsze, to 
wrześniowa wystawa Pra-
cowni Eksperymentów Au-
diowizualnych   „Nieważkość” 
w połączeniu z performan-

cem tanecznym w wykonaniu 
zespołu „Abstrakt”. Wydarze-
nie to spotkało się z dużym 
uznaniem gości wernisażu. 
Tuż po nim odbył się koncert 
w Klubie Kontrast, bo chce-
my, żeby każdy wernisaż po-
łączony był z wydarzeniem 
muzycznym. W ten sposób 
nasi goście jednego wieczo-
ru będą mieli zapewnione coś 
wyjątkowego dla oka i ucha. 
Alona Zozulia zaprezentowa-
ła zarówno kolekcję ubrań, 
jak i swoje prace malarskie, 
bo jest nie tylko projektantką 
mody. Zależy mi, żeby poka-
zywać prace artystów, którzy 
nie traktują sztuki wyłącznie 
jako hobby, ale poświęcają jej 
całe swoje życie. Alona do ta-
kich artystów należy.

W Klubie Kontrast w SCK 
w Boryszewie raz w mie-

siącu prowadzisz mu-
zyczno-fi lmowe spotka-
nia z muzyką graną na 
żywo, czyli Filmowy Jam 
Session, który ma już 
wielu fanów. Skąd po-
mysł na ten projekt?
Bardzo mnie cieszy, że Fil-
mowy Jam Session ma swoje 
stałe grono odbiorów, które z 
każdym kolejnym pokazem 
się powiększa. Jest to moty-
wacja, żeby dobierać coraz 
bardziej wymagający reper-
tuar muzyczny. W najbliż-
szym czasie chcę pokazać 
� lm „Gabinet doktora Cali-
gari”. Produkcja na bardzo 
wysokim poziomie, nie bę-
dzie łatwo opracować do niej 
muzykę. Trudne więc zada-
nie przede mną i muzyka-
mi, z którymi zapewniamy 
ilustrację muzyczną do � l-
mów. Chcemy, żeby za każ-

dym razem to, co prezentu-
jemy w trakcie Filmowego 
Jam Session, było na wyso-
kim poziomie, więc z chęcią 
ten trud podejmiemy. 

Dlaczego chciałeś przy-
bliżyć sochaczewianom 
akurat nieme kino? 
Zależy mi, żeby poza war-
stwą muzyczną, pokazać jak 
ważne w całej kinematogra� i 
jest kino nieme. Są to funda-
menty, na bazie których po-
wstały późniejsze produkcje 
� lmowe. Chciałem przybli-
żyć ich korzenie, które były 
podstawą dalszego rozwoju. 
W niemych � lmach jest dużo 
ekspresji, pobudzają wy-
obraźnię, zmuszają do my-
ślenia. W połączeniu z muzy-
ką graną na żywo tworzy się 
ciekawy dialog, któremu za 
każdym razem w skupieniu 

przysłuchują się goście klubu. 
Utwierdza mnie to w przeko-
naniu, że warto ten projekt 
kontynuować.

Prowadzisz też zajęcia w 
Pracowni Eksperymen-
tów Audiowizualnych, 
gdzie powstaje wiele cie-
kawych projektów. Widać 
w nich eksperymentalne 
podejście do sztuki. 
W pracowni bawimy się 
sztuką. Dotykamy różnych 
dziedzin: fotogra� i trady-
cyjnej i analogowej, � lmo-
wania, wykorzystujemy też 
różne techniki plastycz-
ne. Staramy się to wszystko 
później łączyć.  Tworzymy 
z dużym naciskiem na eks-
peryment. Pracownia Eks-
perymentów Audiowizual-
nych to coś w rodzaju małej 
wytwórni, w której wyko-

rzystujemy wszystkie moż-
liwe środki artystycznego 
wyrazu. Zapraszam osoby, 
które chciałyby dołączyć do 
naszej grupy. Zajęcia odby-
wają się w każdy poniedzia-
łek w SCK w Boryszewie w 
godz. 16-20.

Poza intensywną pracą w 
SCK prowadzisz jeszcze 
wiele innych działań arty-
stycznych, m.in. muzycz-
nych. Szczególnie bliski, 
ze względu na kraj, z któ-
rego pochodzisz, jest ci 
założony przez ciebie ze-
spół HAVA. Gra azerbej-
dżańską muzykę ludową, 
którą mogliśmy usłyszeć  
we wrześniu w Klubie 
Kontrast. 
HAVA to trio, w którym 
oprócz mnie gra Monika 
Kościelna – genialna skrzy-
paczka i gitarzysta Leszek 
Wypych. Ja gram na djem-
be i � ecie. Wprowadzam 
też dźwięki innych instru-
mentów perkusyjnych, tzw. 
przeszkadzajek. Mam w 
planach dodać kolejne in-
strumenty i od czasu do 
czasu zaprezentować na-
szą muzykę w poszerzonym 
składzie. Są to brzmienia 
bardzo bliskie mojemu ser-
cu, więc chciałbym ten pro-
jekt ciągle rozwijać. 

Życzę Ci więc nieustan-
nego rozwoju. Nie tylko 
w tym projekcie, ale  we 
wszystkich dziedzinach 
sztuki, którymi się zajmu-
jesz. 
Bardzo dziękuję. 

Gamid Ibadullayev to artysta wszechstronny, wciąż poszukujący nowych inspiracji, których obecnie dostarczają mu okolice 
Sochaczewa. Od 2016 roku związany z Sochaczewskim Centrum Kultury, nie przestaje zaskakiwać ciekawymi projektami. 
Tylko w ostatnim czasie na bazie jego pomysłów mieszkańcy naszego miasta mogli zobaczyć połączenie wernisażu z 
performacem tanecznym, czy pokaz mody. Z tym, pochodzącym z Azerbejdżanu, artystą rozmawia Iza Strzelecka.
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Gamid Ibadullayev wraz z Aloną Zozulią i modelkami biorącymi udział w pokazie projektów artystki w Galerii ZeDek
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„Dybuk” budzi refleksje

Sukcesy Abstraktu

Zaduszkowy wieczór wspomnień

Obiecująca Patria

Weekend w Kontraście

Adres redakcji:
Sochaczewskie Centrum Kultury
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 83
Kontakt:
e-mail: iza.strzelecka.sck@gmail.com
tel: 46 863 07 68, 886 626 747

Redaguje:
Iza Strzelecka
Rozwój infrastruktury kultury w Socha-
czewskim Centrum Kultury realizowany 
jest z udziałem środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO 
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO.

Za nami III Sochaczewskie Za-
duszki Kulturalne, w ramach 
których 3 listopada wspomina-
liśmy Sławomira Burzyńskie-
go - wieloletniego dziennikarza 
„Ziemi Sochaczewskiej”, ka-
rykaturzystę, felietonistę, wy-
jątkowego artystę. „Zaduszki” 
odbyły się w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Borysze-
wie w Klubie Kontrast, który 
wypełnił się gośćmi po brze-
gi. We wspomnieniach uczest-
niczyło wielu przyjaciół  arty-
sty, znajomych, kolegów z pracy 
a także osób, które nie znały go 
osobiście, ale dobrze znana była 
im jego twórczość. Wieczór 
uświetnił swoją muzyką socha-
czewski zespół TAJM, który za-
prezentował utwory muzyków, 
którzy już od nas odeszli. Re-
pertuar wyjątkowy, jak i cały 
wieczór, który wywołał wśród 
gości klubu zadumę i re� eksje 
na temat kruchości życia.

Sochaczewskie Zadusz-
ki Kulturalne rozpoczęły się 
utworem – „Zapal świecz-
kę” zespołu Dżem w wyko-
naniu zespołu Tajm. Muzy-
cy tym wyjątkowym, znanym 
wszystkim utworem, wpro-
wadzili gości klubu w melan-
cholijny nastrój, który utrzy-
mał się do końca spotkania. 
Wieczór wspomnień o Sław-
ku Burzyńskim poprowadziła 
Jolanta Śmielak – Sosnowska, 
jego redakcyjna koleżanka. 
Były rozmowy z przyjaciółmi 

i osobami z bliskiego otocze-
nia artysty. Wspomnieniami 
podzielili się: Joanna Niewia-
domska-Kocik, naczelnik 
Wydziału Kultury, Turysty-
ki i Promocji Miasta, malarka 
Barbara Derda, rzeźbiarz Ja-
nusz Rogulski i Bogumił Gaj-
da. Jolanta Śmielak – Sosnow-
ska odczytała też fragmenty 
wspomnień napisane przez 
Barbarę Sobkowicz,   wycho-
wawczynię zmarłego artysty 
w okresie jego nauki w szko-
le podstawowej. Na podstawie 

tych wszystkich rozmów wy-
łonił się obraz przyjaznego lu-
dziom człowieka, błyskotli-
wego dziennikarza i pełnego 
pasji twórczej artysty. W trak-
cie spotkania można też było 
obejrzeć wiele obrazów i kary-
katur jego autorstwa. Idealnie 
w ten wieczór wkomponowa-
ła się muzyka zespołu TAJM. 
Goście usłyszeli utwory m.in. 
Dżemu, Maanamu, Zbigniewa 
Wodeckiego, zespołu � e Do-
ors i Jimi Hendrixa. Gościnnie 
z zespołem zaśpiewała Natalia 
Kułach. Muzycznym akcen-
tem kończącym Sochaczew-
skie Zaduszki Kulturalne był 
utwór „Mój przyjacielu” - au-
torska kompozycja TAJM-u.

Sobotnie „zaduszki” z 
pewnością zostaną w pamięci 
wszystkich gości Klubu Kon-
trast. Podobnie jak pamięć o 
Sławku Burzyńskim, która jest 
wciąż żywa. 

Mundurowy Zespół Wokal-
no–Instrumentalny „Patria” 
z Sochaczewskiego Centrum 
Kultury ma dobrą passę. Na 
przestrzeni ostatnich kilku 
miesięcy wielokrotnie wystę-
pował w naszym mieście i na 
terenie powiatu sochaczew-
skiego. Przed zespołem kolej-
ne występy i udział w kilku fe-
stiwalach. 

W sobotę 3 listopada „Pa-
tria” wystąpiła na VI Festi-
walu Pieśni Patriotycznych 
i Żołnierskich zatytułowa-
nym „Jak długo w sercach na-
szych”, który odbył się w dziel-
nicy Wesoła m.st. Warszawy. 
Zespołowi przyznano wyróż-
nienie. To dobry omen na wy-
stępy w trakcie kolejnych fe-
stiwali, w których „Patria” w 
najbliższym czasie weźmie 
udział. 

11 listopada zespół zapre-
zentuje się na V Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej VIVA 
POLONIA w Legionowie. W 
dniach 17-18 listopada wystą-
pi na XII Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej o Złoty Buzdy-
gan - Kosakowo 2018. Począ-
tek przyszłego roku też zapo-
wiada się obiecująco. Zespół 
wybiera się na Łotwę, gdzie w 

dniach 10-13 stycznia będzie 
reprezentował Sochaczew, bio-
rąc udział w XIII Internatio-
nal Sacred Music Festival ,,Sil-
wer Bells”. 

W międzyczasie „Patrię” 
będzie też można wielokrotnie 
usłyszeć w Sochaczewie i na te-
renie powiatu: 

7 listopada - Kramnice 
miejskie - koncert Pieśni Pa-

triotycznych w ramach Kon-
kursu Poezji Niepodległościo-
wej „Od Tadeusza Kościuszki 
do Józefa Piłsudskiego”,

11 listopada – Kościół Mat-
ki Bożej Różańcowej w Socha-
czewie - koncert z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
niepodległości – udział „Patrii” 
w Chórze „Niepodległa” ;

14 listopada - Szkoła Pod-
stawowa w Żukowie - Koncert 
Pieśni Patriotycznych i Żoł-
nierskich;

25 listopada - Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Rybnie. 

Członkom zespołu ży-
czymy powodzenia w najbliż-
szych przeglądach i festiwa-
lach, a tych, którzy jeszcze nie 
mieli okazji posłuchać zespołu 
na żywo, zapraszamy do wy-
brania się na lokalne koncerty. 
Zdecydowanie warto.

W Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie 26 paź-
dziernika po raz kolejny zapre-
zentowany został „Dybuk” w 
reżyserii Dawida Żakowskie-
go. Tym razem aktorzy z Teatru 
Maska dwukrotnie zaprezento-
wali się przed uczniami socha-
czewskich szkół. I dwukrotnie 
młoda publiczność wypełniła 
całą salę widowiskową.

„Dybuk” w trakcie pokazu 
dla szkół przedstawiony został 
w nieco zmienionej formie, ale 
na równie dobrym poziomie, 
co w dniu premiery. Przypomi-
namy, że spektakl opowiada hi-
storię Joanny S., która w wieku 
11 lat, po śmierci ojca, odkry-
ła w sobie zdolności paranor-
malne. „Jest to historia dobrze 
znana starszym mieszkańcom 
Sochaczewa. Ale to nie jedyna 
warstwa merytoryczna spek-

taklu. Poziomów jest kilka, bo 
często stosuję w dramaturgii 
mieszanie różnych warstw. W 
przypadku tego przedstawie-
nia równie ważny był „Dybuk” 
Anskiego – piękny tekst zwią-
zany z kulturą żydowską i du-
chowością. Przechodzenie w 
sztuce od warstw lokalnych do 
tematów uniwersalnych, które 
są w stanie wywołać dyskusję 
społeczną, to jeden z moich ce-
lów w pracy z aktorami Teatru 
Maska.  W przypadku Dybuka 
był to temat odmienności i tole-
rancji” – mówi Dawid Żakow-
ski, reżyser i autor scenariusza. 

W „Dybuku” znalazło się 
wiele lokalnych akcentów, któ-
re przykuły uwagę publiczności. 
Młodzież oglądała spektakl w du-
żym skupieniu. Z pewnością jest 
on dobrym punktem startowym 
do re� eksji na temat tolerancji.

27 października w Busku Zdro-
ju odbyła się Gala Mistrzów 
Tańca. Jest to konkurs dla naj-
lepszych tancerzy w Polsce – 
tych, którzy w 2018 roku zdo-
byli tytuły Mistrza Polski w 
najstarszej kategorii wiekowej 
(powyżej 16 lat). Znaleźli się 
wśród nich również tancerze 
z sochaczewskiego „Abstrak-
tu”: Kasia Ciurzyńska i Szymon 
Stachlewski, którzy zaprezento-
wali się w duecie disco-dance. 
Żeby wziąć udział w gali, oprócz 
tytułu Mistrza Polski, musieli 
przejść głosowanie internetowe. 
Imprezę prowadziła Iwona Pa-
vlovic’, a turniej oceniali m.in. 
Piotr Galiński i Anna Głogow-
ska. Kasia i Szymon otrzyma-

li nagrodę w wysokości 500 zł, 
która była dla nich wyróżnie-
niem za ciężką pracę. Tancerze 
dziękują wszystkim za wspar-
cie, pomoc w zbieraniu głosów i 
doping w trakcie występu. 

Następnego dnia odbył 
się Open Polish Dance Cup, 
gdzie „Abstrakt” rywalizował 
w dwóch stylach tanecznych: 
Disco Dance i Performing 
Art. Improvisation, zdobywa-
jąc wiele czołowych miejsc (5 
pierwszych, 5 drugich i 2 trze-
cie). Szczegółowa lista laureatów 
dostępna jest na stronie interne-
towej Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury: www.sck.socha-
czew.pl oraz na facebooku.
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Rozmowę zacznę od ser-
decznych życzeń z oka-
zji 70-tych urodzin, które 
całkiem niedawno obcho-
dziłeś. Życzę Ci Władku 
nieustającej pasji twór-
czej i siły na kolejne lata 
działań artystycznych. 
Czy w jakiś szczególny 
sposób uczciłeś w tym 
roku datę swoich uro-
dzin?
Bardzo dziękuję za życzenia. 
Urodziny obchodzę 10 paź-
dziernika. W tym roku wy-
padło to w środku tygodnia, 
więc w większym stopniu 
uczciłem je w sobotę 13. w for-
mie koncertu, który odbył się 
w Małej Warszawie. Wystąpi-
ło kilka zespołów. Miałem też 
swój set, w trakcie którego za-
grałem na swoim Hammon-
dzie, a nie zawsze jest taka 
możliwość. Tym razem za-
równo obsługa jak i zaplecze 
techniczne były bardzo profe-
sjonalne, więc mogłem sobie 
na to pozwolić. Koncert bar-
dzo udany, chociaż był też je-
den niemiły akcent. Skradzio-
ny został  jeden z obrazów z 
moim portretem, który na-
malował sochaczewski artysta 
Stanisław Werle. 

Kolejny koncert z oka-
zji Twoich okrągłych uro-
dzin odbędzie się 24 listo-
pada w sali widowiskowej 
w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83. Będzie  on 
połączony z Twoim be-
nefi sem. Co publiczność 
będzie mogła usłyszeć w 
trakcie tego koncertu?
Rozpocznę grając na fortepia-
nie. Ten akustyczny początek 
koncertu będzie nawiązywał 
stylem do muzyki z XIX wieku 
i poświęcony zostanie stuleciu 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Dalsza część odbę-
dzie się w wersji elektronicznej. 
Zacznę od utworu „Wędrów-
ka dusz”, który poprowadzi pu-
bliczność przez wszystkie eta-
py mojej twórczości. Będzie to 
pewnie 1/60 wszystkiego co 
stworzyłem przez te wszystkie 
lata, ale postaram się zaprezen-
tować cały przekrój mojej mu-
zyki. Repertuar koncertów w 

dużym stopniu uzależniam od 
publiczności, która przychodzi 
na mój konkretny występ. Zo-
baczymy, jaką energię dostanę 
od publiczności tym razem.

Po koncercie odbędzie 
się spotkanie z Tobą, z 
udziałem zaproszonych 
gości i publiczności, w 
Klubie Kontrast. Wszy-
scy będą mieli możliwość 
czynnego udziału w roz-
mowie z Tobą. Taki kon-
takt z fanami to dla Ciebie 
przyjemność, czy po tych 
wielu latach popularno-
ści jest to dla Ciebie już 
uciążliwe?
Bardzo lubię rozmawiać z 
ludźmi, cieszy mnie kontakt 
z publicznością. W pięknym 
kameralnym Klubie Kon-
trast są odpowiednie wa-
runki do rozmów z fanami. 
Już dzisiaj deklaruję, że od-
powiem na każde pytanie, 
które padnie od publiczno-
ści.

W trakcie benefi su będzie 
możliwość kupienia Two-
ich płyt. Ile ich się uzbie-
rało w trakcie całej Twojej 
kariery zawodowej. Czy 
Ty jesteś w stanie to zli-
czyć?
Z samym Exodusem wyda-
liśmy 5 płyt CD plus DVD. 

Później były dziesiątki na-
grań dla Programu Czwar-
tego Polskiego Radia i ra-
diowej Jedynki. Następnie 
nagrałem blisko 30 moich 
solowych projektów i wciąż 
powstają nowe. Jest też wiele 
nagrań, które krążą w Inter-
necie. Radio już nie ma ta-
kiej mocy, jak kiedyś. Teraz 
wszyscy sami chcą decydo-
wać o tym, czego słuchać w 
danym momencie. A redak-
torzy muzyczni w dużym 
stopniu formatują słucha-
czy na swój gust, co nie jest 
dobre. Cenniejsza jest nie-
zależność, zarówno w two-
rzeniu, jak i w odbiorze. 

Na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat Twojej działal-
ności artystycznej dużo 
się zmieniło. Pojawiły się 
nowe technologie, które 
są bardzo ważne w mu-
zyce elektronicznej. One 
ułatwiają, czy utrudniają 
tworzenie muzyki?
Mnie pomagają, wiele uła-
twiają. Obecnie jest niestety 
tak, że z byle czego można 
stworzyć coś ładnego. Jed-
nak ja uważam, że na pierw-
szym miejscu powinna być 
jakość. Jeśli ktoś jest mniej 
zamożny i nie ma dostępu 
do nowoczesnych technolo-
gii, a ma coś wartościowego 

i prawdziwego do przekaza-
nia, to i tak się przebije. Do-
bra muzyka, niezależnie od 
dostępu do rozwiniętych 
technologii, zawsze się wy-
broni. Do tego trzeba być 
bardzo upartym i prawdzi-
wym, w tym co się robi. Ar-
tyści powinni tworzyć to, co 
najlepiej czują. 

Młodym ludziom koja-
rzysz się z muzyką elek-
troniczną. Nieco odle-
glejsze i mniej znane są 
dla nich początki Two-
jej kariery. Możesz tro-
chę opowiedzieć o swo-
ich początkach w grupie 
EXODUS?
Moją obecność w „Exodu-
sie” wspominam bardzo do-
brze. W tamtym okresie był 
to bardzo ceniony zespół. 
Graliśmy wspólnie prze 8 
lat, to bardzo długo. Był to 
czas, w którym  nauczy-
łem się dyscypliny, nabyłem 
umiejętność pracy w grupie, 
co wcale nie jest takie pro-
ste. Była to niezła szkoła ży-
cia dla mnie, zarówno jako 
artysty, ale też jako zwykłe-
go człowieka. Przez cztery 
lata współpraca układała się 
wyśmienicie, byliśmy bar-
dzo zgrani ze sobą. Później 
zaczęło się psuć. 

Co się popsuło Władku? 
Od lat krążą na ten temat 
legendy. Zapytam więc u 
źródła. Dlaczego rozpadł 
się zespół Exodus?
Była to era punka. Pojawiły 
się  więc w zespole ciągoty, 
żeby podążać w tę stronę. Ja 
lubię muzykę buntowniczą, 
ale przecież, jak zakładali-
śmy zespół, założenie było 
zupełnie inne. Mieliśmy 
grać progresywnego roc-
ka, a nie buntowniczą mu-
zykę...

I wtedy to Ty się zbunto-
wałeś. 
Pierwszy odszedł Birula. A 
do rozpadu zespołu przy-
czyniły się tak naprawdę 
poglądy wszystkich człon-
ków naszej grupy. Część ze-
społu chciała się nagle prze-
programować na zupełnie 
inny rodzaj muzyki i to nie 
było dobre. Ja do odejścia z 
zespołu przymierzałem się 
już wcześniej. Wtedy nad-
szedł dobry moment.

Władku, słyniesz z dość 
ekscentrycznego wyglą-
du. Mam na myśli zarów-
no twój wizerunek sce-
niczny, jak i to, w jaki 
sposób się ubierasz pry-
watnie. To przemyśla-
na strategia, czy w takich 
kolorowych, kosmicz-
nych strojach czujesz się 
po prostu najlepiej?
Wydaje mi się, że przed wie-
lu laty byłem pierwszą oso-
bą w Europie Wschodniej, 
która zaczęła nosić podziu-
rawione spodnie. Do Wiel-
kiej Brytanii ta moda dotar-
ła dużo później. Pamiętam, 
że w 1976 roku Puczyński 
popatrzył na moje spodnie z 
dziurami i powiedział: „Jak 
ty się ubierasz? Jak ty wyglą-
dasz?”. Dużo zmieniło się w 
kwestii mojego wizerunku 
po śmierci mojej mamy. Na-
stąpił wtedy przełom, po-
czułem większą swobodę w 
dobieraniu strojów. Mam 
wielki szacunek do sce-
ny. Ważna jest dla mnie nie 
tylko muzyka, ale też cała 
oprawa, w tym również wy-
gląd. Wszystkie stroje przy-

gotowuję sobie sam. Coś 
rozetnę, coś doszyję, przy-
czepię do tego scalak z kom-
putera i już mam oryginalny 
strój. Czasami tak sobie szy-
ję kilka miesięcy, oczywi-
ście pomiędzy tworzeniem 
muzyki. Najważniejszy jest 
pomysł. I mam przekona-
nie, że to co mam na sobie 
jest oryginalne, nikt inny 
tego nie ma.

Twoje koncerty to czę-
sto duże widowiska, wy-
magające ogromnego 
nakładu pracy. Do tego 
wielogodzinne rozkłada-
nie sprzętu muzycznego, 
którego też mało nie jest. 
Wymaga to wszystko siły 
i dobrej kondycji. W jaki 
sposób dbasz o siebie, 
żeby być w tak dobrej for-
mie?
Dobra kondycja jest nie-
zwykle istotna, ale dodat-
kowo bardzo ważne jest 
też skupienie się w trak-
cie   montażu i instalowania 
sprzętu na scenie. Potrzeb-
na jest mi do tego cisza. A 
tak na co dzień, to przy-
znam się, że odżywiam się 
bardzo nieregularnie i nie 
dosypiam. Często mam na-
wał pracy, odczuwam zmę-
czenie, chce mi się spać, ale 
mój mózg pracuje wtedy na 
intensywnych obrotach i nie 
mogę zasnąć. Dobrą kondy-
cję psychiczną zawdzięczam 
temu, że od wielu już lat nie 
oglądam telewizji. Nie lubię 
hałasu, więc go ograniczam. 
W trakcie koncertów mam 
wystarczająco dużo gło-
śnych bodźców, żeby póź-
niej fundować sobie to jesz-
cze w domu. 

Te głośne, ciekawe bodź-
ce muzyczne sochaczew-
ska publiczność liczy 
usłyszeć w trakcie Twoje-
go benefi su połączonego 
z koncertem 24 listopada 
w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury.
Na pewno będą. Zapraszam 
wszystkich na ten koncert. 
Dziękuję za rozmowę i do 
zobaczenia. 

Coś wartościowego do przekazania
Z legendarnym, pochodzącym z Sochaczewa, artystą, „ojcem chrzestnym” polskiej muzyki elektonicznej, Władysławem Komendarkiem, 
m.in. na temat jego siedemdziesiątych urodzin i zaplanowanym z tej okazji koncercie połączonym z benefi sem, rozmawia Iza Strzelecka.



216 listopada 2018  nr 23 (1323)
SOCHACZEWSKA

SPORT
SIATKÓWKA BIEGI

PŁYWANIE

TENIS STOŁOWY MOSiR

Druga kolejka odbyła się w nie-
dzielę 28 października. Już 
pierwsze spotkanie przyniosło 
niespodziankę. Ostatnia w ubie-
głym sezonie drużyna Teresi-
na dość łatwo, w trzech setach, 
ograła sochaczewskich „Ogrod-
ników”. Podobnie, debiutują-
cy w ALPS Volley Team Płock, 
bez straty partii wygrał z Mo-
stem Wyszogród. Grający z se-
zonu na sezon coraz lepiej siat-
karze Piasta Feliksów w czterech 
setach wygrali z sochaczew-
skim Volleyem. Najwięcej emo-
cji przyniosło ostatnie spotkanie. 
Ubiegłoroczni mistrzowie „Wol-
ne Elektrony” prowadzili w wy-
granych setach z debiutantami 
ALPS - Volley Team Zjednoczeni 
Bulkowo 2:0, by ostatecznie zwy-
ciężyć dopiero w tie-breaku. Za-
wody sędziował Łukasz Sosiński.

Kolejne zmagania siatkarzy 
na parkiecie w hali przy ul. Cho-
pina miały miejsce w sobotę 3 li-
stopada. Wszystkie cztery spo-
tkania rozegrane w ramach 3. 
kolejki zakończyły się po trzech 
setach. Ekipa z Bulkowa poko-
nując Piasta pokazała, że będzie 
się liczyć w tym sezonie w walce 
o pół� nały. Ponownie pozytyw-

nie zaskoczyła też drużyna z Te-
resina, która zwyciężyła ze słabo 
grającym w tym roku Mostem 
Wyszogród. Spotkania 3. kolej-
ki sędziowała Olga Ogieniewska. 

Czwarta kolejka Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej roze-
grana zostanie w niedzielę 18 
listopada, niezmiennie w cho-
dakowskiej hali MOSiR przy ul. 
Chopina. W ramach niej odbę-
dą się następujące mecze: godz. 
10.00 SRS Most Wyszogród 
– UKS Siatkarz Stare Babice; 
11.30 Volley Sochaczew – Tere-
sin; 13.00 Volley Team Zjedno-
czeni Bulkowo – Volley Team 
Płock; 14.30 Wolne Elektrony – 
KS Piast Feliksów; pauzuje ZSR 
CKU Sochaczew. 

Weekendy pod siatką
Za nami trzy kolejki XXV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, organizowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dziewięć rywalizujących w tym roku 
ekip zdążyło pokazać już swoje możliwości, pojawili się faworyci, są pierwsze 
niespodzianki i gwarancja dużych emocji do końca sezonu. 

Wyniki II kolejki (28.10)
ZSR CKU Sochaczew – Teresin 0:3 (15:25, 22:25, 20:25)

MVP: Karol Sapiogórski (Teresin)
SRS Most Wyszogród – Volley Team Płock 0:3 (22:25, 16:25, 23:25)

MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)
Volley Sochaczew – KS Piast Feliksów 1:3 (20:25, 25:17, 22:25, 25:27)

MVP: Artur Rokicki (KS Piast Feliksów)
Volley Team Zjednoczeni Bulkowo – Wolne Elektrony 2:3 

(20:25, 18:25, 25:22, 25:21, 13:15)
MVP: Jakub Sakowski (Wolne Elektrony)

Wyniki III kolejki (3.11)
KS Piast Feliksów – Volley Team Zjednoczeni Bulkowo 0:3 (18:25, 19:25, 16:25)

MVP: Daniel Kopycki (Volley Team Zjednoczeni Bulkowo)
Volley Team Płock – Volley Sochaczew 3:0 (25:21, 25:12, 25:22)

MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)
Teresin – SRS Most Wyszogród 3:0 (25:23, 25:23, 25:12)

MVP: Karol Sapiogórski (Teresin)
UKS Siatkarz Stare Babice – ZSR CKU Sochaczew 3:0 (25:22, 27:25, 25:19)

MVP: Marcin Jakubowski (UKS Siatkarz Stare Babice)

Tabela po III kolejce
1. UKS Siatkarz Stare Babice 6:0 6

2. Volley Team Płock 7:3 6

3. Teresin 6:3 6

4. Wolne Elektrony 6:3 5

5. KS Piast Feliksów 6:6 5

6. Volley Team Zjednoczeni Bulkowo 5:3 4

7. ZSR CKU Sochaczew 3:7 3

8. SRS Most Wyszogród 2:9 1

9. Volley Sochaczew 2:9 0

W niedzielę 4 listopada na 
hali sportowej MOSiR przy 
ul. Kusocińskiego odbył się 
Turniej Tenisa Stołowego z 
okazji 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości - Grand 
Prix Jesieni 2018. W zawo-
dach wzięło udział ponad 
30 zawodniczek i zawod-
ników, klasy� kowanych w 
trzech kategoriach.

Rywalizowano w sumie na 
siedmiu stołach. Pod wzglę-
dem frekwencji był to bez 
wątpienia rekordowy turniej. 
Zawody sędziował Tomasz 
Ertman. Najlepsi zawodnicy 
w swoich kategoriach otrzy-
mali gadżety elektroniczne, 
vouchery na pizze, bilety na 
miejską pływalnia „Orka”.

Wyniki turnieju:
Dzieci: 1. Julia Bal-

cerzak, 2. Maciej Janik, 
3. Piotr Garwoła, 4. Adam 
Wójcik, 5. Oliwier Chrza-
nowski, 6. Łukasz Wójcik.

Kobiety: 1. Julia Balcerzak, 
2. Iwona Burzykowska, 3. Ju-
styna Przastek, 4. Karolina Ku-
kawska, 5. Dorota Baczyńska

Open: 1. Jacek Mali-
nowski, 2. Paweł Kuran, 
3. Wojciech Wachol, 4. Ra-
fał Malinowski, 5. Maciej 
Janik, 6. Piotr Janusz, 7. Ma-
rek Korzemski, 8. Robert Si-
dor, 9-12. Paweł Ignatow-
ski, Paweł Gajda, Grzegorz 
Sitowski, Konrad Wró-
blewski, 13-16. Piotr Gar-

woła, Piotr Benicki, Ma-
teusz Mróz, Zbigniew 
Przastek, 17-24. Filip Bliź-
niak, Arkadiusz Garwoła, 
Patryk Kaliński, Iwona Bu-
rzykowska, Jacek Adam-
ski, Daniel Błaszczyk, Piotr 
Znajdek, Justyna Przastek, 
25-26. Marek Albinowski, 
Maciej Ignatowski.

Rekordowe zainteresowanie Grand Prix 

W dniu setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości w Sochaczewie odbę-
dzie się wyjątkowa impreza. 
W ramach akcji „Narodowy 
Bieg Stulecia – Od Bałtyku 
do Tatr” z placu Kościuszki 
wystartuje bieg na dystansie 
ok. 2500 metrów.

Biuro zawodów będzie czyn-
ne na placu od godziny 10.00. 
O� cjalne otwarcie imprezy 
zaplanowano na 10:40. Chwi-
lę później wystartuje mini 
bieg dla dzieci do 7 lat. Bieg 
główny rozpocznie się punk-
tualnie o 11:11. Uczestnicy 
będą mieć do pokonania dy-
stans ok. 2,5 km. Trasa biegu 
będzie wiodła ulicami: Sta-

szica, Traugutta, 15 Sierpnia, 
Mazowiecką, Wojska Polskie-
go, Licealną, Traugutta.

Udział w biegu jest bez-
płatny. Zgłoszenia przyjmu-
je Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. Można je wysyłać 
na adres mailowy: mosir@
mosir.sochaczew.pl.

Pierwsze 10 osób w ka-
tegoriach kobiet i męż-
czyzn w biegu głównym 
oraz pierwsze 10 dzieci w 
kategorii dziewcząt i chłop-
ców w mini biegu otrzyma 
puchary, koszulki, czap-
ki, plecaczki. Ponadto pa-
miątkowe medale otrzyma 
pierwsze 100 zgłoszonych 
osób w biegu głównym oraz 
20 dzieci w mini biegu.

Symboliczny bieg stulecia

W niedzielę 11 listopada na so-
chaczewskiej pływalni „Orka” 
odbędą się XI Ogólnopolskie 
Zawody Pływackie z okazji 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości o puchar Burmistrza 
Miasta Sochaczew. Wydarze-
nie rozpocznie się o godzinie 
9.30.

Jak zapowiada organizator im-
prezy, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, około 280 zawod-
ników i zawodniczek będzie 
rywalizować w pięciu katego-
riach wiekowych, w czterech 

konkurencjach z podziałem na 
chłopców i dziewczęta. Na za-
kończenie (ok. godziny 13.30) 
rozegrane zostaną wyścigi au-
stralijskie, w których weźmie 
udział sześciu najlepszych za-
wodników oraz sześć najlep-
szych zawodniczek. Wyścigi 
australijskie odbędą się pod ho-
norowym patronatem Amba-
sady Australijskiej w Polsce.

Ze względu na organizację 
zawodów 11 listopada pływal-
nia dla klientów indywidual-
nych będzie czynna od godzi-
ny 16.00. 

Pływackie święto

Po raz piąty mamy przyjemność 
zaprosić do udziału w Olimpia-
dzie Seniorów. Odbędzie się ona 
w środę 14 listopada. Początek 
o godz. 10.00 w hali sportowej 
przy ul. Kusocińskiego 2.

Nasza impreza jest formą roz-
rywki i dla ciała, i dla ducha. W 
tej edycji proponujemy zarów-
no konkurencje sprawnościo-
we, jak logiczne. Będą warcaby, 
memoriada, czyli testy pamię-
ci, ale także gry, jak „kółko i 
krzyżyk”, „statki” czy „papier , 
kamień , nożyce”. Nie zabrak-
nie rzutów do kosza, rzutów do 
celu. Dodatkowo budować bę-
dziemy wieże ze słomek kon-
strukcyjnych oraz wiązać kra-
waty na czas.

Zachęcamy wszystkie sto-
warzyszenia, związki emeryc-

kie, domy pomocy, a także in-
dywidulane grupy znajomych, 
które chciałyby wziąć udział 
w naszej imprezie. Do udzia-
łu zapraszamy maksymalnie 
12-osobowe zespoły. W konku-
rencji warcabów i pozostałych 
gier stolikowych, biorą udział 
dwie osoby wytypowane z 
drużyny, w memoriadzie czte-
ry osoby, a w konkurencjach 
sprawnościowych od trzech do 
sześciu reprezentantów każdej 
drużyny.

Zgłoszenia przyjmujemy te-
lefonicznie pod numerem 695-
490-200 i mailowo: mosir@
mosir.sochaczew.pl. Listy zgło-
szeniowe można również dostar-
czyć do sekretariatu MOSiR na 
pływalni Orka lub do hali spor-
towej przy ul. Kusocińskiego.

MOSiR Sochaczew

V Olimpiada Seniorów
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RUGBY JUDO

W eliminacjach w grupie cen-
tralnej rywalizuje osiem ekip. 
W fazie zasadniczej grają sys-
temem każdy z każdym (bez 
rewanżów). Każde spotka-
nie trwa 2 x 35 minut. Cztery 
najlepsze drużyny wystąpią w 
trzydniowym turnieju � nało-
wym, który rozegrany zosta-
nie w lipcu, w miejscu wyzna-
czonym przez Polski Związek 
Rugby.

Rugbiści Orkana roze-
grali tej jesieni cztery kolejki. 
W dwóch pierwszych spotka-
niach pewnie i wysoko wy-
grali z Arką Gdynia i Legią 
Warszawa. 21 października 
pokonali na sochaczewskiej 
„Maracanie” Pogoń Siedlce. 
Tydzień później minimalnie, 
trzema punktami, ulegli na 
własnym boisku Budowal-
nym Lublin. 

Teraz drużyna będzie 
miała przerwę, ale tylko w 
grze z rywalami. Dobrze 
przepracowany na trenin-
gach okres zimowy z pew-
nością zaprocentuje wio-
sną. Podopiecznych Jakuba 
Sekleckiego czekają jeszcze 
trzy spotkania eliminacyjne 

z wymagającymi przeciw-
nikami - Juvenią Kraków, 
Budowlanymi Łódź i Ogni-
wem Sopot.

Drużynę juniorów Or-
kana Sochaczew tworzą: Ad-
rian Zieliński, Mateusz Sobań-
ski, Łukasz Łukaszyk, Patryk 
Romanowski, Mateusz Panek, 
Adam Szwarc, Kacper Wróbel, 
Jan Mroziński, Ksawery Struss, 

Igor Kocimski, Kamil Miękus, 
Kacper Getka, Sebastian Ki-
tliński, Dawid Szymerski, Prze-
mysław Dobijański, Hubert 
Wołowczyk, Oskar Sargowicki, 
Filip Szu� iński, Adam Kaliń-
ski, Adam Lewandowski, Paweł 
Szwarc, Mikolaj Komendarek, 
trener - Jakub Seklecki, kierow-
nik drużyny - Jan Szwarc, ma-
nager - Mariusz Gmurczyk.

Tabela po IV kolejkach
1. Juvenia Kraków 263-18 12

2. Orkan Sochaczew 159-51 10

3. KS Budowalni Łódź 139-106 10

4. Budowalni Lublin 105-96 10

5. Pogoń Siedlce 73-66 8

6. Ogniwo Sopot 49-118 6

7. Arka Gdynia 31-193 4

8. Legia Warszawa 24-195 4

Juniorzy powrócą 
na boisko wiosną
Piętnastkowa drużyna juniorów Orkana Sochaczew, prowadzona przez trenera Jakuba 
Sekleckiego, zakończyła rundę jesienną rozgrywek w ramach eliminacji do mistrzostw Polski 
w grupie centralnej. Zespół U-18 ma na swoim koncie trzy zwycięstwa i jedną porażkę.

16.09 RC Arka Gdynia – RC Orkan Sochaczew 0:57 (0:12) - Punkty: Igor Kocimski (17), Jan Mroziński (10), Ksawery Struss (10), Kacper Getka (10), 
Dawid Szymerski (5), Oskar Sargowicki (5)

23.09 RC Legia Warszawa - RC Orkan Sochaczew 12:49 (5:27) - Punkty: Mateusz Panek (10), Patryk Romanowski (10), Ksawery Struss (5), 
Sebastian Kitliński (5), Kamil Miękus (5), Adam Kaliński (5). Adam Szwarc (5), Igor Kocimski (4)

21.10 RC Orkan Sochaczew - Pogoń Siedlce 31:14 (14:0) - Punkty: Igor Kocimski (11), Jan Mroziński (10), Dawid Szymerski (5), Kacper Getka (5)
28.10 RC Orkan Sochaczew - Budowlani Lublin 22:25 (10:10) - Punkty: Igor Kocimski (7), Adam Szwarc (5), Jan Mroziński (5), Dawid Szymerski (5)

W niedziele 28 październi-
ka rozegrano w Sopocie III 
Turniej Mistrzostw Polski 
Kobiet do lat 16. Była to 
ostatnia runda kobiecych 
zmagań w tym roku. Młode 
sochaczewskie „Tygrysice” 
zajęły na Pomorzu piąte 
miejsce. 

Turniej został rozegrany 
systemem każdy z każdym, 
wystąpiło w nim pięć dru-
żyn. Pomimo przegranych 
wszystkich czterech spo-
tkań, Tygrysice wróciły do 
domu z bagażem doświad-
czeń i uśmiechami na twa-
rzach. Był to dla dziewczyn 
sezon pełen emocji, rado-
ści, wzruszeń oraz walki o 

każdy metr boiska. Warto 
wyróżnić Amelię Skurzew-
ską, która w tym sezon za-
grała od początku do koń-
ca we wszystkich meczach 
i zdobyła w sumie 35 punk-

tów dla sochaczewskiej dru-
żyny. 

Tygrysice zagrały w So-
pocie w składzie: Liwia Szy-
mańska (c), Oliwia Kuliń-
ska, Wiktoria Mamcarz, 

Amelia Skurzewska, Julia 
Sadowska, Maja Kopka, Ju-
lia Dobińska, Zuzia Kreps, 
Zuzia Krendzelak, Jago-
da Szafaryn, trener - Piotr 
Wylot, kierownik drużyny - 
Natalia Siekierska.
Wyniki: 
Juvenia Kraków - Tygrysice Sochaczew 12:0
Atomówki Łódź - Tygrysice Sochaczew 20:7 
punkty: Julia Sadowska (5), Wiktoria Mamcarz (2)
Ogniwo Sopot - Tygrysice Sochaczew 12:0 
KS Budowlani Łódź - Tygrysice Sochaczew 5:0 

Nabierały doświadczenia w pierwszym sezonie

Trwa nabór do drużyny socha-
czewskich „Tygrysic” dla dziewcząt 
urodzonych w latach 1999-2005. 

Treningi odbywają się na stadionie 
MOSiR przy ul. Warszawskiej 

w poniedziałki, wtorki i czwartki 
o godzinie 18:30.

W sumie 37 zawodników z 
dwóch naszych miejskich 
klubów, Sochaczewskiego 
Centrum Sportów Walki i 
UKS Orkan-Judo, wzięło 
udział w III Międzynaro-
dowym Turnieju Judo Sen-
sei Płock, który odbył się 
w sobotę 27 października. 
Sochaczewscy judocy wy-
walczyli 22 medale. 

Zawody w Płocku są jed-
nym z najlepiej obsadzo-
nych turniejów w naszym 
kraju. W tegorocznej edy-
cji wzięło udział około 400 
zawodników z 36 klubów. 
Walczyli młodzi judocy z 
Wielkiej Brytanii, Białoru-
si, Słowacji, Szwecji a także 
z takich polskich miast jak: 
Szczecin, Gdańsk, Włocła-
wek, Skierniewice, Warsza-
wa, Kutno.

UKS Orkan-Judo wy-
stawił 24 zawodników. Dla 
niektórych z nich był to 
pierwszy start w zawodach. 
Udało im się zdobyć w su-
mie 11 medali. Na najwyż-
szym stopniu podium sta-
nęli: Kacper Wątkowski (50 
kg), Aleksander Dudek (+60 
kg), Marcel Wilamowski (48 
kg). Srebrne medale zdoby-
li: Oliwia Hupert (63 kg), Ja-
cek Bargieł (39 kg), Patryk 
Kutyłowski (55 kg), Mate-
usz Tempczyk (42 kg). Brąz 
wywalczyli: Antoni Szysz-
kiewicz (24 kg), Eryk Osiń-

ski (50 kg), Maksymilian 
Żakowski (60 kg), Wojciech 
Pawelec (36 kg). Czwarte 
miejsca zajęli: Marcel Mar-
czewski (50 kg), Stanisław 
Szyszkiewicz (27 kg), Oli-
wia Kopacz (33 kg), Tomasz 
Kubiak (36 kg). Piąte loka-
ty zdobyli: Jan Jaworski (60 
kg), Konrad Romanowski 
(42 kg), Krystian Rutkowski 
(42 kg), Dominik Tempczyk 
(42 kg), Maciej Olbiński (27 
kg). Na siódmych miejscach 
zawody skończyli: Amir Ta-
kouchet (33 kg), Bartosz 
Górz (39 kg), Antoni Bień 
(39 kg), Mateusz Martinek 
(59 kg).

11 medali wywalczyła 
też 13-osobowa reprezenta-
cja Sochaczewskiego Cen-
trum Sportów Walki. Zło-
te krążki zdobyli: Kacper 
Kacprzak (46 kg), Konrad 
Zdanowski (33 kg), Roksa-
na Wysocka (+63 kg). Dru-
gie miejsca zajęli: Tymek 
Fabiańczyk (24 kg), Kry-
stian Kacprzak (36 kg), Ni-
kolas Krzemiński (50 kg), 
Eryk Zdanowski (50 kg). Na 
najniższym stopniu podium 
stanęli: Stanisław Trzciński 
(28 kg), Adrian Ciechoński 
(46 kg), Mateusz Mergner 
(27 kg), Igor Sierociński 
(36 kg). Piąte miejsce zajął 
Aleksander Fabiańczyk (39 
kg), ponadto udział w za-
wodach wziął Mateusz Jan-
ke (26 kg).

Worek medali z Płocka dla 
sochaczewskich klubów



236 listopada 2018  nr 23 (1323)
SOCHACZEWSKA

SPORT

Wydawca:
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
Redaguje zespół: 
Daniel Wachowski (redaktor naczelny) 
(daniel.wachowski@sochaczew.pl) 
Jolanta Śmielak-Sosnowska (jolanta.sosnowska@sochaczew.pl) 
Agnieszka Poryszewska (agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl) 
Sebastian Stępień (sebastian.stepien@sochaczew.pl 
Maciej Frankowski (sport) (maciej.frankowski@sochaczew.pl)

administracja strony www: 
Sebastian Stępień
operator DTP:
Sebastian Stępień

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania 
niezamówionych tekstów.

kontakt:
tel. 862-23-55, 
862-22-35 (wew. 470, 471, 472)
adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 21 (Kramnice)
96-500 Sochaczew, 
pok. 312

e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
www: www.ziemia-sochaczewska.pl
Druk: GRUPA WM Sp. z o.o. 
10-364 Olsztyn, 
ul. Tracka 5
Nakład 5000 egz.

SOCHACZEWSKA

Adres redakcji „ZS” 
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21
e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl

PIŁKA NOŻNA PIŁKA NOŻNA

Zawodnicy trenera Pawła Rzy-
mowskiego pożegnali się z wła-
sną publicznością w niedzie-
lę 28 listopada. Podejmowali 
na stadionie przy ul. Chopina 
drużynę GKS Góra. Relację z 
tego spotkania napisał Nor-
bert Prengowski, młody adept 
dziennikarstwa sportowego:
„Bzura od początku zaatako-
wała i już na początku meczu 
zagroziła bramce rywali. Po 
strzale z rzutu wolnego piłka wy-
lądowała na poprzeczce bramki 
GKSu. Pierwszy gol padł już w 
12. minucie a jego zdobywcą zo-
stał Kamil Wojciechowski, któ-
ry wykorzystał dogodną sytu-
ację sam na sam z bramkarzem. 
Ekipa biało-zielonych zbyt długo 
nie pocieszyła się prowadzeniem, 
bo siedem minut później goście z 
Góry, po strzale z rzutu karne-
go, zdobyli gola wyrównującego. 
Goście wielokrotnie próbowa-
li atakować bramkę chodakow-
skiej ekipy. Szczególnie niebez-
pieczne było, pozornie łatwe do 
obrony, uderzenie głową z ok. 16 
metrów, było jednak ono niecel-
ne i wylądowało obok bramki.

Bzura wyszła na prowa-
dzenie w 28. minucie a na listę 
strzelców ponownie wpisał się 
Kamil Wojciechowski. 

Drużyna gości robiła dużo 
strat w fazie rozgrywania, co po-
zwalało chodakowskim piłka-
rzom zbierać większość „drugich 
piłek”. Trzy minuty po przerwie 
prowadzenie dla biało-zielo-
nych podwyższył Jan Wierzbic-
ki, który w sprytny sposób oki-
wał obrońcę i wykończył akcję 
strzałem z półwoleja.

Chodakowska drużyna za-
częła zdecydowanie przeważać. 
Szczególnie należy pochwalić Ka-
mila Kacprzaka, który świet-
nie rozgrywał i prowadził grę 
oraz Adama Żółtowskiego, któ-
ry świetnie podłączał się do ak-
cji ofensywnych. Dobra postawa 
zawodników trenera Pawła Rzy-
mowskiego doprowadziła do gola 

numer cztery, którego, po świet-
nym podaniu Jana Wierzbickie-
go oraz odbitym przez bramkarza 
strzale Kamila Wojciechowskiego, 
zdobył kapitan drużyny Jarosław 
Stencel. Ostatnie, piąte tra� enie, w 
drugiej minucie doliczonego czasu 
gry, zaliczył Adrian Tomczyk”.

Na zakończenie rundy je-
siennej, w sobotę 3 listopada, 
chodakowcy piłkarze wybrali 
się do Nowego Duninowa, aby 
zmierzyć się, z zajmującą ostat-
nie miejsce w tabeli tamtejszą 
Wisłą. Tak jak można było się 
spodziewać, biało-zieloni urzą-
dzili sobie „strzelaninę”. Dwu-
cyfrowy wynik był blisko, osta-
tecznie zakończyło się na 9:0 dla 
Bzury. Do przerwy, po dwóch 
tra� eniach Jana Wierzbickie-
go i jednym Adriana Tomczy-
ka, było 3:0. W drugiej części 
gry drogę do bramki gospoda-
rzy dwukrotnie (kompletując 
hat-tricka) znalazł Adrian Tom-
czyk. Dwie bramki strzelił też 
Kamil Wojciechowski, a po jed-
nej Dawid Stypuła i Kamil Kac-
przak. 

Sukces Bzury Chodaków 
to wynik skuteczności piłka-
rzy. Biało-zieloni w 11 ligowych 
meczach strzelili 54 gole. Naj-
lepszym napastnikiem druży-

ny jest Kamil Wojciechowski, 
który jesienią 16 razy tra� ał do 
bramki rywali. Tuż za nim, z 
trzynastoma golami, na liście 
strzelców jest Adrian Tomczyk. 
Trzeci, z ośmioma bramkami 
na koncie, jest Jan Wierzbicki. 

W ostatnim numerze naszej 
gazety wkradł się „chochlik”. 
Przewaga Bzury Chodaków nad 
Błękitnymi Gąbin wciąż (po 11. 
kolejce) wynosi dwa punkty. 
Wszystko wskazuje, że to mię-
dzy tymi dwoma drużynami 
rozegra się walka o awans do 
Ligi Okręgowej w przyszłym se-
zonie. Drużyny spotkają się w 
rundzie rewanżowej już w ra-
mach pierwszej kolejki wiosną. 

Mecz rozegrany zostanie w Gą-
binie. Przypomnijmy, że przy ul. 
Chopina biało-zieloni zremiso-
wali z Błękitnymi 1:1. 

Tabela po XI kolejkach
1. Bzura Chodaków 31 54-10
2. Błękitni Gąbin 29 34-7
3. Zorza Szczawin Kościelny 21 24-21
4. Spójnia Mała Wieś 19 38-19
5. Wicher Cieszewo 18 26-22
6. GKS Góra 14 21-23
7. Szopen Sanniki 13 25-27
8. ULKS Ciółkowo 13 11-17
9. Wisła Główina-Sobowo 11 17-33
10. Polonia Radzanowo 8 17-25
11. Mazowia Słubice 7 7-28
12. Wisła Nowy Duninów 1 1-43

Bzura mistrzem jesieni
Chodakowcy piłkarze są w tym sezonie niepokonani. Biało-zieloni zostali 
mistrzami jesieni w płockiej A-klasie. W ostatniej kolejce Bzura Chodaków 
rozgromiła na wyjeździe drużynę Wisły Nowy Duninów 9:0.

Bzura Chodaków – GKS Góra 5:1 (2:1)
Wisła Nowy Duninów – Bzura Chodaków 0:9 (0:3) W sobotę 17 listopada w hali 

sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 6 rozegrany zostanie 
pierwszy z cyklu Halowych 
Turniejów Piłki Nożnej, któ-
rych organizatorem jest Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zawody rozpoczną się o go-
dzinie 10.00. Głównym spon-
sorem jest Pizzeria Atmosfera. 
Zgłoszenia drużyn przyjmowa-
ne będą do 14 listopada. Należy 
je kierować na adres mailowy: 
halowasochaczew@wp.pl. Do-
datkowe informacje pod nume-
rem telefonu 667 080 171.

Każda z drużyn może skła-
dać się maksymalnie z 10 osób, 
które ukończyły 16 lat. W grze 
bierze udział po pięciu zawod-

ników, w tym bramkarz. Sys-
tem rozgrywek i czas gry zo-
stanie ustalony po zamknięciu 
listy zgłoszeniowej w dniu 15 li-
stopada.

Cztery najlepsze drużyny 
otrzymają pamiątkowe pucha-
ry. Ponadto organizatorzy przy-
znają nagrody indywidualne, 
dla najskuteczniejszego strzel-
ca, najlepszego bramkarza oraz 
najlepszego zawodnika turnie-
ju. 

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji planuje w tym sezo-
nie organizację w sumie trzech 
turniejów w Szkole Podstawo-
wej nr 6. Kolejne zawody odbę-
dą się w terminach 8 grudnia 
oraz 26 stycznia.

Rozpoczęcie sezonu 
halowego MOSiR

To była dobra runda dla so-
chaczewskich piłkarzy. Bzura 
utrzymała fotel lidera w A-kla-
sie, Orkan został mistrzem 
jesieni w płockiej B-klasie. 
Przedstawiamy pełny skład 
oraz trochę statystyki drużyny 
grającej przy ul. Warszawskiej.

W siedmiu spotkaniach roze-
granych jesienią w barwach KS 
Orkan Sochaczew zagrało w 
sumie 25 zawodników - bram-
karze: Antoni Gomza, Dawid 
Kuśmider; zawodnicy z pola: 
Przemysław Adamiak, Grze-
gorz A� ek, Przemysław Bar-
dziński, Cezary Czarnecki, 
Piotr Czarnecki, Kamil Dłutek, 
Adam Jastrzębski, Radosław Ja-
worski, Kamil Jeznach, Łukasz 
Kobierecki, Robert Kołodziej-
czak, Damian Maćkiewicz, 
Adam Majewski, Patryk Ma-
linowski, Rafał Mencel, Jakub 
Pietrzyk, Adrian Rogala, Mate-
usz Rogala, Adrian Rzeźniczek, 
Jakub Sobieraj, Kamil Śmigiel, 
Ernest Świstak, Arkadiusz Wi-
dyński. Trenerem drużyny jest 
Józef Szajewski.

Sochaczewscy   piłkarze 
w meczach ligowych strzeli-
li w sumie 30 bramek i stra-
cili sześć. Zdecydowanie naj-
skuteczniejszym   snajperem 

Orkana, z 15 golami na kon-
cie, został Cezary Czarnecki. 
Cztery bramki strzelił Arka-
diusz Widyński, trzy Grzegorz 
A� ek. 
Wyniki Orkana w rundzie jesiennej:
Orkan Sochaczew - Sparta Mochowo 2:0 (1:0) 
Zjednoczeni Bulkowo – Orkan Sochaczew 2:1 (1:0) 
Orkan Sochaczew - Relax Miszewo 11:0 (6:0
Orkan Sochaczew - Czarni Rempin 5:2 (4:1) 
Orkan Sochaczew - Unia II Czermno 4:1 (3:0) 
Orkan Sochaczew - Lwówianka Lwówek 4:0 (2:0) 
Huragan Bodzanów – Orkan Sochaczew 1:3 (0:1) 

Seniorzy zakończyli rundę, 
lecz wciąż gra młodzież. Wcho-
dzimy także w okres halowych 
zmagań piłkarzy. KS Orkan 
zorganizuje w dwie listopadowe 
niedziele turnieje w hali Szko-
ły Podstawowej nr 6. „Młodzi-
cy” (rocznik 2006) będą rywa-
lizować 18 listopada. Tydzień 
później walczyć w hali przy ul. 
Staszica będą „Orliki” (rocznik 
2008 i młodsi). Początek obu 
turniejów zaplanowano na go-
dzinę 9.00. 

Podsumowanie rundy




