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Tak świętowaliśmy 
100 lat wolności
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Było to pierwsze po nie-
dawnym remoncie spotka-
nie w sochaczewskim mu-
zeum. Zebranych powitali 
burmistrz Piotr Osiecki i dy-
rektor placówki Paweł Roz-
dżestwieński. Obydwaj pod-
kreślali, że jest to doskonała 
okazja do wprowadzenia do 
mających nastąpić kolejnego 
dnia uroczystości. 

Wystawa „Legiony Pol-
skie” powstała przy współ-
pracy muzeum z Komendą 
Powiatową Policji. Przygoto-
wano kilka gablot, dokumen-
tujących działania niepodle-
głościowe, zawierających na 
przykład pamiątkowe karty, 
dokumenty czy gazety. Eks-
pozycję przybliżył komen-
dant Michał Safj ański, pry-
watnie pasjonat historii. Z 
kolei wystawa „Czerwonym 
tramwajem do przystanku 
niepodległość” to dzieło Pio-
tra Wdowiaka, byłego kon-
sula RP na Litwie. W sobotę 
można było również wysłu-
chać jego wykładu „Dzie-
dzictwo ideowe Marszałka 
Józefa Piłsudskiego”.

Jak mówił, choć z wy-
kształcenia jest rusycystą, to 

możliwość pracy na Litwie i 
kontaktu ze świadkami hi-
storii oraz ich potomkami, 
jednoznacznie ukierunko-
wały jego zainteresowania. 
Zajął się badaniem drama-
tycznych losów Polaków 
na tle splatającej się histo-
rii Polski i Litwy. Rody Pił-
sudskich, Narutowiczów 
czy Miłoszów to tylko kilka 
przykładów. Wielka polityka  
i zmiany granic dzieliły ludzi 
i kształtowały ich poglądy. 
Konsul przypomniał m. in. 
losy braci Józefa i Bolesława 
Piłsudskich. Bolesław, znany 
etnograf, rozgoryczony ży-
ciem, zmarł przedwcześnie 
w Paryżu. Prawdopodobnie 
popełnił samobójstwo. Piotr 
Wdowiak, uzupełniając swój 
wykład prezentacją multi-
medialną, zabrał zebranych 
w podróż przez ówczesną 
Europę, nie koncentrując się 
jedynie na marszałku Pił-
sudskim, ale pokazując w 
szerokim kontekście ludzi, 
miejsca i wydarzenia, które 
złożyły się na rzeczywistość 
ówcześnie żyjących. 

Po wykładzie odbyła się 
promocja książki „Kalen-

darium Sochaczewa 1918-
1939” autorstwa Bogusława 
Kwiatkowskiego. Została 
ona przygotowana specjal-
nie z myślą o obchodach 
100-lecia odzyskania nie-
podległości. Publikację na-
być można w MZSiPnB w 
cenie 20 złotych (codzien-
nie, w godzinach 10:00-
16:00). Równolegle swoje 
rzeźby i obrazy zaprezen-
towali również Bartłomiej 
Kurzeja oraz Marcin Hugo-
-Bader.

Agnieszka Poryszewska

Preludium obchodów
W przededniu 11 listopada, w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaplanowano kilka wydarzeń, stano-
wiących preludium do jubileuszowych obchodów. O godz. 14:00 otwarto wystawy „Czerwonym tramwajem do przystanku 
niepodległość” oraz „Legiony Polskie”. Swoje najnowsze wydawnictwo promował Bogusław Kwiatkowski. 

Piotr Wdowiak zaprosił zebranych w historyczną podróż

Bogusław Kwiatkowski opowiadał o swojej najnowszej książce

Więcej na temat publikacji 
w następnym wydaniu „Ziemi 
Sochaczewskiej”
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Byliśmy świadkami histo-
rycznych wydarzeń - premie-
ry musicalu „I Iskra tylko”, 
dwóch koncertów sześciu so-
chaczewskich chórów wy-
stępujących jako Chór Nie-
podległa, premiery opery 
„Krakowiacy i Górale”, od-
słonięcia popiersia mar-
szałka Piłsudskiego, wielu 
koncertów, przeglądów, fe-
stiwali i imprez sportowych 
spod znaku niepodległej. 
Ostatnie dwanaście miesięcy 
upłynęło pod znakiem przy-
gotowań do kulminacji ob-
chodów stulecia wolności, a 
te odbyły się 10 i 11 listopada.

Złożenie kwiatów na gro-
bach Włodzimierza Ignace-
go Garbolewskiego oraz ma-
jora Feliksa Kozubowskiego 
rozpoczęło niedzielne ob-
chody stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Włączyli się w nie socha-
czewscy harcerze. Ulicami 
Ryszarda Kaczorowskiego 
oraz Romualda Traugutta 
przeszedł pochód, na które-
go czele szły zuchy trzyma-
jące dwudziestometrową fl a-
gę Polski. 

Najpierw jednak pod huf-
cem odsłonięto tablicę upa-
miętniającą setną rocznicę 
odzyskania niepodległości i 
sto lat polskiego harcerstwa. Z 
tej okazji do Sochaczewa przy-

jechali zaprzyjaźnieni z nim 
harcerze. Następnie wszyscy 
oni, wraz z mieszkańcami i 
przedstawicielami samorzą-
du przemaszerowali pod ko-
mendę straży pożarnej, gdzie 
odsłonięto popiersie Hono-
rowego Obywatela Sochacze-
wa, marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Przypomnijmy, że jest 
to replika rzeźby dłuta prof. 
Konstantego Laszczki. Pod 
pomnikiem kwiaty złożyły re-
prezentacje władz, radnych, 
związków zawodowych, po-
licji, wojska, harcerstwa oraz 
klubów sportowych. Zebra-
ni wysłuchali prelekcji Jakuba 
Wojewody z sochaczewskiego 
muzeum poświęconej życiu 
i działalności Józefa Piłsud-
skiego. Wartę przy pomniku 
wystawiło wojsko oraz Muze-
alna Grupa Historyczna II/18 
pp. Poświęcenia popiersia do-
konał ks. Piotr Żądło, pro-
boszcz parafi i św. Wawrzyńca 
i diecezjalny kapelan policji. 

Zarówno poseł Maciej 
Małecki, jak i burmistrz Piotr 
Osiecki w swoich przemówie-
niach podkreślali to, jak prze-
łomową rocznicę świętujemy. 
Nawiązywali do roli wartości 
patriotycznych i tego, że tak 
naprawdę każdego dnia my 
wszyscy wkładamy wysiłek w 
budowanie naszej ojczyzny.

Agnieszka Poryszewska

Chwała bohaterom i wolnej Polsce 
Pod wieloma względami obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na ziemi sochaczewskiej były wy-
jątkowe. Za nami ponad sto wydarzeń, jakie odbywały się przez miniony rok. W świętowanie włączyły się szkoły, przedszkola, 
organizacje pozarządowe, miejskie jednostki kultury i sportu, szkoła muzyczna, służby mundurowe, harcerze i wielu innych.

Popiersie Józefa Piłsudskiego stanęło przed komendą straży pożarnej Młodzi patrioci

Pomnik poświęcił 
dziekan Piotr Żądło

Marszałkowi cześć oddały m.in. poczty sztandarowe

Wolnej Polski i wolnego Sochaczewa nie dostaliśmy w prezencie. 
Wolność tę wymodliły i wywalczyły pokolenia polskich patriotów. Za 
nami kilkadziesiąt wydarzeń patriotycznych poprzedzających dzisiejsze 
obchody. Wszystkie one miały wspólny mianownik: upamiętnienie 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Oddaliśmy hołd tym, którzy 
tworzyli zręby państwa polskiego. Nie zapomnieliśmy o tych, którzy 
oddali życie w obronie naszej ojczyzny i naszego miasta  oraz tych, 
którzy dwukrotnie podnosili nasze miasto z ruin. Jesteśmy dumni z 
dokonań naszych poprzedników i z podziwem patrzymy na ich boha-
terstwo, niezłomność i oddanie miastu. Zwieńczeniem obchodów 11 
listopada jest odsłonięcie popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego. Ma 
ono symboliczny wymiar. Nie byłoby to możliwe bez przychylności spadkobierców prof. Laszczki 
i społeczności gminy Dobre, gdzie mieści się muzeum poświęcone profesorowi. Popiersie 
wykonane przez rzeźbiarza Mariusza Wasilewskiego dokładnie odzwierciedla oryginał. W ten 
sposób symbolicznie nasz pierwszy honorowy obywatel wraca do miasta. Miejsce usytuowania 
postumentu jest również nieprzypadkowe. Jest to fronton budynku komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej. Odzwierciedla ono szacunek, jakim darzą strażaków mieszkańcy Sochaczewa. Jest 
to też wyraz wdzięczności mieszkańców dla ich poprzedników, którzy sto lat temu rozbrajali 
okupantów i wywiesili po raz pierwszy po 123 latach niewoli naszą fl agę. Niech Marszałek zawsze 
będzie dla nas wzorem i patronuje naszym przyszłym dokonaniom. Pamiętajmy, że naród, który 
traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorem ludzi zajmujących dane terytorium.

WYSTĄPIENIE BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO
Dziś z dumą stoimy pod fl agą biało-czerwoną. Sto lat temu powróciła 
Polska. Sto lat temu nasi przodkowie zdali egzamin i spełnili marzenia im 
współczesnych, ale także powstańców, poetów i pisarzy, całych pokoleń 
rodzin - mówił. - Nasi przodkowie nie zatrzymali się jednak 11 listopada 1918 
roku. Gdyby tak było, Polska byłaby niewielkim krajem, takim jak oferowały 
to zachodnie mocarstwa. Tymczasem oni zbudowali Gdynię, Centralny 
Okręg Przemysłowy, silną armię, wywalczyli granicę, obronili Polskę, ale i 
całą Europę przed rosyjskim komunizmem. O tym musi pamiętać Polska i 
Europa. W roku 1920 Europę ocalił kraj, którego dwa lata wcześniej nie było 
nawet na mapie. Nie byłoby tego zwycięstwa bez gorących serc naszych 
przodków. Dziś w naszych rękach jest teraźniejszość i przyszłość Polski, jej niepodległość zależy od każ-
dego dnia i każdego z nas. Mówiąc o polskim narodzie wpatrujemy się w tych, którzy żyli tu przed nami, 
również w naszym mieście. Pamiętajmy o świadkach śmierci Bolesława Krzywoustego, budowniczych 
sochaczewskiej kasztelanii, rycerstwie, tych, którzy z Władysławem Jagiełłą poszli pod Grunwald pobić 
Krzyżaków, oraz tych, którzy  ruszyli z Janem III Sobieskim pod Wiedeń. Nasze spojrzenia kierujemy 
również na tych, którzy słuchali w Sochaczewie koncertu Fryderyka Chopina dla żołnierzy gen. Szembe-
ka, na powstańców i dzielnych sochaczewskich strażaków, żołnierzy majora Kozubowskiego i żołnierzy 
państwa podziemnego, tych którzy odbudowywali Sochaczew z ruin. Gdy wspominam tamten czas, 
na myśl przychodzą mi słowa Josepha Conrada, które usłyszał od swojego opiekuna „Dokądkolwiek 
będziesz płynął, zawsze płyń do Polski”. Tak właśnie postępowali nasi rodacy, choć często ich serca 
biły pod mundurami różnych armii. Łączyło ich zawsze jedno - Polska. Chwała zwycięzcom z 1918 roku.

WYSTĄPIENIE POSŁA MACIEJA MAŁECKIEGO
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Stańcie do apelu - tymi słowa-
mi przywołano m.in. pamięć 
bohaterskich strażaków - Je-
rzego Iwanickiego, komen-
danta powiatowej OSP, pod 
którego dowództwem w cza-
sie oblężenia i walk niemiec-
ko-rosyjskich o Sochaczew w 
1914 roku straż pełniła obo-
wiązki policji, dostarczała 
żywność, ratowała rannych i 
dokonywała pochówku zabi-
tych. Władysława Księżopol-
skiego - adiutanta straży, któ-
ry w grudniu 1914 roku, nie 
bacząc na niebezpieczeństwo 
utraty życia, ze znajdujące-
go się w płomieniach miasta, 
z ostrzeliwanej remizy stra-
żackiej ocalił sztandar socha-
czewskiej straży pożarnej. 

Do udziału w apelu we-
zwano bohaterów listopa-
da 1918 roku - pierwsze-
go starostę sochaczewskiego 
Włodzimierza Garbolew-
skiego, pierwszego od cza-
sów rozbiorów komendanta 
miasta Wacława Przedpeł-
skiego, komendanta   socha-
czewskiej Ochotniczej Stra-
ży Obywatelskiej Henryka 
Świeżyńskiego, dowódcę  po-
wiatowego oddziału policji 
porucznika Rokickiego, sze-
regowego Michała Czapigo, 
który jako pierwszy po 123 
latach niewoli podniósł nad 
miastem fl agę narodową. 
Wspomniano także ochotni-
ków z niepodległościowych 
organizacji ziemi sochaczew-
skiej, druhów strażaków, 
członków Ochotniczej Stra-
ży Obywatelskiej, żołnierzy 
tajnej Polskiej Organizacji 
Wojskowej, którzy 11 listopa-
da 1918 roku rozbili garnizon 
300 żołnierzy niemieckich w 
Sochaczewie. 

Uroczystość zakończy-
ła salwa honorowa na część 
poległych i odegranie „Hasła 
Wojska Polskiego”.

W obchodach pod pomni-
kiem Piłsudskiego i w ape-
lu wojskowym wzięli udział 
m.in. poseł Maciej Małec-
ki, dowódca 3 Warszawskiej 
Brygady Rakietowej Obrony 
Powietrznej pułkownik An-
drzej Dąbrowski, Honorowi 
Obywatele Sochaczewa - Ta-
deusz Tomaszewski, Jan Ko-
peć, Krzysztof Wasilewski, 
burmistrz Piotr Osiecki wraz 
z zastępcami Markiem Fer-
gińskim i Dariuszem Dobro-
wolskim, przewodniczący 
rady miasta Sylwester Kacz-
marek wraz z zastępcą Arka-
diuszem Karasiem i radnymi 
miasta, wicestarosta Tade-
usz Głuchowski wraz z prze-
wodniczącym rady powiatu 
Andrzejem Kierzkowskim. 
Sejmik reprezentowali radni 
Adam Orliński i radny elekt 
Łukasz Gołębiowski. Hołd oj-
czyźnie oddali także komen-
danci straży pożarnej, policji, 
wójt gminy Sochaczew, miej-
skich jednostek i spółek, har-
cerze i zuchy z hufca ZHP. 

O godne uczczenie set-
nej rocznicy wolności za-
dbały poczty sztandarowe 
wystawione przez szkoły, or-
ganizacje kombatanckie, służ-
by mundurowe, klub Orkan, 
a także członkowie stowarzy-
szenia Muzealna Grupa Hi-
storyczna, którzy ubrani w 
historyczne mundury wysta-
wili wartę przy pomniku Pił-
sudskiego oraz grobach majo-
ra Kozubowskiego i starosty 
Garbolewskiego.

Daniel Wachowski

Bohaterowie, stańcie do apelu!
W niedzielne popołudnie na placu Ko-
ściuszki odbyła się uroczystość wojskowa. 
Dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakie-
towej Obrony Powietrznej stacjonującej w 
Bielicach, pułkownik Andrzej Dąbrowski, 
dokonał przeglądu pododdziałów, poczet 
fl agowy wystawiony przez Państwową Straż 
Pożarną podniósł fl agę na maszt, odegrany 
został Mazurek Dąbrowskiego. Chwilę póź-
niej odczytano apel pamięci.

Poczet flagowy w historycznych mundurach strażackich

Goście uroczystości podczas apelu poległych

Salwa honorowa na cześć bohaterów Sochaczewa Na obchody licznie przybyły poczty sztandarowe

Biało-czerwona zawisła nad 
miastem

Pułkownik Dąbrowski dokonuje 
przeglądu pododdziałów
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Specjalnie na potrzeby tego spek-
taklu przygotowano ponad 300 
obrazów i animacji laserowych 
przedstawiających wybitne po-
stacie z historii Polski, powstania 
i zrywy narodowościowe, prze-
łomowe bitwy oraz wydarzenia 
polityczne, które zaważyły na lo-
sach naszej ojczyzny. 

Aby nadać wyraz szczegól-
nej polskości, w warstwie mu-
zycznej wykorzystano frag-
menty utworów kompozytorów 
polskich m.in. Chopina, Pade-
rewskiego,   Nowowiejskiego, 
Dębskiego, Kaczmarskiego oraz 
fragmenty pieśni patriotycznych.

Sceną dla spektaklu świateł 
był ekran, który stanowiła płach-
ta rozciągniętego, półprzeźro-
czystego materiału, dzięki któ-
remu odbiorcy mogli widzieć 
misternie ułożone z laserów wzo-
ry. Źródłem obrazu były specjal-
ne laserowe rzutniki, ustawione, 
odwrotnie niż w przypadku tra-
dycyjnego wyświetlania obra-
zów, za ekranem. Dla osiągnięcia 
dodatkowego efektu głębi, przed 
widownią ustawione zostały ma-
szyny wypuszczające dym, któ-
ry stanowił dodatkowy punkt za-
czepienia dla laserowych świateł.

W widowisku nie zabrakło na-
wiązania do naszego miasta. W ob-
szernym fragmencie zaprezento-
wana została historia Sochaczewa 
od momentu pojawienia się o nim 
pierwszych wzmianek historycz-
nych, aż do dzisiejszych czasów.

Wydarzenie przypadło do 
gustu mieszkańcom, którzy 
szczelnie zapełnili plac Kościusz-
ki. „Świetny pomysł i profesjonal-
ne wykonanie. Brawa dla pomy-
słodawców i realizatorów. Bardzo 
mi się podobało.”, „Przemawiają-
ce do każdego Polaka, który ko-
cha swoją ojczyznę.”, „Było super! 
Oby więcej takich pokazów było 
w naszym mieście”, to tylko nie-
które z opinii, jakie zostawili so-
chaczewianie pod informacją o 
widowisku na profi lu facebooko-
wym miasta. 

Pokaz został zorganizowany 
na zlecenie Urzędu Miasta w So-
chaczewie przez fi rmę z Krakowa.

Sebastian Stępień

Historia laserem spisana
Ważną częścią uroczystości był zorganizowany w sobotę na placu Kościuszki po-
kaz laserów. Tłumnie zebrani mieszkańcy, za pośrednictwem kolorowych świa-
teł i komputerowych animacji, przypomnieli sobie historię polskiej państwowości. 
Miłym akcentem pokazu był fragment odnoszący się bezpośrednio do naszego miasta.

Sochaczewskie obchody 
setnej rocznicy polskiej 
niepodległości miały też 
bardzo symboliczny wy-
miar, pozwoliły cofnąć się 
do czasów II Rzeczypo-
spolitej, poznać sytuację 
w jakiej przyszło budować 
zręby państwowości.

11. listopada, tuż po odsło-
nięciu popiersia marszał-
ka Piłsudskiego, z okna dzi-
siejszego Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą, gdzie nie-
gdyś mieścił się ratusz, z 
dawnego gabinetu burmi-
strzów Piotr Osiecki od-
czytał fragmenty przemó-
wienia wygłoszonego 90 lat 
temu przez jego poprzedni-
ka Jerzego Przedpełskiego. 
Burmistrz przemawiał 22 
lipca 1928 roku w Kaliszu 
na Zjeździe delegatów miast 
i wsi poszkodowanych przez 
wojnę i jego wystąpienie 
wydano potem drukiem.

Odczytane fragmenty 
odnosiły się do zniszczeń, 
jakich doświadczyło nasze 
miasto w czasie wojny i tra-
gicznej sytuacji miejscowej 
ludności. Jak powiedział 
Piotr Osiecki, dramatycz-
ne słowa Jerzego Przedpeł-
skiego są błaganiem o po-
moc kierowanym do władz 
państwowych, bo władze 
lokalne samodzielnie nie 
udźwigną odbudowy mia-

sta. Pokazują nam, jakie 
były pierwsze lata naszej 
wolności.

Dowiadujemy się z nie-
go, że „miasto Sochaczew 
do tej pory odbudowało za-
ledwie około 60 proc. znisz-
czonych budowli. Jakkolwiek 
od chwili zakończenia wojny 
upłynęło już lat 10, zrujno-
wanych posesji miasto liczy 
jeszcze 112 i na odbudowę 
tych posesji potrzebuje oko-
ło 5 mln zł., po doliczeniu 
zaś sum potrzebnych na bu-
dynki komunalne (hale tar-
gowe z lokalami mieszkal-
nymi na piętrach, racjonalna 
elektrownia, założenie par-
ku i odpowiednie zadrzewie-
nie miasta, przeprowadze-
nie wodociągów i kanalizacji) 
suma ta wzrośnie do 7 mln zł. 
Miasto Sochaczew liczy w tej 
chwili około 7,5 tys. miesz-
kańców (przed wojną około 9 
tys.) i posiada 285 nierucho-
mości z których 90 proc. zo-
stało spalonych, straty Socha-
czewa w nieruchomościach 
wynoszą 2,8 mln rubli w zło-
cie (...). Burmistrz Przedpeł-
ski informuje, że zwrócił się 
do Ministerstwa Skarbu z 
prośbą o przyznawanie mia-
stu corocznie 1 mln zł na od-
budowę i rozbudowę miasta 
„jednakże i ta suma, o ile bę-
dzie nam przyznana, zaspo-
koić może tylko częściowo 
potrzeby naszych obywate-
li”. (daw)

Dramatyczne 
wołanie o pomoc
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Impreza była podsumowa-
niem całorocznych działań 
związanych z trzema ważnymi 
dla harcerzy rocznicami: stu-
leciem odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, stuleciem 
utworzenia Związku Harcer-
stwa Polskiego oraz 80-leciem 
powstania Hufca Ziemi So-
chaczewskiej. W zlocie wzięło 
udział ponad trzysta osób. 

- Chcieliśmy przez to 
przedsięwzięcie pokazać mię-
dzy innymi, że od 100 lat har-
cerze codziennie pełnią waż-
ną służbę i kierują się w życiu 
najwyższymi wartościami. To 
dowód na to, że harcerski sys-
tem wychowania młodych lu-
dzi, oparty na wspieraniu we 
wszechstronnym rozwoju i 
kształtowaniu ich charakterów, 
poprzez stawianie wyzwań jest 
skuteczny i działa już od ponad 
wieku - mówi komendant huf-
ca Krzysztof Wasilewski.

Weekendowe   obchody 
rozpoczęły się w sobotę od 
gry miejskiej pn. „Miej serce 
biało-czerwone”, podczas któ-
rej harcerze wybrali się w po-
dróż po mieście, gdzie pozna-
li miejsca związane z historią. 

Największe atrakcje za-
planowano jednak na niedzie-
lę. Odbył się m.in. harcerski 
apel, druhny i druhowie od-

Potrójna rocznica

Komendant oraz goście uroczystości uczcili pamięć Ryszarda Kaczorowskiego

Zlot był okazją do odnowienia przyrzeczeń harcerskich i wielu patriotycznych przeżyć

„Takie będą Rzeczypospo-
lite, jak ich młodzieży cho-
wanie”. W roku obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę   niepodległości, 
szczególnie zwraca się uwa-
gę na wychowanie do warto-
ści i kształtowanie patriotycz-
nych postaw wśród uczniów. 
Pedagogiczna Biblioteka w 
Sochaczewie, zorganizowa-
ła konferencję pod ogólnym 
hasłem Wychowanie przez 
czytanie. 

W programie, obok wy-
kładów Wychowanie przez 
przykład i Wychowanie w 
patriotyzmie, znalazły się wy-
stąpienia przedstawicieli lo-
kalnych muzeów.

Jednym ze sposobów na 
dobre wychowanie jest czy-
tanie. Obcowanie z wybraną 
książką, zarówno w domu jak 
i w szkole, tym najtańszym 
i ogólnodostępnym narzę-
dziem, sprzyja ogólnemu roz-
wojowi dzieci, ale też wzmac-
nia przywiązanie do kraju 
rodzinnego.

Wykład Katarzyny Wi-
śniewskiej przypomniał zebra-
nym, że dorośli swoim przy-
kładem, systemem wartości, 
postawą wpływają na kształto-
wanie osobowości dzieci, są dla 
nich wzorem do naśladowania. 
Czy wymagając od dzieci, wy-

magamy od siebie? Czy ocze-
kując, aby czytały książki, sami 
to robimy? Nie trzeba udowad-
niać, że czytający rodzice/do-
rośli, to lubiący książki dzieci. 
Pięknie o wychowaniu, w opar-
ciu o literaturę dla dzieci, mó-
wiła także inna prelegentka, 
Sylwia Bąbik. Skupiła się na  ty-
tułach z wątkami patriotyzmu, 
a zaczęła swoją wypowiedź od 
słów Cycerona ”Żadne miejsce 
nie powinno być milsze dla Cie-
bie od Ojczyzny”. 

W wychowaniu do war-
tości i umiłowaniu Ojczyzny  
pomocne są instytucje, któ-
re cele te realizują na co dzień 
poprzez swoją ofertę edu-
kacyjną. Jakub Wojewoda z 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą w Sochaczewie, Katarzyna 
Marzęcka z Zespołu Eduka-
cji Domu Urodzenia Frydery-
ka Chopina i Parku w Żelazo-
wej Woli i Łukasz Popowski 
z Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej w Sochaczewie, po kolei, 
z wielkim entuzjazmem, opo-
wiadali, jak obecnie wyglą-
dają lekcje muzealne i przed-
stawili propozycje dla szkół 
i przedszkoli. Teraz to miej-
sca, gdzie dzieci doświadcza-
ją, eksperymentują, bawią się, 
tworzą i w ten sposób uczą się, 
także patriotyzmu. 

E.Sz.

Wychowanie 
przez czytanie

Coraz bliższe relacje łączą 
nasze miasto z Trokami 
na Litwie. Nasza delegacja 
uczestniczyła w święcie tego 
miasta, a w czerwcu goście z 
Troków przyjechali na Święto 
Mieszkańców – Dni Socha-
czewa 2018. 

Kilka dni temu mer rejo-
nu trockiego Edita Rudelie-
ne oraz zastępca mera Ma-
ria Pucz przesłały do ratusza 
list z życzeniami z okazji set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. List 
adresowany jest do wszyst-
kich mieszkańców Sochacze-
wa. Władze Troków podkre-
ślają, że historia państwa nie 
kończy się w momencie od-

zyskania suwerenności, ona 
tworzy się codziennie, a dziś 
każdy swój czyn poświęcamy 
przyszłości naszej ojczyzny. 
Zaznaczają także, że „rela-
cje pomiędzy naszymi samo-
rządami od zawsze były i są 
bardzo ważną częścią współ-
pracy   międzynarodowej, 
partnerstwa i naszej przyjaź-
ni. Wierzymy, że będziemy 
kontynuować bliską i owocną 
współpracę na rzecz polsko-li-
tewskiej przyjaźni”. 

Równie ciepłe życzenia 
pomyślności i kolejnych 100 
lat pokoju przesłały władze 
ukraińskiego Gródka, z któ-
rym nasz samorząd współ-
pracuje od ponad 25 lat.

Daniel Wachowski

Gratulują nam 100 lat

Przemarsz z dwudziestometrową fl agą, tradycyjny harcerski apel, wypuszczenie 
stu biało-czerwonych balonów i gra miejska były elementami Zlotu Drużyn Hufca 
ZHP Sochaczew „Ku Niepodległości”, który odbył się w dniach 10 i 11 listopada.

nowili przyrzeczenie harcer-
skie, reprezentacje harcerzy i 
samorządowców złożyły kwia-
ty pod pomnikiem prezyden-
ta Ryszarda Kaczorowskiego. 
Następnie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą stulecie ZHP i 

stulecie niepodległości. Bardzo 
widowiskowym elementem 
był przemarsz harcerzy przez 
miasto z 20-metrową polską 
fl agą. Harcerze oraz zuchy 
uczestniczyły także we wszyst-
kich elementach obchodów 

Święta Niepodległości, w tym 
w odsłonięciu popiersia mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Tę 
część imprezy zakończyło wy-
puszczeniem w niebo stu bia-
ło-czerwonych balonów. 

Agnieszka Poryszewska
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Oprawę muzyczną mszy 
przygotował Chór Towarzy-
stwa Śpiewaczego Ziemi So-
chaczewskiej pod kierun-
kiem Ewy Szałapskiej.

- 100-lecie odzyska-
nia niepodległości wypa-
dło w niedzielę, a niedziela 
to Zmartwychwstanie, na-
rodziny do nowego życia. I 
Polska dostała takie drugie 
życie, dbajmy o nie - mówił 
ks. biskup w homilii. - Hi-
storia uczy, że kiedy jesteśmy 
jednością, działamy razem, 
zawsze wygrywamy, kiedy 
się kłócimy, przegrywamy. 
Bądźmy razem dla dobra 
nas wszystkich i naszej Oj-
czyzny, bo przecież polityka 
to troska o dobro wspólne, a 
nie o swoje - dodawał.

Podobny wydźwięk mia-
ła wypowiedź proboszcza 
Piotra Żądło, który, dzięku-
jąc za udział w mszy, pod-
kreślał, jak dobrze mieć w 
świątyni wszystkich razem. 
Zachęcał także do pozosta-
nia w kościele na koncert 
250-osobowego chóru Nie-
podległa. Chóru złożonego 
ze wszystkich tego typu ze-

społów działających w So-
chaczewie, od kilkulatków 
do seniorów. Wystąpiły więc 
połączone chóry Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II 
st., Towarzystwa Śpiewacze-
go Ziemi Sochaczewskiej, 
Chóru   Nauczycielskiego 
Vivace, zespołu wokalne-
go Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i zespołu wokalno-
-mundurowego „Patria”. 

Koncert znalazł wielu 
słuchaczy, którzy wypełni-
li kościół po brzegi,  w do-
datku nikt się nie ociągał w  
„pomaganiu” chórzystom.  
A sprzed ołtarza popłynę-
ły: „Z dolin tej ziemi”, „Mo-
dlitwa obozowa”, „Pierw-
sza kadrowa”, „Mazurek 
Dąbrowskiego”,   „Warsza-
wianka” i wiele innych pie-
śni. Tym ogromnym zespo-
łem, który brzmiał tak, że 
słuchacze ocierali łzy, dyry-
gowała  Iwona Niemyjska, 
akompaniował   Włodzi-
mierz Sieczkowski, a kon-
cert poprowadziła Joanna 
Niewiadomska-Kocik. 

D y r ygenci    poszcze-
gólnych chórów otrzyma-

li na koniec podziękowania 
oraz kwiaty, które wręczył 
wzruszony burmistrz Piotr 
Osiecki. To wzruszenie to-
warzyszyło także innym 
uczestnikom koncertu. 

Pojawiła się również re-
fl eksja, będąca kolejnym 
nawiązaniem do bycia ra-
zem. Bo jeśli tyle ludzi po-
trafi  wspólnie zaśpiewać i 
to zaśpiewać z całego serca, 
to dlaczego mieliby nie móc 
porozumieć się ze sobą.

Jolanta Sosnowska

Bądźmy razem nie tylko od święta
Msza za Ojczyznę oraz koncert chóru Niepodległa zakończył główne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Eucharystia, w której udział wzięły poczty sztandarowe, kompania honorowa wojska, władze wszystkich szczebli, 
radni, szefowie służb mundurowych, pracownicy wielu placówek i niezawodni mieszkańcy, koncelebrował biskup Wojciech 
Osial, a towarzyszyli mu dziekan boryszewski ks. Jacek Skrobisz oraz proboszcz sochaczewskiej parafi i ks. Piotr Żądło.
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W galerii „Most” oglądać 
można prezentację po-
święconą prof. Konstan-
temu Laszczce, autorowi 
pierwowzoru popiersia 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, które odsłonięto 
11 listopada przed komen-
dą straży pożarnej. Przy-
bliżamy sylwetkę artysty. 

Rzeźbiarz, ceramik, malarz 
i grafi k. Urodził się 3 wrze-
śnia 1865 roku w Makowcu 
Dużym koło Mińska Ma-
zowieckiego, zmarł 23 mar-
ca 1956 roku w Krakowie. 
Dzięki zdobyciu I nagrody 
w konkursie Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, w 
latach 1891-1896 przebywał 
na stypendium w Paryżu, 
Był ważną postacią pary-
skiej Polonii literacko-arty-
stycznej. Po powrocie z Pa-
ryża do 1899 mieszkał w 
Warszawie, następnie prze-
niósł się do Krakowa, gdzie 
objął katedrę rzeźby Aka-
demii Sztuk Pięknych, któ-
rą prowadził do 1935 r. W 
1971 w Dobrem koło Miń-
ska Mazowieckiego otwarto 
Muzeum imienia Konstan-
tego Laszczki.

W swej twórczości Kon-
stanty Laszczka ulegał 

wpływom Auguste’a Rodi-
na, co szczególnie zazna-
czyło się w rzeźbionych na 
początku XX wieku aktach 
kobiecych o symbolicznej 
wymowie. Tematem wie-
lu jego prac są wiejskie sce-
ny rodzajowe i typy ludowe. 
Oddzielną pozycję w dorob-
ku artysty stanowią portre-
ty, których wymodelował 
ponad setkę. 

W okresie Młodej Polski 
operował szkicową, bogatą w 
niuanse światłocieniowe for-
mą, którą cechowała ponad-
to asymetria oraz płynna, 
secesyjna linia. Za przykła-
dem Rodina często posługi-
wał się zabiegiem non fi nito, 
polegającym na pozostawie-
niu pewnych partii rzeźby 
w „nieukończonym”, szki-
cowym stadium. Zajmował 
się również rzeźbą monu-
mentalną, jednak większość 
wzniesionych według jego 
projektów pomników uległa 
zniszczeniu w czasie II woj-
ny światowej. Wielką pasją 
artysty była ceramika, któ-
rej z biegiem lat poświęcał 
się coraz bardziej. Malował 
także akwarelowe pejzaże, 
uprawiał grafi kę oraz rysu-
nek satyryczny.

(źródło - culture.pl)

Konstanty Laszczka - 
rzeźbiarz, ceramik, malarz

Historycy podejrzewali, że ta-
blica została skuta lub zdemon-
towana prawdopodobnie w 
czasie II wojny światowej, gdyż 
Niemcy nakazali usunięcie go-
deł państwowych z gmachów 
publicznych i prywatnych, nie 
później niż do 20 stycznia 1940 
roku. I zapewne wtedy tablica 
czcząca jubileusz wolności zo-
stała zniszczona.

Lata mijały, o jej istnieniu 
zapomniano i tylko przypa-
dek sprawił, że historia odżyła 
na nowo. Zaczęto dociekać, czy 
tablica, jak akt erekcyjny, prze-
trwała wojenną zawieruchę, a 
jeśli jakimś cudem tak, to gdzie 
może się znajdować? 

I tu otwiera się kolejny, rów-
nie ciekawy wątek tej historii. 
Po odkryciu skarbu w butelce, 
nagłośnieniu sprawy przez me-
dia, do Muzeum Kolei Wąsko-
torowej odezwał się były prze-
wodnik Andrzej Muszyński z 
sugestią, że tablica może znaj-
dować się w muzealnym ma-
gazynie i tam też po przejrzeniu 
zbiorów została odnaleziona. 
Jak tam trafi ła? Muzeum po-
dejrzewa, że skute fragmenty 
zebrał i schował w magazynie 
anonimowy kolejarz.

Andrzej Muszyński natra-
fi ł na tablicę w połowie lat 90. w 
magazynie PKP, znajdującym 
się przy torze nr 2. Powiadomił 
o tym fakcie zwierzchnika, za-
wiadowcę stacji Sochaczew, a 
ten przekazał fragmenty tablicy 
Muzeum Kolei Wąskotorowej. 
Krótko po tym przedwojenny, 
murowany magazyn został ro-
zebrany. Równo dwadzieścia 
lat temu pamiątkę przejął ów-
czesny dyrektor i twórca mu-
zeum wąskotorówki Czesław 
Gwara, który schował tablicę w 
magazynie jednostki. Nikt nie 
wiedział, skąd pochodziła, była 
bardzo zniszczona, zatem spo-
kojnie czekała niemal dwie de-
kady na rozwiązanie zagadki.

Warto przypomnieć, że 11 
listopada 1918 trudno było mó-
wić o lokalnych strukturach 
państwa polskiego, dlatego za 
rozbrajanie niemieckiego gar-
nizonu wzięli się strażacy wraz 
z Polską Organizacją Wojskową 
i miejscową ludnością. Przej-
mowali od zaborców budy-
nek po budynku, w tym także 
mający strategiczne znaczenie 
dworzec. Historycy podejrze-
wają, że udział w wyzwalaniu 
miasta mieli też pracownicy ko-
lei, stąd pomysł ufundowania 
ze składek i wmurowania tabli-
cy w pierwszą rocznicę odzy-
skania niepodległości.  

Teraz tablica, po przepro-
wadzonej renowacji, powra-
ca w godne miejsce. 10 listo-
pada została symbolicznie 
odsłonięta przez dyrektora mu-
zeum Radosława Koniecznego 
i stała się elementem wystawy 
stałej „Dzieje sochaczewskiej 
kolei wąskotorowej 1922-1984”. 
Wydarzenie to było elementem 
projektu pt. „Po wąskim torze 
ku niepodległości”. W jego ra-
mach w sobotę odbył się prze-
jazd pociągu Retro na trasie 
muzeum - Chodaków - mu-

zeum. Po powrocie na miejsce 
gości zaproszono na kolejowy 
piknik z wątkami patriotycz-
nymi. Była m.in. Muzealna 
Gra Terenowa w Poszukiwaniu 
Bryki Marszałka Piłsudskiego, 
przejażdżki drezyną, prezenta-

cja wagonu barowego, warszta-
ty plastyczne dla najmłodszych 
i ognisko z pieczeniem kiełba-
sek oraz prelekcja poświęco-
na sochaczewskim drogom do 
wolności. 

Daniel Wachowski

Cudem ocalona, w kolejowych 
magazynach spędziła 80 lat
To historia jak z fi lmu. 3 lutego 2016 roku, gdy remontowano dworzec PKP w Sochaczewie, robotnicy za-
brali się za usuwanie fragmentów tynku ze ściany od strony peronów. W pewnej chwili natrafi li na praw-
dziwy skarb sprzed niemal wieku. W szklanej butelce znaleźli akt erekcyjny tablicy pamiątkowej z 1919 
roku oraz trzy polskie banknoty - dwa półmarkowe i jedną markę polską. Dokument zawierał informację, 
że tablicę wmurowano z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 1919 roku, a 
także nazwiska fundatorów, czyli pracowników PKP oraz miejscowego księdza, który ją poświęcił. 

Treść aktu erekcyjnego: 
Działo się dnia 11 listopada roku pańskiego 1919 o godzinie 

10 rano, jako w pierwszą rocznicę oswobodzenia Polskich Kolei 
Państwowych od najeźdźców. Z dobrowolnych składek pracowni-
ków stacji Sochaczew położono niniejszą tablicę poświęconą przez 

Dziekana Sochaczewskiego ks. Grzeszczaka.
Ks. dziekan Grzeszczak

Komitet Adam Kowalski, Leon Perkowski, Konrad Jasiński, Jan Łopiński

10 listopada tablicę odsłonił dyrektor muzeum Radosław Konieczny

Tak wyglądała tablica przed renowacją
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Do rywalizacji stanęło sześć 
uczniowskich zespołów ze szkół 
gastronomicznych z Łowicza, 
Ożarowa Mazowieckiego i So-
chaczewa. W czasie 150 minut 
młodzi kucharze przygotowali 
zestawy konkursowe składają-
ce się z dania zasadniczego oraz 
deseru. Uczestnikom konkur-
su w pracy towarzyszyli juro-
rzy techniczni oceniający pracę 
z surowcami, prawidłowe sto-
sowanie technik kulinarnych, 
organizację stanowiska oraz hi-
gienę pracy.

Efekty ponad dwugodzin-
nej pracy oceniali jurorzy degu-
stacyjni, wśród których znaleź-
li się m.in. wicestarosta Tadeusz 
Głuchowski, dyrektor Powiato-
wego Zespołu Edukacji Urszu-
la Opasiak, dyrektor ZS im J. 
Iwaszkiewicza Hanna Bonec-
ka oraz przedstawiciel spon-
sora głównego - Michał Kor-
sak. Oceniali przede wszystkim 
wygląd, walory smakowe oraz 
związek z tematyką konkursu i 
tradycjami kuchni polskiej.

W kategorii „Najlepszego 
nawiązania do tematyki kon-
kursu” zwyciężyły Dominika 
Druzicka i Natalia Karwacka z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 im. Tony Halika z Oża-
rowa Mazowieckiego, które po-
dały karkówkę po staropolsku 
z cybrykami ze staropolską su-
rówką oraz ciasteczka jabłkowe.

Eklery z rozmarynową 
chmurką, czyli „Najlepszy de-
ser” według jurorów, sporzą-
dzili Aleksandra Hołoś i Daniel 
Nosarzewski z Zespołu Szkół 
im. J. Iwaszkiewicza w Socha-
czewie.

„Najlepszą prezentację da-
nia głównego” przygotowa-
ły Marta Burzyńska i Ewelina 
Marciniak z Zespół Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Sochaczewie, 
zadziwiając jurorów kunsztow-
nym podaniem polędwiczki z 
rozmarynem oraz tajemnicze-
go przysmaku lasu.

Wyróżnieni w tych ka-
tegoriach otrzymali atrak-
cyjne nagrody w postaci 
blenderów, mikserów i pa-
rowarów ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie.   Zw ycięzców 
konkursu wyłoniło jury po 
podsumowaniu wszystkich 
punktów przyznanych przez 
jurorów technicznych i de-
gustacyjnych za przygoto-
wanie dania głównego i de-
seru. Otrzymali oni cenne 
nagrody ufundowane przez 
głównego sponsora konkur-
su fi rmę MFO S.A.

Tablety za I miejsce powę-
drowały do Aleksandry Hołoś 
i Daniela Nosarzewskiego z ZS 
im. J. Iwaszkiewicza, słuchaw-
kami bezprzewodowymi cie-
szyć będą się zdobywczynie II 
miejsca Joanna Kacprzak i Iza-
bela Lewandowska, również z 
Iwaszkiewicza, a ulubionej mu-
zyki w wygranych głośnikach 
bluetooth będą słuchały Marta 
Burzyńska i Ewelina Marciniak 
z sochaczewskiego „Ogrodnika”.

Pozostali uczestnicy rów-
nież otrzymali nagrody w 
postaci sefl ie-stick oraz po-
werbanków i pamięci USB. Po-
nadto, każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał od sponsora 
głównego fi rmowe torebki, ple-
caki, koszulki oraz długopisy.

Ambitne zamierzenie, ja-
kim okazała się organizacja kon-
kursu kulinarnego z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości, nie powiodłoby się, gdyby 
nie życzliwość sponsorów, przede 
wszystkim Starostwa Powiatowe-
go w Sochaczewie oraz głównego 
sponsora nagród fi rmy MFO S.A. 
Gorące słowa podziękowania na-
leżą się fi rmom, które wspar-
ły konkurs swoimi produktami: 
PPH Zakład Przetwórstwa Mię-
snego Kuznocin, Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Łowiczu 
oraz Polskie Młyny S.A.

Dorota Waszczeniuk 
ZS im. J. Iwaszkiewicza

O mój rozmarynie...
Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie w roku obchodów 100-lecia polskiej nie-
podległości stał się pomysłodawcą i organizatorem konkursu gastronomicznego „O mój rozmary-
nie, rozwijaj się”. Oprócz celów dydaktycznych konkursowi przyświecało propagowanie wiedzy i 
umiejętności sporządzania potraw kuchni polskiej z czasu zaborów i po odzyskaniu niepodległości.

W Miejskim Przedszkolu nr 6 
obchody stulecia wolnej Pol-
ski trwały cały tydzień. Dzie-
ci i wychowawczynie zadba-
ły o oryginalny, patriotyczny 
wystrój sal. Powstały piękne 
biało-czerwone kwiaty, koty-
liony i fl agi.

W ramach obchodów został 
zorganizowany konkurs o za-
sięgu miejskim ,,Selfi e z boha-
terem”. Wystawę zdjęć można 
podziwiać w holu przedszko-
la, podobnie jak wystawę pa-
triotyczną. Składa się ona z fol-

derów, kopii dokumentów oraz 
przedmiotów związanych z hi-
storią Polski.

8 listopada dzieci ze wszyst-
kich oddziałów przedszkolnych 

zaprezentowały się w insce-
nizowanych pieśniach patrio-
tycznych. Występy małych pio-
senkarzy zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Następne-

go dnia odbyła się główna uro-
czystość pod tytułem ,,100-lecie 
niepodległości. Pokaż radość, 
przedszkolaku!” W tym dniu 
dzieci wyglądały wyjątkowo 
uroczyście w galowych strojach 
udekorowanych biało-czerwo-
nymi kotylionami. Podopiecz-
ni placówki imponowali wie-
dzą o Polsce, odgadując zagadki 
i biorąc udział w zabawach ru-
chowo-edukacyjnych. Kulmi-
nacyjnym punktem uroczysto-
ści było wspólne zaśpiewanie o 
godzinie 11.11 czterech zwrotek 
hymnu narodowego.

Przedszkolaki też świętowały

„Zośka”, „Myślimy o Polsce”, 
„Taki kraj”, „Deszcz, jesienny 
deszcz” czy „O mój rozma-
rynie” to tylko kilka tytułów 
piosenek, które można było 
usłyszeć podczas eliminacji 
V Powiatowego Konkursu 
Piosenki Patriotycznej zor-
ganizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 7 im. Frydery-
ka Chopina w Sochaczewie.

9 listopada w kramnicach 
odbyła się gala fi nałowa, po-
łączona z wręczeniem nagród 
w dwóch innych konkursach: 
plastycznym „Muzyką malo-
wane” oraz ortografi cznym 
„Ortoludek”. 

W tegorocznej edycji 
konkursu udział wzięło 150 
uczniów z 24 szkół powiatu 

sochaczewskiego. Oceniało 
ich jury w składzie: Joanna 
Rolewska, Marta Wrocław-
ska oraz Albert Szulczyń-
ski. Zwrócili oni uwagę na 
wysoki poziom artystyczny 
oraz to, że dla wielu uczest-
ników był to już kolejny 
udział w konkursie. Utalen-
towanym dzieciom i mło-
dzieży gratulował zastępca 
burmistrza Dariusz Dobro-
wolski. Jednocześnie zapro-
sił zebranych do udziału w 
obchodach 100-lecia odzy-
skania niepodległości, do 
których preludium stał się 
piątkowy fi nał.

Agnieszka Poryszewska

Listę nagrodzonych oraz spon-
sorów konkursu zamieszczamy 

na stronie www.sochaczew.pl

Magdalena Węgrzynowicz-Plichta,
krakowska poetka rodem z Sochaczewa 

7 grudnia odwiedzi nasze miasto.

Spotkanie autorskie, 
którego organizato-

rem jest Miejska 
Biblioteka Publiczna,

rozpocznie się 
o godz. 17.00 

w kramnicach 
miejskich.

Serdecznie 
zapraszamy



20 listopada 2018  nr 24 (1324)
SOCHACZEWSKA

20 listopada 2018  nr 24 (1324)
SOCHACZEWSKASOCHACZEWSKA

Szkoła Podstawowa nr 1 
chciała w sposób szczegól-
ny uczcić wolną i niepodle-
głą Ojczyznę. Większość 
uczniów   własnoręcznie 
wykonała kotyliony, które 9 
listopada przypięła do stro-
jów galowych, by okazać 
szacunek do kraju. 

W programie „Kiedy my-
ślę Ojczyzna” wystąpili 
uczniowie z klasy drugiej, 
ósmej oraz trzeciej gim-
nazjum. Pieśni patriotycz-
ne wywołały u widzów łzy 
wzruszenia. Do gustu pu-
bliczności szczególnie przy-
padła piosenka w wyko-
naniu najmłodszej solistki 
- Dorotki z drugiej  kla-
sy. Wiersze jej rówieśników 
wywołały uśmiech na twa-
rzach uczestników uroczy-
stości. Natomiast poezja 
patriotyczna wprowadziła 

zebranych w nastrój refl ek-
sji i zadumy. Program oraz 
jego wykonawcy otrzymali 
gromkie brawa.

Podczas tego samego 
spotkania   rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny, które-
go motywem przewodnim 
była oczywiście Polska. Ju-
rorzy mieli problem z wy-

borem prac, bowiem mu-
sieli wybrać tylko kilka z 
kilkuset. Najlepsze stano-
wiły element dekoracji  sali 
gimnastycznej, reszta przy-
ozdobiła szkolne korytarze. 
Na zakończenie uczniowie 
zaprezentowali żywą biało-
-czerwoną fl agę i odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 

Korzystając z okazji, 
klasy 3b i 3c zorganizowały 
kawiarenkę, w której można 
było kupić słodkości. Zebra-
ne pieniądze zostaną prze-
znaczone na sztandar szko-
ły, bowiem w maju odbędą 
się uroczystości związane z 
nadaniem szkole imienia.

Maria Maćkowiak

Taki dzień się zdarza raz... na 100 lat

Na to i wiele innych pytań 
odpowiadali pensjonariu-
sze Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej podczas 
spotkania, które odbyło 
się 8 listopada w siedzibie 
placówki. Zebranym za-
prezentowany został pro-
gram artystyczny „Polsko 
- nie jesteś ty już niewol-
nicą”. 

Gości powitała dyrektor 
DDPS Teresa Michałowska, 
która w swoim wystąpieniu 
przypomniała, że obchody 
setnej rocznicy odzyskania 
przez nasz kraj niepodległo-
ści trwają w placówce już od 
początku roku. Natomiast 

burmistrz Piotr Osiecki od-
niósł się do tego, jak war-
tościowe są doświadcze-
nia życiowe pensjonariuszy 
DDPS. Pamiętają oni tru-
dy i ograniczenia związane 
z funkcjonowaniem w okre-
sie PRL. Ich życie pełne było 
wyzwań,  a to, że teraz po-
święcają swój czas, by krze-
wić patriotyzm i miłość do 
ojczyny, jest nie do przece-
nienia. 

Program artystyczny 
powstał pod kierunkiem 
Małgorzaty   Gajewskiej   i 
Arkadiusza   Mamcarza . 
Pensjonariuszy   wsparły 
członkinie stowarzyszenia 
„Włókienko”. (ap)

Czym jest niepodległość?

Krystynie Krzywonos
Przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
z powodu śmierci

MAMY
  wyrazy współczucia i wsparcia przekazują

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

KONDOLENCJE

Konkurs adresowany był do 
uczniów 7 i 8 klasy szkoły 
podstawowej, uczniów gim-
nazjum oraz szkół ponad-
gimnazjalnych. Jury oceniało 
przede wszystkim dobór re-
pertuaru, dykcję oraz inter-
pretację tekstu.

W pierwszym dniu zma-
gań w przesłuchaniach udział 
wzięli uczniowie klas 7 i 8 szko-
ły podstawowej oraz gimna-
zjum. Poziom, jaki reprezen-
towali recytatorzy, był bardzo 
wyrównany. Po wysłuchaniu 
54 uczestników jury postano-
wiło nagrodzić i wyróżnić sze-
ściu recytatorów. Nie przyzna-
no jednak I miejsca. Dwa II 
miejsca przyznano: Bartoszo-
wi Matuszewskiemu ze Szko-
ły Podstawowej im. Generała 
Stanisława Grzmota-Skotnic-
kiego w Młodzieszynie, który 
recytował wiersz „Narodowiec 
w niemocy” oraz Oskarowi 
Rześnemu ze Szkoły Podsta-
wowej z oddziałami przed-
szkolnymi im. Zygmunta Pru-
skiego w Rybnie za wiersz 
„Rok 1918” Artura Oppmana. 

III miejsce otrzymała uczenni-
ca ze Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Wy-
czółkach, Dominika Waląg, 
prezentująca utwór „Gawęda o 
miłości ziemi ojczystej” Wisła-
wy Szymborskiej. Przyznano 
również trzy wyróżnienia, któ-
re otrzymali: Szymon Monew, 
Agata Gontarczyk oraz Marta 
Baczyńska.

Drugiego dnia rywaliza-
cji podjęli się uczniowie klas 
ponadgimnazjalnych.   Jury, 
po wysłuchaniu 11 uczestni-

ków, postanowiło przyznać 
następujące nagrody: I miej-
sce otrzymała Anastazja Ko-
marowa z Liceum Ogólno-
kształcącego w Załuskowie z 
fragmentem wiersza „Pieśń 
o Stefanie Starzyńskim” Jana 
Lechonia, II miejsce przy-
znano Małgorzacie Jagle z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Fryderyka Chopina w Socha-
czewie z wierszem „Wolność” 
Marka Grechuty, a na III miej-
scu uplasowała się uczennica 
Prywatnego Liceum Ogólno-

kształcącego Sióstr Niepoka-
lanek im. Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Szymanowie, 
Katarzyna Wojciechowska 
prezentująca wiersz „Testa-
ment poległych” Ryszarda 
Kiersnowskiego. 

Wszyscy uczniowie dostali 
dyplomy za udział w konkursie, 
a wyróżnieni - nagrody rzeczo-
we w postaci książek. Dziękuje-
my uczestnikom za udział oraz 
nauczycielom za przygotowa-
nie uczniów do występu.

Natalia Sołdaczuk

Wierszem o wolności
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie odbył się konkurs recytator-
ski pod hasłem „Wolności pragnę ponad wszystko!” (L. Staff).

10

Oddaj krew
W dniach 21-26 listopada przypadają doroczne Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa. Z tej okazji Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK Ziemi Sochaczewskiej zorganizuje dwie 
zbiórki krwi. Pierwsza z nich odbędzie się w niedzielę 25 li-
stopada w Niepokalanowie (przed bazyliką), w godzinach 
9.00-13.00. Krew będzie można też oddać w Zespole Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego („Ogrodnik”) 
w poniedziałek 3 grudnia, w godzinach 9.00-13.00.
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Punktualnie o godz. 11.11 w pią-
tek 9 listopada uczniowie bory-
szewskiej „dwójki” odśpiewali 
hymn. Tym samym włączyli się 
w ogólnopolską akcję pod patro-
natem MEN, „Rekord dla Nie-
podległej”, w której o tej samej 
porze we wszystkich szkołach 
uczniowie śpiewali cztery zwrot-
ki Mazurka Dąbrowskiego.

W sali gimnastycznej od-
był się Festiwal Piosenki Patrio-
tycznej, ale najpierw głos zabrał 
dyrektor Dariusz Kosiński, któ-
ry przypomniał najważniejsze 
fakty z historii naszej ojczyzny 
w drodze ku niepodległości. 

Zebrani obejrzeli najcie-
kawszą konkursową prezenta-
cję o naszych bohaterach na-
rodowych, którzy wnieśli swój 
wkład w odzyskanie wolności 
po 123 latach niewoli. 

Następnie  każda z klas pre-
zentowała jeden utwór o tema-
tyce patriotycznej. Były więc 
pieśni: „Ułani, ułani”, „Legio-
ny”, „Rozkwitały pąki białych 
róż” czy bardziej współcze-
sne „Dziś idę walczyć mamo”, 
„Dziewczyna z granatem”, a  w 
końcu „Rota”  M. Konopnickiej 
w wykonaniu ósmoklasistów. 
Okazało się, że słowa naszych 
pieśni patriotycznych znają 
wszyscy, dzięki czemu wystę-
py uczniów przekształciły się 
w piękne, chóralne śpiewy całej 
szkolnej społeczności.

W drugiej części obchodów 
uczniowie klas VII i VIII oglą-
dali adaptację fi lmową dzie-
ła Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. W pozostałych klasach 
oglądano „Syzyfowe prace”, 
„Potop”, „Ogniem i mieczem”, 
które przypominały uczniom 
o ważnych datach i wydarze-
niach z historii naszej ojczyzny.

9 listopada uczniowie 
„szóstki” przygotowali pro-
gram złożony z najbardziej zna-
nych pieśni patriotycznych i 
niepodległościowych. Spotka-
nie rozpoczęło się od hejna-
łu miasta i hymnu oraz przy-
pomnienia historii powstania 
Mazurka Dąbrowskiego, nazy-
wanego pierwotnie Pieśnią Le-

gionów Polskich. Starsze klasy 
zaśpiewały m.in. „Rotę”, „Ser-
ce w plecaku”, „Ojczyzno ma”, 
„Przybyli ułani” oraz „Taki 
kraj” z repertuaru Jana Pietrza-
ka. Młodsi uczniowie zaprezen-
towali nieco mniej znane pieśni 
m.in. „Jesteśmy Polką i Pola-
kiem” oraz „Jak szło wojsko raz 
ulicą”. Doskonale wypadł chór 
pierwszaków w piosence „Pły-
nie Wisła, płynie”. Najmłod-
si udowodnili, że świętowanie 
setnej rocznicy suwerenności 
państwa polskiego to radosne 
wydarzenie. Z zaproszenia na 
szkolne obchody święta nie-
podległości skorzystali m.in. 
burmistrz Piotr Osiecki z za-
stępcą Markiem Fergińskim 

oraz przewodniczący rady mia-
sta Sylwester Kaczmarek. 

Do obchodów 100-lecia nie-
podległości przyłączyli się też 
podopieczni Miejskiego Przed-
szkola nr 7 im. Marii Montes-
sori. W środę 14 listopada w So-
chaczewskim Centrum Kultury 
pięcio- i sześcioletnie dzieci za-
prezentowały przedstawienie 
„Kocham Cię Polsko”. Wśród 
zaproszonych gości była m.in. 
dyrektor odpowiadającego za 
oświatę Miejskiego Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego  
Danuta Szewczyk-Kozłowska, 
która w imieniu burmistrza wrę-
czyła nagrody laureatom przed-
szkolnego konkursu.

(daw/ec/mf)
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Szkoły i przedszkola też pamiętają
W tygodniu poprzedzającym 11 listopada niepodległościowe apele zorganizowano we wszystkich miejskich szkołach i przed-
szkolach. „Dwójka” przystąpiła do bicia rekordu w liczbie uczniów śpiewających hymn, a szkoła podstawowa nr 6 i przed-
szkole nr 7 przygotowały przeglądy pieśni patriotycznej i wojskowej. 
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14 listopada Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku wraz z 
drużyną harcerską „Koniczyna” 
zaprezentował niepodległościo-
wy program słowno-muzycz-
ny, którego motywem przewod-
nim było spotkanie pokoleń. Dla 
gości zaśpiewał zespół wokal-
ny UTW oraz harcerze. Wszy-
scy zebrani otrzymali „Śpiewni-
ki patriotyczne” wydane przez 
ratusz. Jako ciekawostkę dodać 
należy, że przy jednym z utwo-
rów akompaniowała naczelnik 
Wydziału Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Joanna Niewia-
domska-Kocik. W przerwach 
od wspólnego muzykowania 
wykład poświęcony sytuacji na 
ziemiach polskich w przeded-
niu odzyskania państwowości i 
w pierwszych jej latach wygło-
siła Izabela Nalej. Można było 
również wysłuchać patriotycz-
nych wierszy Apolonii Lato oraz 
anonimowego poety, biorącego 
udział w I wojnie światowej. 

W Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przy ul. Chopi-
na 101 odbył się w czwartek 8 
listopada konkurs piosenki pa-
triotycznej „Polskie Drogi”. 

Opiekunem artystycznym wy-
darzenia był Piotr Milczarek. W 
jury zasiadły Jolanta Kawczyń-
ska - kierownik sekcji integra-
cji społecznej SCK, Monika Ry-
chwalska - solistka, instruktor 
śpiewu w SCK oraz Małgorza-
ta Miłkowska-Cieśla - dyrygent, 
socjolog, pracownik Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie. Na 
scenie mogliśmy zobaczyć mło-
dzież szkolną z całego powiatu.

Usłyszeliśmy tego dnia 74 wy-
konania. Wystąpili zarówno soli-
ści, jak i grupy wokalne. Z pew-
nością najlepsze wrażenie zrobili 
najmłodsi wykonawcy, prezentu-
jąc nie tylko umiejętności wo-
kalne, ale również odpowiednie 
kostiumy i choreografi ę. Na prze-
słuchanie wszystkich uczestni-
ków jury musiało poświęcić po-
nad pięć godzin, ale na pewno 
było warto. Niektóre wykonania 
stały na bardzo wysokim, pra-
wie profesjonalnym poziomie, a 
należy przecież pamiętać o mło-
dym wieku uczestników. Wyniki 
konkursu znajdują się na stronie 
www.sochaczew.pl. 

Z kolei w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbył się Powiatowy 

Konkurs Recytatorski Poezji Nie-
podległościowej pod hasłem „Od 
Tadeusza Kościuszki do Józefa 
Piłsudskiego”. Konkurs przezna-
czony był dla uczniów z klas VI – 
VIII szkół podstawowych, mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej 
oraz osób dorosłych. W wyda-
rzeniu wzięły udział także poeci z 
sochaczewskiego Stowarzyszenia 
Wieczorów Literackich „Atut”. 
Komisja konkursowa w składzie: 
Barbara Sobkowicz, Izabela  Na-
lej i Barbara Bronicz wysłuchała 
70 wystąpień uczestników repre-
zentujących miasto oraz gminy 
powiatu sochaczewskiego. W ka-
tegorii szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych I miejsce zajęły 
Aleksander Dolota z Brochowa i 
Aleksandra Sobota z Teresina. W 
kategorii szkół średnich najlep-
sza była Marta Sendal z Liceum s. 
Niepokalanek w Szymanowie, a 
wśród dorosłych Maryla Wasiak. 
Nagrody dla laureatów ufundo-
wało Miasto Sochaczew. O opra-
wę muzyczną wydarzenia zadbał 
Mundurowy Zespół Wokalno-
-Instrumentalny PATRIA.

(ap/seb/mbp)

Dziękuję za piękne obchody
Za nami kulminacja obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na ziemi sochaczewskiej. Nasze miasto godnie uczciło stulecie wolności, przypomniało bohaterów tamtych czasów, a wydarzenia, 
których byliśmy świadkami, poruszyły niejedno serce, zachęciły do bliższego poznania takich postaci jak Włodzimierz Garbolewski czy Wacław Przedpełski, czyli ikon sochaczewskiej niepodległości.

Po trwających rok obchodach zostawiamy potomnym cenny materialny ślad, w tym tablicę przywołującą pamięć o naszych wielkich poprzednikach, sochaczewskich bohaterach z okresu II RP oraz dzieło szczególnej 
wartości - popiersie marszałka Piłsudskiego, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta, ustawione przed komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Zostawimy też równie cenny ślad w kulturze. Do historii przejdą wyjątkowe projekty artystyczne - musical „I Iskra tylko” wystawiony przez SCK i grupę zaprzyjaźnionych twórców, koncerty sześciu połączonych 
sochaczewskich chórów występujących w czasie Święta Mieszkańców i 11 listopada jako jeden Chór Niepodległa, premiera opery „Krakowiacy i Górale” przygotowana przez społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej. 
Potomnym zostawiamy hejnał miasta, po raz pierwszy zaprezentowany w czasie czerwcowych Dni Sochaczewa, kilka okolicznościowych książek i albumów opisujących nie tylko wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, 
ale też pierwsze, trudne lata naszej wolności. 

Choć to nie koniec świętowania, a przed nami jeszcze wiele wydarzeń związanych ze stuleciem państwowości, już dziś pragnę za trwające rok obchody podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji 
i przeprowadzenia. Czynię to z pełną świadomością, że nie uda się wskazać wszystkich, gdyż liczba i skala wydarzeń była ogromna. 

Pragnę serdecznie podziękować Komitetowi Honorowemu oraz Komitetowi Organizacyjnemu za rok pracy, cenne uwagi, pomysły, życzliwość i wsparcie na każdym etapie obchodów. Dziękuję posłowi Maciejowi 
Małeckiemu, 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej stacjonującej w Bielicach, radzie miasta VII kadencji, władzom samorządowym powiatu sochaczewskiego, proboszczowi parafii św. Wawrzyńca 
ks. Piotrowi Żądło, hufcowi ZHP z komendantem Krzysztofem Wasilewskim na czele, komendom powiatowym policji i straży pożarnej. 

Za pełne zaangażowanie w jubileuszowe obchody pragnę też podziękować Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Sochaczewskiemu Centrum Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, dyrektorom miejskich szkół, przedszkoli i jednostek pomocy społecznej, Państwowej Szkole Muzycznej, wszystkim członkom Chóru Niepodległa oraz 
jego dyrygentce Iwonie Niemyjskiej, Muzeum Kolei Wąskotorowej, licznym organizacjom pozarządowym, które przygotowywały z okazji stulecia wystawy, prelekcje, imprezy sportowe, kulturalne, patriotyczne.  

Obchody nie miałyby tak szczególnego wymiaru, gdyby nie wsparcie Muzealnej Grupy Historycznej im II/18 pp, żołnierzy z 37. dywizjonu rakietowego obrony powietrznej, 38. dywizjonu zabezpieczenia obrony 
powietrznej, zuchów i harcerzy oraz mediów na bieżąco relacjonujących wydarzenia związane z sochaczewskimi obchodami stu lat państwowości. 

Szczególne podziękowania kieruję do Joanny Niewiadomskiej-Kocik, naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, za koordynowanie wszystkich działań. 

Dzięki zaangażowaniu tak wielu ludzi, instytucji i stowarzyszeń, przez rok słowo „niepodległa” nie schodziło z naszych ust. 

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

Patriotyzm łączy pokolenia
Wiek wolności uczcili seniorzy, którzy wraz z harcerzami śpiewali pieśni patriotyczne. W ostatnim czasie w świętowanie aktywnie zaanga-
żowała się młodzież, która w SCK wzięła udział w konkursie piosenki „Polskie Drogi” oraz Powiatowym Konkursie Recytatorskim w MBP.

Przed publicznością wystąpiła grupa wokalna UTW pod kierunkiem Jolanty Kawczyńskiej

Laureaci festiwalu zorganizowanego przez SCK Nagrodzeniu w konkursie zorganizowanym przez MBP
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W czasie gali głos zabra-
li burmistrz Piotr Osiec-
ki oraz naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Pro-
mocji Miasta Joanna Nie-
wiadomska-Kocik. Zgodnie 
podkreślali, że to był wy-
jątkowy rok dla sochaczew-
skiej kultury, a w dużym 
stopniu wpływ na to miała 
okrągła rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodle-
głości. 

By godnie uczcić jubi-
leusz, powstały dzieła, któ-
rych nie powstydziłyby się 
warszawskie sceny. SCK 
wyprodukowało musical „I 
iskra tylko”, szkoła muzycz-
na wystawiła operę „Krako-
wiacy i Górale”, dwa razy 
wystąpił Chór Niepodle-
gła (złożony ze wszystkich 
sześciu   sochaczewskich 
chórów), odbył się koncert 
„Wolność krzyżami się mie-
rzy”. 

Przybywa stowarzy-
szeń zajmujących się pro-
mocją kultury, twórczości 
naszych poetów, opiekują-
cych się zabytkami. Od kil-
ku miesięcy Sochaczew ma 
swój hejnał, w niemal każ-
dy weekend w sobotę w 
SCK w Boryszewie odbywa-
ją się koncerty i pokazy fi l-
mowe z muzyką na żywo, 
a w niedzielę najmłod-
szych na zajęcia gordonow-
skie, plastyczne, muzyczne 
i do obejrzenia przedsta-
wień   teatralnych zaprasza-
ją   Artystyczne Kramni-
ce. Mieszkańcy uczestniczą 
w bezpłatnych koncertach 
w ramach cyklu „Socha-
czewskie Spotkania z Cho-
pinem”, działają dwie nowe 
orkiestry – akordeonowa i 
dęta. W 2018 roku ukazało 
się kilka ciekawych publi-
kacji, w tym album „Stary 
Sochaczew”, „Kalendarium 
Wydarzeń Historycznych 
Miasta Sochaczewa 1918-
1939”, komiks niepodległo-
ściowy autorstwa Łukasza 

Kucińskiego. Tłumy miesz-
kańców skorzystały z za-
proszenia na Festiwal Te-
atrów Ulicznych, Festiwal 
Katarynek, Sochaczewskie 
Festiwale Folklorystyczny i 
Jazzowy, dwie rekonstruk-
cje historyczne „W okopach 
wielkiej wojny” i „Paderew-
ski, który wygrał Polskę na 
fortepianie”.  

Jak powiedział Piotr 
Osiecki, słuchając tego syn-
tetycznego   podsumowa-
nia trudno uwierzyć, że tyle 
wartościowych projektów 
realizuje się w 37-tysiecz-
nym mieście. 

- Wspólnym mianowni-
kiem tych wszystkich wyda-
rzeń jest to, że w większości 
są wymyślone, przygotowa-
ne i zorganizowane przez 
mieszkańców Sochaczewa. 
W imieniu swoim oraz wi-
dzów oklaskujących Wasze 
występy dziękuję za chwi-
le wzruszeń, jakich nam do-
starczacie – powiedział bur-
mistrz.

I przypomniał, że wyda-
rzeń związanych z obcho-
dami setnej rocznicy nie-
podległości było ponad sto, 
a przecież to tylko część re-
alizowanych projektów. Ko-
lejne to cykliczne koncerty, 
konkursy, wystawy mające 
długą tradycję i ugruntowa-
ną pozycję. 

Chwilę później wraz z 
przewodniczącym rady miej-
skiej Sylwestrem Kaczmar-
kiem   wręczył   twórcom, 
animatorom i sponsorom wy-
darzeń kulturalnych nagrody 
fi nansowe, rzeczowe oraz pi-
semne podziękowania. 

W drugiej części gali od-
był się recital Tomasza Stoc-
kingera „Już nie zapomnisz 
mnie”, na który złożyły się 
m.in. szlagiery z lat 20 i 30, 
piosenki z polskich fi lmów 
i amerykańskich musicali, 
melodie do dziś znane, na-
grywane w nowych aran-
żacjach przez kolejne po-
kolenia artystów. Ze sceny 
popłynęły takie przeboje jak 
„Tango Milonga”, „Nie ko-

chać w taką noc, to grzech”, 
„Baby, ach te baby”, „Sex ap-
peal”, „Już nigdy”, „Umówi-
łem się z nią na dziewiątą”, 
„Powróćmy jak za dawnych 
lat”, „Zimny drań”. Arty-
sta szybko nawiązał kontakt 
z publicznością, opowia-
dał anegdoty oraz o życiu w 
czasach międzywojnia.

Pełna lista nagrodzo-
nych znajduje się na www.
sochaczew.pl.

Sochaczew to miasto kultury
Za nami coroczne podsumowanie roku w kulturze. 15 listopada w SCK w Chodakowie  odbyła się Gala Twórcy Kultury, 
w czasie której niemal dziewięćdziesięciu artystów, twórców, mecenasów sztuki oraz pracowników instytucji kultury w 
Sochaczewie odebrało nagrody i podziękowania. Spotkanie uświetniły: występ Orkiestry Akordeonowej pod batutą 
Ludwika Skrzypka i recital Tomasza Stockingera.
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Na początku dokonano 
zmiany statutu miasta. Od 
nowej kadencji samorządu 
do już istniejących komisji 
stałych rady miasta, takich 
jak rewizyjna, gospodar-
ki komunalnej, inwestycji 
czy zdrowia i rodziny, dołą-
czy nowa – Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji. Jej po-
wołanie to wymóg narzu-
cony przez ustawodawcę. W 
komisji swoich reprezentan-
tów będą miały wszystkie 
kluby radnych. W statucie 
zapisano też, że wszystkie 
sesje będą transmitowane i 
utrwalane. Nagranie będzie 
można potem obejrzeć na 
stronie internetowej mia-
sta. Doprecyzowano zasady 
głosowania, które, zgodnie 
z przepisami, ma pozwolić 
na bezdyskusyjne ustalenie, 
który radny i jak zagłoso-
wał. Jeśli z przyczyn tech-
nicznych nie będzie można 
skorzystać z elektronicz-
nego systemu głosowania, 
przewodniczący rady bę-
dzie pytał każdego radnego 
z osobna, jak głosuje – za, 
przeciw, czy się wstrzymu-
je. Informacja o tym trafi  do 
protokołu z sesji. 

Radni uchylili uchwa-
łę o przeznaczeniu 30 tys. zł 
na projekt budowy sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ulic 15 Sierpnia, Bo-
ryszewskiej, Kościńskiego i 
Inżynierskiej. Decyzja w tej 
sprawie zapadła na stycz-
niowej sesji, a burmistrz 
przekonywał, że w ten spo-
sób pomożemy samorządo-
wi województwa, zarządcy 
skrzyżowania, w przeprowa-
dzeniu prac poprawiających 
bezpieczeństwo na styku 
tych dróg. Okazało się jed-
nak, że koszt opracowania 
dokumentacji byłby znacz-
nie wyższy niż zakłada-
no. Jeden z oferentów, który 
przystąpił do przetargu za-
żądał za dokumentację po-

nad 67 tys. zł. Już wiadomo, 
że do końca 2018 roku nie 
uda się wykonać dokumen-
tacji, stąd wniosek o wykre-
ślenie tego zadania z budże-
tu. Piotr Osiecki zapewniał, 
że jeśli MZDW zdecydu-
je o rozpoczęciu remontu 
swojego odcinka 15 Sierp-
nia (między skrzyżowaniem 
z Inżynierską a obwodnicą 
miasta), sprawa dokumenta-
cji wróci na sesję. 

W związku z rosnącymi 
kosztami działania, po do-
datkowe 100 tys. zł otrzy-
mały dwa zakłady budże-
towe – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Za-
kład Komunikacji Miej-
skiej. Dodatkowo ZKM do-
stał 100 tys. na przewóz 
dzieci, uczniów i studentów 
korzystających od wrze-
śnia z bezpłatnej komuni-
kacji miejskiej. Uczący się 
mogą korzystać z darmo-
wych przejazdów jeśli po-
siadają Sochaczewską Kartę 
Mieszkańca. 

Dwóch istotnych zmian 
dokonano w uchwale z 2015 
roku łączącej dawny MOK 
i Klub Nauczyciela w jed-
ną jednostkę – Sochaczew-
skie Centrum Kultury. Po 
pierwsze zaktualizowano 
stary adres fi lii SCK przy 

ul. Hanki Sawickiej i wpi-
sano nowy, ulicę prezydenta 
Kaczorowskiego. Pod opie-
kę SCK oddano teren amfi -
teatru przy ul. Podzamcze 
oraz wykreślono fi lię przy 
ul. Żeromskiego 8. W daw-
nym domu kultury przy Że-
romskiego, budynku nale-
żącym do Cechu Rzemiosł 
Różnych, ma wkrótce po-
wstać prywatne kino, dla-
tego SCK zakończyło tam 
swoją działalność.

Uchwalono Roczny Pro-
gram Współpracy Miasta z 
NGO na 2019 rok. Jak wy-
jaśnił wiceburmistrz Ma-
rek Fergiński, w przyszłym 
roku w otwartych konkur-
sach ratusz rozdzieli między 
stowarzyszenia około milio-
na złotych. 

Ponieważ było to ostat-
nie posiedzenie rady VII 
kadencji, przewodniczący 
Sylwester Kaczmarek po-
dziękował radnym za cztery 
lata pracy. 

- Ta rada przejdzie do 
historii jako niezwykle me-
rytoryczna, która przyczy-
niła się do rozwoju miasta. 
Zarówno pracę w komi-
sjach, jak i na sesjach rady, 
cechowała wielka kultu-
ra, nie było osobistych wy-
cieczek, sporów. Na pewno 
nieraz zatęsknimy za tym 
składem i atmosferą, jaka 
nam towarzyszyła. Wyko-
naliśmy wiele inwestycji, 
zmieniliśmy oblicze mia-
sta, te cztery lata to okres 
wielkiego przyspieszenia – 
mówił. 

Chwilę później prze-
wodniczący wręczył wszyst-
kim radnym, burmistrzom, 
skarbnikowi, sekretarzowi 
miasta i mecenasowi, czuwa-
jącemu nad stroną prawną 
każdej sesji, pamiątkowe gra-
wery. W imieniu zmarłego w 
połowie października radne-
go Jana Buczka pamiątkową 
tabliczkę odebrała jego córka.

Słowa podziękowania 
do ustępującej rady skiero-
wał burmistrz Piotr Osiec-
ki. Jak mówił, w 2014 roku 
nieco obawiał się  współ-
pracy z radnymi wybrany-
mi w jednomandatowych 
okręgach, bo obowiązująca 
wówczas ordynacja podzie-
liła miasto na 21 wspólnot i 
każdy radny reprezentował 
tylko ten niewielki okręg. 

- Już po kilku miesią-
cach przekonałem się, że 
obawy o utrudnioną współ-
pracę na linii rada – bur-
mistrz były bezzasadne. 
Życzyłbym każdemu bur-
mistrzowi takiej rady. Każ-
dy z Państwa pięknie się 
zasłużył dla naszej małej 
ojczyzny i z dumą możecie 
wspominać ten okres pracy 
w samorządzie – podkreślił 
Piotr Osiecki.

Gratulacje odebrał tak-
że radny Marcin Podsędek, 
który teraz będzie zasiadał w 
sejmiku województwa ma-
zowieckiego obok dwóch 
innych mieszkańców zie-
mi sochaczewskiej – Adama 
Orlińskiego i Łukasza Gołę-
biowskiego. Jak mówił Sylwe-
ster Kaczmarek, to sytuacja 
bez precedensu, by aż trzem 
lokalnym działaczom udało 
się zdobyć mandat w sejmi-
ku. Nie krył, że liczy na ścisłą 
współpracę z nowym radnym 
wojewódzkim przy projek-
tach dotyczących miasta i po-
wiatu sochaczewskiego. Taką 
też deklarację Marcin Podsę-
dek złożył, podkreślając, że tu 
się urodził, wychował, zatem 
wspieranie rozwoju jego ma-
łej ojczyzny to sprawa oczy-
wista. 

Ostatnie spotkanie radnych
14 listopada na ostatniej sesji spotkała się rada VII kadencji. Obrady rozpoczęto od minuty ciszy. 
Uczczono w ten sposób Jana Buczka, radnego zmarłego na miesiąc przed końcem kadencji. W dalszej 
części radni ustalili podatki lokalne na 2019 rok, pozostawiając je na tym samym poziomie, dokonali 
istotnych zmian w statucie miasta i budżecie, odebrali od przewodniczącego Sylwestra Kaczmarka 
podziękowania za cztery lata spokojnej i merytorycznej pracy.

Pierwsza sesja 
22 listopada
Komisarz wyborczy w Płoc-
ku zwołał pierwszą sesję 
nowej rady miasta. Inau-
guracyjne spotkanie odbę-
dzie się 22 listopada o godz. 
13:00 w sali konferencyj-
nej UM. Porządek obrad: 
otwarcie sesji i stwierdze-
nie prawomocności obrad, 
ślubowanie radnych, usta-
lenie porządku obrad, wy-
bór przewodniczącego rady, 
przejęcie przez przewod-
niczącego rady prowadze-
nia sesji od radnego seniora, 
ślubowanie nowo wybrane-
go burmistrza miasta i za-
kończenie obrad I sesji.

Edward Stasiak jest radnym od dwóch dekad.  22 listopada, jako radny senior, popowadzi obrady VIII kadencji

Każdy radny odebrał od przewodniczącego podziękowania za 4 lata 
pracy w samorządzie

Rada uchwaliła zapropo-
nowane przez burmistrza 
stawki podatków lokalnych 
na 2019 rok. Za nieruchomo-
ści i użytkowanie środków 
transportowych (naczep, 
przyczep, autobusów, cią-
gników siodłowych, samo-
chodów ciężarowych) zapła-
cimy tyle samo co w 2018. Co 
istotne, opłaty już siódmy 
rok z rzędu pozostaną na 
tym samym poziomie.

Kolejny raz nie zmienią się 
także stawki podatków od 
nieruchomości, zostaną na 
poziomie z 2017 i 2018 roku. 
Warto w tym miejscu przy-
pomnieć, że dwa lata temu 
stawki obniżono średnio o 
0,9 proc., a zyskały na tej de-
cyzji m.in. organizacje poza-
rządowe, podmioty świad-
czące usługi zdrowotne i 
przedsiębiorcy (niższy poda-
tek od gruntów niezabudo-
wanych objętych obszarem 
rewitalizacji, opłata od bu-
dynków związanych z pro-
wadzeniem działalności go-
spodarczej). 

Rada określiła wzory in-
formacji i deklaracji podat-
kowych obowiązujące w 
2019 roku. Chodzi o dekla-
racje składane przy rozlicza-
niu podatku rolnego, leśnego, 
od nieruchomości i od środ-
ków transportowych. Od-
dzielną uchwałą opisano, w 
jaki sposób deklaracje można 
składać do UM drogą elek-
troniczną, poprzez Platformę 
Usług Administracji Publicz-
nej ePUAP.

daw

Podatki 
- bez zmian
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Klub Seniora „Radosna je-
sień” z Teresina zwyciężył 
w V Olimpiadzie Seniorów 
o Puchar Burmistrza So-
chaczewa. Impreza odbyła 
się w środę 14 listopada w 
hali MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego. 

Uczestnicy zmagań sporto-
wych zrobili wspólną roz-
grzewkę z dziećmi z Nie-
publicznego „Tęczowego 
Przedszkola”. Seniorzy ry-
walizowali w sześciu kon-
kurencjach: grze w warca-
by, memoriadzie, slalomie 
z woreczkiem na głowie, 
rzucie beretem, zaplataniu 
warkocza na czas, rzutach 

piłką do kosza. Po podlicze-
niu punktów w klasyfi kacji 
końcowej zwyciężył Klub 
Seniora „Radosna Jesień” z 
Teresina. Na drugim miej-
scu uplasowali się pensjo-
nariusze Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej, trzecią 
lokatę zajęła reprezentacja 
Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów „Włókienko”. 
Dodatkowo oddzielnie na-
grodzono zawodników bio-
rących udział w turnie-
ju warcabowym, w którym 
zwyciężył Zbigniew Sykur-
ski (DDPS). 

W otwarciu olimpiady 
uczestniczyli: zastępca burmi-
strza Marek Fergiński, wice-

przewodniczący rady miejskiej 
Arkadiusz Karaś, naczelnik 
Wydziału Sportu i Organiza-
cji Pozarządowych UM - Aga-
ta Kalińska oraz dyrektor MO-
SiR - Mieczysław Głuchowski. 

Imprezę przygotował Pa-
tryk Sobieraj, zawody popro-
wadził Marcin Odolczyk,, a 
nad ich prawidłowym prze-
biegiem czuwali wolontariu-
sze ze Szkoły Podstawowej w 
Kozłowie Biskupim pod wo-
dzą Uli Mergner. Poczęstu-
nek dla seniorów przygoto-
wali uczniowie Technikum 
Żywienia i Usług Gastrono-
micznych z Zespołu Szkół 
im. J. Iwaszkiewicza w Socha-
czewie. (mf)

Aktywni seniorzy walczyli o olimpijskie trofea

Nasza choinka na 
festiwalu w Melton
Już po raz piąty choinka 
przygotowana przez pra-
cowników i podopiecznych 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Sochaczewie 
pojedzie do naszego mia-
sta partnerskiego, angiel-
skiego Melton Mowbray. W 
tym roku, z okazji setnej 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, cała 
choinka utrzymana jest w 
narodowych barwach. 

Dekoracja weźmie udział w 
„Christmas Tree Festival”, 
odbywającym się w kate-
drze w Melton, połączonym 
z barwnym jarmarkiem wik-
toriańskim i zbiórką pienię-
dzy dla ubogich (wejście na 
festiwal kosztuje 2 funty). Fe-
stiwal Bożonarodzeniowego 
Drzewka to jedna z najwięk-
szych tego typu imprez na 
wyspach. Na festiwal zjeżdża-
ją ludzie z całego hrabstwa, w 
kościele św. Marii pokazywa-
nych jest ok. 1,5 tysiąca cho-
inek, a przez pięć dni (w tym 

roku: 30 listopada-4 grudnia) 
ogląda je kilka tysięcy gości. 
W festiwalu, jako reprezen-
tant miasta, weźmie udział 
przewodniczący rady Sylwe-
ster Kaczmarek. (daw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Kilka tygodni temu bur-
mistrz zaproponował, by od 
2019 roku z budżetu mia-
sta dopłacać do działalno-
ści punktów, które zajmują 
się profesjonalną opieką nad 
dziećmi do lat 3. Jak podkre-
ślał, więcej miejsc w żłob-
kach czy klubikach, to szyb-
szy powrót mam do pracy, 
a 300 zł dotacji z kasy mia-
sta powinno przełożyć się na 
zmniejszenie opłat pobiera-
nych w prywatnych placów-
kach opiekuńczych. Dota-
cja pomoże im utrzymać się 
na rynku, a być może zachę-
ci kolejne osoby do otwie-
rania tego typu działalno-
ści gospodarczej. Obecnie 
w Sochaczewie działa jeden 
samorządowy żłobek na 115 
miejsc, funkcjonują też czte-
ry niepubliczne placówki - 
żłobek i trzy kluby dziecię-
ce - posiadające łącznie 89 
miejsc. To jednak nadal za 
mało, by zaspokoić potrzeby. 
W miejskim żłobku na wol-
ne miejsce czeka 40 dzieci.

Dofinansowanie   mają 
otrzymywać nie rodzice, ale 
podmioty prowadzące nie-
publiczne żłobki (300 zł na 

dziecko) i kluby dziecięce 
(200 zł), wpisane do rejestru 
prowadzonego przez UM. 
Na dotację mogą też liczyć 
fi rmy zatrudniające dzien-
nych opiekunów i osoby sa-
mozatrudnione prowadzące 
tego typu działalność (150 
zł). To stawki obowiązują-
ce w przypadku, gdy rodzi-
na mieszka w Sochaczewie, 
tu rozlicza się z podatków i 
co najmniej jeden rodzic ma 
Sochaczewską Kartę Miesz-
kańca. Niższe stawki dotacji 

- odpowiednio 30, 20 i 10 zł 
- ustalono dla rodzin niepo-
siadających Sochaczewskiej 
Karty Mieszkańca. 

Skąd ten podział? Mia-
stu zależy na osobach roz-
liczających podatek w miej-
scowej skarbówce, gdyż 
część ich dochodów wraca 
potem do budżetu miasta. 
Z każdych stu złotych po-
datku dochodowego, zapła-
conego przez przeciętnego 
Kowalskiego, kasa miasta 
otrzymuje ok. 38 zł. Miastu 

zależy także na rodzinach, 
które posiadają Sochaczew-
ską Kartę Mieszkańca, bo to 
znak, że nie mają żadnych 
zaległości   podatkow ych 
wobec samorządu. Stąd do-
fi nansowanie dla tej grupy 
jest znacznie wyższe. 

Decyzja o dofi nansowa-
niu żłobków zapadła na sesji 
14 listopada. Wszyscy rad-
ni byli „za”.  W 2019 roku 
na dofi nansowanie placó-
wek ratusz odłoży w budże-
cie ok. 200 tys. zł. 

300 zł dopłaty na dziecko
Od stycznia prywatne żłobki, klubiki dziecięce oraz fi rmy zatrudniające dziennych 
opiekunów,także jednoosobowe, mogą otrzymywać dofi nansowanie do swojej 
działalności. Jeśli dziecko mieszka w Sochaczewie, a przynajmniej jeden rodzic 
posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, dotacja wyniesie 300 zł miesięcznie.

Ozdobna kapusta na placu
15 listopada ekipy ZGM 
zabrały się za sadzenie na 
placu Kościuszki…ozdob-
nej kapusty. 

700 sadzonek to prezent od 
Gospodarstwa Ogrodnicze-
go CK Krzyżanowscy z War-
szawy. Jak powiedział nam 
szef ZGK Paweł Krasucki, z 

propozycją podarowania ka-
pusty wyszedł właściciel go-
spodarstwa, który często 
przejeżdża przez Sochaczew 
i spodobała mu się aranżacja 
zieleni na placu Kościuszki. 
Darczyńca powiedział, że to 
gatunek mrozoodporny, któ-
remu nic złego nie powinno 
się stać przy -8 stopniach. 



20 listopada 2018  nr 24 (1324)
SOCHACZEWSKA

BUDŻET OBYWATELSKI16

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Mieszkańcy Sochaczewa o wy-
borze projektów zdecydowali 
w głosowaniu, które trwało od 
1 do 19 października. Aby od-
dany głos był ważny, w ankie-
tach należało zaznaczyć mak-
symalnie dwa z 18 projektów. 
Wypełnione kwestionariusze 
można było wrzucać do kil-
kunastu urn na terenie miasta. 
Wyjęto z nich w sumie 4041 
kart. Za ważne uznano 3385 z 
nich. Łącznie z głosami odda-
nymi przez platformę E-PUAP 
oddano w sumie 7259 ważnych 
głosów. Przypomnijmy, że obo-
wiązywał podział na projekty 
duże o wartości od 100 do 870 
tys. zł, z pulą 870 tys. i projek-
ty małe od 20 do 100 tys. zł, na 
które pula do podziału wyno-
siła 330 tys. zł. Pod głosowanie 
poddanych zostało sześć du-
żych i dwanaście małych pro-
jektów.

Park linowy za pół 
miliona
Najwięcej głosów wśród pro-
jektów dużych zebrał „Park li-
nowy”. Przedsięwzięcie to zo-
stanie zrealizowane za całość 
wnioskowanej kwoty, czyli pół 
miliona złotych. Wnioskodaw-
cą zwycięskiego projektu jest 
Daniel Janiak.

- Bardzo cieszę się, że park 
linowy w Sochaczewie będzie 
kolejnym punktem na ma-
pie naszego miasta, które do-
skonale wkomponuje się w ha-
sło ,,Sochaczew Da się Lubić”. 
Bez wątpienia będzie to miej-
sce zachęcające mieszkańców 
do aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Liczę również na 
to, że park linowy przyciągnie 
kolejnych turystów do nasze-
go miasta. Mam ogromną sa-
tysfakcję, że projekt obronił się 
sam. Ja jedynie zaproponowa-
łem swoje pomysły, ale to sami 
sochaczewianie zauważyli po-
trzebę stworzenia takiego tere-
nu, zagłosowali i wybrali wła-
śnie park linowy - mówi Daniel 
Janiak. 

Z obiektu będą mogły 
korzystać zarówno dzieci, 
jak i osoby dorosłe. Stwo-

rzenie różnych tras, łatwych 
i trudnych, zaspokoi po-
trzeby wszystkich, zarów-
no tych, którzy będą tam 
szukali dobrej zabawy, jak 
i oczekujących ekstremal-
nych przeżyć. Proponowana 
lokalizacja parku linowego 
to obiekty MOSiR lub tere-
ny przy Pasażu Duplickie-
go. Przedsięwzięcie będzie 
wymagało zatrudnienia ob-
sługi i instruktorów (którzy 
zapewnią bezpieczeństwo 
osobom korzystającym z 
parku), a w przyszłości tak-
że konserwacji i wymiany 
jego elementów.

Ciechocinek 
w Sochaczewie
Największe poparcie w gło-
sowaniu wśród małych pro-
jektów zdobyła budowa tęż-
ni solankowej. Instalacja 
powstanie w przyszłym roku 
na terenie Integracyjnego 
Ogród Zabaw i Sportu w al. 
600-lecia. Tężnie wytwarza-
ją mikroklimat zbliżony do 
nadmorskiego.   Odzyskują 
sole z solanki. Terapie tężnio-
we stosuje się w chorobach 
dróg oddechowych, takich 
jak: astma oskrzelowa, nieżyt 
gardła, nosa, choroby płuc, 
nadciśnienie tętnicze, niedo-
czynność tarczycy, alergia, 
nerwice, stany zapalne zatok. 
Projekt ma służyć wszystkim 
mieszkańcom miasta. Będzie 

też dodatkową atrakcją pla-
cu zabaw. Jego koszt to 70 tys. 
złotych. Pomysłodawczynią 
przedsięwzięcia jest Kamila 
Gołaszewska-Kotlarz. 

- Z wielką radością przy-
jęłam wiadomość o olbrzy-
mim poparciu, jaki zdobył 
złożony przeze mnie do SBO 
projekt wybudowania w So-
chaczewie tężni solankowej. 
Mieszkańcy naszego mia-
sta po raz kolejny pokazali, 
że zależy im na rozbudowie 

oferty rekreacyjnej Socha-
czewa. Chciałabym szcze-
gólnie podziękować osobom, 
bez których byłoby mi trud-
no wypromować tę inicjaty-
wę. Jest to Edward Stasiak, 
który zainspirował mnie do 
złożenia projektu, a także Zo-
fi a Bernacka, Maria Sadow-
ska, Beata Domańska, Marek 
Księżak i Wiktor Wachow-
ski, którzy bardzo zaangażo-
wali się w promowanie po-
wstania w Sochaczewie tężni 

solankowej. Dziękuję też każ-
dej z blisko tysiąca osób, któ-
re zdecydowały się oddać 
swój głos i dzięki którym już 
w przyszłym roku będzie-
my mogli z tej tężni korzy-
stać - komentuje Kamila Go-
łaszewska-Kotlarz.

Zwycięzców jest wielu
Drugim projektem dużym, 
który doczeka się realiza-
cji, będzie „Remont dróg do-
jazdowych   (wewnętrznych), 
chodników oraz miejsc posto-
jowych na osiedlu Polna II i 
Polna V”, zgłoszony przez Je-
rzego Michalaka. Zgodnie z 
regulaminem SBO przypadnie 
na to zadanie reszta puli pie-
niędzy, czyli 370 tys. zł. Ozna-
cza to, że inwestycja zostanie 
wykonana, lecz w mniejszym, 
ograniczonym zakresie. 

Oprócz   wspomnianej 
tężni solankowej, w przy-
szłym roku zrealizowa-
ne zostaną w całości czte-
ry inne małe projekty. 
Modernizacja placu zabaw 
na osiedlu Malesin (42.000 zł)
będzie możliwa dzięki zwy-
cięskiemu wnioskowi, któ-
ry złożyły Aleksandra Wa-
lawska-Przanowska i Marta 
Wasilewska. Modernizacji i 

doposażenia w nowe urzą-
dzenia doczeka się też plac 
zabaw na osiedlu Polna I 
(72.000 zł). Obiekt znajduje 
się między blokami o nume-
rach: 24 i 26 przy ul. Żerom-
skiego oraz bloku 25A przy 
al. 600-lecia. Projekt złoży-
li Agata i Michał Jakubiako-
wie. Kolejną podobną inwe-
stycją będzie, wnioskowane 
przez Tomasza Donata, do-
posażenie ogródka jorda-
nowskiego znajdującego się 
przy ul. 1 Maja w elementy 
do zabawy (37.000 zł). Po-
nadto w sumie 11 progów 
zwalniających pojawi się na 
osiedlowych ulicach (od-
chodzących od ul. Młynar-
skiej). Autorem tego wnio-
sku jest Marcin Cichocki, a 
jego wartość to 80 tys. zł.

Ostatnim małym pro-
jektem, który stanie się fak-
tem w 2019 roku będzie 
„Sport w Chodakowie na 
mistrzowskim poziomie 
- 90-lecie KS Bzura Cho-
daków”, o co wnioskował 
Tomasz Flakowski. Przed-
sięwzięcie to zostanie dofi -
nansowane pozostałością z 
puli środków przeznaczo-
nych na projekty małe w 
SBO, czyli 29.000 zł. 

Sochaczewianie zdecydowali
Budowa tężni solankowej, parku linowego, modernizacja i doposażenie placów zabaw - to i wiele więcej będzie możliwe dzięki 
Sochaczewskiemu Budżetowi Obywatelskiemu 2019. W szóstej edycji wygrało aż osiem projektów, w tym dwa zostaną 
zrealizowanych częściowo. Łączna wartość inwestycji wyniesie 1.200.000 zł.

Wyniki głosowania:
Lp Nazwa projektu Głosy

1. Budowa tężni solankowej (70.000 zł) 922 

2. Remont ulicy Jana Kochanowskiego (660.000 zł) 688

3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I (72.000 zł) 452 

4. Wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu „Victoria” (870.000 zł) 569

5. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin (42.000 zł) 813

6. Rewitalizacja zieleni i montaż małej architektury, skwer przy ulicy Żeromskiego i Senatorskiej (100.000 zł) 131

7. Doposażenie ogródka jordanowskiego, znajdującego się przy ul. 1 Maja w Sochaczewie, w elementy do zabawy (37.000 zł) 245

8. Koncerty plenerowe dzieci i młodzieży (25.000 zł) 127

9. Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V (870.000 zł)* 778
*projekt duży będzie realizowany częściowo za kwotę 370 tys. zł 

10. Inkubator kultury i dziedzictwa lokalnego (120.000 zł) 47

11. Poetyckie rewolucje (20.000 zł) 139

12. Kolorowy Sochaczew - dwa murale (58.000 zł) 60

13. Park linowy (500.000 zł) 796 

14. Ławeczka Chopina (30.000 zł) 82

15. Potańcówki na dechach z zespołem na żywo (37.500 zł) 111

16. Nowe trybuny na stadionie Bzury Chodaków (870.000 zł) 423

17. Bezpieczna droga do szkoły - progi zwalniające w Chodakowie (80.000 zł) 286

18. Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie - projekt mały - 90-lecie KS Bzura Chodaków (100.000 zł)* 224
*projekt mały będzie realizowany częściowo za kwotę 29 tys. zł. KOLOREM CIEMNIEJSZYM OZNACZONO PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI
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Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

- We wtorek 13 listopada na 
numer alarmowy zadzwonił 
41-letni mężczyzna, który po-
wiadomił o zabójstwie swojej 
krewnej. Funkcjonariusze, któ-
rzy byli na miejscu już po kil-
ku minutach, znaleźli w miesz-
kaniu nieprzytomną i ciężko 
ranną kobietę. Karetka pogo-
towia zabrała ją do szpitala, ale, 
mimo wysiłków lekarzy, kobie-
ta zmarła - relacjonuje ofi cer 
prasowy KPP w Sochaczewie 
Agnieszka Dzik.

Jak się dowiedzieliśmy, 
funkcjonariusze kierowali się 
na miejsce zgłoszenia w po-
czuciu, że mają do czynienia z 
ponurym żartem. Dopiero na 
miejscu przekonali się o ogro-
mie tragedii. Poszkodowana 
kobieta odniosła ciężkie rany 
głowy zadane młotkiem. Fakt, 
że trzymała się jeszcze przy ży-
ciu, zszokował nawet lekarzy, w 
których ręce trafi ła. Po niedłu-
gim czasie, mimo wielu prób 
reanimacji, ofi ara zmarła.

Mundurowi   zatrzyma-
li 41-latka i osadzili w policyj-
nym areszcie. Wykonali także 
szereg czynności, mających na 
celu zabezpieczenie materiału 
dowodowego na miejscu prze-
stępstwa.

Podczas składania wyja-
śnień w prokuraturze mężczy-
zna zachowywał się całkowicie 

normalnie. Miał świadomość 
tego, co zrobił i był z nim lo-
giczny kontakt. Stwierdził przy 
tym, że zabicie swojej krewnej 
planował od dawna i czekał tyl-
ko na najlepszą ku temu okazję.

Jak się okazało, od dłuższe-
go czasu leczył się psychiatrycz-
nie. Niecodzienność sytuacji 
oraz motyw, jaki podał podej-
rzany w swoich wyjaśnieniach, 
sprawiły, że prokuratura zde-
cydowała o zasięgnięciu opinii 
biegłych, którzy mają wypo-
wiedzieć się o poczytalności za-
trzymanego.

- Zwrócimy się o opinię do 
dwóch biegłych, przy czym, z 
uwagi na złożoność sytuacji, 
już spodziewamy się wniosku 

o umieszczenie podejrzanego 
na obserwacji - powiedziała 
nam szefowa sochaczewskiej 
prokuratury Joanna Szyma-
niak. - Dodatkowo przepro-
wadzona została sekcja zwłok, 
która wykazała ponad wszel-
ką wątpliwość, że do zgonu 
doszło w wyniku odniesio-
nych obrażeń. Zleciliśmy rów-
nież badania DNA materiału 
zebranego na miejscu prze-
stępstwa.

Od wyniku obserwacji 
mężczyzny może zależeć, czy 
czeka go proces przed sądem, 
czy leczenie w zamkniętym za-
kładzie psychiatrycznym. 

Prokuratura nie ma za 
to wątpliwości co do klasy-

fi kacji prawnej czynu. Było 
to zabójstwo. Mimo że ofi ara 
jeszcze żyła, kiedy na miej-
scu zdarzenia pojawiła się 
policja, nie może być mowy 
o pobiciu ze skutkiem śmier-
telnym. W końcu, jak zeznał 
sam podejrzany, zabójstwo 
planował od dawna, więc 
uderzał z zamiarem pozba-
wienia życia.

W piątek 16 listopada, po-
dejrzany został doprowadzony 
do Sądu Rejonowego w Socha-
czewie, który zdecydował o za-
stosowaniu wobec niego aresz-
tu - spędzi w nim najbliższe trzy 
miesiące. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu nawet doży-
wotnie pozbawienie wolności.

Zabójstwo 
ze szczególnym bezsensem
Trudno sobie wyobrazić ogrom tragedii w normalnie funkcjonującej na co dzień 
rodzinie, kiedy pewnego dnia, bez wyraźnej przyczyny, jeden z jej członków zabija 
w brutalny sposób swoją ciotkę. Do takiej właśnie sytuacji doszło w Sochaczewie 
we wtorek 13 listopada. Zabójca sam zawiadomił policję, na którą czekał na 
miejscu popełnienia przestępstwa.

Szczęśliwie zakończyły się 
poszukiwania   66-letniej 
mieszkanki powiatu socha-
czewskiego, która zgubiła 
się w Puszczy Kampinoskiej 
podczas grzybobrania. 

W niedzielę 11 listopada wieczo-
rem, policjanci zostali powiado-

mieni, że 66-letnia mieszkanka 
powiatu sochaczewskiego zgu-
biła się w lesie podczas grzy-
bobrania. Początkowo rodzina 
szukała jej na własną rękę, ale 
po zmroku zwróciła się o po-
moc do sochaczewskiej policji.

Ponieważ liczyła się każda 
minuta, szef sochaczewskich 

policjantów ogłosił alarm dla 
funkcjonariuszy. Do poszuki-
wań włączyli się strażacy, dru-
howie OSP i straż Kampino-
skiego Parku Narodowego. Na 
miejsce przyjechał również 
przewodnik z psem tropiącym. 
Po wielogodzinnych poszuki-
waniach - na zmarzniętą, ale 

całą i zdrową 66-letnią miesz-
kankę powiatu, natrafi ł jeden 
z grzybiarzy i przekazał pod 
opiekę policji. Kobieta była już 
bezpieczna i mogła wrócić do 
domu.

14 listopada do KPP w So-
chaczewie wpłynęło pismo z po-
dziękowaniami od odnalezionej.

Szczęśliwy � nał poszukiwań w puszczy

Miała prawie pół promi-
la alkoholu w organizmie i 
wiozła samochodem dzie-
więcioletniego syna. Na 
swojej drodze spotkała jed-
nak policjantów z socha-
czewskiej komendy, którzy 
uniemożliwili jej dalszą jaz-
dę, a przestraszone dziecko 
przekazali pod opiekę ojca. 

W niedzielę 11 listopada 
rano do sochaczewskiej ko-
mendy dotarło zgłoszenie, 
że kierowca Suzuki Swift  ja-
dący drogą krajową nr 50, 
może znajdować się pod 
wpływem alkoholu. Dy-
żurny przekazał informację 
wszystkim   funkcjonariu-
szom będącym na służbie. 
Kilka minut później, poli-
cjanci z Referatu Patrolowo 

- Interwencyjnego powia-
domili, że w Andrzejowie 
Duranowskim   zatrzyma-
li do kontroli wskazany po-
jazd.

Autem, oprócz 41-letniej 
płocczanki,   podróżował 
również jej 9-letni syn. Ko-
bieta została poddana bada-
niu na zawartość alkoholu 
w organizmie, które wyka-
zało prawie pół promila.

Policjanci natychmiast 
zatrzymali jej prawo jaz-
dy i przekazali chłopca pod 
opiekę ojca, który przyje-
chał na miejsce kontroli 
drogowej.

Skrajnie   nieodpowie-
dzialna 41-latka będzie te-
raz tłumaczyła się przed są-
dem.

KPP Sochaczew

Matka z procentami

Sochaczewscy policjanci za-
bezpieczali uroczystości i 
imprezy organizowane w ra-
mach obchodów Święta Nie-
podległości. Nad bezpiecz-
nym przebiegiem imprez 
czuwali policjanci wszyst-
kich wydziałów sochaczew-
skiej komendy oraz podle-
głych posterunków.

W Święto Niepodległości 
policjanci z sochaczewskiej 
komendy i podległych po-
sterunków brali udział w 
zabezpieczeniu „Narodo-
wego Biegu Stulecia - od 
Bałtyku do Tatr”. Była to 
duża impreza w której bra-
ło udział ponad 100 miast 
w całej Polsce. Nad bezpie-
czeństwem   uczestników 
biegu czuwali policjanci ru-
chu drogowego i prewencji. 
W tym celu zamknięto ruch 
na ul. Staszica i rozpoczęto 
ręczną regulację ruchem na 
skrzyżowaniu ul. Warszaw-
skiej z Traugutta. Uczestni-
cy mieli do pokonania od-
cinek o długości 2,5 km, 

który prowadził ulicą Sta-
szica, Traugutta, 15 Sierp-
nia, Mazowiecką, Wojska 
Polskiego, Licealną, Trau-
gutta.

Następna część obcho-
dów odzyskania niepodległo-
ści odbyła się przed Komendą 
Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Sochaczewie 
po przemarszu z Hufca ZHP. 
W uroczystości wziął udział 
Komendant Powiatowy Poli-
cji w Sochaczewie insp. Mi-
chał Safj ański wraz ze swoim 
zastępcą mł. insp. Markiem 
Wójcikiem, którzy wraz z 
przedstawicielami straży zło-
żyli kwiaty podczas odsłonię-
cia pomnika marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Uroczystość 
kontynuowana była na placu 
Kościuszki i tu również nad 
bezpieczeństwem jej uczest-
ników czuwała sochaczewska 
policja.

Narodowe Święto Nie-
podległości w Sochaczewie 
przebiegło spokojnie i bez 
żadnych zakłóceń.

KPP Sochaczew

Zabezpieczali obchody 
Święta Niepodległości
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17 listopada w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Borysze-
wie odbył się wernisaż wysta-
wy „Nadwiślańskie inspiracje”.  
To już trzecia w tym sezonie ar-
tystycznym wystawa prezento-
wana w odnowionej niedaw-
no Galerii ZeDeK. Tym razem 
pokazane zostały obrazy pań, 
biorących udział w zajęciach 
rysunku i malarstwa prowa-
dzonych w SCK przez Ewę Ku-
beł - Zielińską. 

„Nadwiślańskie inspira-
cje” to poplenerowa wystawa 
obrazów powstałych głównie 
w trakcie pleneru malarskie-
go w Ładach nad Wisłą, któ-
ry odbył się w lipcu tego roku.  
Jest to zbiór blisko 50 prac, 
których autorkami są: Blanka 
Krzemińska, Bożena Kalkow-
ska, Katarzyna Kwiatkowska i 
Dagmara Pazgrat. Większość 
obrazów namalowana została 
podczas kilkudniowego poby-
tu pań nad Wisłą, ale są też ta-
kie, które powstały później, już 
w pracowni, w ramach wspo-

mnień urokliwych nadrzecz-
nych krajobrazów. Malarkom 
fantastycznie udało się uchwy-
cić piękno nadwiślańskich te-
renów i przekazać malowniczy 
i zwiewny charakter tamtej-
szych krajobrazów. Panie po-
święciły dużo uwagi, by wier-
nie przekazać walory zakątków 
nad Wisłą, co widać w każdym 
szczególe zaprezentowanych na 
wystawie obrazów. Widać na 
nich m.in. wierzby, lasy łęgowe, 
kwiaty, charakterystyczne ła-

chy i malownicze  zakola rzecz-
ne. Prace bardzo spodobały się 
gościom przybyłym na werni-
saż. Po uroczystym otwarciu 
wystawy podchodzili do au-
torek obrazów, by podpytać o 
techniki malarskie i okoliczno-
ści powstałych prac. Długie, cie-
kawe rozmowy przy kawie, her-
bacie i słodkościach trwały do 
późnego wieczora. Ci, którzy 
nie mogli pojawić się na wer-
nisażu, mają jeszcze możliwość 
obejrzenia „Nadwiślańskich in-

spiracji”. Ekspozycja obrazów 
dostępna jest w galerii ZeDeK 
przez dwa najbliższe tygodnie.

Autorki, zapraszając do 
oglądania wystawy, zgodnie 
stwierdziły, że malowanie w 
plenerze, bezpośrednio z na-
tury, jest dużo trudniejsze niż 
malowanie w pracowni, ale 
też dużo bardziej ekscytują-
ce. To tak jak z muzyką graną 
na żywo. Dostarcza ona zupeł-
nie innych bodźców zarówno 
twórcom, jak i słuchaczom, w 
porównaniu do dźwięków od-
twarzanych z płyt. Mogli się 
o tym przekonać goście Klu-
bu Kontrast w trakcie Filmo-
wego Jam Session, który od-
był się tuż po wernisażu. Tym 
razem zeprezentowany został 
fi lm „Gabinet doktora Caliga-
ri”, a muzycy, ilustrując dźwię-
kami granymi na żywo obraz 
niemego fi lmu, kolejny raz udo-
wodnili, że twórczość, która po-
wstaje na żywo, dostarcza wy-
jątkowych, niepowtarzalnych 
emocji. 

Nadwiślańskie klimatyMusical po raz trzeci

Seniorzy śpiewali w Iłowie
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„Niepodległa – I ISKRA TYL-
KO” to musical oparty na wła-
snym scenariuszu i specjal-
nie do niego skomponowanej 
muzyce, którą przygotował Ja-
kub Krukowski – kompozy-
tor, muzyk i wokalista zwią-
zany przez wiele lat z Teatrem 
Buff o oraz regularnie współ-
pracujący m.in. z Krzesimirem 
Dę bskim i Januszem Stokłosą. 
W sobotę 10 listopada w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. Chopina 101 mo-
gliśmy po raz trzeci wysłuchać 
kompozycji Krukowskiego w 
wykonaniu Orkiestry Kame-
ralnej CAMERATA MAZO-
VIA pod dyr. Artura Komo-
rowskiego, ku czemu okazją 
było wystawienie wspomnia-
nego musicalu z okazji set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Tego dnia sala widowisko-
wa SCK w Chodakowie wy-
pełniona była niemal do ostat-
niego miejsca. Zebranych 
przywitali naczelnik wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji 

UM Joanna Niewiadomska-
Kocik oraz dyrektor Socha-
czewskiego Centrum Kultury 
Artur Komorowski.

Wyreżyserowany przez 
Dawida Żakowskiego spek-
takl po raz kolejny chwycił za 
serca sochaczewską publicz-
ność. Osoby, które ogląda-
ły „Niepodległą” przy dwóch 
poprzednich okazjach, mo-
gły zauważyć drobne zmia-
ny w choreografi i, czy w pre-
zentowanych przez aktorów 
tekstach. Jednak każdą z tych 
zmian można traktować w ka-
tegorii udoskonaleń.

Aktorzy po raz kolejny w 
subtelny sposób zabrali wi-
dzów w podróż przez sto lat 
historii naszego kraju. Muzy-
ką, tańcem, a także znakomi-
cie przygotowanymi dialoga-
mi zaprezentowali zarówno 
te dramatyczne, jak i radosne 
momenty ze wspomniane-
go okresu. Najlepszym dowo-
dem na to, jak bardzo udało im 
się poruszyć publiczność były 
długie oklaski na stojąco.  (seb)

W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Iłowie 15 listopada odbył się 
II Senioralny Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej i Piosenki Żołnier-
skiej „Gdzie są kwiaty z tamtych 
lat” – Śladami Bitwy nad Bzu-
rą na Ziemi Iłowskiej. Organi-
zatorami festiwalu byli Gminny 
Ośrodek Kultury w Iłowie i So-
chaczewskie Centrum Kultu-
ry. Na festiwalu zaprezentowały 
się senioralne zespoły śpiewacze 
z powiatu sochaczewskiego: Iło-
wiacy z Iłowa, Włókienko z So-
chaczewa, Zespół DDPS w So-

chaczewie, Scena Seniora ZERiI 
SCK, Zespół z Brochowa, Sto-
warzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku oraz Zespół Wo-
kalny Cantabile z Nowej Suchej, 
którym akompaniowali Jolanta 
Kawczyńska, Arkadiusz Mam-
carz i Tomasz Romanowski. 
Koncert prowadzili J. Kawczyń-
ska i W. Czubiel. Wszystkie gru-
py uhonorowane zostały statuet-
kami, dyplomami i plakatami. 
Na zakończenie została wspól-
nie odśpiewana pieśń ,,Czerwo-
ne maki na Monte Cassino”.FO
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Granice wolności w muzyce

Wyjazdowe sukcesy Benefis Mistrza

Tubisowy flashback

Weekend w Kontraście Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

Grudzień w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83 rozpocznie się od 
mocnego wejścia. W sobotę 1 
grudnia o godz. 19.00 w Klubie 
Kontrast odbędzie się koncert 
„Flashback” zespołu Tubis Trio. 
Jest to grupa, która coraz śmie-
lej wkracza na polski rynek jaz-
zowy.

Tubis Trio istnieje od 2006 
roku. Istotą jego muzyki są im-
prowizacje rozwijające się wokół 
kompozycji członków zespołu. 
Muzycy stworzyli jeden orga-
nizm, a każdy z nich jest równo-
prawnym kreatorem brzmienia. 
Całość zaskakuje odniesieniami 
do najróżniejszych muzycznych 
stylów i wciąga słuchaczy w mu-
zyczny spektakl. Na koncertach 
Tubis Trio płynie ze sceny fala 
ekspresji i twórczego uniesie-
nia. Co najważniejsze, muzycy 
zarażają tym także słuchaczy. 
Zespół zagra w składzie: Maciej 
Tubis (pianista), Paweł Puszcza-

ło (kontrabasista) i Przemek Pa-
can (perkusista). „Ich muzyka 
charakteryzuje się chwytliwymi 
melodiami, zaraźliwym, świet-
nie dobranym, lekko popowym 
rytmem pełnym synkop i li-
rycznymi solówkami, w szcze-
gólności Macieja Tubisa. Kom-
pozycje są bardzo przystępne, 
ale nie trywialne. Ich siła ukazu-
je się głównie w energii i dyna-
micznej grze zespołu, który do-
skonale się uzupełnia” - napisała 
Angelique Van Os w holender-
skim magazynie Jazzism.

Zdecydowanie warto wy-
brać się na ten koncert. Wstęp 
wolny. Tubis Trio. Koncert „Fla-
shback”. 1 grudnia, godz. 19.00, 
Klub Kontrast, Sochaczewskie 
Centrum Kultury ul. 15 Sierp-
nia 83.

Rezerwacji stolików można dokonać 
poprzez stronę internetową Socha-
czewskiego Centrum Kultury: www.
sck.sochaczew.pl (zakładka Klub 
Kontrast) lub telefonicznie od pon. do 
pt. pod nr: (46) 863-07-68. W soboty 
prosimy dzwonić pod nr.: 602 577 117.

W obecnych czasach, przepełnionych technologią, natło-
kiem informacji i naukowych badań, ludzkość rozwija się w 
niebywałym tempie. Wiemy coraz więcej o otaczającym nas 
świecie, jak się skutecznie motywować do pracy i jak jeść, by 
nasze ciało było szczupłe. Wiemy, jaki kolor ubrań wybrać, 
by u rozmówcy wzbudzić konkretną emocję, wgłębiając się 
w tajniki psychologii, dowiemy się nawet jak gestykulować, 
by osiągnąć konkretny rezultat. Czy w świecie, w którym już 
niemal wszystko jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć, 
jest miejsce na muzykę wolną, niezależną i trochę zwario-
waną?

Roli muzyki w życiu człowieka nie trzeba już chyba niko-
mu bardziej przybliżać. Doskonale wiemy, że głównym jej za-
daniem jest emocjonalne oddziaływanie na człowieka. Kom-
pozytor tworzy swoje dzieło nie dla samego faktu powstania. 
Chce, by utwór coś u słuchacza wyzwolił: zaciekawienie, 
strach lub np. uśmiech na twarzy. Zadaniem wykonawcy jest 
zaś jak najwierniej te intencje oddać. Dobrze, więc wszystko 
mamy już zaplanowane, ustalone, praca podzielona. Gdzie 
tu element wolności lub nieprzewidywalności? 

Przez dziesiątki lat w filharmoniach słuchamy muzyki He-
andla, Mozarta czy Chopina. Każdy dźwięk w tych utworach 
jest opisany: wysokość, długość jego trwania i głośność. Pole 
manewru dla wykonawcy jest stosunkowo niewielkie (choć 
nadal słuchaczy potrafią zaskoczyć nowe interpretacje). W 
połowie XX wieku pojawiła się grupa twórców, którzy chcieli 
dać wykonawcy dużo więcej swobody. W ich kompozycjach 
np. wysokość dźwięków nie była zapisana konkretnie, a za 
pomocą fali. Instrumentalista może więc dowolnie wybrać 
dźwięki, na których „będzie falował”. W innych utworach mógł 
wybrać ilość powtórzeń danego fragmentu – decydował tym 
samym o wielkości tworzonego napięcia w utworze. Co wię-
cej, powstał szereg dzieł, podzielonych na fragmenty. Każdą 
z tych części wykonawca mógł zagrać w dowolnie wybranej 
przez siebie kolejności i powtórzyć tyle razy, ile tylko chciał. 
Tak właśnie wygląda aleatoryzm. Człon muzyki klasycznej 
współczesnej, który zdecydowanie postawił na niepowta-
rzalność każdej prezentacji utworu, ale również świadomie 
zwiększył rolę wykonawcy, stawiając go niemal na równi z 
kompozytorem dzieła.  To jednak nie koniec dowolności w 
muzyce aleatorystów. Utwór zapisany na 3 instrumenty nie 
określał jakie 3 instrumenty mają go wykonać. Dziś mamy 
skrzypka, akordeonistę i wiolonczelistę, a jutro flecistę, piani-
stę i saksofonistę? Świetnie! Możemy zagrać ten sam utwór i 
efekty, które uzyskamy, będą zupełnie inne. 

Te proste zabiegi dały nieskończenie wiele możliwości 
wykonawcom i kompozytorom w kreowaniu nastrojów. Ale, 
o dziwo, ten nurt nie wywrócił całego świata muzycznego do 
góry nogami. Z perspektywy prawie 70 lat od tych wydarzeń, 
okazuje się, iż był to jedynie pewien powiew świeżości. Jest 
nadal wykorzystywany, ale tylko w pewnych częściach 
utworów komponowanych współcześnie.  Nadal króluje 
zapis poukładany – tradycyjny. Może z tradycją nie ma co 
walczyć…?

Karolina Kruczyk

W najbliższą sobotę 24 li-
stopada w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83 odbędzie się wy-
jątkowe wydarzenie – kon-
cert Władysława Komendar-
ka połączony z benefisem z 
okazji jego 70 urodzin. 

Wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 19.00 w sali kon-
certowej, gdzie jeszcze przed 
rozpoczęciem występu pu-
bliczność będzie mogła się 
zapoznać z twórczością Wła-
dysława Komendarka, dzięki 
specjalnie przygotowanemu 
na jubileusz materiałowi fil-
mowemu. W trakcie koncer-
tu, którego początek zapla-
nowany jest na godz. 19.30 
artysta zaprezentuje utwo-
ry będące przekrojem całej 
jego działalności artystycz-
nej. Występ rozpocznie się 
kompozycją poświęconą od-
zyskaniu przez Polskę nie-
podległości. A co później? 
Tego artysta nie chce zdra-
dzać, twierdząc, że dużo za-
leży od rodzaju energii, jaką 

dostanie od publiczności w 
dniu koncertu. Wśród wielu 
hitów tego wieczora będzie 
można na pewno usłyszeć 
jego pierwszy utwór solowy 
nagrany dla Polskiego Ra-
dia - „Wędrówka dusz”, któ-
ry powstał w okresie mu-
zycznej działalności artysty 
w formacji EXODUS. Na 
koncercie gościnnie wystąpi 
Bogo Zawierucha - Beat Box.

A tuż po muzycznej czę-
ści benefisu, w Klubie Kon-
trast odbędzie się spotka-
nie z jubilatem i rozmowy z 
udziałem publiczności. Wła-
dysław Komendarek dekla-
ruje, że odpowie na każde 
zadane pytanie. Dla fanów, 
to dobra okazja do nabycia 
płyt artysty z imienną de-
dykacją. Będą też zaproszeni 
goście, którzy przybliżą mu-
zyczne dokonania artysty. 

Zapowiada się wyjąt-
kowy wieczór pełen dobrej 
muzyki i wspomnień. Ser-
decznie zapraszamy. Wstęp 
wolny.

Listopad okazał się bardzo 
pomyślnym miesiącem dla 
podopiecznych Sochaczew-
skiego Centrum Kultury. 11 
listopada w Centrum Olim-
pijskim w Warszawie od-
był się Turniej Niepodległo-
ści zatytułowany „W hołdzie 
założycielom II RP, twórcom 
jej potęgi szachowej”, w któ-
rym wzięli udział szachiści z 
Sekcji Edukacji i Klubu Na-
uczyciela SCK: Stanisław 
Osiecki, trener szachowy i 
jego uczennica Blanka Blu-
czak. Dziewczynka zajęła 3 
miejsce w grupie C (dzieci 
do lat 12), a S.Osiecki 6 miej-
sce w klasyfikacji seniorów 
w swojej grupie wiekowej. 

Tego samego dnia w 
Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Legionowie odbył się 
V Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej „Viva Polonia”, w 
którym wziął udział Mun-
durowy Zespół Wokalno-
-Instrumentalny PATRIA. 
Zespół zdobył 2 miejsce w 
kat.: chóry\zespoły. Do-

datkowo Marysia Stasiak 
(skrzypaczka „Patrii”) zaję-
ła 3 miejsce w kat. soliści. 18 
listopada zespół wziął rów-
nież udział w XII Festiwalu 
Piosenki Żołnierskiej – Ko-
sakowo 2018. Tym razem 
główne laury zdobyła Mary-
sia Stasiak, której przyznano 
pierwsze miejsce w kategorii 
soliści.

Również 11 listopada od-
był się XVII Ogólnopolski 
Przegląd Zespołów Tanecz-
nych „Taneczne Wiktorie” w 
Głownie, w którym Socha-
czew reprezentował zespół 
Smile Crew. I tu zostały od-
notowane kolejne sukcesy. 
Zespół pod opieką instruk-
torki SCK Karoliny Słojew-
skiej zdobył wyróżnienie w 
kat.: formacja 13-16 lat, a Ka-
rolina Włodarska oraz Daria 
Wójcik otrzymały wyróż-
nienia w kategorii solistów. 

Wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym gratu-
lujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!
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Projekt „Angielski za darmo 
dla mieszkańców Sochacze-
wa” realizowany jest na dwóch 
poziomach: podstawowym i 
średniozaawansowanym. Po-
czątkowo dla kursantów przy-
gotowano 120 miejsc. Duże za-
interesowanie sprawiło jednak, 
że przyjęto wszystkie zgłosze-
nia - ponad dwa razy tyle, ile 
pierwotnie zakładano. 

Uczestników podzielono 
na grupy szkoleniowe i każda 
z nich spotyka się przez 60 go-
dzin (powstało osiemnaście 
15-osobowych grup). Poziom 
nauczania został dostosowany 
do potrzeb uczestników i zwe-
ryfi kowany za pomocą testu 
wstępnego przeprowadzonego 
na pierwszych zajęciach. Każ-
dy uczestnik otrzymał bezpłat-
ne materiały dydaktyczne.

- Biorę udział w zajęciach 
dla grupy średniozaawansowa-
nej i jestem bardzo zadowolona. 
W moim przypadku to dosko-
nały sposób na przypomnie-
nie sobie angielskiej gramatyki i 
składni. Od czasu studiów w za-
sadzie nie uczyłam się tego języ-
ka i sporadycznie z niego korzy-

stałam, więc upływ lat sprawił, 
że część wiedzy się „ulotniła” - 
mówi jedna z kursantek, pani 
Monika. -  Odpowiada mi at-
mosfera podczas lekcji. Jest luź-
na i twórcza, korzystamy też z 
dobrych pomocy naukowych - 
podręczników z serii Headway.  
Ważne jest to, że zajęcia to nie 
krótkie, 45-minutowe sesje, 
podczas których tak napraw-
dę niewiele da się zrobić. Trwa-
ją około dwóch godzin i jest to 
czas, w którym naprawdę moż-
na rozruszać szare komórki. 

Zajęcia prowadzą lektorzy 
z białostockiego Ośrodka Na-
uczania Języków Obcych „Ję-
zyki Świata” oraz Centrum 

Kształcenia Biznesu z Pabia-
nic. Udział w kursie zakończy 
się wydaniem certyfi katu o jego 
ukończeniu. 

Projekt do SBO 2018 zgłosi-
ło Stowarzyszenie „Sochaczew 
- Daj się ponieść” prowadzone 
przez Daniela Janiaka.

 - Pomysł by umożliwić so-
chaczewianom darmową na-
ukę języka angielskiego wydał 
mi się dość oczywisty. Tak na-
prawdę umiejętność komuni-
kowania się po angielsku jest 
obecnie jedną z podstawowych. 
Ułatwia ona nie tylko podró-
że, ale korzystanie z kompute-
ra, czytanie sklepowych ety-
kiet czy oglądanie programów 

oraz fi lmów  - powiedział nam 
pomysłodawca akcji. - Zwłasz-
cza w mniejszych miastach na-
dal spory jest odsetek osób, któ-
re nie znają angielskiego, nawet 
na podstawowym poziomie. 
Nie każdego stać na prywat-
ny kurs, a więc bezpłatne zaję-
cia są dla nich ciekawą ofertą. 
Jak widać moją opinię podzielili 
mieszkańcy, którzy zagłosowali 
na ten projekt w ramach Socha-
czewskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Cieszy mnie zaintereso-
wanie kursem, które oznacza, 
że sochaczewianie lubią się 
uczyć i podnosić swoje umie-
jętności. 

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90, 
96-500 Sochaczew zatrudni pracowników na niżej wy-
mienione stanowiska:

1. hydraulik w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów, wymaga-
nia: wykształcenie kierunkowe,  doświadczenie zawodowe.
2. elektryk w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów, 
wymagania: wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe, 
uprawnienia do 1kV.
3. pracownik ogólnobudowlany w Dziale Gospodarki Lokalowej i 
Remontów, wymagania: wykształcenie kierunkowe, doświadczenie 
zawodowe, zdolny do pracy na wysokości.
4. pracownik gospodarczy na Cmentarzu Komunalnym.

Oferujemy:
1. Umowę o pracę na cały etat.
2. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
3. Stabilne zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony.
4. Praca w małej grupie ludzi.
5. Możliwość rozwoju zawodowego - kursy doszkalające 
i specjalistyczne.
6. Szkolenie z zakresu BHP.
7. Pełen pakiet ubezpieczenia społecznego.
8. Pakiet benefi tów i dodatków (świadczenia z ZFŚS, wczasy 
pod gruszą, nagrody jubileuszowe, posiłki regeneracyjne).
9. Niezbędne narzędzia i odzież do pracy na stanowisku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 46 862 81 06  
lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Jak już informowaliśmy w po-
przednim wydaniu, ruszyła 
redakcyjna akcja „Paczka do 
paczki”. W tym roku wspiera-
my trzy ogniska wychowaw-
cze TPD, świetlicę „Kleks” 
oraz Dom Dziecka w Giżycach. 
Musimy zrobić co najmniej 
150 paczek.

W naszą akcję ponownie 
zaangażowała się PSS „Spo-
łem”. W czterech sklepach 
Lux: przy ul. 1 Maja, u zbiegu 
ul. Żeromskiego i Pokoju, przy 
Gawłowskiej 45 oraz Okrzei 1 
zostaną wystawione kosze z in-
formacją o naszej akcji. Można 

do nich wkładać artykuły spo-
żywcze z dłuższym terminem 
ważności, napoje czy słodycze. 
Zbiórka w sklepach Lux potrwa 
do 9 grudnia. Już dziś dzięku-
jemy Zarządowi PSS „Społem” 
za przychylność dla naszej ak-

cji, a klientów sklepów zachęca-
my do podzielenia się, w miarę 
możliwości, przedświąteczny-
mi zakupami. 

  Kontynuację współpracy 
z redakcją zapowiedziała tak-
że dyrektor Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Sochaczewie, 
Anna Wróblewska. Uczniowie 
szkoły, tradycyjnie już przed 
koncertem bożonarodzenio-
wym, będą zbierać datki do pu-
szek na rzecz akcji „Paczka do 
paczki”.  Koncert zaplanowa-
no na piątek 14 grudnia. Wi-
dzowie, zanim zajmą miejsca 
w sali koncertowej, mogą wspo-
móc benefi cjentów naszej akcji. 

A w ramach koncertu zobaczy-
my ponownie „Krakowiaków i 
Górali”, operę przygotowaną w 
całości przez naszą szkołę mu-
zyczną. 

Wszystkich Czytelników 
zachęcamy do wspólnego z 
nami pomagania.

Dary można dostarczać do 
7 grudnia do redakcji „Ziemi 
Sochaczewskiej” mieszczącej 
się w kramnicach, ul. 1 Maja 21, 
pok. 312. Wpłaty do 10 grudnia 
przyjmujemy na konto: 90 1240 
1822 1111 0000 0719 8427, ko-
niecznie z dopiskiem „Paczka 
do paczki”.

Jolanta Sosnowska

Uczą się angielskiego 
w ramach SBO
Dzięki głosom oddanym podczas głosowania w ramach Sochaczewskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 prawie 270 sochaczewian w wieku od 7 do 80 lat 
od marca uczestniczy w darmowych zajęciach z języka angielskiego. Projekt, 
który wystartował 5 marca, potrwa do 15 grudnia.

Świąteczne pomaganie z „Paczką”

Krótko z miasta
Kończą park
Jak zapewnia fi rma Ziel-Bud, renowacja parku przy ul. Traugutta 
idzie zgodnie z harmonogramem, a podstawowy zakres prac ma 
zostać wykonany do końca listopada. Ekipy kończą utwardzanie 
alejek spacerowych i niewielkiego placu, gdzie znajdzie się 
informacja, że w tym miejscu stała kiedyś synagoga. Ukończono 
sadzenie zieleni i montaż ławek. Pomnik Chopina został oczysz-
czony i poddany renowacji. 14 listopada radni miasta zgodzili się 
na wykonanie dodatkowych robót w parku - schodów terenowych 
pozwalających spacerującym wygodnie zejść z parkowej ścieżki 
na chodnik przy przebudowywanej ulicy Podzamcze. 

Nowoczesna toaleta 
Jednym z elementów rewitalizacji parku Chopina u zbiegu ulic 
Warszawskiej i Traugutta jest montaż nowoczesnej toalety 
publicznej. Gotowy budynek, wykonany z betonu architekto-
nicznego (będzie współgrał z innymi elementami architektury 
w rejonie amfi teatru, także wykonanym z tego materiału) 
dostarczono 30 października. Trwa montaż toalety, szkolenie 
pracowników odpowiedzialnych za jej obsługę, przyłączanie 
do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. To samoczysz-
cząca toaleta składająca się z jednej kabiny dostosowanej 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, stąd płaski podjazd, 
odpowiednio szerokie drzwi, uchwyty i poręcze pozwalające 
korzystać z toalety także osobom na wózkach. Wyposażona 
będzie w przewijak dla niemowląt i podgrzewaną podłogę. 
Toaleta będzie w pełni automatyczna i np. wodę do umycia 
rąk uruchomi fotokomórka, a elektroniczny system powiadomi 
smsem wskazanego pracownika służb miejskich, gdy np. 
w dozowniku zabraknie mydła lub zasilania elektrycznego. 
Toaleta będzie płatna. 
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Impreza odbyła się w tym 
samym czasie w ponad 
stu miastach w całej Pol-
sce. W sochaczewskiej   od-
słonie wzięło udział ponad 
stu zawodniczek i zawod-
ników. W momencie startu 
uczestnicy biegu wypuści-
li symbolicznie 300 białych 
i czerwonych balonów na-
pełnionych helem. Przed 
startem delegacja złożyła 
wiązankę kwiatów pod po-
mnikiem Chrystusa Zmar-
twychwstałego,   znajdują-
cym się przy kościele św. 
Wawrzyńca.

Długość trasy wynosiła 
ok. 2,5 kilometra i przebie-
gała ulicami: Staszica, Trau-
gutta, 15 Sierpnia, Mazo-
wiecką, Wojska Polskiego, 
Licealną, Traugutta, z metą 
na placu Kościuszki. Naj-
szybciej trasę pokonał Ma-
teusz Zaremba. Pierwszą 
kobietą na mecie była Wero-
nika Lewandowska. Przed 
biegiem głównym odbył się 
symboliczny mini bieg dla 
dzieci do 7 lat wokół pla-
cu Kościuszki (ok. 250 me-
trów). Z chłopców najszyb-
szy był Maciej Jaworski. 
Pierwsza wśród dziewczy-
nek do mety dotarła Hania 
Bolczak.

Wszyscy startujący, za-
równo dzieci jak i dorośli, 
otrzymali pamiątkowe meda-
le, a najlepsi dodatkowo pu-
chary. Nagrody wręczał za-
stępca burmistrza Dariusz 
Dobrowolski.   Dodatkowo 
każdy, kto przybył na plac Ko-
ściuszki otrzymał biało-czer-
wony kotylion, upamiętnia-
jący 100-lecie odzyskania 
niepodległości. Imprezę przy-
gotowali pracownicy Wy-
działu Sportu i Organizacji 
Pozarządowych UM, a popro-
wadziła ją naczelnik wydziału 
– Agata Kalińska. 

Jeden taki bieg na 100 lat
Sochaczew wziął udział w narodowej akcji „Bieg Stulecia - Od Bałtyku Do Tatr”. 
W Dzień Niepodległości, punktualnie o godzinie 11.11 z placu Kościuszki wystarto-
wał symboliczny bieg na dystansie około dwóch i pół kilometra. 

11 listopada w pływalni 
„Orka” odbyły się XI Ogól-
nopolskie Zawody Pły-
wackie z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległo-
ści o Puchar Burmistrza 
Sochaczewa. Młodzi za-
wodnicy UKS „Dwójka” 
Sochaczew   wywalczyli 
dziewięć medali. 

W zawodach wystartowało 186 
uczestników, w wieku od dzie-
więciu do 15 lat, z 21 klubów, w 
tym trzech sekcji pływackich z 
naszego miasta: UKS „Dwój-
ka” Sochaczew, Stowarzyszenia 
Rodziców na Rzecz Pływania 
„Orka”, oraz sochaczewskie-
go WOPR. Ponadto swoich re-
prezentantów wystawiły do 
zawodów kluby m.in. z: War-
szawy, Płocka, Ożarowa Mazo-
wieckiego, Łodzi, Bydgoszczy, 
Rawy Mazowieckiej, Płońska, 
Żyrardowa, Legionowa, Skier-
niewic, Grójca.  Rywalizowa-
no w czterech stylach pływac-
kich z podziałem na chłopców i 
dziewczęta w pięciu kategoriach 
wiekowych. Najlepsze wyniki 
spośród sochaczewskich pły-
waków osiągnęli zawodnicy 
UKS „Dwójki”, którzy wywal-
czyli w sumie dziewięć medali 
(trzy złote, pięć srebrnych oraz 
jeden brązowy). Pozwoliło to na 
zajęcie szóstego miejsca w kla-
syfi kacji medalowej.

W ceremonii otwarcia za-
wodów uczestniczyli: zastęp-
ca burmistrza Marek Fergiń-
ski, wiceprzewodniczący rady 
miejskiej – Arkadiusz Karaś, 
dyrektor MOSiR Mieczysław 
Głuchowski oraz członek za-
rządu powiatu – Anna Ulicka.

O godzinie 12.00 uczestni-
cy zawodów pływackich połą-
czyli się z całą Polską i wspól-
nie odśpiewali hymn Polski. Z 
kolei na koniec zawodów sześć 
najlepszych zawodniczek i za-
wodników z konkurencji 100 
metrów stylem dowolnym wy-
startowało w wyścigu australij-

skim. W rywalizacji dziewcząt 
zwyciężyła Maria Wysocka ze 
Śródmiejskiego UKS Warsza-
wa, natomiast wśród chłopców 
najszybszy był Adam Wiśniew-
ski z AQUA Żyrardów. W kla-
syfi kacji medalowej zawodów 
wygrał klub Trójka Łódź zdo-
bywając 21 medali.

Wyniki sochaczewskich pływaków:
UKS „DWÓJKA” SOCHACZEW
- Aleksandra Czubik (9-10 lat)
2. miejsce 50 m stylem dowolnym - 34.96
2. miejsce 50 m stylem grzbietowym - 40.68
2. miejsce 50 m stylem motylkowym – 43.17
- Zuzanna Denisiewicz (11 lat)
2. miejsce 50 m stylem dowolnym - 33.75
2. miejsce 50 m stylem grzbietowym - 37.19
1. miejsce 50 m stylem motylkowym – 35.82
- Zofia Gołkowska (11 lat)
6. miejsce 50 m stylem dowolnym - 35.04
6. miejsce 50 m stylem klasycznym - 45.19
- Natalia Adamczyk (11 lat)
8. miejsce 50 m stylem dowolnym - 35.51
9. miejsce 50 m stylem klasycznym - 47.49
11. miejsce 50 m stylem motylkowym - 48.97
- Franciszek Szymański (11 lat)
3. miejsce 50 m stylem dowolnym - 31.88
1. miejsce 50 m stylem klasycznym - 44.29
4. miejsce 50 m stylem grzbietowym - 40.75
- Adam Czajka (11 lat)
6. miejsce 50 m stylem klasycznym - 47.79
7. miejsce 50 m stylem motylkowym - 39.78
- Marta Czubik (12 lat)
4. miejsce 100 m stylem dowolnym - 1:12.46
4. miejsce 100 m stylem klasycznym - 1:29.13
4. miejsce 100 m stylem motylkowym - 1:29.29
- Zuzanna Domańska (14-15 lat)
5. miejsce 100 m stylem dowolnym - 1:06.20
1. miejsce 100 m stylem grzbietowym - 1:13.61
ORKA SOCHACZEW
- Antoni Nowak (9-10 lat)
28. miejsce 50 m stylem dowolnym - 45.77
21. miejsce 50 m stylem grzbietowym - 51.85
- Julita Orlińska (11 lat)
16. miejsce 50 m stylem dowolnym - 42.87
14. miejsce 50 m stylem klasycznym - 52.95
13. miejsce 50 m stylem grzbietowym - 50.56
- Mateusz Walczak (12 lat)
21. miejsce 100 m stylem dowolnym - 1:36.38
WOPR SOCHACZEW
- Adrian Liszkiewicz (12 lat)
18. miejsce 100 m stylem dowolnym - 1:22.07
- Amelia Postek (13 lat)
11. miejsce 100 m stylem dowolnym - 1:31.24
- Joanna Janicka (14-15 lat)
9. miejsce 100 m stylem dowolnym - 1:23.55

Niepodległościowe pływanie
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W turnieju wystąpiło osiem 
drużyn, które grały syste-
mem każdy z każdym. Me-
cze trwały po 12 minut, ro-
zegrano ich w sumie 28. 
Zawody sędziowali Walde-
mar Kaniewski i Paweł Wie-
czorek. Obsługę medyczną 
zapewniała Aneta Zygier. 
W otwarciu turnieju i roz-
daniu pucharów na jego za-
kończenie uczestniczyli: za-
stępca burmistrza Marek 
Fergiński, naczelnik Wy-
działu Sportu i Organizacji 
Pozarządowych UM – Aga-
ta Kalińska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 6 - Ja-
dwiga Sikorska, prezes K.S. 
„Orkan” Sochaczew Józef 
Szajewski oraz radna rady 
miejskiej Magdalena Zbo-
rowska.

Gospodarze zawodów 
wystawili do gry dwie dru-
żyny. Pierwsza ekipa Orka-
na z bilansem pięciu zwy-
cięstw i dwóch remisów 
zajęła drugie miejsce w tur-
nieju. Sochaczewian wy-
przedził Pelikan Łowicz, 
który tylko raz zremisował 
(podzielił się punktami wła-
śnie z Orkanem). Drugi ze-
spół gospodarza zakończył 
turniej na szóstym miejscu. 
Organizatorzy   przyzna-
li trzy nagrody indywidu-
alne. Otrzymali je: najlep-
szy bramkarz - Jan Firlej 
(Orkan I Sochaczew); naj-
skuteczniejszy strzelec - Ja-
kub Czarnecki (Metalowiec 
Łódź); najlepszy zawodnik 
turnieju - Bartosz Skoniecz-
ny (Pelikan Łowicz).

Sponsorami   turnieju 
byli: burmistrz Sochaczewa 
- Piotr Osiecki, radny rady 
powiatu - Wojciech Ćwi-
kliński, radna rady miej-
skiej - Magdalena Zborow-
ska, przewodniczący rady 
miejskiej - Sylwester Kacz-
marek, sklep sportowy - Je-
rzy Hołoś, Bakoma S.A., 
Czesław Błaszczyk, Hurtow-
nia Wędlin „Salami” - Bar-
bara Jesiołowska, Centrum 

Dystrybucji „Stokrotka” w 
Teresinie, Sklep Spożyw-
czy „Pod Lasem” - Jadwiga 
Ćwiek, Supermarket „Kau-
fl and”, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 6 - Jadwiga Si-
korska, Sekcja Sympatyków 
Stowarzyszeń Piłki Nożnej 
„Orkan Sochaczew”.

Orkan I wystąpił w skła-
dzie: Jan Firlej, Kacper Nie-
gowski, Karol Adamczew-
ski, Piotr Michalak, Jan 
Pawłowski, Bartłomiej Paw-
lik, Tobiasz Fabisiak, Szy-
mon Szczepaniak.

Orkan II wystąpił w 
składzie: Jakub Kaczor, Szy-
mon Tomczak, Adam Gór-
ski, Paweł Jaworski, Fran-
ciszek Dębkowski, Jakub 
Mońka, Szymon Dzikliński, 
Oskar Raczkowski, Anto-
ni Haczykowski, Wojciech 
Szymański.

Kolejny turniej w Szko-
le Podstawowej nr 6 organi-
zowany przez KS Orkan So-
chaczew odbędzie się już w 
najbliższą niedzielę, 25 li-
stopada. Tym razem rywali-
zować będą „Orliki” - rocz-

nik 2008 i młodsi. Początek 
zawodów o godz. 9.00. 
Wyniki:
Orkan I Sochaczew - Relax Radziwiłłów 4:0
bramki: Niegowski (2), Pawlik, Michalak
Orkan II Sochaczew - Tur Jaktorów 0:0
Unia Skierniewice - Pelikan Łowicz 1:5
Metalowiec Łódź - LZS Justynów 4:0
Relax Radziwiłłów - Tur Jaktorów 1:3
Orkan I Sochaczew - Pelikan Łowicz 1:1
bramka: Niegowski
Orkan II Sochaczew - LZS Justynów 1:0
bramka: Haczykowski
Metalowiec Łódź - Unia Skierniewice 5:0
Tur Jaktorów - Pelikan Łowicz 0:1
LZS Justynów - Relax Radziwiłłów 0:1
Orkan I Sochaczew - Metalowiec Łódź 0:0
Orkan II Sochaczew - Unia Skierniewice 1:1
bramka: Jakub Mońka
Pelikan Łowicz - LZS Justynów 8:1
Tur Jaktorów - Metalowiec Łódź 2:0
Unia Skierniewice - Relax Radziwiłłów 2:1
Orkan I Sochaczew - Orkan II Sochaczew 4:0
bramki: Niegowski, Pawlik, Szczepaniak, 
Adamczewski

Pelikan Łowicz - Metalowiec Łódź 2:0
Tur Jaktorów - LZS Justynów 4:1
Relax Radziwiłłów - Orkan II Sochaczew 0:1
bramka: Górski
Orkan I Sochaczew - Unia Skierniewice 4:0
bramki: Niegowski, Pawlik, Fabisiak, Adamczewski
Orkan II Sochaczew - Pelikan Łowicz 0:1
Relax Radziwiłłów - Metalowiec Łódź 0:4
Orkan I Sochaczew - LZS Justynów 4:0
bramki: Niegowski (2), Szczepaniak (2)
Unia Skierniewice - Tur Jaktorów 0:0
Metalowiec Łódź - Orkan II Sochaczew 3:0
Pelikan Łowicz - Relax Radziwiłłów 3:0
Orkan I Sochaczew - Tur Jaktorów 1:0
bramka: Michalak
LZS Justynów - Unia Skierniewice 0:3

Drugie miejsce gospodarzy
W niedzielę 18 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 rozegrano halowy turniej piłki 
nożnej młodzików (rocznik 2006) o puchar burmistrza Sochaczewa. Pierwsza druży-
na gospodarza zawodów - KS Orkan - zajęła drugie miejsce. Druga ekipa sochaczew-
skiego klubu zakończyła zawody na szóstym miejscu. Zwyciężył Pelikan Łowicz.

W przeddzień setnego ju-
bileuszu odzyskania przez 
Polskę niepodległości bad-
mintoniści   zorganizowali 
specjalny turniej. W hali 
sportowej sochaczewskiego 
„Ogrodnika” 70 zawodniczek 
i zawodników rywalizowało 
w dziewięciu kategoriach.  

Organizatorem turnieju było 
stowarzyszenie „Przez Sport 
w Przyszłość”. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objął bur-
mistrz Piotr Osiecki. Na czte-
rech kortach rozegrano w 
sumie 155 meczów. Obok do-
rosłych uczestników w turnieju 
wzięła udział też grupa 11 dzie-
ci. Byli zawodnicy z Warszawy, 
Włocławka, Bydgoszczy, Rado-
mia, Puław, Zabrza czy Płocka. 

Zmagania   badmintoni-
stów rozpoczęły się od rywali-
zacji najmłodszych i odśpiewa-
nia Mazurka Dąbrowskiego. 
Nasz hymn wykonała Julia Wi-
śniewska, startująca w kategorii 
junior. Najlepszą zawodniczką 
turnieju z powiatu sochaczew-
skiego była Marcelina Nowak, 
a zawodnikiem Rafał Tomasz-
kiewicz.

- Nasze stowarzyszenie 
przyłączyło się do obchodów ju-
bileuszu 100-lecia niepodległo-
ści Polski. Uczciliśmy tę roczni-
cę na sportowo, a wraz z nami 
ponad 70 osób. Dla wszystkich 

uczestników biorących udział 
w turnieju przygotowaliśmy 
pamiątkowe koszulki oraz me-
dale okolicznościowe. – mówi 
prezes stowarzyszenia „Przez 
Sport w Przyszłość”, Sebastian 
Wiśniewski.

Już niebawem sochaczew-
scy badmintoniści zorganizu-
ją kolejny turniej. W niedzielę 
9 grudnia w hali sportowej ZS 
RCKU odbędzie się V Miko-
łajkowy Turniej Badmintona. 
Więcej informacji na stronie in-
ternetowej: badzio.pl. 

Wyniki turnieju:
Singiel junior open A: 1. Antoni Kocik, 
2. Maja Białecka, 3. Magdalena Podlaska.

Singiel junior open B: 1. Seweryn Budnik, 
2. Wiktoria Piekalska, 3. Paulina Ambroziak.

Singiel junior open C: 1. Aleksander Komosa,
2. Julian Więcławski, 3. Dominik Kowalewski, 
3. Julia Wiśniewska.

Singiel kobiet: 1. Wioletta Wójtowicz, 2. Marcelina 
Nowak, 3. Alina Chojniak, 3. Beata Przyłucka.

Singiel open A: 1. Tomasz Mądry, 2. Rafał 
Tomaszkiewicz, 3. Norbert Kamieński, 3. Szymon Kukier.

Singiel open B: 1. Cezary Jaks, 2. Michał Terlikowski, 
3. Szymon Gołębiewski, 3. Henryk Ewert.

Singiel open C: 1. Radosław Kowalski, 2. Bartosz 
Ignatowski, 3. Przemysław Gutkowski, 3. Robert Dul.

Debel open: 1. Dariusz Cierebiej / Norbert 
Kamieński, 2. Henryk Ewert / Michał Król, 
3. Grzegorz Jankowski / Szymon Zuziak, 
3. Mateusz Krysa / Szymon Kukier.

Mixt: 1. Adam Juszczyk / Jolanta Chodkowska, 
2. Daniel Trzmielowski / Małgorzata Żwan, 
3. Krzysztof Kurzawski / Alina Chojniak, 
3. Rafał Tomaszkiewicz / Wioletta Wójtowicz.

Stulecie z lotką
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TENIS STOŁOWY PIŁKA NOŻNA

Mecz rozegrano w sobotę 10 
listopada w hali MOSiR przy 
ul. Kusocińskiego. W pierw-
szym secie, w pojedynku Ka-
tarzyny Grzybowskiej-Franc 
z Katarzyną Galus, zapach-
niało niespodzianką. Lider-
ka SKTS, choć prowadzi-
ła 8:4, ostatecznie przegrała 
pierwszą partię do dziewię-
ciu. W kolejnych odsłonach 
pojedynku kapitan socha-
czewskiej ekipy nabrała już 
rytmu i zakończyła pierwszą 
grę po czterech setach, dając 
swojej drużynie prowadze-
nie w spotkaniu. 

W kolejnym pojedynku 
Brazylijka Lin Gui pokonała 
Karolinę Lalak, lecz również 
oddała jednego seta zawod-
niczce z Podkarpacia. Podob-
nie 3 do 1 Julia Ślązak wygra-
ła z Angeliką Janik, kończąc 
to zaskakująco wymagające 
spotkanie triumfem socha-
czewskiej drużyny. 

SKTS zajmuję obecnie 
trzecie miejsce w tabeli eks-
traklasy. Do końca pierw-
szej rundy zawodniczkom 
Bronisława   Gawr ylczy-
ka pozostały do rozegrania 
trzy spotkania. 1 grudnia 
tenisistki stołowe wyjadą 
do Gdańska. Zakończenie 

tegorocznych zmagań bę-
dzie bardzo emocjonujące 
i odbędzie się w Sochacze-
wie. 11 grudnia sochaczew-
ski zespół podejmie w hali 
przy ul. Kusocińskiego Bro-
nowiankę Kraków. Kolejne-
go dnia, 12 grudnia, teni-
sistki stołowe zmierzą się z 

wrocławskimi akademicz-
kami. Początek obu meczów 
o godz. 17.00.

Liderka sochaczewskiej 
drużyny, Katarzyna Grzy-
bowska-Franc,   rywalizo-
wała na początku listopa-
da w międzynarodowym 
turnieju rozgrywanym w 
Austrii. W grzej pojedyn-
czej nie miała szczęścia. Już 
w pierwszej rundzie trafi -
ła na silną rywalkę z Japo-
nii – Mizuki Morizono, z 
którą przegrała 4:1 i odpa-
dła z turnieju. Trochę le-
piej poszło w deblu, gdzie 
Katarzyna   Grzybowska-
-Franc wystąpiła w parze z 
Natalią Partyką. Polki wy-
grały dwa mecze i dotarły 
do ćwierćfi nału. W nim, po 
dobrej grze, uległy niestety 
w trzech setach Japonkom 
(Hina Hayato/Mima Ito) i 
zakończyły rywalizację w 
turnieju.

Mocny beniaminek
Spotkanie z zajmującą ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy Kobiet drużyną z Krosna 
wydawało się formalnością. Okazało się zgoła inaczej. Sochaczewski Klub Tenisa 
Stołowego wygrał co prawda 3:0, lecz rywalki postawiły się i łatwo nie sprzedały skóry. 

SKTS Sochaczew – KSTS MOSiR Karpaty Krosno 3:0
Katarzyna Grzybowska-Franc – Katarzyna Galus 3:1 (9:11, 11:6, 11:3, 11:4)

Lin Gui – Karolina Lalak 3:1 (11:5, 11:8, 6:11, 11:9)
Julia Ślązak – Angelika Janik 3:1 (6:11, 11:5, 11:3, 11:7)

Ponad 250 śmiałków wal-
czyło w mistrzostwach Pol-
ski MMA 2018 kadetów, 
juniorów i początkujących. 
Zawody odbyły się w sobotę 
10 listopada w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 6. 

W ceremonii otwarcia 
uczestniczyli: zastępca bur-
mistrza Dariusz Dobrowol-
ski, dyrektor szkoły nr 6 
- Jadwiga Sikorska oraz pre-
zes Dragon Fight Club So-
chaczew – Sławomir Cypel. 
Rozegrano turnieje w kil-
kunastu kategoriach, w któ-
rych rywalizowali kadeci, 
juniorzy oraz początkujący 
wojownicy. W trzech okta-
gonach i na macie BJJ wal-
czyło w sumie 263 zawod-

niczek i zawodników z całej 
Polski, m.in. z klubów Arra-
chion Olsztyn, Gracie Bar-
ra, Academia Gorilla, KSW 
Cross Fight Gym.

Rywalizowali też gospo-
darze – zawodnicy Dragon 
Fight Club Sochaczew. Naj-

lepiej wśród nich spisała 
się Maria Pałyska (+57 kg), 
która zdobyła złoto w ka-
tegorii kadetek. Na czwar-
tych miejscach zawody za-
kończyli Piotr Wiśniewski 
(senior 70 kg) oraz Bartło-
miej Dragański (senior 77 

kg). Ponadto brązowy me-
dal w Mistrzostwach Polski 
Centralnej zdobył, nie zrze-
szony w żadnym klubie, so-
chaczewianin Konrad Kos-
sakowski (senior 93 kg).

Organizatorami zawodów 
były stowarzyszenie Amator-
ska Liga MMA oraz Dragon 
Fight Club Sochaczew.

Kolejna impreza MMA 
odbędzie się już w niedzie-
lę 16 grudnia. To największe 
i najbardziej prestiżowe za-
wody w sezonie. W mistrzo-
stwach Polski zmierzą się 
seniorzy w formule full con-
tact. Do Sochaczewa przyje-
dzie ponad 300 najlepszych 
wojowniczek i wojowników, 
będących u progu kariery 
zawodowej. 

Mistrzostwa Polski w trzech oktagonach

„Drużyna Świniaka” zwycię-
żyła w pierwszym w tym se-
zonie halowym turnieju piłki 
nożnej, którego organizato-
rem był Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji. Zawody odbyły 
się w sobotę 17 listopada w 
hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 6.

Drugie miejsce zajął Ark-Pol, 
trzecie Poltynk Desing a czwar-
te Laga United. W turnieju za-
grało osiem drużyn podzie-
lonych początkowo na dwie 
grupy. W grze brało udział po 
pięciu zawodników, w tym 
bramkarz. Zawody sędziował 
Michał Dziepak. 

Wszystkie nagrody indy-
widualne przyznane zostały za-

wodnikom ze zwycięskiej ekipy 
„Drużyna Świniaka” – najlep-
szym bramkarzem został Anto-
ni Gomza, najskuteczniejszym i 
najlepszym zawodnikiem tur-
nieju - Cezary Czarnecki.

Cztery najlepsze drużyny 
otrzymały pamiątkowe pu-
chary. Sponsorami nagród 
dla zwycięzców byli: Pizzeria 
Atmosfera, Tęczowy Ogród, 
Bakoma, oraz MOSiR. Drugi 
halowy turniej rozegrany zo-
stanie w sobotę 8 grudnia w 
hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 6.

Skład zwycięskiej drużyny: Sebastian Lisowski (5),
 Łukasz Jędrzejewski, Marcin Kaczorowski (1), 
Piotr Czarnecki (3), Rafał Dalke (1), 
Antoni Gomza, Cezary Czarnecki (7).

Sezon halowy rozpoczęty

W niedzielę 19 listopada w hali 
MOSiR przy ul. Chopina roze-
grano IV kolejkę sochaczew-
skiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. Nastąpiła zmiana na 
pozycji lidera. Pierwsze miejsce 
w tabeli zajmuje obecnie Volley 
Team Płock. Druga jest druży-
na UKS Siatkarz Stare Babice. 

Pierwsze zwycięstwo w tym se-
zonie odnotował sochaczewski 
Volley, który uporał się z Tere-
sinem w czterech setach. Dużo 
emocji i gry na przewagi przy-
niosło drugie spotkanie, w któ-

rym ekipa ze Starych Babic do-
piero w tie-breaku pokonała 
Most Wyszogród. 

Następna kolejka ALPS już 
w najbliższą niedzielę 25 listo-
pada. W hali MOSiR przy ul. 
Chopina rozegrane zostaną na-
stępujące spotkania: godz. 10.00 
Volley Team Płock – Wolne 
Elektrony; 11.30 Teresin – Vol-
ley Team Zjednoczeni Bulkowo; 
13.00 UKS Siatkarz Stare Babice 
– Volley Sochaczew; 14.30 ZSR 
CKU Sochaczew – SRS Most 
Wyszogród; w V kolejce pauzu-
je KS Piast Feliksów.

Pierwsze zwycięstwo Volleya

Wyniki IV kolejki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej:
Volley Sochaczew – Teresin 3:1 (25:21, 23:25, 25:17, 25:15)
MVP: Krzysztof Rąg (Volley Sochaczew)
SRS Most Wyszogród – UKS Siatkarz Stare Babice 2:3 (25:21, 24:26, 19:25, 28:26, 15:17)
MVP: Marcin Jakubowski (UKS Siatkarz Stare Babice)
Volley Team Zjednoczeni Bulkowo – Volley Team Płock 1:3 (25:16, 23:25, 20:25, 22:25)
MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)
Wolne Elektrony – KS Piast Feliksów 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:23)
MVP: Damian Szachowicz (Wolne Elektrony)
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Laureatów Festiwalu

,

.

Dofinansowano ze srodków Centrum Edukacji Artystycznej. ,


