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Twórcy kultury docenieni Niepodległej Polsce

13 listopada rozpoczął się doroczny cykl ośmiu spotkań mieszkańców z burmistrzem Piotrem Osieckim. 
Na trzy pierwsze rozmowy zaproszono do SCK w Boryszewie i Chodakowie oraz do siedziby Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Przed nami jeszcze pięć tego typu spotkań Strona 7

Coroczne święto ludzi kultury za nami. W czasie uroczystej gali zorganizowanej w 
SCK w Chodakowie nagrody fi nansowe, karty na zakupy w Empiku, podziękowa-
nia i dyplomy odebrało osiemdziesięciu jeden pracowników placówek i instytucji 
kultury, reprezentantów stowarzyszeń oraz twórców indywidualnych

Strony 16-17

Strony 12-14

Tłumy sochaczewian 
wzięły udział w 
obchodach 101. 
rocznicy odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości. Kwiaty 
złożono pod tablicami 
i na grobach twórców 
sochaczewskiej 
wolności. Była msza 
święta, apel poległych, 
dwie duże imprezy 
sportowe. W obchody 
aktywnie włączyły się 
również szkoły
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Z PIERWSZEJ RĘKI

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 
997, 46 863-72-00
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
ZUS 46 862-64-33
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 
46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 
46 862-99-27
Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 
46 862-23-02
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
MOSiR 
46 862-77-59
SCK 
46 863-07-68
MOPS 
46 863-14-81, 
46 863-14-82

„Oddaliśmy do rąk Pań-
stwa pierwszy numer Tygo-
dnika Samorządu Lokalne-
go „Ziemia Sochaczewska” 
- czasopisma, które, jak tego 
pragniemy, ma być pismem 
wszystkich mieszkańców zie-
mi sochaczewskiej. Zdaje-
my sobie sprawę, iż osiągnię-
cie tego celu nie będzie łatwe. 
Będziemy robili wszystko, aby 
„Ziemia Sochaczewska” sta-
ła się dla naszych Czytelni-
ków czasopismem numer 1.” 
- taka informacja znalazła się 
na pierwszej stronie pierwsze-
go numeru gazety, datowane-
go na niedzielę 18 listopada 
1990 roku.

Tygodnik został powoła-
ny do życia uchwałą pierw-
szej rady miejskiej wybranej 
po zmianach ustrojowych. 
W założeniach miał być ga-
zetą samorządową informu-
jącą o życiu miasta w jego 
różnych aspektach. Mimo 
wielu zawirowań, zmian 
właścicielskich i kadrowych 
pismo przetrwało blisko 30 
lat.

Do dziś ukazało się 1350 
wydań „Ziemi’. Przez te 
wszystkie lata na jej łamach 
swoje teksty publikowała 
ponad setka dziennikarzy i 
współpracowników. Poru-
szaliśmy wiele ważnych dla 
lokalnej społeczności tema-
tów, relacjonowaliśmy nie-
zliczoną ilość wydarzeń 

kulturalnych, społecznych i 
sportowych, na bieżąco in-
formowaliśmy o działalno-
ści samorządu miejskiego a 
także sąsiednich gmin i po-
wiatu.

- Do pracy w 1995 r. 
przyjmował mnie nieżyją-
cy już redaktor naczelny Ja-
nusz Sofulak - wspomina 
najdłużej pracująca w „Zie-
mi” dziennikarka Jolanta 
Śmielak-Sosnowska. - Kie-

dy zaczynałam, w redak-
cji były dwa komputery, je-
den do składu gazety, drugi 
do przepisywania tekstów. 
Wtedy wydawało mi się 
to niezwykle nowatorskie. 
Dziennikarze oddawali na-
pisane przez siebie mate-
riały w rękopisach, przepi-
sywała je Renata Wódka, 
prowadząca sekretariat re-
dakcji. Zdjęcia robiliśmy 
aparatem analogowym. Kli-

sze oddawało się do zakładu 
fotografi cznego pana Grzy-
wacza. Powstawało wiele 
odbitek, z których w gaze-
cie szła jedna lub dwie i to w 
wersji czarno-białej. Resz-
ta pozostawała niewykorzy-
stana. Wiele lat czekaliśmy 
na fax, który zastąpił kore-
spondencję wysyłaną pocz-
tą. To tylko kilka przykła-
dów. Praca w gazecie była 
ciągłą nauką, bo po okresie 
PRL do Polski zaczęły na-
pływać nowe technologie, 
powszechna komputery-
zacja, aparaty cyfrowe, in-
ternet i telefony komórko-
we. Myśmy się uczyli, jak je 
wprowadzać w życie, żeby 
usprawnić pracę redakcji, 
a także nie zostać w tyle w 
stosunku do konkurencji - 
dodaje Jolanta Śmielak-So-
snowska.

Wraz z rozwojem tech-
nologicznym zmieniał się 
uk ład   graf iczny   nasze-
go czasopisma, jego for-
mat, liczba stron, dni ty-
godnia ukazywania się w 
kioskach. Jedna z najistot-
niejszych zmian zaszła w 
maju 2015 roku. Od tego 
czasu jesteśmy bezpłatnym 
dwutygodnikiem. Nie pu-
blikujemy komercyjnych re-
klam i ogłoszeń, za to całą 
powierzchnię gazety wy-
pełniamy publicystyką, in-
formacjami i relacjami z 

wydarzeń odbywających się 
w Sochaczewie.   

Upowszechnienie się do-
stępu do internetu sprawiło, 
że wiele wydarzeń możemy 
śledzić niemal w czasie rze-
czywistym. Tworzone przez 
nas publikacje w większość 
przypadków trafi ają naj-
pierw do sieci: dostępne są 
na stronie internetowej ga-
zety oraz miejskim porta-
lu - Sochaczew.pl. Mimo to 
papierowa wersja „Ziemi” 
cieszy się niezmienną po-
pularnością. Każde wyda-
nie (aktualnie w nakładzie 
5000 egzemplarzy) jest roz-
chwytywane przez czytel-
ników i szybko znika z po-
nad 60 punktów dystrybucji 
znajdujących się na terenie 
miasta. Bardzo nas to cieszy 
i motywuje do dalszej pracy.

W przyszłym roku bę-
dziemy obchodzić okrągły 
jubileusz 30-lecia. Z tej oka-
zji przygotujemy małą nie-
spodziankę. Od dłuższego 
czasu kolejne wydania na-
szej gazety ukazują się rów-
nież elektronicznie, w pli-
kach PDF. Pracujemy także 
nad digitalizacją archiwal-
nych numerów, tak aby w 
„30 urodziny”, opublikować 
je wszystkie w internecie, co 
będzie stanowić doskonałą 
kronikę życia Sochaczewa z 
ostatnich trzech dekad.

Redakcja

Informujemy od 29 lat
Dokładnie 18 listopada 1990 roku ukazał się pierwszy numer „Ziemi Sochaczewskiej”. Jesteśmy 
najstarszym czasopismem wychodzącym w Sochaczewie. W przyszłym roku obchodzić będziemy 
okrągły jubileusz 30-lecia istnienia gazety.

W trakcie ostatniej sesji radni 
zatwierdzili kilka istotnych 
zmian w tegorocznym budże-
cie. Dzięki nim Sochaczew-
skie Centrum Kultury ruszy 
z kolejnym etapem remontu 
sali widowiskowej a MOPS za-
pewni bezdomnym właściwą 
pomoc w czasie zimy. 

Do budżetu wprowadzono 21 
tys. zł przekazane przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
na akcję usuwania azbestu. Od 
lat ratusz występuje do fundu-

szu z wnioskami o dofi nanso-
wanie akcji usuwania z dachów 
domów, garaży i komórek eter-
nitowych płyt zawierających 
rakotwórczy azbest. Taka akcja 
odbyła się również w tym roku. 
Gdy WFOŚiGW ogłasza kon-
kurs, miasto przekazuje mu li-
stę rodzin zainteresowanych 
pozbyciem się eternitu oraz de-
klarację, że część wydatków sa-
morząd pokryje z własnego 
budżetu. Gdy fundusz ofi cjal-
nie poinformuje burmistrza o 
przyznaniu dofi nansowania, 
ten ogłasza przetarg na wybór 

fi rmy, która zajmie się zdjęciem 
z dachów płyt eternitowych, ich 
zabezpieczeniem, transportem 
i zgodną z przepisami utyliza-
cją. Rodziny objęte programem 
nie ponoszą z tego tytułu żad-

nych kosztów. Dodajmy, że li-
sta rodzin zainteresowanych 
usunięciem eternitu z posesji 
jest tworzona na bieżąco, przez 
cały rok. Prowadzi ją Wydział 
Ochrony Środowiska UM. 

Sochaczewskie   Centrum 
Kultury pozyskało 70 tys. zł do-
tacji z ministerstwa kultury na 
kolejny etap modernizacji sali 
widowiskowej przy ul. 15 Sierp-
nia. Tym razem chodzi o zakup 
i montaż oświetlenia sceniczne-
go oraz profesjonalnego nagło-
śnienia. Wartość tego projektu 
to 89,5 tys. zł. Na wniosek bur-
mistrza rada zgodziła się pokryć 
wkład własny do tego zadnia i 
przekazała SCK 19,5 tys. zł. 

Poważne zmiany wpro-
wadzono także w budżetach 
jednostek pomocy społecznej. 

Prawie 91 tys. zł przeznaczono 
na pokrycie kosztów pobytu 
sochaczewian w domach po-
mocy społecznej, a 63 tys. na 
opłaty za pobyt bezdomnych 
w schroniskach zapewniają-
cych im ciepły kąt, wyżywie-
nie, itp. 

„Za” zmianami w budże-
cie opowiedzieli się tylko rad-
ni PiS i Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego. Od 
głosu wstrzymali się Bezpartyj-
ni Samorządowcy i klub Koali-
cji Obywatelskiej.

daw

Drobne, ale ważne zmiany w miejskim budżecie
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WAŻNY TEMAT

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Głównym celem programu jest 
ograniczenie emisji do atmosfe-
ry szkodliwych substancji, któ-
re powstają na skutek ogrzewa-
nia domów jednorodzinnych 
słabej jakości paliwem w prze-
starzałych domowych piecach. 
W aktualnie obowiązujących 
zasadach adresatami „Czy-
stego Powietrza” są właścicie-
le lub współwłaściciele domów 
jednorodzinnych lub wydzie-
lonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych 
oraz właściciele bądź współwła-
ściciele nieruchomości, którzy 
uzyskali zgodę na rozpoczęcie 
budowy jednorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego i budynek 
nie został jeszcze przekazany 
lub zgłoszony do użytkowania. 

Wszyscy oni mogą wnio-
skować o dotacje lub pożycz-
ki przeznaczone na wymianę 
pieca oraz prace związane z ter-
momodernizacją. W zależno-
ści od miesięcznego dochodu 
na osobę w gospodarstwie do-
mowym benefi cjenci progra-
mu otrzymają dofi nansowanie 
na pokrycie nawet do 90 proc. 
kosztów kwalifi kowanych in-

westycji. Maksymalny możliwy 
koszt, od którego liczona jest 
dotacja to 53 tys. zł. 

We wrześniu tego roku  so-
chaczewski ratusz zawarł poro-
zumienie z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej dotyczą-
ce wsparcie przy przygotowaniu 
i ocenie wniosków. Wszelkich 
informacji i pomocy przy ich 
wypełnianiu udziela Wydział 
Ochrony Środowiska UM. Jego 
pracownicy zachęcają do kon-
taktu mailowego, telefonicznego, 
a przede wszystkim osobistego. 

- Mieszkańcy Sochacze-
wa najczęściej pytają o wy-
mianę pieca na gazowy oraz 
możliwość przyłączenia się do 
istniejącej sieci budowanej przez 
fi rmę SIME. Zgłasza się do nas 
sporo osób i z doświadczenia 

wiem, że każdy przypadek na-
leży rozpatrywać indywidual-
nie. Podczas przygotowywania 
wniosku istotny jest dochód, 
sytuacja prawna nieruchomo-
ści, zakres planowanych prac. 
Każdemu staramy się pomóc w 
przejściu tej procedury. Zapra-
szam do ratusza, gdzie w poko-
jach nr 324 i 305 działa punkt 
informacyjny „Czystego po-
wietrza” - mówi naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
Agnieszka Tomaszewska. 

Z WFOŚiGW w Warsza-
wie uzyskać można również 
dofi nansowanie na budowę 
przyłącza. Program przewi-
duje dofi nansowanie nie tyl-
ko na wymianę starych źró-
deł ciepła (pieców i kotłów 
na paliwa stałe) oraz zakup i 
montaż nowych źródeł cie-

pła, spełniających wymagania 
programu, ale także na: do-
cieplenie przegród budynku, 
wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej,  instalację odna-
wialnych źródeł energii (ko-
lektorów słonecznych i insta-
lacji fotowoltaicznej), montaż 
wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła. Program po-
trwa do 2029 roku. 

Szczegółowe informacje na 
temat aktualnie obowiązują-
cych zasad programu można 
uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 
pokój 305 lub 324 II piętro, tel. 
46 86 222 35 wew. 337 lub 397 
a także na stronie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie:  www. wfosigw.pl

Krótko z sesji
Radni jednogłośnie i bez uwag uchwalili roczny program 
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2020 
roku. Podobnie bez dyskusji uchwalono nowy regulamin wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach 
oświatowych oraz zasady udzielania obniżek tygodniowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierowni-
cze np. dyrektora, wicedyrektora czy kierownika świetlicy. 

Przeznaczyli do sprzedaży 
atrakcyjnie położoną działkę 
o powierzchni 1,1 tys. metrów 
położoną przy ulicy św. Brata 
Alberta oraz dwa lokale użyt-
kowe o powierzchni 18 i 47 m2 
znajdujące się na parterze ka-
mienicy przy ul. Staszica 50. 
Wyrazili też zgodę na nabycie 
(od wspólnoty mieszkaniowej) 
32-metrowej działki przy 
ul. Traugutta, na której stoi 
zabytkowa fi gura Madonny z 
dzieciątkiem.

Jednogłośnie zdecydowali o oddaniu w dzierżawę części 
bazy wykorzystywanej przez ZGK, ZKM i PEC. Chodzi o 
działkę przy ulicy Okrężnej, o powierzchni 9,3 tys. m2, na 
której znajduje się odwiert geotermalny. W sierpniu br. 
ratusz ostatecznie rozliczył tę inwestycję i przygotowuje 
się do złożenia wniosku o dotację na budowę zakładu 
geotermalnego. Nie wystarczy mieć odwiert, trzeba teraz 
ciepłą i słodką wodę wykorzystać w naszym systemie 
grzewczym i dalej w sieci wodociągowej. Wniosek o 
dotację ma zostać złożony w grudniu w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
który uruchomił specjalny program wspomagający 
ciepłownictwo na poziomie powiatów. Jest duża szansa, 
że Sochaczewa nie zabraknie na ostatecznej liście 
rankingowej, ponieważ nasz odwiert stanowi część rzą-
dowego planu badania zasobów geotermalnych Polski, a 
NFOŚiGW zapowiadał, że samorządy objęte programem 
mogą liczyć na preferencyjne traktowanie przy podziale 
następnych dotacji. 

Ustalono nowe zasady naliczania odpłatności za pobyt 
w schroniskach dla bezdomnych, co umożliwiła ostatnia 
zmiana ustaw o pomocy społecznej i ochronie zdro-
wia psychicznego. Osobom bezdomnym, które mają 
stałe dochody np. emeryturę lub rentę (a zdarzają się 
podopieczni z wysokimi świadczeniami), będzie można 
naliczyć symboliczne opłaty za pobyt w schroniskach. 
Okazuje się, że o wprowadzenie choćby niewielkiej od-
płatności zabiegały organizacje na co dzień opiekujące 
się bezdomnymi. Z ich obserwacji wynikało bowiem, że 
jeśli podopieczny wszystko otrzymuje darmo, nie ma 
motywacji, by próbować zmienić swoje życie, a wielu z 
nich dochody z emerytury pozwoliłyby np. na wynajęcie 
pokoju i usamodzielnienie się.

Więcej dzieci z sąsiednich gmin korzysta z wolnych 
miejsc w miejskich przedszkolach. Ponieważ koszty ich 
pobytu refundują miastu samorządy gminne, o 240 tys. 
zwiększono planowane wpływy z tego tytułu. O 165 tys. 
zwiększono też łączną kwotę dotacji, jaką otrzymują 
niepubliczne przedszkola, gdy opiekują się dziećmi z 
terenu miasta. Więcej maluchów niż zakładano przyjęły, 
a przez to nieco większą dotację otrzymają w tym roku 
m.in. przedszkola Świat Malucha, Akademia Smyka, 
Małe Zuchy i Promyk.

Oszczędzaj i walcz 
ze smogiem
Rządowy program „Czyste Powietrze” oferuje dofi nansowanie do wymiany 
starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe 
normy. Dofi nansowanie pokryć może nawet do 90 proc. kosztów inwestycji.

Pod koniec ubiegłego tygo-
dnia zakończyła się budowa 
parkingu na miejskim terenie 
przy al. 600-lecia, naprzeciw 
cmentarza w Trojanowie. 

Powstało tam blisko 80 nowych 
miejsc parkingowych, z których 
mogą korzystać m.in. miesz-
kańcy pobliskiego osiedla czy 
rodziny odwiedzające swoich 
bliskich na cmentarzu. 

Przypomnijmy, że to jed-
na ze zwycięskich propozy-
cji, zrealizowana w ramach 
Sochaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019. Przed-
sięwzięcie kosztowało 370 ty-

sięcy złotych. W jego ramach 
powstało w sumie 78 miejsc 
parkingowych, w tym sześć 
dla osób niepełnosprawnych. 
Wjeżdżając na osiedle od 

strony alei 600-lecia, po pra-
wej stronie, kierowcy mają 
do dyspozycji 48 miejsc roz-
mieszczonych w dwóch rzę-
dach, a po lewej 30 stanowisk.

Można już stawiać auta Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nierucho-
mościami informuje się,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie 
wywieszono Zarządzenie 

nr 244.2019 z dnia 12.11.2019 r.
 w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych 
do wynajęcia z zasobu Gminy 

Miasto Sochaczew:
- garaż o pow. 53,92 m2 

przy al. 600-lecia 90 
w Sochaczewie.
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Radni uchwalili stawki po-
datków lokalnych na 2020 
rok, na których w znaczącej 
większości opiera się przy-
szłoroczny budżet miasta. 
Stawki od środków trans-
portowych kolejny raz zo-
stały na niezmienionym po-
ziomie, natomiast podatki 
od nieruchomości, po czte-
rech latach zamrożenia, lek-
ko skorygowano w górę. 

W 2020 roku fi rmy transporto-
we nie odczują żadnej zmiany 
stawek podatkowych. Właści-
ciele samochodów ciężarowych, 
ciągników siodłowych, przy-
czep, naczep i autobusów zapła-
cą za środki transportowe tyle 
samo, ile osiem lat wcześniej.

O kilka procent wrosną na-
tomiast stawki podatków od 
nieruchomości, czyli gruntów 
i budynków, jednak dla prze-
ciętej sochaczewskiej rodziny 
będzie to korekta symbolicz-
na. Co istotne, to od czterech lat 
pierwsza podwyżka stawek. Dla 
przykładu, podatek płacony od 
mieszkania wzrośnie z obec-
nych 0,75 zł/m2 do 0,81 zł/m2. 
To tylko 6 groszy z metra, czyli 
rodzina posiadająca 60-metro-
wy lokal zapłaci w ciągu całego 
roku o 3,60 zł więcej.

- Jednocześnie taka ro-
dzina, jeśli ma dwoje dzie-
ci dojeżdżających do szkoły 
darmową komunikacją miej-
ską, oszczędza rocznie ponad 
800 zł. Do września ubiegłe-
go roku uczniowie kupowa-
li bilety miesięczne, a teraz, 
gdy posiadają Sochaczew-
ską Kartę Mieszkańca, jeż-
dżą autobusami ZKM za 
darmo. Mogą to robić w do-
wolny dzień tygodnia, na do-
wolnych trasach. Co więcej, 
roczną podwyżkę podatku 
o 3,60 zł można zniwelować 
jednym wejściem na basen. 
Jeśli rodzic ma Sochaczew-
ską Kartę Mieszkańca, z au-
tomatu korzysta na pływal-
ni z 20-procentowej zniżki. 
Z szerokiego pakietu ulg ko-
rzystają też posiadacze Kar-

ty Seniora czy Karty Rodzi-
ny, a koszty związane z ich 
udzieleniem pokrywane są z 
budżetu – wylicza burmistrz 
Piotr Osiecki.

Na terenie miasta znajdu-
je się prawie milion metrów 
kwadratowych w budynkach 
mieszkalnych należących do 
osób fi zycznych i prawnych (np. 
mieszkania zakładowe), a to 
oznacza, że łącznie zmiana sta-
wek przyniesie budżetowi mia-
sta dodatkowe 58,7 tys. zł. Piotr 
Osiecki bronił nowych stawek 
podkreślając, że miasta sta-
wiane także na sesjach socha-
czewskiej rady za wzór, takie 
jak Mszczonów czy Grodzisk, 
od lat uchwalają maksymalne 
stawki podatków lokalnych i 
nie jest to dla nich żadną prze-
szkodą w rozwoju. Nawiązał też 
do propozycji zaciągnięcia 9,7 
mln kredytu spłacanego w la-
tach 2026-2030. 

- W przyszłym roku tylko 
na trzy największe projekty, ja-
kie już prowadzimy, należy za-
bezpieczyć 24,2 mln zł. Mam 
na myśli budowę amfi teatru 
wraz z widownią za 11,8 mln, 
dostawę trzech elektrycznych 
autobusów dla ZKM za 7,7 mln 
oraz przebudowę kanalizacji 
deszczowej i budowę zbiorni-
ków retencyjnych w Chodako-
wie za 4,7 mln. Na każde z tych 
zadań pozyskaliśmy wielomi-
lionowe dotacje rządowe lub 
unijne, a na amfi teatr i dostawę 
autobusów już dawno podpisa-
liśmy umowy z wykonawcami 
lub dostawcami, nie ma zatem 
mowy o wycofaniu się z tych 
projektów, czy ich ogranicze-
niu. Kredyt pozwoli zamknąć 
budżet 2020 roku i zagwaran-
tować pieniądze na te projek-
ty. Dzięki niemu wyremontu-
jemy pierwszy odcinek ulicy 15 
Sierpnia i ruszymy z budową 
sali gimnastycznej przy bory-
szewskiej „dwójce”. To wspólne 
wyzwanie dla mnie oraz rad-
nych, by bezpiecznie doprowa-
dzić te projekty do końca – pod-
sumowuje burmistrz.

daw

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Budowa stadionu stała się 
przedmiotem dyskusji w 
czasie ostatniej sesji rady 
miasta (14.11), a to w odpo-
wiedzi na wywiady i felie-
tony radnych związanych z 
Koalicją Obywatelską i Bez-
partyjnymi Samorządowca-
mi, którzy twierdzą, m.in. 
że stadion to bubel, a za 
projekt prac UM płacił trzy 
razy.  

Trochę historii
Głos w tej sprawie zabrał 
burmistrz   Piotr   Osiec-
ki, który na wstępie przy-
pomniał, że projekt budo-
wy kompleksu sportowego 
przy ulicy Warszawskiej 80 
powstał w 2015 roku. Wy-
konało   go   Przedsiębior-
stwo Projektowo-Budowla-
ne „Ekobud” i na podstawie 
tej dokumentacji 3 listopada 
2015 r. starostwo powiatowe 
wydało miastu pozwolenie 
na budowę. Ratusz podzie-
lił prace na etapy. Pierw-
szy obejmował trybunę za 
prawie 3 mln zł (oddaną do 
użytku w lutym br.), dru-
gi to prowadzona w obecnej 
chwili przebudowa boiska 
głównego wraz z bieżnią i  
otoczeniem. 

Jest 2,6 mln dotacji
W lutym 2017 r. do mi-
nisterstwa sportu trafi ł 
wniosek o dofi nansowanie 
zadania pod nazwą „Mo-
dernizacja boiska piłkar-
skiego i do rugby oraz sze-
ściotorowej bieżni okrężnej 
o długości 420 m przy ul. 
Warszawskiej w Sochacze-
wie”. Zakładał on m.in. 
przebudowę boiska, wy-
konanie drenażu odpro-
wadzającego deszczówkę, 
umieszczenie pod ziemią 
zbiorników retencyjnych na 
deszczówkę, montaż oświe-
tlenia całego terenu, budo-
wę sześciotorowej bieżni z 
poliuretanu o długości 420 
metrów, skoczni do sko-
ku w dal, skoczni do skoku 
wzwyż i rzutni do pchnię-

cia kulą. Pod koniec czerw-
ca 2017 r. ministerstwo po-
informowało, że akceptuje 
projekt w przedstawionym 
kształcie i przyznało na jego 
wdrożenie 2,6 mln dotacji. 
Niespełna miesiąc później 
ratusz zawarł z minister-
stwem umowę o przyjęciu 
dofi nansowania na moder-
nizację boiska piłkarskiego 
i do rugby oraz sześciotoro-
wej bieżni okrężnej o długo-
ści 420 m przy ul. Warszaw-
skiej w Sochaczewie.

Ministerstwo 
daje zgodę
Gdy na ukończeniu była try-
buna, zaczęto szukać wyko-
nawcy właśnie tego, drugie-
go etapu. Przetarg wygrała 
fi rma Tamex Obiekty Spor-
towe S.A. (5,84 mln), do za-
warcia z nią umowy doszło 
3 kwietnia 2019 r., a ratusz 
rozpoczął rozmowy z mi-
nisterstwem sportu o mo-
dyfi kacji m.in. parametrów 
bieżni. W ich wyniku 22 lip-
ca 2019 r. ministerstwo po-
twierdziło, że wyraża zgodę 
na skrócenie bieżni do 400 
m, a 10 września podpisało 
z ratuszem aneks do umowy 
gwarantujący, że zachowa-
my przyznaną nam dotację. 

Zmiany w projekcie
W tym momencie samorząd 
mógł zlecić fi rmie „Ekobud” 

dokonanie zmian w projek-
cie, w tym skrócenie bieżni 
do 400 metrów oraz zapro-
jektowanie dodatkowej in-
frastruktury teletechnicznej 
pozwalającej zamontować 
przy bieżni urządzenia do 
pomiaru czasu biegaczy, 
zaprojektowanie drugie-
go rozbiegu dla zawodni-
ków trenujących skok w 
dal, systemu nawadniające-
go trawę za piłkochwytami, 
korektę i dostosowanie po-
wierzchni poliuretanowych 
i utwardzonych do nowych 
wymiarów boiska. 30 wrze-
śnia br. starosta zatwierdził 
projekt zamienny zawiera-
jący omawiane zmiany, a 
miesiąc później wykonawca 
robót podpisał z ratuszem 
aneks wydłużający czas re-
alizacji inwestycji do 19 
czerwca 2020 roku.

Stan obecny
Jak wyjaśnił burmistrz, 
wprowadzone w projekcie 
budowlanym zmiany nie 
pociągają za sobą wzrostu 
kosztów inwestycji. War-
tość inwestycji mieści się w 
ramach puli środków za-
bezpieczonych w budżecie 
miasta na to zadanie. 

- Dodatkowe wydat-
ki wiążą się jedynie z za-
stosowaniem rozwiązań 
nie ujętych w pierwotnej 
dokumentacji, czyli np. 

budową   inf rastru ktur y 
teletechnicznej do profe-
sjonalnego pomiaru czasu 
biegaczy czy przygotowa-
niem obiektu do certyfi-
kacji przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki. Chcę 
też, by mocno wybrzmia-
ło, że ratusz nie płacił trzy 
razy za projekt stadionu, 
bo korekta planów była 
wykonywana w ramach 
nadzoru autorskiego, jaki 
„Ekobud” sprawuje nad 
całym zadaniem. Nadzór 
był od początku przewi-
dziany w harmonogramie 
inwestycji – mówi Piotr 
Osiecki. 

Warto dodać, że budo-
wę obiektu od początku 
planowano przede wszyst-
kim z myślą o wiodących 
w naszym mieście dyscy-
plinach, czyli sportach ze-
społowych – rugby i pił-
ce nożnej, przyciągających 
do klubów setki zawodni-
ków. Stąd w pierwotnym 
projekcie znalazła się nie-
standardowa bieżnia. Mia-
ła stanowić ważny, ale jed-
nak dodatek do pola gry dla 
piłkarzy i rugbistów. 

- Bez względu na wszyst-
ko dziś najważniejsze jest, 
że inwestycja idzie do przo-
du a miasto może bez prze-
szkód korzystać z przyzna-
nej dotacji w wysokości 2,6 
mln zł - kończy burmistrz.

Rodziny tego nie odczują Głos w sprawie stadionu
Prace przy budowie stadionu idą sprawnie i nie jest prawdą, że musiał ją zatrzymać 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, bo była realizowana z naruszeniem ustawy 
prawo budowlane, niezgodnie z zatwierdzonym projektem oraz pozwoleniem na budowę. 
Nic takiego nie miało miejsca – zapewniał burmistrz Piotr Osiecki.

Od 30 lat nad � nansami miasta czuwa skarbnik Jolanta Brzóska
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Głosowanie poprzedziła dłuż-
sza dyskusja o fi nansowej kon-
dycji miasta, która zdaniem 
radnych KO i BS jest zła, wy-
maga pilnych działań, powin-
no się skończyć z zaciąganiem 
zobowiązań. Innego zdania 
był burmistrz podkreślając kil-
ka razy, że proponuje radzie za-
ciągnięcie kredytu w wysokości 
9,7 mln zł w całości przeznaczo-
nego na inwestycje. Na obsłu-
gę wszystkich zobowiązań sa-
morząd będzie wydawał wtedy 
3 procent swych rocznych do-
chodów. Nawet po zwiększe-
niu zobowiązań to będzie jed-
na z najmniejszych pozycji w 
budżecie po stronie wydatków, 
a to oznacza, że do maksymal-
nego wskaźnika ponad siedmiu 
procent będzie jeszcze bardzo 
daleko. 

- Jedynie 3 procent rocz-
nych dochodów miasta. To 
jest odpowiedź na tę rzekomo 
dramatyczną sytuację, o któ-
rej opowiadacie. Ten dramat w 
państwa oczach się nasila, to-
warzyszy w kampanii wybor-
czej, niektóre osoby dzielą się 
nim w przestrzeni publicznej, 
tymczasem przez dziewięć lat 
nasze wysiłki inwestycyjne się 
zwiększają, bez problemu ob-
sługujemy swoje zobowiązania i 
jednocześnie mamy jeden z naj-
niższych wskaźników zobowią-
zań wśród samorządów. Nie ma 
w Polsce gminy, która nie posił-

kuje się kredytem, szczególnie 
jeśli tak dużo inwestuje i pozy-
skuje środki z zewnątrz – mówił 
Piotr Osiecki. 

Przytoczył dane z raportu 
resortu fi nansów o zadłużeniu 
poszczególnych gmin w odnie-
sieniu do liczby mieszkańców, z 
którego wynika, że Sochaczew 
ma więcej niż bezpieczny po-
ziom długu. U nas na miesz-
kańca przypada 1144 zł, tym-
czasem w wielu samorządach, 
wskazywanych jako przykład 
dla innych, ten poziom jest wyż-
szy, np. w Mszczonowie 1180 zł, 
Teresinie 1268 zł, w Grodzisku 
Mazowieckim 1540 zł, a w po-
bliskich Skierniewicach 2062 zł/
osobę.

Odniósł się też do opinii 
radnych Kolacji Obywatelskiej 
i Bezpartyjnych Samorządow-
ców, że miasto nie powinno 
współfi nansować remontów 
dróg powiatowych leżących w 
granicach Sochaczewa. 

- Krytykowana przez nie-
których współpraca z powia-
tem tak oto wygląda w cyfrach. 
Na terenie Sochaczewa w 2020 
roku samorząd powiatowy 
przeprowadzi inwestycje war-
te 5.808.248 zł, a nasz udział w 
tych inwestycjach to 1.300.215 
zł. To remont ulicy Trojanow-
skiej, Głowackiego i projekt no-
wego mostu na Bzurze. Jestem 
zaskoczony, że ktoś może kwe-
stionować współpracę, która 
przy wysiłku na poziomie 1,3 
mln daje naszym mieszkań-
com inwestycje za prawie 6 mln 
– mówił. 

Podkreślał, że w 2020 roku 
wydatki inwestycyjne miasta 
mają przekroczyć 31 mln zł, a w 
tej puli jest kwota 13,5 mln po-
zyskana z zewnątrz. W przy-
szłym roku burmistrz chce 
m.in. przeprowadzić remont 
pierwszego odcinka ulicy 15 
Sierpnia oraz ruszyć z budową 
sali sportowej przy Szkole Pod-

stawowej nr 2. I między inny-
mi temu miały służyć zmiany 
w WPF. 

W 2020 roku wydatki na 
budowę sali gimnastycznej przy 
SP2 zmieszczą się w kwocie 100 
tys. zł, w 2021 sala pochłonie 1,9 
mln, a w 2022 potrzebne będzie 
2,5 mln. Łącznie wartość tej in-
westycji oszacowano na 4,5 mln 
zł i taka też kwota zapisana zo-
stała w WPF. Ratusz dysponu-
je już projektem inwestycji oraz 
pozwoleniem na budowę, za-
tem – przy aprobacie radnych 
– 1 września 2022 roku obiekt 
mógłby być gotowy na pierw-
sze lekcje wychowania fi zycz-
nego. W ramach tego zadania 
w planie jest też przebudowa 
drogi dojazdowej, utworzenie 
33 miejsc parkingowych oraz 
zatoczki dla autokarów wy-
cieczkowych. Sala ma mieć po-
wierzchnię 925 m2. Między nią 
a budynkiem szkoły powstanie 
łącznik. Całość zostanie w pełni 

dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Jeśli chodzi o remont ulicy 
15 Sierpnia, to zaszła koniecz-
ność zwiększenia planowanych 
na ten cel wydatków. Pierwot-
nie zakładano, że 600 metrów 
drogi między Liceum Ogól-
nokształcącym im. F. Chopina 
a ulicą Broniewskiego uda się 
kompleksowo przebudować za 
3,8 mln, jednak najtańsza z ze-
branych od fi rm budowlanych 
ofert okazała się wyższa o ok. 
800 tysięcy. O kontrakt walczy-
ły trzy fi rmy: Granar z Warsza-
wy (9,34 mln), Strabag z Prusz-
kowa (6,14 mln ) oraz „Trakt” z 
Kutna, która złożyła miastu naj-
korzystniejszą ofertę na kwotę 
4.572.000 zł. Za tyle jest w sta-
nie przebudować ulicę 15 Sierp-
nia we wskazanym przez ratusz 
standardzie, a warto przypo-
mnieć, że burmistrz chce tam 
wymienić nawierzchnię, chod-
niki, dobudować deszczówkę, 
do dyspozycji fanów jednośla-
dów oddać dwustronną ścieżkę 
rowerową. 

- Dokumentacja jest go-
towa, pozwolenie na budowę 
aktualne, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by wiosną 2020 roku 
wchodzić na plac budowy. Zgo-
da radnych na dołożenie braku-
jących 800 tysięcy to krok w do-
brym kierunku, zważywszy że 
na remont 15 Sierpnia z Fundu-
szu Dróg Samorządowych po-
zyskaliśmy aż 2,7 mln zł dotacji. 
Nawet po zwiększeniu naszego 
wkładu własnego i tak inwesty-

cja zostanie przeprowadzona w 
60 procentach za pieniądze spo-
za budżetu. Dziękuję radnym 
PiS i Forum za poparcie dla tej 
inwestycji. Dzięki nim już 22 
listopada będę mógł zawrzeć 
umowę z wykonawcą prac – 
mówi burmistrz Piotr Osiecki. 

Za zmianami w WPF opo-
wiedzieli się radni PiS i So-
chaczewskiego Forum Samo-
rządowego: Marcin Cichocki, 
Sławomir Dorywalski, Krysty-
na Dybiec, Piotr Pętlak, Kami-
la Gołaszewska-Kotlarz, Renata 
Sokołowska,  Sylwester Kacz-
marek, Edward Stasiak, Arka-
diusz Karaś, Magdalena Zbo-
rowska, Sylwester Zdzieszyński. 
Przeciw zagłosowała Koali-
cja Obywatelska i Bezpartyjni 
Samorządowcy: Janusz Bąba-
ła, Jacek Krzemiński, Robert 
Błaszczyk, Jolanta Kulpa-Szcze-
paniak, Zofi a Denisiewicz, Te-
resa Lutyńska, Adam Kloch, 
Alicja Korkosz.

Wynik głosowania może 
dziwić, bo ledwie 21 paździer-
nika np. radna Jolanta Kulpa-
-Szczepaniak zapewniała na 
swym blogu, że poprze budowę 
sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej nr 2. W tym sa-
mym felietonie podkreślała, w 
imieniu radnych Koalicji Oby-
watelskiej i Bezpartyjnych Sa-
morządowców, że bardzo zależy 
im „na realizacji  projektów ta-
kich jak: dwuletni projekt edu-
kacyjny „Skok w przyszłość” dla 
Szkoły Podstawowej nr 3 czy re-
moncie ulicy 15 Sierpnia”.

10 listopada Towarzystwo 
Dobroczynne Polonia działa-
jące w naszym mieście part-
nerskim, ukraińskim Gródku, 
świętowało trzydziestolecie 
swej działalności. Jubileusz 
połączono ze 101 rocznicą 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości i obchodami Dnia 
Kultury Polskiej.  

Nasze miasto na obchodach re-
prezentowali przewodniczący 
rady miasta Sylwester Kaczma-
rek oraz sekretarz miasta An-

drzej Wierzbicki. Towarzystwo 
zaprosiło także Adama i Zofi ę 
Jeznachów z Sochaczewa, któ-
rzy, wraz z innymi przedsię-
biorcami, na początku lat 90. 
szukali kontaktów bizneso-

wych na Ukrainie, w Gródku 
znaleźli partnerów handlowych 
i do dziś utrzymują przyjaciel-
skie relacje z lokalną Polonią. 

Na jubileuszowe uroczy-
stości złożyła się msza świę-

ta odprawiona w polskim ko-
ściele św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika oraz koncert nie-
podległościowy przygotowany 
przez polskich uczniów i chór 
Vladislava Wanaga. We wspól-
nej modlitwie i koncercie wzięli 
udział m.in. wicekonsul konsu-
latu RP w Winnicy Magdalena 
Arsenicz, uczniowie i nauczy-
ciele z polskiej szkoły w Gród-
ku, członkowie innych organi-
zacji polonijnych z Gródka.

11 listopada goście z So-
chaczewa zostali zaproszeni do 

gródeckiego ratusza, gdzie od-
było się spotkanie z zastępcą 
burmistrza Siergiejem Litwin-
czukiem, sekretarzem Rady 
Miasta Oleną Grykh i sekreta-
rzem komitetu wykonawczego 
Olgą Bystrytską.

- Zawsze jesteśmy tam 
oczekiwani i miło przyjmo-
wani. W czasie jubileuszowej 
gali powiedziałem, i powtórzę 
te słowa, że od mieszkańców 
Gródka możemy się uczyć pol-
skości, możemy się uczyć pa-
triotyzmu. Robią to szczerze i 

z taki oddaniem, że możemy 
brać z nich przykład - mówi 
przewodniczący rady Sylwester 
Kaczmarek.  

I dodaje, że 11 listopada, w 
drodze powrotnej, delegacja sa-
morządowa odwiedziła Cmen-
tarz Łyczakowski we Lwowie, 
gdzie w imieniu mieszkańców 
złożyła kwiaty na kwaterach 
Orląt Lwowskich. Znicze pa-
mięci zapalono także na gro-
bach Marii Konopnickiej i Ga-
brieli Zapolskiej.    

daw

Dwa kluby zagłosowały przeciw
14 listopada radni zatwierdzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030. Dwie najważniejsze z  nich to wprowadzenie 
do planów budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz zwiększenie puli pieniędzy przeznaczonej na przebudowę odcinka 
ulicy 15 Sierpnia. Zmiany zyskały akceptację jedynie radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Kluby Kolacji Obywatelskiej 
i Bezpartyjni Samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się „przeciw”.

Trzydzieści lat polskości w ukraińskim Gródku
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NASZE SPRAWY

Beacie Szwedo
z Wydziału Skarbnika Miasta 

z powodu śmierci

TATY
słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych 

chwilach przekazują
Burmistrz Sochaczewa

Piotr Osiecki
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Do Trojanowskiej samorząd 
miasta dołoży 577,5 tys. zł., a 
do Głowackiego 265,6 tys. zł. 
Obydwie inwestycje zostaną 
sfi nansowane z dotacji rzą-
dowej (Fundusz Dróg Samo-
rządowych), w części przez 
zarządcę drogi, czyli powiat 
oraz miasto, na którego tere-
nie leżą te ulice. Rada podję-
ła w tej sprawie dwie uchwały 
deklarując, że wspomniane 
kwoty zostaną przekazane 
starostwu w 2020 roku.

Wstrzymamy 
się od głosu
Zanim doszło do głosowania, 
reprezentanci klubów Koali-
cji Obywatelskiej i Bezpar-
tyjnych Samorządowców za-
powiedzieli, że nie poprą tych 
propozycji, gdyż starostwo 
spłaca mniej kredytów niż 
miasto, ratusz powinien szu-
kać oszczędności i myśleć o 
zwiększaniu dochodów, a po-
wiat równo traktować part-
nerów tzn. pomagać miastu 
w remontach jego ulic.

Dobry interes
Obecna na sesji starosta Jo-
lanta Gonta, po wysłucha-
niu tych opinii przypomnia-
ła, że PZD opiekuje się 270 
km dróg na terenie miasta i 
siedmiu gmin, a to oznacza, 
że chętnych do prowadze-
nia wspólnych projektów mu 
nie brakuje. W radzie powia-
tu większość stanowią repre-
zentanci gmin i nie raz trze-
ba było ich przekonywać do 
modernizacji powiatowych 
dróg leżących w granicach 
Sochaczewa. Zapewniała, że 
wspólnie można remonto-
wać szybciej oraz w lepszym 
standardzie, ale oczywiście 
radni samodzielnie podejmą 
decyzję, czy chcą tej współ-
pracy, czy nie.

- Ten system się spraw-
dza, choć nie wszystkim 
się podoba, że wykładamy 

miejskie pieniądze na dro-
gi powiatowe. Ale ja od lat 
powtarzam, że ulicą Staszi-
ca, Trojanowską, księcia Ja-
nusza czy Towarową częściej 
jeżdżą mieszkańcy Socha-
czewa niż przeciętny miesz-
kaniec powiatu, zatem jeśli 
starostwo chce inwestować 
w swoje ulice leżące w gra-
nicach miasta, trzeba je wes-
przeć. Pamiętajmy, że wy-
kładając w przyszłym roku 
840 tysięcy zyskamy infra-
strukturę wartą łącznie 4,9 
mln złotych. Czy to zły inte-
res? – mówi burmistrz Piotr 
Osiecki. 

40 mln przy 
wkładzie 4 mln
Głos w tej sprawie zabrał rad-
ny Edward Stasiak przypomi-
nając, że w latach 2016-2018 w 
ramach drogowej współpracy 
miasto przekazało powiatowi 
i MZDW kwotę 3,9 mln. 

- Za te pieniądze wy-
konano I i II etap remontu 
Trojanowskiej, I etap ulicy 
15 Sierpnia, przebudowano 
Chodakowską, Chopina, Li-
cealną, Towarową, księcia Ja-
nusza, Sienkiewicza, chodnik 
w Wyszogrodzkiej,  wykona-

no dwie dokumentacje prze-
budowy mostu w śladzie ul. 
Mostowej i ulicy Głowackie-
go. Te inwestycje służą na-
szym mieszkańcom, a ich 
wartość to w przybliżeniu 40 
mln złotych – wyliczał. 

Radni 
PiS i Forum na „tak”
W obydwu głosowaniach 
„za” wspólnym fi nansowa-
niem Trojanowskiej i Gło-
wackiego opowiedziało się 
11 radnych PiS i Socha-
czewskiego Forum Samo-
rządowego: Marcin Cichoc-
ki, Sławomir Dorywalski, 
Krystyna Dybiec, Piotr Pę-
tlak, Kamila Gołaszewska-
-Kotlarz, Renata Sokołow-
ska,  Sylwester Kaczmarek, 
Edward Stasiak, Arkadiusz 
Karaś, Magdalena Zbo-
rowska i Sylwester Zdzie-
szyński. Burmistrz Osiec-
ki dwukrotnie dziękował 
im za podjęcie decyzji, dzię-
ki którym w 2020 roku na 
terenie miasta przeprowa-
dzone zostaną inwestycje o 
wartości 37 mln zł (32 mln 
za pieniądze z budżetu mia-
sta i 5 mln na drogi powiatu 
w granicach Sochaczewa).

Zgodnie z zapowiedzią 
inwestycji nie poparło 8 
radnych Koalicji Obywatel-
skiej i Bezpartyjni Samorzą-
dowcy: Janusz Bąbała, Jacek 
Krzemiński, Robert Błasz-
czyk, Jolanta Kulpa-Szcze-
paniak, Zofi a Denisiewicz, 
Teresa Lutyńska, Adam 
Kloch i Alicja Korkosz.

Zakres prac
Przy pomnijmy,   że   u l i-
ca Trojanowska ma zostać 
gruntownie przebudowa-
na na odcinku blisko 700 m 
tj. od ul. Przylasek do gra-
nic miasta, z kolei Głowac-
kiego na długości 645 me-
trów między Piłsudskiego 
a obwodnicą. Jezdnia dro-
gi biegnącej przy szkole mu-
zycznej ma mieć 6 metrów 
szerokości, obok powstanie 
jednostronny ciąg pieszo-
-rowerowy sięgający aż do 
wiaduktu obwodnicy oraz 
nowy chodnik po stronie 
ZSCKP – między ulicą Pił-
sudskiego a wjazdem do Po-
radni   Psychologiczno-Pe-
dagogicznej. W tym rejonie 
zaprojektowano   osiemna-
ście miejsc postojowych. 

Kolejny raz rozpoczęliśmy bo-
żonarodzeniową pomoc dla 
podopiecznych świetlic śro-
dowiskowych Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Zachęcamy 
Państwa do wpłat na konto 
oraz włączenie się w zbiórkę 
artykułów spożywczych w PSS 
„Społem”, która ruszyła 18 li-
stopada. 

Świetlice są miejscem, gdzie 
spotykają się dzieci pochodzą-
ce z domów borykających się 
z różnorodnymi problema-
mi, rodzin wielodzietnych lub 
trudnych wychowawczo. W 
świetlicach organizowane są 
spotkania świąteczne, w tym 
oczywiście z okazji Bożego Na-
rodzenia. Dzieci wystawiają ja-
sełka, jedzą wspólną wieczerzę, 
poznają tradycje oraz otrzymu-
ją prezenty. Warto, by te chwi-
le zostały przez nie zapamięta-
ne jako wyjątkowe. 

W tym roku postanowili-
śmy, że zebrane pieniądze tra-
fi ą bezpośrednio na konto so-
chaczewskiego TPD. Chcemy 
ograniczyć formalności i uła-
twić przygotowania opieku-
nom z towarzystwa. Jednocze-
śnie, ponieważ w świetlicach 
dzieci otrzymują poczęstunek, 

kontynuujemy naszą współpra-
cę z PSS „Społem”. W sklepach 
spółdzielni pojawią się specjal-
nie oznaczone wózki i koszy-
ki, do których można wkładać 
artykuły spożywcze z długim 
terminem ważności. Szczegól-
nie świetlicom przydadzą się 
np.: mleko, dżemy, napoje, ka-
kao, pasty kanapkowe, płatki 
kukurydziane, przekąski typu 
chrupkie pieczywo czy palusz-
ki, herbata. 

O dalszym przebiegu na-
szej akcji będziemy informo-
wać na bieżąco na portalu so-
chaczew.pl, facebookowych 
stronach Miasta Sochaczew i 
„Ziemi Sochaczewskiej” oraz 
oczywiście na łamach nasze-
go dwutygodnika. Wpłat do-
konywać można na konto ban-
kowe  TPD Oddział Powiatowy 
w Sochaczewie:  BS Sochaczew 
24 9283 0006 0006 9515 2000 
0010 z dopiskiem „darowizna 
na cele statutowe TPD”. (ap)

Paczka do paczki dla TPD

KONDOLENCJE

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie zwiększyło czę-
stotliwość pobierania krwi 
w Mobilnym Punkcie Poboru 
Krwi w Sochaczewie. Zmia-
ny zaczną obowiązywać od 1 
stycznia 2020 r.

Krwiobus przyjeżdżał będzie 
trzy razy w miesiącu: w pierw-
szą, drugą oraz trzecią środę 
miesiąca na pl. Kościuszki w 
godz. 9:00-13:00. O wszelkich 
odstępstwach od tego harmo-
nogramu RCKiK informować 
będzie na bieżąco. 

Obecnie   sochaczewskich 
krwiodawców jest około 130 i 

zachęcają oni do tego, by wstę-
pować w ich szeregi. Oddając 
krew możemy się przyczynić do 
ratowania życia i zdrowia wielu 
ludzi. Dodatkowo osoby, które 
mają status Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi oraz Ho-
norowego Dawcy Krwi, mogą 
skorzystać ze zniżek oferowa-
nych przez program „Socha-
czew Honorowym Dawcom 
Krwi”. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się na portalu so-
chaczew.pl. 

Informacji udziela również 
Wydział Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia UM, ul. 1 
Maja 16, III piętro, pok. 425, tel. 
46 862 22 35 wew. 440. (ap)

Będzie łatwiej oddać krew

Drogi przeszły głosami 
radnych PiS i Forum
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami miasto dołoży się w przyszłym roku do dwóch 
powiatowych inwestycji drogowych. Chodzi o dokończenie prac na ulicy Trojanowskiej, czyli trzeci 
i ostatni etap modernizacji tej drogi, a także remont ulicy Głowackiego. Decyzja w tej sprawie – 
głosami radnych PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego - zapadła na sesji 14 listopada.

III etap remontu ulicy Trojanowskiej
wartość zadania: 2.274.172 zł

wkład starostwa i Funduszu Dróg Samorządowych: 
1.696.629 zł

wkład miasta: 577.543 zł

Remont ulicy Głowackiego
wartość zadania: 2.619.916 zł

wkład starostwa i Funduszu Dróg Samorządowych: 
2.354.324 zł

wkład miasta: 265.592 zł
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Kiedy zakończy się remont 
ulicy 15 Sierpnia prowadzony 
przez MZDW i kiedy miasto 
zabierze się za swój odcinek tej 
drogi?

Remont   wojewódzkiego 
odcinka głównej arterii komu-
nikacyjnej w Boryszewie ma się 
zakończyć zgodnie z planem, 
czyli do 30 listopada, takie za-
pewnienia płyną z MZDW. Je-
śli chodzi o miejski odcinek, to 
ratusz zdobył dotację na jego 
przebudowę i wiosną rozpocz-
ną się prace obejmujące frag-
ment między LO Chopina a 
ul. Broniewskiego. Na drugi 
i ostatni odcinek tej drogi, od 
Broniewskiego do obwodnicy, 
ratusz złożył wniosek o dotację 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych i czeka na ogłoszenie listy 
rankingowej. 

 
Które jeszcze drogi w Borysze-
wie mają być remontowane?

Powiat chce przebudować 
dwie swoje drogi, leżące w gra-
nicach miasta, ulicę Inżynier-
ską (od skrzyżowania aż do 
granic miasta) oraz Boryszew-
ską na odcinku tory kolejowe 
- ulica 15 Sierpnia. Obydwie 
mają zyskać nową nawierzch-
nię i ścieżki rowerowe. Trwają 
prace nad dokumentacją. 

Czy miasto prowadzi jakiś pro-
jekt wymiany starych pieców?

Prowadzi projekt unijny 
obejmujący ponad 50 rodzin 
planujących wymianę pieców, 
montaż paneli fotowoltaicz-
nych, termomodernizację do-
mów. Program fi nansuje mar-
szałek Mazowsza, a obecnie 
trwa podpisywanie umów z ro-
dzinami nim objętymi. W ra-
tuszu działa też punkt infor-
macyjny rządowego programu 
„Czyste powietrze”, w którym 
nabór wniosków trwa cały czas, 
a pracownicy Wydziału Ochro-
ny Środowiska pomagają wy-
pełniać wnioski składane nie 
pocztą, lecz on-line. 

Czy mieszkańcy kamieni-
cy przy ul. 15 Sierpnia 106 C 
mogą liczyć na wymianę źró-
dła ogrzewania ich domu, bo 

korzystają z ciepła dostarczane-
go przez zakładową kotłownię a 
jego ceny gwałtownie rosną. 

Stan techniczny budyn-
ku jest zły i w najbliższym cza-
sie zapadnie decyzja o jego dal-
szym losie, tzn. czy iść w stronę 
generalnego remontu, czy by-
łoby to działanie nieopłacal-
ne i lepiej kamienicę rozebrać. 
Bez względu na decyzję miesz-
kańcy mogą spać spokojnie. Na 
czas remontu otrzymają lokale 
zastępcze, a gdyby zdecydowa-
no o rozbiórce - inne mieszka-
nia, o nie gorszym standardzie 
niż obecnie zajmowane. 

Dlaczego miasto musiało za-
mknąć schronisko „Azorek”?

„Azorek” jest likwidowa-
ny z powodu protestów dwóch 
osób, które od lat tego się do-
magały. Niestety nie udało się 
przekonać władz gminy do 
utrzymania schroniska w do-
tychczasowej lokalizacji, nie po-
mogły również skargi składa-
ne do sądu administracyjnego. 
Gmina Sochaczew uchwaliła 
plan zagospodarowania zawie-
rający zapis, że „Azorek” ma być 
zlikwidowany. Obecnie jest w 
fazie wygaszania, tzn. nie przyj-
muje nowych psów a jedynie 
skupia się na oddawaniu do ad-
opcji przebywających tam zwie-
rząt. To było jedyne schronisko 
w powiecie, teraz bezpańskie 
psy z terenu miasta trafi ają do 

schroniska w Płocku, z którym 
ratusz podpisał stosową umowę. 

Czy ratusz planuje od stycznia 
podnieść opłaty za wodę i ście-
ki oraz za śmieci?

W połowie 2018 roku staw-
ki opłat za wodę i ścieki zosta-
ły ustalone na trzy lata, a to 
oznacza, że nie zmienią się co 
najmniej do połowy czerwca 
2021 roku. Jeśli chodzi o śmie-
ci, to umowa z fi rmą Partner 
obowiązuje do końca kwietnia 
2020 roku i wkrótce ogłoszo-
ny zostanie przetarg na nowy 
okres. Ile będzie ofert i na jaką 
kwotę, tego nie sposób przewi-
dzieć, ale wszystko na to wska-
zuje, że stawki mogą wzrosnąć. 
W sąsiednich gminach, gdzie 
w tym roku rozstrzygano prze-
targi, fi rmy śmieciowe życzy-
ły sobie 28 zł od osoby za od-
pady segregowane (taka stawka 
obowiązuje od lipca w gminie 
Sochaczew), do nawet 38 zł w 
Teresinie (przetarg unieważ-
niono). Na tle innych polskich 
samorządów nasza stawka na 
poziomie 19 zł od osoby jest 
więcej niż konkurencyjna. 

Jakie są plany wobec mostu na 
Bzurze, leżącego w śladzie uli-
cy Mostowej w Chodakowie? 

Dokumentacja techniczna 
jest już prawie gotowa. Remont 
przeprawy leży w gestii Powia-
towego Zarządu Dróg, lecz mia-

sto wspomoże samorząd po-
wiatowy w miarę możliwości. 
Planowany zakres remontu jest 
tak duży, że docelowo ze starej 
konstrukcji niewiele zostanie. 
Spod mostu zdjęto już wodo-
ciąg i kiedy tylko dokumentacja 
techniczna zostanie dokończo-
na, nic nie będzie stało na prze-
szkodzie, żeby prace ruszyły.

Czy planowana jest przebu-
dowa ulicy Kolejowej, szcze-
gólnie po tym, kiedy służyła 
jako droga techniczna ekipie 
remontującej ul. Chopina, co 
pogorszyło jeszcze jej stan?

Ostatnie prowadzone przez 
miasto prace na ul. Kolejowej 
odbyły się w 2016 roku. Wte-
dy to ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska oraz MSWiA przebudowa-
na została kanalizacja deszczo-
wa i zabezpieczone osuwisko. 
Po przeprowadzeniu prac z do-
fi nansowania zostało jeszcze 
400 tys. zł. Urząd zwrócił się do 
instytucji rządowych o moż-
liwość rozszerzenia zakresu 
prac i przeznaczenia tych środ-
ków na wypoziomowanie jezd-
ni. Niestety nie otrzymał na to 
zgody. Ulica Kolejowa wymaga 
wymiany nawierzchni na od-
cinku 1250 m. Na taką inwe-
stycję potrzeba kilku milionów 
złotych i ratusz poszukuje źró-
deł jej fi nansowania. 

Które ulice zostaną przebudo-
wane w przyszłorocznej edy-
cji programu „Drogi zamiast 
błota”?

W pierwszej kolejności w 
Chodakowie do utwardzenia 
przewidziane są ulice Krzywa i 
Zwierzyniecka. 

Dlaczego dworek w Choda-
kowie nie został wyremonto-
wany przy okazji rewitalizacji 
parków?

Chodakowski dworek jest 
własnością prywatną i mia-
sto nie ma żadnego wpływu 
na jego stan. Jeszcze w zeszłym 
roku wydawało się, że budynek 
zmieni właściciela, niestety w 
ostatniej chwili inwestor się wy-
cofał.                                (daw, seb)

Kolejny rok z rzędu w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury w Boryszewie odbyły 
się obchody Dnia Seniora 
zorganizowane przez Zwią-
zek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. W środę 13 
listopada około 200 osób  
wzięło udział w uroczy-
stym podsumowaniu ostat-
nich 12 miesięcy.

Związek jest organizacją, 
która od lat aktywizuje oso-
by starsze. Wspólne spę-
dzanie czasu ma walor nie 
tylko towarzyski, ale i edu-
kacyjny. Seniorzy realizują 
się artystycznie, czego prób-
kę można było zobaczyć na 
scenie SCK, biorą udział w 

licznych wyjazdach, rów-
nież zagranicznych, orga-
nizują obchody najróżniej-
szych świąt. Ich aktywności 
wymieniać można długo, 
najważniejsze jednak, że 
wszystkie są dla nich przy-
jemnością - a tego nie po-
winno nikomu zabraknąć w 
jesieni życia. 

Podczas   ga l i   pozna-
liśmy   zarząd   sochaczew-
skiego związku, tegorocz-
ny harmonogram działań, 
w swobodnej atmosferze nie 
zabrakło miejsca na życze-
nia, które zebranym złożył 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Zwieńczeniem Dnia Se-
niora była zabawa przy mu-
zyce na żywo. (ap)

Rozmowy z burmistrzem
13 listopada rozpoczął się doroczny cykl ośmiu spotkań mieszkańców z burmistrzem Piotrem 
Osieckim. Na trzy pierwsze rozmowy zaproszono do SCK w Boryszewie i Chodakowie oraz do siedziby 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Rozmawiano m.in. o planach budowy nowego mostu na Bzurze, 
Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego wpływie na nasze miasto, remontach głównych dróg, 
budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Oto najważniejsze z poruszanych wątków.

Kolejne spotkania odbędą się:
20.11 (środa) - Dzienny Dom Pomocy Społecznej, al. 600-lecia 90

22.11 (piątek) - Kramnice miejskie, ul. 1 Maja 21
25.11 (poniedziałek) - Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Żwirki i Wigury 15

27.11 (środa) - Karwowo - sala parafialna, ul. Lazurowa 44
29.11 (piątek) - Salon fryzjerski „U Reni”, ul. Szajnowicza 7

Święto naszych seniorów
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Uczniowie Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Erminowie po raz 
kolejny mieli wspaniałą możli-
wość uczestniczyć w Festiwalu 
teatralno-muzycznym „Daje-
my radość” w Błoniu. Na tam-
tejszej scenie Szkolne Koło Te-
atralne zaprezentowało dwie 
scenki, stanowiące ilustrację 
do pieśni Stanisława Moniusz-
ki. Były to: „Dziad i Baba” oraz 
„Prząśniczka”. 

Interpretacja sceniczna obu 
utworów w wykonaniu mło-
dzieży ze szkoły w Ermino-
wie była lekka i zabawna, ale 
niepozbawiona walorów dy-
daktycznych. Oprócz mą-
drości życiowej, którą za-
wierają, wartość edukacyjną 
stanowiło samo ich zapre-
zentowanie w Roku Stani-
sława Moniuszki, ponieważ 
służyło   popularyzowaniu 

twórczości   kompozytora 
wśród publiczności.

Uczestnikami   festiwalu 
były osoby niepełnospraw-
ne, uczniowie szkół i przed-
szkoli  specjalnych oraz 
integracyjnych, a także pod-
opieczni placówek wycho-
wawczych. Udział w festi-
walu jest świetną okazją do 
integracji środowisk osób 

niepełnosprawnych i zgod-
nie ze swoją nazwą, przynosi 
mnóstwo radości. 

Uczestnicy równie chęt-
nie występują, jak i oglądają 
prezentacje innych. Zawsze 
można liczyć na ich zaanga-
żowanie i gorący aplauz. At-
mosfera jest bardzo serdecz-
na, po tylu latach spotykania 
się w błońskim Centrum 

Kultury można wręcz powie-
dzieć - rodzinna. Na pewno 
sprzyja temu formuła festi-
walu, zgodnie z którą zwy-
cięzcami są wszyscy. Każdy 
dostaje medal i nagrody. 

Podkreślić trzeba, że 
każdemu się one uczciwie 
należą, bo wszyscy musie-
li wygrać z własną tremą, 
pokonać trudności podczas 
przygotowywania występu 
i „dać z siebie wszystko” na 
scenie.

Gratulujemy   naszym 
uczniom udanego występu 
i zdobycia pamiątkowej sta-
tuetki. W tym roku Zespół 
Szkół Specjalnych w Ermi-
nowie reprezentowali: Iza 
Chłystek, Tomek Jażdżyk, 
Mateusz Klocek, Mateusz 
Marciniak, Kasia Orlikow-
ska oraz Bartek Rutkowski.

ZSS Erminów

Poza m.in. sprawozda-
niem z organizacji i fi nan-
sowania szkół oraz placó-
wek oświatowych na terenie 
powiatu sochaczewskie-
go, podsumowaniem   wy-
ników sprawdzianów i eg-
zaminów, Urszula Opasiak, 
dyrektor Powiatowego Ze-
społu Edukacji, przedsta-
wiła też zestawienie robót 
budowlano-montażowych 
wykonanych w ubiegłym 
roku szkolnym w jednost-
kach oświatowych prowa-
dzonych przez powiat so-
chaczewski. 
- Łączna wartość wyko-
nanych prac wyniosła bli-
sko 512,5 tys. zł. Połowa 
tej kwoty dotyczy wydat-
ków poniesionych w związ-
ku z inwestycjami w Zespo-
le Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
- mówi dyrektor Opasiak. 
W sochaczewskim „Ogrod-
niku”   wykonano bowiem 
takie zadania jak: opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej termomodernizacji 
wraz z adaptacją budynku 
gospodarczo-dydaktycz-
nego na cele oświatowe, ale 

także opracowanie doku-
mentacji, wykonanie eks-
pertyzy na przebudowę oraz 
przebudowa kotłowni z ole-
jowych na gazowe. Napra-
wiono także pokrycie da-
chowe stropodachów na 
dwóch budynkach. Koszt 
w ymienionych   inwesty-
cji oscylował w granicach 
256,67 tys. zł. 

Ponad 126,4 tys. zł wy-
niosła wartość zrealizo-
wanych w roku szkolnym 
2018/2019 robót budowla-
no-montażowych w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Sochacze-
wie. Wśród wykonanych za-
dań były: remont części ko-
rytarza, bieżąca naprawa 
dachu, naprawa parkietu w 
sali gimnastycznej, remont 
szatni szkolnej oraz wyko-
nanie dokumentacji projek-
towej na budowę nowej sali 
gimnastycznej. 

W Zespole Szkół im. Ja-
rosława Iwaszkiewicza od-
malowano niektóre z sal, 
wyremontowano szatnię, 
korytarz i magazynek. War-
tość prac to ponad 34 tys. zł. 
Z kolei w Zespole Szkół Spe-

cjalnych w Erminowie, za 
kwotę ok. 6 tys. zł, wykona-
no podwyższenie balustrad, 
podestu sceny szkolnej, za-
montowano oświetlenie na 
klatkach schodowych, prze-
prowadzony został remont 
kuchni i pokoju nauczyciel-
skiego. Niespełna 90 tys. zł 
przeznaczono na zadanie 
związane z wykonaniem 
dokumentacji projektowej 
na rozbudowę Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowaw-
czego w Załuskowie. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

27 listopada mija 14. rocz-
nica śmierci Marcina Ku-
biaka - pierwszego starosty 
sochaczewskiego po 1989 
roku. Msza święta w jego 
intencji będzie sprawowa-
na w niedzielę 24 listopada 
o g. 9.00 w kościele w Ko-
złowie Biskupim. 

Marcin Kubiak był jednym z 
twórców odrodzonego samo-
rządu na ziemi sochaczew-
skiej. W 1983 roku ukończył 
Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Jako 
wójt gminy Nowa Sucha (1990-
1998) i starosta sochaczewski 
(1998-2002) był niezwykle za-
angażowany w sprawy miesz-
kańców. 

To właśnie jemu w 1998 r. 
nowo wybrana Rada Powiatu 
powierzyła misję odtworzenia 
samorządu powiatowego w po-
wiecie sochaczewskim. O wy-
borze na pierwszego starostę po 
1989 r. zdecydowało ośmiolet-
nie doświadczenie na stanowi-
sku wójta gminy Nowa Sucha i 
powszechny autorytet, którym 
cieszył się w środowisku. 

Marcin Kubiak z powierzo-
nego zadania wywiązał się zna-
komicie, choć musiał zmagać 
się z wieloma przeciwnościa-
mi.   Zaczynając od braku loka-
li, środków fi nansowych,   no-
woczesnego sprzętu, przez 
wysokie koszty ogrzewania 
nieocieplonych budynków ad-
ministracji i szkół. 

Mimo tego szybko zorga-
nizował starostwo, sprawnie 
zarządzał powiatem i potra-
fi ł pozyskiwać pieniądze na in-
westycje. To dzięki jego zaanga-
żowaniu powstały m.in. dwie 
nowe hale sportowe przy szko-
łach powiatowych, a znacz-
ne oszczędności na kosztach 
ogrzewania przyniosły termo-
modernizacja szkół i innych 
budynków powiatu.

Marcin Kubiak, dzięki swo-
jej wiedzy, pracowitości i uczci-
wości był niekwestionowanym 
autorytetem w sochaczewskim 
samorządzie, a szacunkiem cie-
szył się nie tylko wśród przyja-
ciół i współpracowników, ale i 
politycznych przeciwników.

Zmarł nagle 27 listopada 
2004 roku w wieku 47 lat. Po-
zostawił żonę i pięcioro dzie-
ci. Jego pogrzeb - mimo prze-
nikliwego zimna - zgromadził 
tłumy mieszkańców powiatu, 
współpracowników, kolegów i 
przyjaciół, którzy chcieli towa-
rzyszyć mu w ostatniej drodze. 
Od tamtej pory w każdą roczni-
cę śmierci rodzina i przyjaciele 
spotykają się na mszy świętej w 
intencji starosty, składają kwia-
ty i zapalają znicze na jego gro-
bie w Kozłowie Biskupim. W 
20-lecie odrodzonego powiatu 
sochaczewskiego na budynku 
starostwa została odsłonięta ta-
blica upamiętniająca pracę i za-
sługi starosty Marcina Kubiaka 
dla ziemi sochaczewskiej.

Maciej Małecki
Dają radość sobie i innym

Remonty oświatowe
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, samorządowcy zapoznali się z informacją 
Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

Pamiętamy o staroście 
Marcinie Kubiaku

W ubiegłym roku na budynku starostwa powiatowego 
zawieszona została tablica upamiętniająca Marcina Kubiaka

W minionym roku szkolnym gros wydatków remontowych skierowano do ZS RCKU

Młodzież z Erminowa na scenie Centrum Kultury w Błoniu

Komunikat w sprawie parkingu
Informujemy wszystkich kierowców korzystających z miejsc postojo-

wych przy Starostwie Powiatowym w Sochaczewie (ul. Marsz. 
J. Piłsudskiego 65), iż począwszy od weekendu 16 - 17 listopada br. 

w każdą kolejną sobotę i niedzielę parking będzie niedostępny. 
Szlabany będą zamykane w każdy piątek o godzinie 19.30, 

a otwierane w poniedziałki o godzinie 7.00 rano. 
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

- Mimo licznych apeli po-
licji, wielu komunikatów w 
lokalnych mediach i spo-
tkań z seniorami, nadal do-
chodzi do przestępstw na 
szkodę osób starszych, któ-
re niejednokrotnie tracą 
oszczędności całego życia, 
przekazując je obcym oso-
bom, konspiracyjnie po-
zostawiając w koszach na 
śmieci lub innych wska-
zanych przez przestępców 
miejscach.   Kilku   miesz-
kańców powiatu socha-
czewskiego, aby zdobyć 
pieniądze, zaciągnęło na-
wet kredyty w bankach - 
mówi ofi cer prasowy KPP 
w Sochaczewie, mł. asp. 
Agnieszka Dzik.

Wzmożona aktywność 
przestępców rozpoczęła się 
pod koniec ubiegłego mie-
siąca. 30 października 74-let-
nia kobieta wypłaciła oszu-
stom 40.000 zł. Następnego 
dnia, tym razem 81-letnia so-
chaczewianka, oddała kolej-
ne 40.000 zł. Niecały tydzień 
później przestępcy znowu 
zaatakowali i po trzech nie-
udanych próbach trafi li na 
70-latkę, która wypłaciła im 
120.000 zł. Dwa dni później, 
8 listopada, przestępcy spró-
bowali po raz kolejny i po 
czterech nieudanych próbach 
zmanipulowali 82-latkę, któ-
ra przekazała im 20.000 zł.

Oszuści wymyślili roz-
maite sposoby na odbie-
ranie wyłudzonej gotów-
ki. Najbardziej ryzykowne 
jest odbieranie jej osobi-
ście, dlatego seniorzy czę-
sto są instruowani, by po-
zostawili kopertę w miejscu 
ogólnodostępnym. Pienią-
dze są chowane w koszu na 
śmieci przy ruchliwej ulicy, 
umieszczane przy kole za-
parkowanego samochodu, 
a nawet wyrzucane w worku 
przez okno mieszkania.

Z danych zajmującego 
się tego typu przestępstwa-
mi specjalnego zespołu po-
wołanego przy Komendzie 
Stołecznej Policji wynika, 
że ponad 90 proc. połączeń 

do polskich seniorów wyko-
nywanych jest z zagranicy. 
Dlatego tak trudno rozbić 
całą szajkę złodziei.

Metoda   na   wnuczka 
ewoluowała wielokrotnie. 
Oszuści reagują na prowa-
dzone przez policję akcje 
profi laktyczne. Przestęp-
ca potrafi  dziś wykonać do-
datkowy telefon do seniora, 
zaraz po nieudanej próbie 
oszukania go „na wnucz-
ka” i podać się za policjan-
ta, który rzekomo rozpra-
cowuje grupę oszustów. 
Prosi o przekazanie pie-
niędzy dzwoniącym przed 
chwilą oszustom, co ma 
pozwolić na zatrzyma-
nie ich na gorącym uczyn-
ku. Wspólne dla wszyst-
kich metod jest wmawianie 
seniorom, że liczy się po-
śpiech, tak żeby oszukiwa-
na osoba nie miała czasu do 
namysłu.

Po tym, jak policja prze-
prowadziła szkolenia dla 
pracowników banków i po-
prosiła o szczególną uwagę 
w przypadkach, kiedy oso-
ba starsza chce wypłacić 
dużą kwotę pieniędzy, oszu-
stwo na policjanta czy funk-
cjonariusza CBŚP albo na 
prokuratora często łączo-
ne jest z wymyśloną histo-
rią o pracownikach banku. 
Na przykład przestępca te-
lefonujący do starszej osoby 
podaje się za przedstawicie-
la organów ścigania i in-
formuje emeryta, że w jego 
banku pracują oszuści za-
mierzający ukraść zgroma-
dzone na kontach oszczęd-
ności. Instruuje seniora, jak 
ma się ustrzec przed utratą 
pieniędzy - najczęściej cho-
dzi o ich wypłacenie i prze-
kazanie rzekomemu pra-
cownikowi policji, który ma 
je „zabezpieczyć”. Senior 

dowiaduje się przy tym, że 
kasjer współpracuje ze zło-
dziejami i zrobi wszystko, 
żeby nie dopuścić do wypła-
cenia gotówki.

Sochaczewska   policja 
podejmuje kolejne działa-
nia profi laktyczne. Regu-
larnie już funkcjonariusze 
spotykają się z seniorami 
i informują, jak należy się 
zachować, kiedy ktoś przez 
telefon prosi o pieniądze. 
Tłumaczą, że zanim po-
krzywdzony wykręci nu-
mer 997 lub 112, by zwery-
fi kować otrzymane przez 
telefon informacje, lub na-
wet powiadomić o próbie 
oszustwa, powinien się po-
prawnie rozłączyć z oszu-
stem. Niewiele osób wie, 
że telefon stacjonarny pod-
trzymuje połączenie jesz-
cze 30 sekund po odłożeniu 
słuchawki, jeśli druga stro-
na rozmowy jej nie odłoży. 

Fakt ten wykorzystują na-
ciągacze, którzy sami suge-
rują seniorowi, by rozłączył 
się i potwierdził informacje 
o zmyślonej akcji pod nu-
merem alarmowym. Eme-
ryt nie ma świadomości, że 
na linii wciąż ma oszusta, 
który zmienionym głosem 
podaje się za dyżurnego po-
licji i potwierdza opowie-
dzianą wcześniej historię. 

Jednak kluczową rolę w 
działaniach prewencyjnych, 
oprócz policji, odgrywa naj-
bliższa rodzina potencjal-
nych ofi ar oszustów. 

- Trzeba rozmawiać z 
bliskimi. Tłumaczyć, że w 
bankach nie pracują oszu-
ści, że nie ma takiej możli-
wości, by jakakolwiek pro-
wadzona przez policję akcja 
mogła narażać czyjś ma-
jątek, więc policjant nigdy 
nie poprosi o pieniądze albo 
przekazanie ich komukol-

wiek. Nie ma wreszcie moż-
liwości, by policjanci telefo-
nicznie kontaktowali się z 
seniorami. Prawdziwy poli-
cjant zawsze zjawi się osobi-
ście i odpowiednio wylegi-
tymuje. O pieniądze nigdy 
nie proszą także prokura-
torzy, sędziowie itd. Dlate-
go jeżeli ktoś do nas dzwo-
ni i chce pieniędzy, z góry 
można założyć, że dzwoni 
oszust - tłumaczy Agniesz-
ka Dzik. - Pamiętajmy przy 
tym, że nie należy skupiać 
się tylko i wyłącznie na jed-
nej lub dwóch metodach 
działania sprawców. One są 
rożne, cały czas się zmienia-
ją i nie jest możliwe przyto-
czenie wszystkich. 

Policjanci   coraz   czę-
ściej słyszą, nawet od senio-
rów, że temat jest już nud-
ny i omówiony na wszelkie 
możliwe sposoby. 

- Ostatnie wydarzenia 
pokazują coś zupełnie inne-
go - mówi Agnieszka Dzik. - 
Te ponad 200 tysięcy zł strat 
nie wzięło się znikąd. Wy-
gląda wręcz na to, że wciąż 
mówi się o tym za mało, 
skoro przestępcy mogą wy-
łudzić takie kwoty w zaled-
wie kilka dni - dodaje. 

Dlatego policjanci nie 
przestają zwracać uwagi na 
problem przy każdej możli-
wej okazji. Funkcjonariusze 
działającego w Sochaczewie 
Zespołu do Spraw Nielet-
nich, podczas spotkań z ro-
dzicami w szkołach proszą, 
żeby uczulili oni na pro-
blem swoich rodziców. Ko-
mendant KPP wystosował 
list, który czytany ma być 
w kościołach w powiecie so-
chaczewskim po mszach. 
Policja stara się dotrzeć do 
potencjalnych ofi ar wszelki-
mi możliwymi sposobami.

Funkcjonariusze   nie 
ograniczają się tylko do sze-
rokiej profi laktyki. Po ostat-
nich oszustwach prowadzą 
intensywne działania we 
współpracy z komendami 
z całego kraju. Dysponują 
wizerunkami dwóch osób, 
które prawdopodobnie ode-
brały pieniądze od senio-
rów. Zamieszczamy je obok. 

W 10 dni stracili ponad 200 tysięcy
W nieco ponad tydzień oszuści zaatakowali jedenaście razy. Mimo licznych kampanii informacyjnych dotyczących 
przestępców działających tzw. metodą na wnuczka, udało im się wyłudzić 220 tys. zł. Policja poszukuje winnych.

Policjanci z wydziału kryminalnego sochaczewskiej 
komendy prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa 
na szkodę 74-letniej mieszkanki Sochaczewa. 30 
października 2019 roku kobieta zostawiła w dwóch 
wyznaczonych miejscach pieniądze w łącznej kwocie 
40 tysięcy złotych. 
Każdy, kto rozpoznaje osobę na zdjęciu, proszony jest 
o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Po-
wiatową Policji w Sochaczewie, ul. 1 Maja 10, 96-500 
Sochaczew.
Informacje można przekazać również dzwoniąc na nu-
mer 46 863 72 22 lub pisząc na adres: kppsochaczew@
ra.policja.gov.pl

Policjanci prowadzą też postępowanie w sprawie oszustwa 
na szkodę 70-letniej mieszkanki Sochaczewa. Do prze-
stępstwa doszło 6 listopada 2019 roku, a jego skutkiem 
była utrata ponad 120 tysięcy złotych. Poszukiwana kobieta 
ma około 22-25 lat, około 160 cm wzrostu, średnią budowę 
ciała. W dniu przestępstwa ubrana była w ciemny płaszcz. 
Publikujemy portret pamięciowy kobiety, która pełniła rolę 
tzw. „odbieraka”. Każdy, kto rozpoznaje tę osobę, proszony 
jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiato-
wą Policji w Sochaczewie, ul. 1 Maja 10, 96-500 Sochaczew.
Informacje można przekazać również dzwoniąc na nu-
mer 46 863 72 22 lub pisząc na adres: kppsochaczew@
ra.policja.gov.pl
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ROZMOWA TYGODNIA

Jak to się stało, że tra-
fi ł pan akurat do socha-
czewskiego muzeum? 
Nie jest tajemnicą, że mu-
zea w całym kraju szuka-
ją dobrych konserwato-
rów zabytków.
Na pewno wpływ miała do-
godna dla mnie lokalizacja. Do 
tego w mieście posiadającym 
kilkusetletnią historię, co jest 
gwarancją, że znajdą się tu cie-
kawe zabytki, z którymi będzie 
można pracować. Odpowie-
działem na ogłoszenie o pracę 
na stanowisko asystenta muze-
alnego. Zaproponowałem przy 
tym moje umiejętności zwią-
zane z konserwacją zabytków 
i ostatecznie zostałem zatrud-
niony właśnie na takim stano-
wisku.

Wygląda na to, że to dla 
pana ważne, aby praco-
wać w swoim zawodzie.
Powstrzymywanie   proce-
sów starzenia się i niszcze-
nia zabytkowych przedmio-
tów od zawsze było moją 
pasją. 

W jaki sposób zabezpie-
cza się takie wyciągnię-
te z ziemi, niszczejące 
przedmioty?
Pierwszą   podejmowaną 
czynnością jest oczyszcze-
nie z osadów ziemnych, na 
które fachowo mówimy na-
warstwienia podepozycyj-
ne. Kiedy już się ich pozbę-
dę, mogę ocenić, z czym 
mam do czynienia. Należy 
udokumentować znalezisko 
w stanie, w jakim znajdu-
je się przed podjęciem dal-
szych, bardziej ingerujących 
w przedmiot prac konserwa-
cyjnych. Następnie, w zależ-
ności od tego z jakim mate-
riałem mam do czynienia, 
opracowuję plan konser-
wacji. Innych odczynników 
użyjemy do drewna czy skó-
ry, innych w przypadku me-
tali. Różne środki chemiczne 
sprawdzają się w zależno-
ści, czy mamy do czynienia z 
miedzią, złotem, albo innym 
stopem bądź metalem. Przy-

datna może być elektroliza, 
albo piaskowanie. Mam do 
dyspozycji rozległy wachlarz 
środków, wszystko zależy od 
przedmiotu.

Pana zadaniem w przy-
padku sochaczewskich 
znalezisk będzie dopro-
wadzenie ich do takie-
go stanu, żeby, potocznie 
mówiąc, wyglądały jak 
nowe?
Są dwie szkoły. Można do-
prowadzić zabytek do stanu, 
w którym wygląda jak nowy, 
jednak w tym przypadku 
mówilibyśmy raczej o restau-
racji zabytku. W przypad-
ku sochaczewskich znalezisk 
postawiliśmy na zatrzymanie 
procesów korozyjnych i po-
wstrzymanie dalszego nisz-
czenia przedmiotów. Dzięki 
temu zyskamy zabytki w sta-
nie stabilności, czyli takim, 
w którym będziemy mogli je 
przechowywać w magazynie, 
albo wystawiać na ekspozy-
cji, nie ryzykując, że będą 
ulegały dalszej degradacji. 

Odnaleziona na podzam-
czu słynna już tablica, 
która trafi ła do Sochacze-
wa najprawdopodobniej z 
pałacu w Dachau, nie do-
czeka się w takim razie 
nowej warstwy farby?
Jej pomalowanie byłoby wła-
śnie restauracją, nie konser-
wacją. Dodatkowo, moim 
zdaniem, poddawanie jej re-
stauracji mija się z celem z 
uwagi na to, że jest zdefor-
mowana. Gdyby była płaska, 
można by pokusić się o po-
łączenie jej dwóch odnale-
zionych elementów. Jednak 
nie jest ona żeliwna. Musi-
my pamiętać, że powstała w 
czasach, kiedy trwała wojna. 
Stal trafi ała do przemysłu 
zbrojeniowego, a tablice tego 
typu odlewano z tańszych 
materiałów. Stop, z które-
go została odlana, jest dosyć 
kruchy i próby naprostowa-
nia najpewniej skończyły-
by się dalszym zniszczeniem 
zabytku. 

Ma pan teraz pełne ręce 
pracy. Co jest najtrud-
niejsze w konserwowaniu 
tych przedmiotów.
Zachowanie   cierpliwości 
(śmiech). Jest to żmudna pra-

ca w dość niebezpiecznych 
warunkach. Na co dzień mam 
do czynienia z środkami che-
micznymi, ze których część 
jest żrąca, szkodliwe są nawet 
jej opary. Dlatego, mimo że 

często nie mogę się już docze-
kać fi nalnego efektu, najważ-
niejsze jest spokojne, plano-
we działanie z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Cza-
sami np.  znaleziona moneta 
jest w dobrym stanie i jej kon-
serwacja zajmuje ledwie kil-
ka godzin. Czasem jednak na-
warstwienia na zabytku są tak 
trudne, że jego konserwacja 
zajmuje kilka dni. 

Które znaleziska z wy-
kopu na podzamczu są 
pana zdaniem najciekaw-
sze?
Zabytki złote. Trafi ła do mnie 
złota szpilka, kawałek złote-
go drutu, który mógł być wy-
korzystywany do wykonywa-
nia zdobionych wykończeń w 
którymś ze znajdujących się 
na podzamczu warsztatów. 
Mamy też nożyk ze złotymi 
zdobieniami. Archeolodzy na-
trafi li również na ciekawy frag-
ment skórzanego obuwia, któ-
rego kształt świadczy, że może 
pochodzić nawet z połowy XV 
wieku. Znaleziono również 
mnóstwo, bo przeszło 150, śre-
dniowiecznych monet, tzw. 
boratynek. Są bardzo pomoc-
ne przy datowaniu poszczegól-
nych warstw wykopalisk, gdyż 
wybite są na nich daty. 

Nie brakuje pewnie też 
znalezisk, może mniej 
spektakularnych z punk-
tu widzenia przeciętnego 
odbiorcy, ale na pewno 
fascynujących dla histo-
ryka.
Archeolodzy natrafi li na 
przykład na wysypisko, któ-
re pozwala nam dowiedzieć 
się, co wyrzucali średnio-
wieczni mieszkańcy Socha-
czewa. Dzięki temu docierają 
do mnie do konserwacji ścin-
ki skórzane i inne odpadki z 
warsztatów. Takie materia-
ły też oczywiście potrzebują 
odpowiedniego oczyszczenia. 
Możemy z nich wywniosko-
wać, że pracujący w Socha-
czewie rzemieślnicy byli go-
spodarni. Brakuje odpadków, 
które mogłyby się jeszcze do 

czegoś przydać. Każdy frag-
ment ścinków próbowano 
wykorzystać, chociażby na 
rzemienie. Dodatkowo liczę 
na to, że na podstawie przed-
miotów, które do mnie trafi ają 
powstanie publikacja opisują-
ca ten fragment podgrodzia z 
uwagi na znajdujące się w nim 
w poszczególnych okresach 
czasu warsztaty rzemieślni-
cze. 

Z jakimi najstarszymi za-
bytkami z sochaczew-
skich wykopalisk pan 
pracuje?
Prawdopodobnie są to wspo-
mniane już elementy obuwia, 
czyli skórzana podeszwa buta 
z połowy XV w. Możliwe, że 
są jeszcze starsze przedmioty, 
ale jesteśmy na etapie iden-
tyfi kowania ich. Do tej pory 
do mojej pracowni trafi ła już 
ponad setka przedmiotów. 
Głównie metalowych. Nie 
jestem w stanie zliczyć skór, 
ponieważ znajdują się jeszcze 
w workach zbiorczych i łącz-
nie ważą kilkadziesiąt kilo-
gramów. Do tego dochodzą 
kości i ceramika. Stanowi-
sko w Sochaczewie okazało 
się naprawdę bardzo bogate. 
Podejrzewam, że gdyby ist-
niała możliwość rozszerze-
nia wykopalisk wokół tego 
stanowiska, mielibyśmy gi-
gantyczne zbiory przedmio-
tów średniowiecznych, czy z 
nowożytności. Jest to prze-
cież centrum miasta, przy 
rzece, z dogodnie ulokowa-
nym wzniesieniem. Od nie-
pamiętnych czasów właśnie 
w takich miejscach prowa-
dzone było osadnictwo.

To, co udało się odkryć 
dotychczas, samo w so-
bie jest niemałym zbio-
rem.
Jest to zbiór naprawdę ciekawy. 
Mam nadzieję, że jak najszyb-
ciej uda mi się przeprowadzić 
konserwację, tak żeby miesz-
kańcy Sochaczewa niedługo po 
nowym roku mogli zobaczyć 
na ekspozycji przedmioty, które 
należały do ich przodków. 

Najważniejsza jest cierpliwość
W sochaczewskim muzeum pojawił się niedawno i od razu trafi ł w wir intensywnych wydarzeń. To przez jego ręce 
przechodzą wszystkie znaleziska z prowadzonych ostatnio wykopalisk w rejonie podzamcza. Krystian Marciniak jest 
konserwatorem zabytków i odpowiada za przygotowanie niedawnych znalezisk do planowanej w przyszłym roku ekspozycji. 
O swojej pracy rozmawia z Sebastianem Stępniem.

Dla Krystiana Marciniaka zabezpieczanie zabytkowych 
przedmiotów to praca i pasja

W konserwacji znajduje się obecnie m.in. tablica znaleziona 
w kanale królewskim. Prawdopodobnie poddana zostanie 
piaskowaniu i umieszczona w specjalnej ramie
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Za nami kolejne dwa spotka-
nia w ramach Dziecięcej Stre-
fy Kreatywności. 10 listopada 
miejskie kramnice odwiedził 
Teatrzyk pod Orzełkiem. W 
ostatnią niedzielę dzieci wzię-
ły udział w warsztatach.

Tego można się było spodzie-
wać - znany już młodszym i 
trochę starszym sochaczewia-
nom Teatrzyk pod Orzełkiem 
sprawił, że patio kramnic zapeł-
niło się miłośnikami pomysło-
wych spektakli. Nikt nie mógł 
czuć się zawiedziony. Niebanal-
na fabuła, interakcje z publicz-
nością oraz zręczne operowa-
nie formułą teatru przedmiotu 
sprawiły, że kolejne „Artystycz-
ne Kramnice” okazały się solid-
ną porcją dobrej zabawy.

Na scenie mogliśmy obej-
rzeć wiele wyrazistych posta-
ci,  jak np. profesora Hilarego 
Szczebrzeszyńskiego, asystent-
kę Anię, lalki wykonane z ku-
chennych przedmiotów, króla 
Wałka Pierwszego  i wielu in-
nych. Dzieci wysłuchały rów-
nież pouczających bajek oraz 
złożyły ślubowanie „rycerzy 
grzeczności”. Wszystko to sku-
pione było wokół tytułowego 
kredensu. Dużą popularnością 
cieszyła się też możliwość zro-
bienia sobie zdjęcia z wykorzy-
staniem elementów scenografi i. 

Spotkanie zakończyły konkur-
sy i wspólne zabawy. 

W ramach przeprowadzo-
nych 17 listopada warsztatów 
dzieciaki też nie mogły narze-
kać na brak dobrej zabawy. Naj-
młodsze pod okiem Magdale-
ny Jaworskiej poznawały świat 
muzyki. Tym razem tematem 
przewodnim zajęć gordonow-
skich była jesień. Mali socha-
czewianie z zachwytem przyjęli 
kolorowe liście, z którymi rado-
śnie tańczyli.

Barbara Derda zabrała swo-
ich podopiecznych w fascynują-
cy świat ozdabiania okładek. 
Przy pomocy gąbki, farb i sza-
blonów każdy uczestnik mógł 
zmienić podarowany mu note-
sik w małe dzieło sztuki. 

Z kolei  Katarzyna Orlińska 
po raz kolejny udowodniła, że 
muzyka poważna wcale nie musi 
być nudna. Dzieci pod jej wodzą 
świetnie bawiły się w rytm zna-
nych klasyków. Świetnym uzu-
pełnieniem były śpiewane przez 
prowadzącą dziecięce piosenki 
oraz zabawy rytmiczne.

Kolejne spotkanie w ra-
mach Kreatywnych Kramnic 
zaplanowano na 23 listopada. 
Na małych sochaczewian cze-
kał będzie Teatr Conieco, któ-
ry zaprezentuje przedstawienie 
„Królem być i przyjacielem”.

(ap, seb)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

W niedzielę 10 listopada o opra-
wę liturgii zadbały połączone 
chóry PSM pod dyrekcją Iwony 
Niemyjskiej i przy akompania-
mencie Włodzimierza Siecz-
kowskiego. Tuż po mszy wy-
stąpiły z krótkim koncertem. Z 
okazji Roku Moniuszkowskie-
go uczniowie PSM wykonali 
trzy pieśni z repertuaru twórcy 
polskiej opery narodowej, a na 
bis „Ojcze z niebios, Boże, Pa-
nie” - pieśń z opery „Halka”. 

W czasie mszy do jubile-
uszu nawiązał ks. Łukasz Wa-
rzyński. Jak mówił, każdy z nas 
ma jakiś talent od Boga. Sztuką 
jest jego odnalezienie i oszlifo-
wanie, a to dokonuje się każde-
go dnia w murach szkoły mu-
zycznej. 

Kilka dni później przyja-
ciół PSM zaproszono na kon-
cert galowy, a ten rozpoczął się 
od hejnału miasta oraz jednego 
z polonezów Chopina. Potem 
scenę przejęli soliści, orkiestra 
kameralna i połączone chóry 
pod batutą Iwony Niemyjskiej. 
Goście wysłuchali m.in. czar-
dasza, preludium g moll Rach-
maninowa, a na fi nał motywu 
z serialu „Czterdziestolatek” 
z nieco zmienionym tekstem 
piosenki Andrzeja Rosiewicza. 
Tego dnia przebój rozpoczynał 
się od słów „czterdzieści pięć 
minęło jak jeden dzień...”

Z zaproszenia do wspól-
nego świętowania skorzystali 
uczniowie, rodzice, nauczycie-
le PSM, jej dawni dyrektorzy, 
absolwenci szkoły, członko-
wie Stowarzyszenia Przyjaciół 
PSM, reprezentanci zaprzyjaź-
nionych fi rm i instytucji, w tym 
szkół muzycznych w Żyrardo-
wie i Skierniewicach. Wielo-
krotnie podkreślano, że ucznio-
wie PSM chodzą do dwóch 
szkół, ale potrafi ą się zaangażo-
wać i wytrwać, co jest też dużą 
zasługą rodziców wspierają-
cych utalentowaną sochaczew-
ską młodzież. 

Dyrektor Anna Wró-
blewska wręczyła swym za-
stępcom, kierownikom sekcji 
oraz nauczycielom nagrody z 
okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, podziękowania i dy-

plomy. Z kolei dyrektor Cen-
trum Edukacji Artystycznej, 
sprawujący bezpośredni nad-
zór nad PSM, przyznał kil-
ka jubileuszowych nagród. 
Odebrali je: kierownik sek-
cji instrumentów smyczko-
wych i gitary Marita Uhlig, 
prowadzący big-band i orkie-
strę dętą Barnard Pacholski, 
wiolonczelistka Jolanta Ka-
mińska-Krawczewska,   wi-
cedyrektor PSM Marta Pa-
cholska-Panasiuk, kierownik 
sekcji instrumentów dętych i 

perkusji Justyna Piątkowska-
-Duraj oraz pracownik szkol-
nej biblioteki Aneta Stępień.  

Z prezentami i gratu-
lacjami szkołę odwiedzili 
m.in. poseł Maciej Małec-
ki, wiceprzewodniczący sej-
miku Adam Orliński, radny 
sejmiku Łukasz Gołębiow-
ski, burmistrz Piotr Osiec-
ki, przewodniczący rady 
miasta Sylwester Kaczma-
rek, starosta Jolanta Gonta. 
Poseł i samorządowcy gra-
tulowali szkole sukcesów 

artystycznych, doskonałej 
opinii wychodzącej daleko 
poza Sochaczew, dziękowali 
za liczne koncerty, festiwale, 
promowanie miasta na kul-
turalnej mapie kraju i poza 
nim, za udział i uświetnia-
nie przez młodzież licznych 
uroczystości i najważniej-
szych wydarzeń patriotycz-
nych. Życzyli, by spełniło się 
największe marzenie szkol-
nej społeczności, czyli bu-
dowa nowej sali koncerto-
wej.

45 minęło jak jeden dzień
Państwowa Szkoła Muzyczna w Sochaczewie ma już 45 lat. Pierwszym akcentem 
obchodów była uroczysta msza święta odprawiona 10 listopada w kościele Matki Bożej 
Różańcowej. Z kolei 15 listopada w dworku Garbolewskich odbył się jubileuszowy koncert.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia rozpoczęła działalność 30 września 1974 roku. Jej 
dyrektorem został Mieczysław Nowacki. W pierwszym roku w szkole uczyło się 124 uczniów, 
zaś kadra pedagogiczna liczyła dwanaście osób. Z każdym rokiem uczniów przybywało, w 
związku z tym zaczęto myśleć o utworzeniu szkoły II stopnia. 1 września 1980 roku mini-
ster kultury powołał szkołę II stopnia, a dyrektor Nowacki rozpoczął starania o rozbudowę 
placówki, która ostatecznie nastąpiła w latach 1985-89. Powstało osiem sal lekcyjnych, sala 
rytmiczna oraz duża sala koncertowa z 300 miejscami na widowni. W 1991 roku stanowisko 
dyrektora objął Bernard Pacholski, który rozbudował sekcję instrumentów dętych, reakty-
wował działalność założonego w 1983 roku big-bandu. Powstała także orkiestra dęta. Od 
1996 roku stanowisko dyrektora piastował Sławomir Jarosiński. Zasługą tego dyrektora było 
uruchomienie studia nagrań oraz instalacja aparatury nagłaśniającej w sali koncertowej. W 
roku 2000 funkcję dyrektora objęła Joanna Niewiadomska-Kocik. To za jej czasów szkoła 
rozpoczęła bogatą działalność artystyczną i konkursową, w parku przy sali kameralnej została 
wybudowana scena. Od 2014 roku szkołą kieruje Anna Wróblewska. Za jej kadencji PSM m.in. 
przygotowała i wystawiła operę „Krakowiacy i Górale”, obecnie szkoła przygotowuje się do 
termomodernizacji.

W krainie teatru 
i dobrej zabawy
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Tradycyjnie ich delega-
cje złożyły kwiaty na gro-
bach majora Feliksa Ko-
zubowskiego i Ignacego 
Włodzimierza Garbolew-
skiego,   znajdujących się na 
nekropolii przy ul. Trau-
gutta. W samo południe, 
przy odsłoniętym rok temu 
popiersiu Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, tłumnie 
zgromadzeni sochaczewia-
nie odśpiewali hymn. Opra-
wę muzyczna obchodów 
zapewniła Orkiestra Dęta 
Sochaczew pod batutą Justy-
ny Piątkowskiej-Duraj. Bur-
mistrz Piotr Osiecki odebrał 
symboliczny Ogień Niepod-
ległości z rąk komendanta 
hufca harcmistrza Krzysz-
tofa Wasilewskiego. Ogień 
został przywieziony harcer-
ską sztafetą z Wołynia. War-
to nadmienić, że od 19 lat 
na początku listopada wy-
rusza na Wołyń sztafeta ro-
werowa po Ogień Niepod-
ległości. Zapalony płomień 
przypomina drogę Legio-
nów Piłsudskiego do Wolnej 
Polski. Przywieziony z Ko-
stiuchnówki trafi a na cen-
tralne obchody Święta Nie-
podległości w Warszawie. Po 
drodze odbierany jest także 
przez harcerzy z wielu miej-
scowości. W przekazywa-
nie Ognia Niepodległości do 
miejsc pamięci narodowej 
angażują się również mazo-
wieckie hufce, w tym Hufi ec 
ZHP Sochaczew.

W towarzystwie asy-
sty wojskowej i rekon-
struktorów pod popiersiem 
marszałka kwiaty złoży-
ły delegacje samorządow-
ców, służb mundurowych, 
związkowców, kombatan-
tów. Następnie zebrani prze-
szli do kościoła pw. Matki 
Bożej Różańcowej. Tam od-
prawiona została uroczysta 
msza z udziałem pocztów 
sztandarowych, której opra-
wę muzyczną zapewnił Chór 
Towarzystwa Śpiewaczego 
Ziemi Sochaczewskiej.  Ce-

lebrujący nabożeństwo pro-
boszcz Piotr Żądło wyraził 
zadowolenie z tego, że tak 
wielu mieszkańców posta-
nowiło wziąć udział w mszy 
za ojczyznę. Jak mówił, my, 
współcześnie żyjący, mamy 
olbrzymie szczęście, że 

możemy wspólnie święto-
wać w wolnej, niepodległej 
Polsce, cieszyć się suweren-
nością i tożsamością   naro-
dową. Podkreślał, iż mimo 
skomplikowanych dziejów 
nadal trwamy, a kolejne daty 
11 listopada są dniami szcze-

gólnymi, przepełnionymi 
patriotyczną radością.

Po nabożeństwie kolejny 
raz delegacje złożyły wień-
ce, tym razem pod fi gurą 
Chrystusa Zmartwychwsta-
łego. Przypomnijmy, że po-
mnik ten ufundowali miesz-

kańcy miasta równo sto lat 
temu, w pierwszą roczni-
cę odrodzenia Polski. Na 
ścianie kościoła obok fi gu-
ry znajduje się także tablica 
z nazwiskami mieszkańców 
ziemi sochaczewskiej pole-
głych w okresie 1918-1920. 
Obie pamiątki cudem prze-
trwały bombardowania nie-
mieckie w 1939 r. oraz wal-
ki w styczniu 1945 r. (w tym 
samym czasie uszkodzeń 
doznał kościół parafi alny i 
gmach byłego klasztoru do-
minikanów).

Na s t ę pn ie    ob c ho dy 
przeniosły się na plac Ko-
ściuszki. Odbyły się tam 
uroczystości z udziałem 3. 
Warszawskiej Brygady Ra-
kietowej Obrony Powietrz-
nej, które rozpoczęło wcią-
gniecie fl agi na maszt przez 
poczet wystawiony przez 
Komendę Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
oraz kolejne wspólne od-
śpiewanie hymnu. 

Burmistrz Piotr Osiec-
ki w swoim przemówieniu 
przypomniał kolejne wyda-
rzenia historyczne, zrywy 
niepodległościowe, w któ-
rych brali udział nasi przod-
kowie. Jak mówił, są one te-
stamentem dla przyszłych 
pokoleń. - O wolną Polskę 
walczyć trzeba niezależnie 
od okoliczności i za wszel-
ką cenę. W naszej historii są 
wydarzenia świadczące nie 
tylko o potędze oręża, ale i 
o potędze umysłu. - mówił. 
- Były to chociażby Chrzest 
Polski - fundamentalne wy-
darzenie o wymiarze i re-
ligijnym, i państwowym, 
następnie podpisanie unii 
polsko-litewskiej w Kre-
wie, gdy narodziła się potę-
ga Jagiellonów, z kolei każ-
dego roku 14 października 
świętujemy rocznicę powo-
łania Komisji Edukacji Na-
rodowej - pierwszej takiej 
inicjatywy w Europie,  zaś 3 
maja obchodzimy rocznicę 
pierwszej w Europie i dru-
giej na świecie konstytucji. 
W tym kalendarzu ważnych 
dat nie może zabraknąć 11 

listopada 1918 roku. Data 
ta symbolizuje zwieńczenie 
marzeń milionów Polaków 
dążących do powrotu wol-
nego kraju. Co roku spoty-
kamy się w Sochaczewie na 
placu nazwanym imieniem 
wielkiego patrioty Tadeusza 
Kościuszki. Podziwiamy 
wtedy osiągnięcia poprzed-
ników i z dumą patrzymy 
w przyszłość. Z historii wy-
nieść możemy jedną lekcje 
- gdy nasz naród był zjed-
noczony, potrafi ł odzyskać 
wolność. Cześć i chwała bo-
haterom! Niech żyje wolna 
Polska!

Poseł Maciej Małec-
ki nawiązał do tego, że rok 
temu w tym samym miejscu 
staliśmy świętując 100 lat 
odzyskania niepodległości. 

- Kiedy cofniemy się o 
ponad wiek i gdy spojrzy-
my na ostatnie 101 lat, zo-
baczymy jak wiele wyma-
gał ten czas od naszych 
przodków i jak wiele doko-
nali. Zbudowali silne pań-
stwo i armię. W trudnych 
warunkach musieli scalić je 
z trzech zaborów - powie-
dział. - Szybko przyszedł 
egzamin - obrona dopiero 
co odrodzonej ojczyzny, ale 
i całego kontynentu przed 
bolszewicką nawałnicą 1920 
roku. Odparliśmy ją polską 
szablą. Świat się zadziwił, 
bo Europę ocalił kraj, które-
go nie było na mapie ponad 
120 lat. Było to możliwe, po-
nieważ stanęliśmy razem, 
jako zjednoczony naród. 
Dla żyjących pod zabora-
mi nieważne były bowiem 
granice, a wartości przeka-
zywane przez polskie rodzi-
ny z pokolenia na pokolenie. 
Dlatego, gdy wróciła wolna 
Polska, byli gotowi. Naród 
jest to bowiem rodzina ro-
dzin. Tak długo Polska bę-
dzie silna, jak silna będzie 
polska rodzina. Niech żyje 
wolna, niepodległa Polska!

Zebrani wysłuchali rów-
nież apelu pamięci. Na za-
kończenie zabrzmiała pieśń 
reprezentacyjna   Wojska 
Polskiego. 

Niepodległej Polsce
Od godzin porannych 11 listopada mieszkańcy Sochaczewa świętowali 101 rocznicę odzyskania niepodległości, oddając cześć naszej ojczyźnie i jej 
mieszkańcom. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz, kościoła, służb mundurowych, harcerze, samorządowcy.

Pochód rozpoczęła Orkiestra Dęta Sochaczew

Obchody uświetniła 3. Warszawska Brygada Rakietowej Obrony Powietrznej

Kwiaty złożono m.in. na grobie mjr. Feliksa Kozubowskiego i pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego
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Goście mieli możliwość wysłu-
chania najlepszych wykonań i 
obejrzenia prac autorstwa uta-
lentowanych artystycznie dzie-
ci i młodzieży. Obydwa kon-
kursy cieszą się od lat olbrzymią 
popularnością, a ze względu na 
wysoki poziom  zdobyć w nich 
laury nie jest łatwo.

W pierwszym z wymie-
nionych konkursów w katego-
rii klas I-III zwyciężyła Jagoda 
Kochańska z SP nr 7, wykonu-
jąc utwór „Wojenko, wojenko”. 
Kolejne miejsca zajęli: Julia Bo-
chyńska (SP w Teresinie) i Julia 
Głażewska (SP w Wyczółkach). 
Wyróżniono Annę Zydlewską 
(SP nr 6),  Bartosza Winnickie-
go (SP w Kątach), Antoniego 
Krasuckiego (SP nr 4). Wśród 
zespołów najlepsze były: Nikola 
Nowak, Agata Kosiorek i Han-
na Rudnicka z SP w Teresinie. 
Drugie miejsce zajęły Lena Ba-
gińska i Lara Winnicka z SP w 
Żukowie, trzecie - Aleksandra 
Ostrowska i Zuzanna Szymań-
ska z SP nr 7.

Jeżeli chodzi  o uczniów 
klas IV-VI najlepsza okazała się 
Nadia Czubacka z SP w Gawło-
wie. Drugi był Dominik Cieśla 
z SP nr 4 i Iga Kacprzak (SP nr 
3). Wyróżniono: Annę Gancarz 
(SP Gawłów),  Gabrielę Walkie-
wicz (SP Kąty), Barbarę Pleban 
(SP nr 7).  Kalina Staszewska, 

Oliwia Zagajewska i Magdalena 
Bielaczyc (SP Teresin) stworzy-
ły najlepszy zespół. Na drugiej 
pozycji uplasowali się Michał 
Wronisz, Victoria Krupa oraz  
Michalina Kochanowska (SP 
nr 3). Trzecia nagroda trafi ła 
do Dominika Cieśli, Małgorza-
ty Wojtkowiak i Marceliny Sta-
siak (SP nr 4). 

W kategorii klas VII-VIII 
pierwszą nagrodę przyznano  
Amelii Ratajczak z SP nr 2, dru-
gą - Barbarze Słubik z SP nr 7, a 
trzecią Alicji Krasuckiej z SP nr 
6. Nagrodzono również zespo-
ły. Największe uznanie jury zy-
skali Zuzanna Grzegorek oraz 
Mikołaj Budner z SP nr 2. Dru-
gą lokatę zajęły Maja Barciak i 
Julia Duplicka z SP nr 2, trzecią 
- Kamila Łukaszewicz i Marta 
Łukaszewicz z SP nr 6. Dodat-

kowo nagroda specjalna dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 7 
trafi ła do Nadii Czubackiej. 

Równie dużym powodze-
niem co konkurs wokalny cie-
szył się plastyczny pod hasłem 
„Muzyką Malowane”. W ka-
tegorii klas I-III najlepsza była 
Natalia Kowalska (SP nr 1), na-
stępnie nagrodzono Wikto-
rię Żakowską (SP nr 7) i Anie-
lę Kusy (SP nr 3). Wyróżniono  
Jana Papierowskiego (SP nr 6), 
Kamilę Gałązkę (SP w Żuko-
wie) i Lidię Niekraszewicz (SP 
nr 6). Wśród uczniów klas IV-
-VI pierwsza nagroda trafi ła do 
Anny Traczyk (SP nr 2), dru-
ga do Szymona Wittana (SP nr 
3), trzecia - do Kingi Gniwek 
(SP nr 2). Pojawiły się też trzy 
wyróżnienia, które przypadły: 
Alanowi Błońskiemu (SP w Żu-

kowie), Julii Gala (SP nr 2) i Oli-
wii Siejce (SP w Kątach). W kat. 
uczniów klas VII-VIII pierw-
szą nagrodę przyznano Piotro-
wi Kaźmierczakowi (SP w Ką-
tach), drugą Julii Ostrowskiej 
(SP nr 2). Trzecie miejsce zajął 
Robert Marciniak z SP nr 1. 

Oprócz konkursów o cha-
rakterze artystycznym podsu-
mowano również konkurs or-
tografi czny „Ortoludek”. W 
VII edycji tego powiatowego 
konkursu w kategorii klas VII-
-VIII najlepszy był Szymon 
Świderski, druga - Julia Gera, a 
trzecia - Julia Duplicka. Wśród 
uczniów klas V-VI zwyciężyła 
Maja Kuśmirek. Druga nagro-
da powędrowała do Julii Gali, 
trzecia do Michaliny Kocha-
nowskiej.

„Szkoła do hymnu” to akcja 
zorganizowana przez Mini-
stra Edukacji Narodowej oraz 
Radę Dzieci i Młodzieży, w 
którą czynnie włączyły się 
wszystkie maluchy z Miejskie-
go Przedszkola nr 3 im. Jana 
Brzechwy w Sochaczewie. 

Przygotowania do wydarze-
nia trwały już od kilku tygodni. 
Zajęcia dydaktyczne o charak-
terze patriotycznym, przygo-
towywanie gazetek tematycz-
nych, wycieczki edukacyjne 

na groby poległych żołnierzy 
i wiele innych działań podjętych 
przez nauczycielki, miały na 
celu uzmysłowienie dzieciom, 
w jak podniosłym wydarzeniu 
będą uczestniczyły. 8 listopa-
da, dokładnie o godz. 11.11 w 
holu głównym zabrzmiał „Ma-
zurek Dąbrowskiego” w wyko-
naniu wszystkich grup wieko-
wych oraz kadry przedszkola. 
Nasi mali patrioci zaprezento-
wali najwyższy poziom umie-
jętności wokalnych, wykonując 
czterozwrotkowy hymn Polski. 

W Szkole Podstawowej nr 
6 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Króla Władysława 
Jagiełły odbył się Przegląd 
Piosenki Patriotycznej. 8 
listopada uczniowie pre-
zentowali się w tematycz-
nym repertuarze, tworząc 
niepowtarzalną, radosną 
atmosferę.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku w placówce bity 
był rekord w długości wła-
snoręcznie wykonanej fl a-
gi, a w tym dzieci z klas 0-III 
utworzyły w hali sportowej 

fl agę z biało-czerwonych ba-
lonów. Hasłem przewod-
nim wydarzenia był cytat z 
utworu zespołu Chłopcy z 
Placu Broni: „Wolność ko-
cham i rozumiem”. Właśnie 

do wartości, jaką niesie ze 
sobą wolność i tego, jak waż-
na jest ona w życiu każdego 
z nas, nawiązała otwierając 
przegląd dyrektor SP nr 6 Ja-
dwiga Sikorska. 

Wydarzenie rozpoczę-
ły laureatki Powiatowego 
Konkursu Patriotycznego 
- Ania Zydlewska z piosen-
ką „Deszcz jesienny” oraz  
Marta i Kamila Łukaszewicz 
z piosenką „Orzeł biały”. 
Usłyszeć można było także 
„Szary mundur”, „Warsza-
wiankę”, „Białej róży kwiat” 
czy „Legiony”. W  tym dniu 
podsumowany został tak-
że konkurs plastyczny „To 
właśnie jest moja Ojczyzna”. 
Dokładnie o godzinie 11.11 
zebrani odśpiewali cztery 
zwrotki hymnu. (ap)

Wyśpiewany patriotyzm
W piątkowe popołudnie w patio kramnic odbył się uroczysty fi nał obejmujący 
powiatowe konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową nr 7. Były to: VI 
Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej, Powiatowy Patriotyczny Konkurs 
Plastyczny „Muzyką Malowane”.

W „szóstce” o wolności

Mali patrioci z MP3

W listopadzie 1918 roku 
Polska, po 123 latach nie-
woli, odzyskała niepodle-
głość. Bez wątpienia, to 
jedno z najważniejszych 
świąt dla Polaków. Dla upa-
miętnienia tej ważnej rocz-
nicy najmłodsi uczniowie  
oddziałów zerowych, klas 
pierwszych i trzecich, a 
także Va i VIb Szkoły Pod-
stawowej nr 4 przygotowali 
lekcję historii pt. „Opo-
wiedz nam moja Ojczyzno”. 

Nie zabrakło wierszy i pie-
śni patriotycznych oraz in-
formacji historycznych, a 
wszystko po to, aby wszcze-
pić w młode serca uczucia 
do własnego kraju i wszyst-
kim obecnym uświadomić, 

że „uwięziony ptak nie śpie-
wa, ....bo nie spotkasz nigdy 
w klatce ptaka szczęśliwe-
go”. Po raz pierwszy tę nie-
typową lekcję historii mło-
dzi artyści przedstawili 12 
listopada, podczas wieczor-
nego spotkania z rodzicami 
i zaproszonymi gośćmi. 

Następnego dnia świę-
towanie odbywało się w 
gronie wszystkich uczniów 
i nauczycieli. W tym szcze-
gólnym dniu nie mogło za-
braknąć wspólnego odśpie-
wania hymnu narodowego. 
Spotkanie to stało się rów-
nież okazją do podsumowa-
nia plastycznych i literac-
kich konkursów o tematyce 
patriotycznej, które ostatnio 
odbyły się w szkole. 

Niepodległościowa zaduma
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Duża grupa sochaczewian roz-
poczęła świętowanie niepodle-
głości w sportowym stylu już, 
o godz. 9.30. Zebrani na placu 
Kościuszki podczas uroczyste-
go otwarcia imprezy odśpiewa-
li cztery zwrotki Mazurka Dą-
browskiego, po czym delegacja 
z wiązanką kwiatów wybrała się 
pod 100-letni pomnik Chrystusa 
Zmartwychwstałego, znajdujący 
się przy kościele św. Wawrzyńca. 

W tym czasie wystartował 
marsz Nordic Walking. Wzięło 
w nim udział kilkanaście osób, 
głównie seniorów. Gdy z kijka-
mi przemierzali ulice miasta, 
na placu rozpoczęły się zmaga-

nia dzieci. Odbyły się dwa mini 
biegi. Nagrodzono po dziesię-
cioro pierwszych uczestników 
w każdym z nich. W kategorii 
najmłodszych zawodników, do 
lat 4, zwyciężył Michał Ruciń-
ski, a w kategorii dzieci do lat 
7 - Hanna Bolczak. Po dekora-
cjach młodych lekkoatletów za-
kończył się także marsz Nor-
dic Walking. Pierwszy na mecie 
był Marcin Radomski, a wśród 
pań najszybsza była Beata Koło-
dziejczak. 

W biegu głównym, na dy-
stansie 2,5 km, wystartowa-
ło ok. 160 osób. Zwyciężył 
Mateusz Zaręba; pierwszą ko-
bietą na mecie była Weronika 
Lewandowska. Nagrody i pu-
chary wręczali zastępca bur-

mistrza Dariusz Dobrowol-
ski oraz wiceprzewodniczący 
rady miejskiej Arkadiusz Karaś. 
Otrzymało je 10 najlepszych za-
wodników i zawodniczek. 

Imprezę biegową w dniu 
Narodowego Święta Niepod-
ległości na placu Kościuszki 
poprowadziła naczelnik Wy-
działu Sportu i Organizacji 

Pozarządowych UM - Agata 
Kalińska. W przygotowaniu za-
wodów pomagali pracownicy 
jej wydziału oraz przedstawi-
ciele Miejskiego Ośrodka Spor-

tu i Rekreacji z Renatą Kubik na 
czele, wolontariusze z socha-
czewskiego MOPS, za pomiar 
czasu odpowiadał trener Ema-
nuel Zimny.

Tradycyjnie w dniu Naro-
dowego Święta Niepodle-
głości w miejskiej pływal-
ni „Orka” rywalizowali 
pływacy. 11 listopada od-
były się XII Ogólnopol-
skie Zawody Pływackie o 
Puchar Burmistrza Mia-
sta Sochaczew, organizo-
wane przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. 

W zawodach wzięło 
udział około 170 uczest-
ników z 20 klubów, w tym 
21 osób z trzech socha-
czewskich sekcji pływac-
kich. Rozegrano 20 wy-
ścigów wśród dziewcząt i 
chłopców w pięciu kate-
goriach wiekowych (U-9, 
U-11, U-12, U-14, U-15). 
Rywalizowano w czte-
rech stylach pływackich: 

k lasycznym,   grzbieto-
wym,   motylkowym oraz 
dowolnym. 

Na zakończenie, jak co 
roku, rozegrano „wyścig 
australijski”.   Zakwalifi-
kowało się do niego sze-
ściu najlepszych zawod-
ników z konkurencji 100 
metrów stylem dowol-
nym, w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Wyścig 
australijski polega na pię-
ciu startach co dwie minu-
ty, na dystansie 50 metrów 
stylem dowolnym. W każ-
dym etapie wyścigu odpa-
da ostatni zawodnik, aż w 
decydującym pojedynku 
rywalizuje dwóch najlep-
szych pływaków. W kate-
gorii dziewcząt zwyciężyła 
Maria Czubak (IKS Kon-
stancin), najlepszy wśród 

chłopców był Krzysztof 
Chmielewski   (Muszelka 
Warszawa).

W XII Ogólnopolskich 
Zawodach Pływackich o 
Puchar Burmistrza Miasta 

Sochaczew wzięli udział 
następujący reprezentan-
ci działających w naszym 
mieście sekcji pływackich: 

UKS „Dwójka” So-
chaczew: Szymon Mierze-
jewski, Maksymilian Kru-
szewski, Wojtek Pawelec, 
Piotr Brożek, Dawid Sto-
biecki, Eryk Chadzyń-
ski, Adam Czajka, Fran-
ciszek Szymański, Filip 
Zygmunciak, Patryk Sto-
biecki, Szymon Jaczyński, 
Oliwia Żużniew, Marysia 
Niemiec, Urszula Zagawa.

Orka Sochaczew: Ma-
teusz Walczak, Dominik 
Dobrzyński, Antoni No-
wak, Julita Orlińska.

WOPR   Sochaczew: 
Hubert Postek, Adrian 
Liszkiewicz, Zofi a Goł-
kowska.

Aktywnie uczcili niepodległość
W sumie ponad 200 uczestników wystartowało 11 listopada w II Sochaczewskim Biegu Niepodległości. Oprócz biegu 
głównego na dystansie ok. 2,5 km odbyły się także dwa mini starty dla dzieci oraz marsz Nordic Walking.

Klasyfi kacja II Sochaczewskiego 
Biegu Niepodległości (2,5 km)
Mężczyźni

1. Mateusz Zaręba 8.25
2. Tomasz Mikulski 8.34
3. Michał Ruciński 8.48
4. Kamil Goszczyński  9.07
5. Karol Kaźmierczak  9.30
6. Przemysław Adamski  9.35
7. Michał Sobczak 9.36
8. Jakub Aksamit 9.39
9. Eryk Tyl 9.40
10. Damian Degner 9.45

Kobiety:
1. Weronika Lewandowska 10.06
2. Natalia Krześniak 10.40
3. Katarzyna Kulik 11.35
4. Marzena Rucińska 11.42
5. Aleksandra Kunikowska 11.45
6. Magdalena Niewiadomska 11.57
7. Monika Wasilewska 12.06
8. Katarzyna Szymala 12.10
9. Anna Kuciak 12.38
10. Julia Gala 12.41

WYNIKI SOCHACZEWSKICH PŁYWAKÓW
Chłopcy:
50 m, styl dowolny, 9 lat: 
2. Szymon Mierzejewski 36.69
3. Maksymilian Kruszewski 39.09 
10. Wojtek Pawelec 43.03
12. Hubert Postek 45.87
50 m, styl dowolny, 10-11 lat:
6. Piotr Brożek 36.61
9. Dawid Stobiecki 36.95
13. Eryk Chadzyński 37.56
100 m, styl dowolny, 12 lat:
3. Adam Czajka 1:11.92
5. Franciszek Szymański 1:15.72
7. Filip Zygmunciak 1:20.98
8. Patryk Stobiecki 1:21.13
100 m, styl dowolny, 13-14 lat:
17. Szymon Jaczyński 1:14.73
18. Mateusz Walczak 1:16.78
19. Adrian Liszkiewicz 1:25.06
50 m, styl grzbietowy, 9 lat: 
1. Szymon Mierzejewski 41.36
9. Wojtek Pawelec 51.29
17. Hubert Postek 1:00.61

50 m, styl grzbietowy, 10-11 lat:
9. Eryk Chadzyński 47.60,
14. Dominik Dobrzyński 55.63
100 m, styl grzbietowy, 12 lat:
4. Franciszek Szymański 1:26.94
100 m, styl grzbietowy, 13-14 lat:
11. Mateusz Walczak 1:29.66
12. Adrian Liszkiewicz 1:35.85
50 m, styl klasyczny, 9 lat: 
11. Hubert Postek 1:16.88 
50 m, styl klasyczny, 10-11 lat:
6. Piotr Brożek 46.30
100 m, styl klasyczny, 12 lat:
4. Adam Czajka 1:32.69
5. Franciszek Szymański 1:33.21
6. Filip Zygmunciak 1:44.38
100 m, styl klasyczny, 13-14 lat:
9. Adrian Liszkiewicz 1:37.13
10. Szymon Jaczyński 1:43.59
50 m, styl motylkowy, 9 lat:
2. Szymon Mierzejewski 45.28
4. Maksymilian Kruszewski 47.95
7. Wojtek Pawelec 53.12

50 m, styl motylkowy, 10-11 lat:
12. Antoni Nowak 50.73
100 m, styl motylkowy, 12 lat:
1. Adam Czajka 1:21.65,
3. Patryk Stobiecki 1:43.55
Dziewczęta:
50 m, styl dowolny, 9 lat: 
11. Oliwia Żużniew 47.65
50 m, styl dowolny, 10-11 lat: 
9. Marysia Niemiec 38.56
100 m, styl dowolny, 12 lat: 
10. Zofia Gołkowska 1:19.27
50 m, styl grzbietowy, 9 lat: 
10. Oliwia Żużniew 1:02.84
100 m, styl grzbietowy, 12 lat: 
5. Zofia Gołkowska 1:33.23
50 m, styl klasyczny, 9 lat: 
12. Oliwia Żużniew 1:07.87
100 m, styl klasyczny, 12 lat:
5. Zofia Gołkowska 1:42.14
6. Julita Orlińska 1:43.06
8. Urszula Zagawa 1:50.27
50 m, styl motylkowy, 10-11 lat: 
3. Marysia Niemiec 42.21

Grzbietem, motylkiem, klasycznie i dowolnie



1519 listopada 2019  nr 24 (1350)
SOCHACZEWSKA

HISTORIA

Koleje polowe na ziemiach 
polskich w okresie I wojny 
światowej były przedmio-
tem konferencji naukowej, 
która odbyła się w Muzeum 
Kolei Wąskotorowej we wto-
rek 5 listopada. Wydarzenie 
zakończył kurs Pociągiem 
Retro do Chodakowa. 

W programie znalazły się 
prelekcje poświęcone m. in. 
rodzajom trakcji polowych, 
wpływowi kolei na Pusz-
czę Kampinoską, kolejom 
prywatnym i samorządo-
wym, czy rozwojowi kolei 
cukrowniczych. Konferen-
cję otworzyli kierownik pla-
cówki Grzegorz Kropiak 
oraz zastępca dyrektora 
warszawskiego Muzeum 
Kolejnictwa Walentyna Ra-
kiel-Czarnecka. Prowa-
dzeniem zajął się Sławomir 
Majcher, kierownik Działu 
Ekspozycji i Wystaw Czaso-
wych. Wśród uczestników 
znaleźli się pasjonaci i bada-
cze kolei, uczniowie szkół z 
terenu powiatu, media. 

W trakcie wykładów 
można się było przekonać, 
że co prawda popularne po-
wiedzenie mówi, iż „I woj-
nę światową wygrały cięża-
rówki”, rola kolei jest jednak 
nie do przecenienia. Wą-
tek ten pasjonuje wielu na-
ukowców oraz rekonstruk-

torów. Przykładem może 
być tu fundacja „Poznań-
czycy”, która bierze m. in. 
udział w rekonstrukcjach 
wydarzeń z lat 1914-18, wła-
śnie z udziałem historycz-
nych składów. 

Wiele uwagi poświęcono 
również miastotwórczej roli 
kolei. Dowiedzieliśmy się 
na przykład, że ruchy wojsk 
oraz przesiedlenia ludności 
odcisnęły duże piętno na na-
zewnictwie miast i wsi. Stąd 
też w gminie Tarczyn znaj-
duje się wioska Werdun, któ-
rej nazwa pochodzi od słyn-
nej bitwy pod francuskim 
Verdun. Z kolei działania 
przesiedleńcze   skutkowa-
ły częstym dodawaniem do 
nazw miejscowości słowa 
„kolonia” - od miasta Kolo-
nia (Cologne) w zachodnich 
Niemczech. 

Z biegiem lat koleje wą-
skotorowe straciły na zna-
czeniu, teraz mają głów-
nie walor historyczny i 
turystyczny, jednak nie 
wszędzie. W wojsku używa-
ne są bowiem do dziś. War-
to nadmienić, że popularne 
„ciuchcie” robią też karierę 
fi lmową. Oglądać je można 
m. in. w serialu „Alternaty-
wy”, fi lmach „Katyń”, „Lista 
Schindlera” czy „Złoto de-
zerterów”. 

Agnieszka Poryszewska

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Rok 1918 przyniósł Pola-
kom długo wyczekiwaną 
niepodległość. Po okresie 
zaborów i kilku nieudanych 
próbach odzyskania wolno-
ści Polska znów wróciła na 
mapę Europy. Mimo wielu 
trudów związanych z odzy-
skaniem państwowości i ko-
niecznością   odbudowania 
jej struktur, nastroje w kra-
ju były optymistyczne. Ra-
dość tę okazywano budową 
wielu pomników, które sta-
nęły w polskich miastach, 
najczęściej dzięki ofi arności 
ich mieszkańców. 

Jednym z takich miast 
był Sochaczew. W 1919 
roku, w pierwszą roczni-
cę odzyskania niepodległo-
ści, jego społeczność ufun-
dowała fi gurę Chrystusa 
Zmartw ychwstałego,   na 
której znalazł się napis „Pa-
miątka odrodzenia narodu 
polskiego”.  Stanęła ona w 
centrum miasta, a odsłonię-
to ją dokładnie 11 listopada 
1919 roku w samo południe. 
Mamy tu do czynienia z nie-
przypadkową   symboliką. 
Zmartwychwstanie Jezusa 
ma bowiem w chrześcijań-
stwie znaczenie uniwersal-
ne. Chrystus dokonał tego, 
co jest niemożliwe - pokonał 
śmierć, największego wroga 
życia, a przecież każdy czło-
wiek został powołany wła-
śnie do życia. Również pol-
ska państwowość powstała z 
martwych po 123 latach za-
borów, gdy wielu traciło już 
nadzieję na niepodległość 
naszego kraju. 

Dodatkowo po woj-
nie polsko-bolszewickiej w 
ścianę ówczesnego kościo-
ła wmurowano tablicę z na-
zwiskami mieszkańców zie-
mi sochaczewskiej poległych 
w okresie 1918-1920. Dziś 
znajduje się ona na ścianie 
sochaczewskiej świątyni, po 
prawej stronie fi gury. 

Wiele z ówcześnie sta-
wianych monumentów nie 
przetrwało do dziś. Nisz-
czone były podczas bolsze-
wickiej zawieruchy lub w 
okresie II wojny światowej. 
Niektóre po 1945 roku dało 
się zrekonstruować.  Socha-
czewska fi gura może być 
uznana za pewien fenomen, 
bowiem ocalała niemal cu-
dem. Na zdjęciach z cza-
sów okupacji widać ją, jak 
stoi samotnie wśród gru-

zów. Pomnik przetrwał za-
równo niemieckie bombar-
dowania w roku 1939, jak 
i walki w 1945 roku, gdy 
znacznie ucierpiał zarówno 
sochaczewski klasztor, jak i 
kościół. 

Przez lata fi gura znaj-
dowała się na skwerze na 
wprost wejścia do kościo-
ła Matki Bożej Różańcowej. 
16 lat temu przeniesiono ją 
bliżej świątyni i umiejsco-
wiono po lewej stronie od 

głównego wejścia. Figurę 
zastąpił wtedy monument 
przestawiający Jana Pawła 
II i kardynała Stefana Wy-
szyńskiego,   który   został 
odsłonięty 16 październi-
ka 2003 roku w trakcie uro-
czystości związanych z 25. 
rocznicą pontyfi katu Ojca 
Świętego.

W roku 2015, dzięki 
pieniądzom przekazanym 
przez miasto, fi gura prze-
szła renowację. 

Pamiątka odrodzenia 
narodu polskiego 
Figura Chrystusa Zmartwychwstałego skończyła w tym roku równe 100 lat. Z tej okazji 
przypominamy jej historię i prezentujemy archiwalne zdjęcia, na których ją uwieczniono.

O kolei w muzeum

Okres II wojny światowej, � gura przetrwała walki, mimo że miasto w dużej części zostało 
zrównane z ziemią

XX-lecie międzywojenne, pomnik usytuowany 
był w sąsiedztwie kościelnych zabudowań

Rok 1928 – dziesiąta rocznica odzyskania 
niepodległości, � gura została uroczyście 
udekorowana, widnieje nad nią napis „Jezu 
Chryste króluj nam”

FO
T.

 Z
E 

ZB
IO

R
Ó

W
 M

ZS
iP

Bn
B



19 listopada 2019  nr 24 (1350)16
SOCHACZEWSKA

KULTURA

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

W tym roku motywem prze-
wodnim Gali Twórcy Kul-
tury była muzyka fi lmowa, 
stąd na początku kompilację 
najpopularniejszych moty-
wów znanych z dużego ekra-
nu wykonała Sochaczewska 
Orkiestra Akordeonowa pod 
dyrekcją Ludwika Skrzypka. 
Goście usłyszeli m.in. utwo-
ry z „Nocy i dni” oraz „Czter-
dziestolatka”. 

Chwilę później ostatnie 
dwanaście miesięcy w kul-
turze, w postaci prezentacji 
zdjęć z najważniejszych wy-
darzeń, podsumowała na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta 
Joanna Niewiadomska-Ko-
cik. Jak podkreśliła, w kilku-
nastominutowej prezentacji 
nie sposób zawrzeć wszyst-
kich koncertów, wystaw, fe-
stiwali, przeglądów, spotkań 
autorskich i rekonstrukcji hi-
storycznych, ale liczy, że każ-
dy znajdzie w niej ślad swojej 
aktywności. 

Do artystów zwrócił się 
burmistrz Piotr Osiecki, 
który po obejrzeniu fi lmo-
wego podsumowania powie-
dział, że trudno uwierzyć, iż 
to wszystko zostało zorga-
nizowane i stworzone przez 
mieszkańców trzydziesto-
siedmiotysięcznego miasta. 
Trzeba to za każdym razem 
podkreślać, szczególnie, że 
mamy do czynienia z taką 
różnorodnością, z tak zna-
czącymi przedsięwzięciami. 
Dodał, że kończący się rok 
był specyfi czny dla socha-
czewskiej kultury, bo nazna-
czony 80. rocznicą wybuchu 
II wojny światowej i 75. rocz-
nicą powstania warszaw-
skiego.

Jego zdaniem w Socha-
czewie udało się stworzyć 
wzorcowy model współ-
pracy twórców indywidu-
alnych i instytucji kultury, 
a mnogość wydarzeń wcale 
nie oznacza spadku jakości. 

- Oczekiwania waszych 
odbiorców będą rosły, ale je-

stem przekonany, że sprosta-
cie ich wymaganiom. Z na-
szej strony zawsze możecie 
liczyć na przychylność - za-
znaczył. 

Na koniec burmistrz 
podkreślił, że efekt, który 
rokrocznie osiągamy, jest im-
ponujący, a dzięki twórcom 
nasze miasto, nabiera arty-
stycznej duszy. 

- To jest bardzo duża za-
sługa ludzi kultury, że So-
chaczew ze swoim hasłem 
„Bądź w centrum” jest rze-
czywiście w centrum wyda-
rzeń nie tylko lokalnych, ale 
i regionalnych. I za to pań-
stwu serdecznie dziękuję - 
zakończył.  

Po tym wystąpieniu 
przyszedł czas na nagrody 
i dyplomy, które wręczali 
Piotr Osiecki oraz przewod-
niczący rady miejskiej Syl-
wester Kaczmarek. 

Ostatnim punktem gali 
był występ Orkiestry Ka-
meralnej Camerata Mazo-
via pod dyrekcją Artura Ko-
morowskiego,   świętującej 
w tym roku piętnastolecie 
obecności na scenie. Muzy-
cy postawili na mieszany re-
pertuar. Trzymając się wio-
dącego tematu spotkania 
zaprezentowali nieco mniej 
znane utwory jak tango no-
stalgiczne z fi lmu „Życie jest 
piękne” czy „Taniec Eleny” 
Michała Lorenca, ale też ko-
chane przez widzów od dzie-
siątków lat motywy z takich 
fi lmów i seriali jak „Stawka 
większa niż życie”, „Piraci z 
Karaibów”, „Dom”, „Czarne 
chmury”, „Noce i dnie”, „07 
zgłoś się”. W kilku utworach 
muzyków wspierali tańcem i 
gestem młodzi artyści z ze-
społu Abstrakt oraz Teatru 
Maska.

Po gali goście prze-
szli do holu SCK na słod-
ki poczęstunek, a rozma-
wiając o sochaczewskiej 
kulturze i nowych projek-
tach artystycznych, ogląda-
li najnowszą wystawę prac 
uznanej sochaczewskiej ar-
tystki Moniki Boruty-Sała-
cińskiej.

Twórcy kultury z nagrodami
Coroczne święto ludzi kultury za nami. W czasie uroczystej gali zorganizowanej w SCK w Chodakowie nagrody fi nansowe, 
karty na zakupy w Empiku, podziękowania i dyplomy odebrało osiemdziesięciu jeden pracowników placówek i instytucji 
kultury, reprezentantów stowarzyszeń oraz twórców indywidualnych.

Galę poprowadziła naczelnik 
Joanna Niewiadomska-Kocik

Dawid Żakowski odbiera nagrodę od przewodniczącego rady miasta

Camerata Mazovia oraz aktorzy Teatru Maska wspólnie wystąpili na scenie Tancerki Abstraktu

Burmistrz nagrodził m.in. Barbarę Jachimowicz

Uroczystości rozpoczął występ Sochaczewskiej Orkiestry Akordeonowej
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Nagrodzeni pracownicy kultury
Nagrody finansowe:
Barbara Bronicz - dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej

Paweł Rozdżestwieński - dyrektor Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Artur Komorowski - dyrektor Sochaczewskiego 
Centrum Kultury

Małgorzata Gala - Miejska Biblioteka Publiczna
Małgorzata Nagłowska - Miejska Biblioteka 
Publiczna

Grażyna Kaczorowska - Miejska Biblioteka 
Publiczna

Michał Górny - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą

Mariusz Samborski - Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Dawid Żakowski - Sochaczewskie Centrum Kultury
Teresa Kłujszo - Sochaczewskie Centrum Kultury
Gamid Ibadullayev - Sochaczewskie Centrum 
Kultury

Monika Boruta-Sałacińska - Sochaczewskie 
Centrum Kultury

Monika Osiecka-Jaworska - Sochaczewskie 
Centrum Kultury

Nagrody i dyplomy dla przedstawicieli 
stowarzyszeń i osób działających 
na rzecz twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury
Nagrody finansowe:
Arkadiusz Mamcarz - Zespół Wokalno-
-Instrumentalny Patria

Magdalena Franaszek-Niewiadomska - 
Camerata Mazovia

Iwona Niemyjska - dyrygent chórów, Państwowa 
Szkoła Muzyczna

Władysław Komendarek - muzyk, kompozytor
Ewa Szałapska - dyrygent chóru Towarzystwa 
Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej

Jakub Wojewoda - Stowarzyszenie Muzealna 
Grupa Historyczna 

Piotr Milczarek - dyrygent Chóru Nauczycielskiego 
Vivace

Ludwik Skrzypek - dyrygent Sochaczewskiej 
Orkiestry Akordeonowej

Justyna Piątkowska-Duraj - dyrygent Orkiestry 
Dętej Sochaczew

Jolanta Kawczyńska - animator kultury, muzyk
Katarzyna Orlińska - koordynator projektu 
Artystyczne Kramnice

Artur Gałecki - projekt ochrony sochaczewskich 
bunkrów

Marcin Hugo-Bader - artysta plastyk, autor 
projektu Okno Sztuki

Jadwiga Urbaniak - prezes Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jarosław Miaśkiewicz - prezes Towarzystwa 
Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego

Barbara Sobkowicz - animator życia kulturalnego, 
pisarka

Marcin Ledzion - stajnia Daisy

Karty na zakupy w sieci Empik
Weronika Czubak-Wrońska - Stowarzyszenie 
Planszówki w Sochaczewie

Wanda Szustecka - Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Krystyna Szyrle - Towarzystwo Śpiewacze Ziemi 
Sochaczewskiej

Jadwiga Miękus - Stowarzyszenie „Włókienko”
Marek Orzechowski - Fundacja Ochrony 
Zabytków Mazowsza

Mirona Miklaszewska - Stowarzyszenie 
Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”

Wojciech Ziółkowski - Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

Krzysztof Podczaski - Stowarzyszenie Muzyczne 
„Sochaczewska Orkiestra Dęta”

Anna Iglewska - Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Joanna Chruściel - Stowarzyszenie Sympatyków 
Abstraktu

Anna Kazimierska - Chór Nauczycielski „VIVACE”
Hubert Grzelak - Stowarzyszenie Muzealna 
Grupa Historyczna 

Anna Zatorska-Janiak - Stowarzyszenie 
Sochaczew Daj Się Ponieść

Grzegorz Komendarek - fotografik 
Barbara Derda - artysta plastyk
Magdalena Jaworska - animator zajęć 
kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci

Anna Wróblewska - dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej

Maria Sadowska - prezes Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Stanisława Podgórska - prezes Stowarzyszenia 
Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut”

Tadeusz Hutkowski - poeta, członek Związku 
Literatów Polskich

Barbara Jachimowicz - artysta malarz
Radosław Dulski - autor filmów dokumentujących 
najważniejsze wydarzenia w mieście 

Halina Kuzińska - prezes stowarzyszenia „Włókienko” 
Stanisław Werle - artysta malarz
Krzysztof Orliński - trębacz, wykonawca hejnału 
Sochaczewa

Izabela Nalej - wykładowca Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Justyna Kwiatkowska-Kornatko - nauczyciel, 
autor przedstawień teatralnych

Bogusław Kwiatkowski - historyk, autor książek o 
dziejach ziemi sochaczewskiej

Katarzyna Majchrzak - nauczyciel, jurorka 
konkursów recytatorskich

Dyplomy z podziękowaniami
Paweł Krasucki - dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej

Dariusz Kosiński - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Anna Kuliś - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
Jadwiga Sikorska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
Zbigniew Pakuła - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 
Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie 
„Atut”

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza
Stowarzyszenie Planszówki 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły 
Muzycznej

Stowarzyszenie Muzyczne „Sochaczewska 
Orkiestra Dęta”

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Sympatyków Abstraktu
Chór Nauczycielski „VIVACE”
Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna
Stowarzyszenie Sochaczew - Daj Się Ponieść
Stowarzyszenie „Włókienko”
Maryla i Jacek Pliszka - hotel Chopin
Jerzy Kaczor - Grupa Aljeka
Krzysztof Wasilewski - Hufiec ZHP w Sochaczewie
Arkadiusz Grzegorczyk - Dwór Strzyżew

Rok 2019 w kulturze
 Jubileusz 15-lecia obchodziła Orkiestra Camerata 

Mazovia pod batutą Artura Komorowskiego. Zorga-
nizowano dziesięć jubileuszowych koncertów, a główne 
uroczystości miały miejsce 30 czerwca.

 W styczniu odbył się VII Rajd Pieszy Szlakiem Wielkiej 
Wojny nad Bzurą i Rawką, którego organizatorem było 

sochaczewskie muzeum i Stowarzyszenie Muzealna Grupa 
Historyczna II Batalionu 18 Pułku Piechoty.

 Rok był wypełniony bogatą ofertą kulturalną dla senio-
rów, a to za przyczyną m.in. Związku Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów, Stowarzyszenia „Włókienko”, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i Sochaczewskiego Centrum Kultury.

 Filmowy Jam Seasion realizowany w SCK przez Gami-
da Ibadullayeva skupiał miłośników starego kina i mu-

zyki na żywo. Gamid Ibadullayev jest też twórcą Pracowni 
Eksperymentów Audiowizualnych. 

 Sochaczewskie muzeum było organizatorem pokazu 
rekonstrukcyjnego „W obozie powstańców stycznio-

wych 1863 r.”

 Kolejne dwie edycje Artystycznych Kramnic skierowa-
nych do najmłodszych mieszkańców miasta odbywały 

się pod opieką merytoryczną Katarzyny Orlińskiej. 

 Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie ćwiczyło 
nasze umysły podczas wielu miejskich wydarzeń.

 Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce przyjazne dla 
czytelników i Dyskusyjnego Klubu Książki, ale też orga-

nizator wystaw, spotkań autorskich, teatralnych i innych. W 
tym roku swoją premierę miało Rodzinne Czytanie.

 Marzec rozpoczął się od XI Muzealnych Spotkań z 
Żołnierzami Wyklętymi, które dopełnił VI Festiwal Poezji 

i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd 
jestem” organizowany przez Stowarzyszenie „Sochaczew - 
daj się ponieść”. Marzec to także Malujące Ewy w SCK i 
benefi s Jolanty Kawczyńskiej.

 Sochaczewskie Spotkania z Chopinem gościły Chopin 
University Band i, w ramach festiwalu akordeonowego, 

Dariusza Świnogę.

 Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie 
„Atut” to organizator m.in. imprezy poetyckiej „Wierszo-

torówka”.

 Niesłabnącą popularnością cieszą się koncerty w Klu-
bie Kontrast Sochaczewskiego Centrum Kultury, a to za 

przyczyną wykonawców, wśród których serce melomanów 
skradł Eric Folly.

 Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej 
kolędowało, koncertowało 3 Maja, z repertuarem mo-

niuszkowskim podczas Dni Sochaczewa, było tradycyjnie 
organizatorem Wrześniowych Spotkań z Pieśnią Chóralną 
im. Bohaterów Walk nad Bzurą w wersji koncertowej.

 Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
to organizator wielu wydarzeń rekonstrukcyjnych, prac 

archeologicznych, wystaw (m.in. Ewy Szostak, Andrzeja 
Novak-Zemplińskiego). Ważne miejsce zajmują działania 
edukacyjne czy Noc Muzeów, którą wzbogacił występ laure-
atów konkursu „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”, 
a także Mundurowego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego 
„Patria” pod kierunkiem Arkadiusza Mamcarza z SCK. 

 Sochaczewska Szkoła Muzyczna, świętująca 45-lecie 
swojej działalności artystyczno-dydaktycznej, uczciła 

dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki majowym 
koncertem.

 Tegoroczny Dzień Dziecka zgromadził w zrewitalizowa-
nym parku Garbolewskiego ponad 8000 osób. Scenę 

zainaugurował występ orkiestry sochaczewskiej szkoły 
muzycznej pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej. Wśród wystę-
pujących były też przedszkolaki, podopieczni SCK, teatry, a 
całość podsumowała Orkiestra Dęta Sochaczew pod batutą 
Justyny Piątkowskiej-Duraj. 

 Tegoroczne Dni Sochaczewa rozpoczęliśmy od Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „Kocham Polskę” im. 

Władysława Ślewińskiego. W ramach naszego świętowania 
odbył się festiwal teatrów ognia, chorągwi, prezentacja dorobku 
sochaczewskich literatów, jarmark sochaczewski, występy 
gwiazd sceny polskiej, a także zespołów SCK, m.in. Abstraktu 
- prowadzonego przez Monikę Osiecką-Jaworską. Tegoroczne 
świętowanie dedykowane było naszej fl adze. Święto Miesz-
kańców to wydanie publikacji Apolonii Lato, Moniki Kosowiec, 
Tadeusza Hutkowskiego, Jolanty Śmielak-Sosnowskiej. Została 
też wydana płyta Chóru Niepodległa. Na mieszkańców czekał 
słodki mazurek Chopina przy akompaniamencie Sochaczew-
skiej Orkiestry Akordeonowej, pracującej pod kierunkiem 
Ludwika Skrzypka i występach kataryniarzy z kraju i Europy. 

 Swoją działalność zainaugurował Sochaczewski Punkt 
Informacji Turystycznej prezentujący produkt turystycz-

no-artystyczny „Mała Ojczyzna Chopina”.

 W Klubie Kontrast Tadeusz Hutkowski, który został 
przyjęty w poczet Związku Literatów Polskich, wraz z 

aktorem Ignacym Gogolewskim prezentował najnowszy 
tom swoich wierszy. 

 Lato przywitaliśmy festiwalem folklorystycznym i wy-
stępem formacji „Folklorek” z SCK a także gościliśmy 

zespół „Koderki”, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki War-
szawskiej i legendarną grupę „Trebunie Tutki”.

 Niesłabnącą popularnością cieszyło się kino letnie 
prezentowane na placu Kościuszki.

 Nowym miejscem na mapie kulturalnej Sochaczewa jest 
Pałac w Gawłowie działający pod egidą Fundacji Ochrony 

Zabytków Mazowsza. Wśród wielu pomysłów na podkreślenie 
zasługuje rekonstrukcja bunkrów z czasów II wojny światowej.

 W parku Fryderyka Chopina przez lipiec i sierpień pa-
nowała synestezja „Okna sztuki” Marcina Hugo-Badera 

z muzealnymi pokazami historycznymi, koordynowanymi 
przez Michała Górnego. Kolejną atrakcją w wakacyjnej 
ofercie artystycznej był „Letni Salon Sztuki” w SCK.

 Obchody 75. rocznicy wybuchu powstania warszaw-
skiego poprzedzone zostały warsztatami „Młodzi 

Żołnierze Armii Krajowej majora Korwina” i godziną „W” na 
placu Kościuszki.

 SCK i 3. Warszawska Brygada Rakietowa po raz trzeci 
zaprosili 15 sierpnia na piknik wojskowy.

 Sierpniowe niedzielne popołudnia należały do wyko-
nawców festiwalu jazzowego: Old Timers, Wojciecha 

Karolaka, Grażyny Auguścik, Paulino Garcia i Andrzeja 
Jagodzińskiego Trio, którego projekt chopinowski przypadł 
na dzień obchodów rocznicy przyjazdu Chopina do obozu 
gen. Piotra Szembeka.

 Tegoroczną nowością był Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny „Unity” realizowany przez SCK, Fundację 

Sztuka Nowa i koordynatora Dawida Żakowskiego. 

 Streetfood i festiwal kolorów odbyły się na zakończenie 
wakacji.

 Na wrzesień przypadają wydarzenia związane z 80. 
rocznicą Bitwy nad Bzurą: pogrzeb majora Feliksa Kozu-

bowskiego, poświęcenie pomnika ofi ar II wojny światowej na 
bulwarach nad Bzurą, koncert „Patrii”, wielka rekonstrukcja 
Bitwy nad Bzurą organizowana przez MZSiPnB i Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, występ Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, uroczystości na 
cmentarzu w Trojanowie i pod pomnikiem w Boryszewie, 
Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną, publikacje, 
artykuły, audycje radiowe. 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kramnicach za-
gościła wystawa twórczości nauczycieli i prezentacja 

dorobku sekcji edukacji Klubu Nauczyciela SCK prowa-
dzonej przez Teresę Kłujszo. 

(opr. ap)
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Wędrujący fenomen

Twórcy kultury nagrodzeni

Sekcja Integracji Społecznej So-
chaczewskiego Centrum Kultu-
ry od kilku lat, razem z innymi 
instytucjami z terenu miasta i 
powiatu sochaczewskiego, dzia-
ła na rzecz rozpowszechniania 
kultury, polskiej tradycji oraz jej 
historii. W ramach tych działań,  
trzy lata temu Jolanta Kawczyń-
ska i Arkadiusz Mamcarz wy-
szli z inicjatywą, wspólnie orga-
nizując I Wędrujący Senioralny 
Festiwal Pieśni Patriotycznej i 
Piosenki Żołnierskiej, by oddać 
hołd bohaterem walczącym w 
Bitwie nad Bzurą 1939 r. Pierw-
sza edycja festiwalu odbyła się w 
Sochaczewskim Centrum Kul-
tury, a senioralne zespoły wy-
konujące najpiękniejsze pieśni 
patriotyczne wzruszyły publicz-
ność, która domagała się kolej-
nych takich spotkań patriotycz-
nych. 

I tak, w 2018 roku Festi-
wal „powędrował” szlakiem Bi-
twy nad Bzurą z SCK  do Iłowa, 
otwierając tym samym zupełnie 
nową przestrzeń dla naszej ro-
dzimej kultury, mocno zakorze-
nionej w polskiej historii. Prze-
strzeń pozbawioną zbędnych 
murów, otwartą nie tylko na 
mieszkańców Sochaczewa, lecz 
także na ościenne miasteczka 
i wsie, których ziemia pamięta 
niejedną krwawą walkę. A prze-

cież życie, w tamtych, jakże bole-
snych dla Polski czasach, toczyło 
się swoim zwyczajnym rytmem, 
zamkniętym w czterech porach 
roku, w których pełni nadziei 
młodzi ludzie pracowali, uczy-
li się, bawili, zakładali rodziny, 
wychowywali dzieci i wreszcie - 
walczyli za wolność, za kraj. 

Festiwal, który w tym roku 
zawędrował, dzięki uprzejmo-
ści wójta Damiana Jaworskiego, 
do gościnnego Rybna jest feno-
menem przywracającym mię-
dzypokoleniowy przekaz. Opo-
wieści z dziada pradziada, które 
budowały naszą rodzimą trady-
cję, nadszarpniętą przez współ-
czesny komercjalizm.

- Gdzie są kwiaty z tamtych 
lat? Gdzie są kwiaty z tamtych 
lat - jasne kwiaty? Kto wie, czy 
było tak? Czas zatarł ślad… - tak 

śpiewały senioralne chóry pod-
czas tegorocznego III Wędru-
jącego Festiwalu Pieśni Patrio-
tycznej i Piosenki Żołnierskiej 
w Rybnie, przypominając boha-
terów poległych pod Dębskiem, 
Rybnem, Sochaczewem i Bro-
chowem. - Co to jest niepodle-
głość? – zanuciła młodziutka 
wokalistka, która kształci swój 
talent pod okiem Joanny Rolew-
skiej z GOK w Iłowie. A duma 
rozpierała, gdy wszystkie poko-
lenia wykonały hymn i wspól-
nie zaśpiewały „Czerwone maki 
na Monte Cassino”.

I to właśnie dzięki takim 
chwilom, inicjatywom na nowo 
łączącym pokolenia, czas nie 
zatrze śladu, słowa pieśni prze-
trwają, a tradycja – strażnicz-
ka każdego narodu – przetrwa 
niejedną bitwę. Za to krzewie-

nie tradycji wśród kolejnych po-
koleń, dziesięć zespołów senio-
ralnych: „Swojaki” z GOK w 
Nowej Suchej, „Scena Seniora” 
z Sochaczewskiego Centrum 
Kultury, „Seniority” z  Gminnej 
Biblioteki w Rybnie, „Iłowia-
cy” z GOK w Iłowie, „Srebrne 
nutki” z DDPS w Sochaczewie, 
„Włókienko” z Sochacze-
wa, „Cantabile” z GOK w No-
wej Suchej, „Iva” z biblioteki w 
Brochowie, Zespół Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i „Dens 
Babki” z GOK w Młodzieszy-
nie, otrzymało podziękowania 
w postaci medali i pamiątko-
wych dyplomów, które mamy 
nadzieję, przypominać będą o 
tym wydarzeniu. W przyszłym 
roku festiwal odbędzie się w 
Brochowie.

Anna Wolińska

7 listopada w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Cho-
dakowie odbyła się uroczy-
sta gala z okazji Dnia Twór-
cy Kultury. Wśród osób 
wyróżnionych z znaleźli się 
także pracownicy i artyści 
na co dzień współpracujący z 
SCK. Nagrodzeni zostali: dy-
rektor Artur Komorowski, 
Magdalena   Franaszek-Nie-
wiadomska, Teresa Kłujszo, 
Jolanta Kawczyńska, Moni-
ka Osiecka-Jaworska, Moni-

ka Boruta- Sałacińska, Dawid 
Żakowski, Gamid Ibadullay-
ev, Arkadiusz Mamcarz oraz 

Piotr Milczarek. Uroczystość 
rozpoczęła się krótkim kon-
certem w wykonaniu socha-

czewskich akordeonistów. Po 
części oficjalnej na scenie za-
prezentowała się orkiestra ka-
meralna Camerata Mazovia 
pod dyr. Artura Komorow-
skiego, która zagrała słyn-
ne przeboje muzyki filmowej. 
Muzykom w kilku utworach 
towarzyszyli na scenie tan-
cerze „Abstraktu” oraz akto-
rzy Teatru „Maska”. W Gale-
rii Trakt tego wieczoru swoje 
obrazy zaprezentowała Moni-
ka Boruta-Sałacińska. 
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Weekend w Kontraście

Nostalgicznie i nastrojowo

Gorączka złota

Razem dla Niepodległej

Świąteczny 
konkurs
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„Vivace” w Radomiu

W piątkowy wieczór 8 listo-
pada w Klubie Kontrast od-
były się „Herbaciane Za-
dumki”. Słowno-muzyczny 
dialog zaprezentowały Anna 
Wolińska i Jolanta Kaw-
czyńska, wprowadzając go-
ści w nostalgiczny, pełen za-
dumy nastrój. Publiczność 
usłyszała ciekawie zinterpre-
towane fragmenty wierszy 
Zbigniewa Herberta i Wisła-
wy Szymborskiej, okraszo-
ne utworami m.in. Stanisła-
wa Soyki, Elżbiety Adamiak 
i Grażyny Łobaszewskiej w 
świetnym wykonaniu Jolan-
ty Kawczyńskiej. 

Pojawiły się także fragmen-
ty twórczości Haliny Poświa-
towskiej i Agnieszki Osieckiej. 
W krótkim recitalu zaprezen-
towała się młoda sochaczewska 
artystka – Karolina Goźlińska. 
Subtelnie i z dużym wdziękiem 
zaśpiewała kilka autorskich 
utworów, przy fortepianowym 
akompaniamencie   Łukasza 

Rogowieckiego. Tegoroczne So-
chaczewskie Zaduszki Kultu-
ralne okazały się klimatycznym 
spotkaniem pełnym dobrej po-
ezji i muzyki. Licznie przybyli 
goście spędzili niespieszny wie-
czór przy pysznej herbacie, któ-
rej aromat unosił się w Klubie 
Kontrast jeszcze długo po za-
kończeniu spotkania.

Iza Strzelecka FO
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8 listopada, podczas VIII 
Mazowieckiego   Przeglą-
du Chórów Nauczycielskich 
w sali koncertowej Zespo-
łu Szkół Muzycznych w Ra-
domiu wystąpił Chór Na-
uczycielski „Vivace” pod 
dyr. Piotra Milczarka. Re-
prezentanci Sochaczewa za-
śpiewali na jednej scenie z 
chórami z Warszawy, Żuro-

mina, Ostrołęki, Grodziska 
Mazowieckiego i Radomia. 
Utwory w wykonaniu „Viva-
ce”, tj.: „Biały krzyż”, „Kry-
wań” oraz „Rozszumiały się 
wierzby”, zostały wysoko 
ocenione przez jury. Chór 
otrzymał pamiątkowy gra-
wer i został zaproszony na 
kolejny Radomski Przegląd 
Chórów Oświatowych.

Sochaczewskie Centrum Kultu-
ry ogłasza konkurs - „Kartka na 
Boże Narodzenie i Ozdoba Wi-
gilijna”. Zapraszamy dzieci do 
twórczej zabawy i własnoręczne-
go przygotowania kartek i ozdób 
świątecznych. Zwycięzcy otrzy-
mają nagrody. Przewidziane są też 
wyróżnienia i dyplomy. Dodat-
kową nagrodą będzie wybór naj-
piękniejszej kartki, która zostanie 
,,Pocztówką Świąteczną SCK” .

Rozstrzygnięcie konkursu 
odbędzie się 8 grudnia o godz. 
15.45 podczas „Mikołajek” w 
SCK w Boryszewie. Wręczenie 
nagród połączone zostanie z 
wystawą najpiękniejszych prac 
w galerii ZeDeK.

Prace prosimy dostarczać do 
sekretariatu w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. Cho-
pina 101. Ostateczny termin skła-
dania prac: 29 listopada 2019r.

Zapraszamy w sobotę 23 listopada o godz. 
19.00 do Klubu Kontrast na kolejny Filmo-
wy Jam Session – pokaz fi lmu niemego z 
muzyką na żywo. Tym razem zaprezento-
wana zostanie „Gorączka złota” w reżyse-
rii Charliego Chaplina, który w fi lmie zagrał 
też główną rolę. Jest to niema komedia wy-
produkowana w 1925 roku, będąca jednym 
z najsłynniejszych fi lmów Chaplina. Oprawę 

muzyczną zapewnią sochaczewscy muzycy - 
Marek Chrzan, Bolesław Młodawski, Łukasz 
Rogowiecki, Me y s o n i Gamid Ibadullayev.

W „Gorączce złota” Charlie Chaplin gra 
typową dla siebie postać trampa (włóczęgi) 
poszukującego szczęścia. Wyrusza na poszu-
kiwanie złota i przypadkiem trafi a do chaty 
przestępcy. Z opresji wybawia go Wielki Jim. 
Tramp po uwolnieniu poznaje Georgię, która 
gra na jego uczuciach. Następnie poszukiwa-
cze, dzięki łutowi szczęścia, znajdują upra-
gnione złoto i stają się milionerami. Głów-
ny bohater kolejny raz spotyka Georgię... 
Zaprezentowane w fi lmie liczne, oryginal-
ne gagi, przeszły do historii kina, m.in. sen o 
balecie bułeczek czy uczta zgłodniałych bo-
haterów, podczas której jedzą oni buty. „Go-
rączka złota” ma status arcydzieła gatunku, 
łącząc w sobie komedię z historią miłosną.

Wstęp wolny.
Rezerwacje stolików: telefonicznie w se-

kretariacie Sochaczewskiego Centrum Kul-
tury pod nr (46) 863-07-68

W ramach obchodów Święta 
Niepodległości 17 listopada w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Iłowie odbyła się patriotycz-
na wieczornica ,,Razem dla 
Niepodległej’’. W muzycznym 
spektaklu wzięły udział zespo-
ły Małego Studia Piosenki pro-
wadzonego przez Małgorzatę 
Czubiel, zespół „Iłowiacy” pod 
kierunkiem Tomasza Roma-
nowskiego oraz reprezentan-
ci Sochaczewskiego Centrum 

Kultury Mundurowy Zespół 
Wokalno-Instrumentalny 
„Patria” prowadzony przez Ar-
kadiusza Mamcarza. Niedziel-
na wieczornica okazała nie tyl-
ko wzruszającym koncertem, 
ale i ważną lekcją historii. Ar-
tyści przybliżyli licznie przyby-
łym gościom historię Polski, jej 
drogę do niepodległości oraz 
zaprosili do wspólnego śpie-
wania znanych pieśni żołnier-
skich.
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Roxy
To śliczna, młodziutka sunia, 
trochę w typie onka. Jak widać, 
te młode i piękne psy też bywają 
porzucane. Sunia jest wpatrzona 
w człowieka jak w obrazek, cały 
czas upomina się o uwagę, gła-
skanie i pieszczoty. Ma w sobie 
potencjał, jest bystra i szybko się 
uczy. Na spacerach energiczna i 
wesoła, ale reaguje na to, co mówi 
do niej człowiek. Roxy ma ok. 2 lat, sięga do kolan. Jest łagodna, nie 
przejawia żadnej agresji w stosunku do ludzi, lubi dzieci. W stosunku 
do psów bywa różnie, jedne lubi, na inne powarkuje. Potrafi  chodzić na 
smyczy. Jest wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana.

Hasan
To przepiękny duży pies w 
typie owczarka, w wieku ok. 
7, 8 lat. Maksymalnie skon-
centrowany na człowieku, 
bardzo inteligentny, po-
słuszny i ułożony. Pięknie 
chodzi na smyczy, reaguje 
na komendy. Hasan nie wy-
kazuje agresji w stosunku 
do innych psów. Ostatnio 
na spacerze był z młodziutką sunią i ze stoickim spokojem 
zniósł jej szczeniackie wygłupy i zaczepki. Wolontariusze 
ze schroniska szukają dla niego domu, gdzie pies jest trak-
towany jak członek rodziny. Hasan jest zaszczepiony, zachi-
powany i wykastrowany.

Mała Myszka
Sunia jest cicha, spokoj-
na i niepozorna. Prawdzi-
wa z niej indywidualistka. 
Mieszka na wolnym wybie-
gu, nie w kojcu. Do człowie-
ka podchodzi tylko wtedy, 
kiedy już komuś zaufa i po-
czuje się bezpiecznie. Jest ła-
godna, pozbawiona agresji, 
jednak w kontaktach z czło-
wiekiem zachowuje dystans. Nowy opiekun będzie musiał 
się liczyć z tym, że Myszka będzie potrzebowała trochę cza-
su, żeby zaufać. Za to sunia bardzo lubi inne psy i dogaduje 
się z nimi bez problemu, nawet z tymi dużo większymi od 
niej. Wobec kotów również nie przejawia agresji. Myszka 
ma ok. 6, 7 lat, jest mała i drobniutka, sięga do połowy łyd-
ki . Zaszczepiona, zachipowana i wysterylizowana.

Czarnulka
To starsza, kochana, bardzo 
przyjazna i łagodna duża 
sunia. W schronisku jest 
od 10 lat. Zawołana od razu 
podchodzi i bez problemu 
znosi zabiegi pielęgnacyjne. 
Akceptuje i lubi inne psy, 
na wybiegu dogaduje się 
ze wszystkimi. Czarnulka 
ma ok. 12 lat, ale jest w do-
brej kondycji fi zycznej, nie widać po niej tego wieku. Przy-
szłemu opiekunowi ofi aruje jeszcze wiele miłości i radości. 
Czarnulka sięga trochę za kolano, jest wysterylizowana, za-
szczepiona i zachipowana. 

Smerfetka
Jest piękną, dostojną i wrażliwą 
sunią, którą kiedyś ktoś upoko-
rzył i skrzywdził. Pomimo to 
chce zaufać ludziom. Smutne 
oczy Smerfetki rozbłysną praw-
dziwym blaskiem, kiedy znaj-
dzie dom i człowieka, który ko-
cha naprawdę. Sunia uczy się, że 
ręka człowieka może głaskać i 
dawać smakołyki, a nie bić... Na 
głaskanie początkowo reaguje zaskoczeniem a potem poddaje się 
zupełnie. Jest cicha, spokojna i pozbawiona agresji. Smerfetka jest 
średnim psem, sięga pod kolano. Ma ok. 7, 8 lat. Bardzo dobrze do-
gaduje się z innymi psami, na koty raczej nie zwraca uwagi. Jest wy-
sterylizowana, zaszczepiona i zachipowana.

Kasztanek
Spokojny, przemiły, bardzo 
subtelny psiak. Nie jest na-
chalny, nie rzuca się na kra-
ty, spokojnie, z nadzieją w 
oczach, czeka aż człowiek 
do niego podejdzie. Na spa-
cerach grzeczny i posłuszny, 
potrafi  chodzić na smyczy, 
jest bardzo łagodny, cał-
kowicie pozbawiony agre-
sji. Lubi inne psy, samce również, na koty nie zwraca uwa-
gi. Niestety, Kasztanek ma problemy ze stawami i przyszły 
opiekun musi mieć tego świadomość, że psiak nie jest w 
pełni sprawny i musi przyjmować odpowiednie suplemen-
ty na stawy. Kasztanek ma ok. 7, 8 lat. Jest średniej wielko-
ści, sięga pod kolano. Wykastrowany, zaszczepiony i zaczi-
powany.

Czekają na dom na zimę
W będącym w trakcie wygaszania, które potrwa najpóźniej do połowy przyszłego roku, byłym schronisku „Azorek” wciąż przebywa około 60 

bezdomnych psiaków. Wolontariuszki poszukują domów dla ich podopiecznych. Od początku września ochronka nie przyjmuje już nowych zwierząt. 
Przyłączamy się do akcji promującej adopcje pozostających w Kożuszkach czworonogów. Apelujemy, nie kupujcie rasowych psów, ale dajcie na zimę 

dom mądrym i wiernym kundelkom. Tradycyjnie prezentujemy kilku mieszkańców schroniska czekających na swoich nowych właścicieli. 

Operator schroniska pobiera od osób adoptujących zwierzęta następujące opłaty: 60 zł za sunię wysterylizowaną oraz 40 zł za psa po kastracji. 
Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. 

Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka prowadzonego na Facebooku: www.facebook.com/schroniskoazorek
Zgłoszenia o błąkających się bezpańskich psach należy przekazywać telefonicznie do ratusza, pod dwa numery telefonów. W dni robocze, w godzinach 

pracy UM, można dzwonić pod numer 862-22-35 wewnętrzny 526 lub 361 (Wydział Infrastruktury Miejskiej). Popołudniami, w święta i weekendy 
zgłoszenia przyjmowane są przez dyżurnego miasta pod czynnym całodobowo telefonem interwencyjnym 862-36-82. Opiekę nad bezpańskimi psami 

zabieranymi z terenu Sochaczewa sprawuje schronisko w Płocku (SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna).

Referat Podatkowy Urzędu 
Miejskiego przypomina, że 15 
listopada upłynął termin płat-
ności IV raty podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego. 
Jednocześnie zachęca, by ko-
rzystać z dwóch bezpłatnych 
usług, które nie dopuszczą do 
powstania zaległości podatko-
wych. O terminie raty podatku 
ratusz powiadomi za pomocą 
sms a stan naszych ewentu-
alnych zaległości sprawdzi-
my on-line, nie wychodząc z 
domu.  

- Osoby płacące w kasie urzę-
du są na bieżąco informowane 
o zaległościach podatkowych, 
natomiast podatników doko-
nujących wpłat drogą elektro-
niczną prosimy o sprawdzenie, 
czy wszystkie należności wo-
bec miasta zostały uregulowa-
ne, w tym również za lata ubie-
głe - mówi kierownik Referatu 
Podatkowego w UM Renata 
Rosińska-Pietrzak. I przypo-
mina, że posiadanie zaległo-
ści podatkowych nie tylko wy-
klucza wydanie i przedłużenie 
ważności Sochaczewskiej Kar-
ty Mieszkańca (np. upraw-
niającej dzieci do bezpłatnych 
przejazdów miejskimi autobu-
sami), ale również naraża po-
datnika na dodatkowe koszty 
tj. odsetki oraz koszty wysła-
nego upomnienia. By unik-
nąć przykrych sytuacji, urząd 
miejski uruchomił dwie usługi 
wspomagające podatników w 
czuwaniu nad ich zobowiąza-
niami podatkowymi: system 
sms-owego powiadamiania o 
terminie zapłaty lub o powsta-
łych zaległościach a także plat-
formę e-podatki umożliwiają-

cą podatnikowi dostęp m.in. 
do informacji o dokonanych 
wpłatach, nadpłatach i zaległo-
ściach. 

POWIADAMIANIE SMS
Osoba, która wyrazi zgodę na 
umieszczenie swojego nume-
ru telefonu komórkowego w 
bazie sms, będzie otrzymy-
wać bezpłatne wiadomości tek-
stowe przypominające o ter-
minie płatności posiadanych 
zobowiązań lub o powstałej 
zaległości podatkowej. W tym 
celu należy pobrać w Refera-
cie Podatkowym lub ze stro-
ny www.sochaczew.pl (zakład-
ka PODATKI LOKALNE) 
oświadczenie (druk zgody), wy-
pełnione  oświadczenie złożyć 
w urzędzie miejskim, przesłać 
pocztą lub za pomocą e-PUAP 
(oświadczenia przesłane za po-
średnictwem e-maila nie będą 
akceptowane).

E-PODATKI
Usługa e-podatki adresowa-
na jest do osób, które chcą mieć 
podgląd do swoich zobowiązań 
podatkowych wobec miasta. 
Dzięki usłudze użytkownik ma 
zawsze dostęp do aktualnych 
informacji z każdego urządze-
nia podłączonego do internetu. 
Prezentowane informacje doty-
czą podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego oraz 
podatku od środków transpor-
towych. W celu skorzystania z 
usługi e-podatki należy zare-
jestrować się na stronie https://
umsochaczew.epodatnik.info, 
a następnie zgłosić się do refera-
tu podatkowego w celu zwery-
fi kowania tożsamości i otrzy-
mania dostępu do usługi. 

Pamiętamy o podatkach

Bezpłatne szkolenie skie-
rowane jest do pracowni-
ków i przedstawicieli izb 
gospodarczych i organiza-
cji pozarządowych. Organi-
zowane jest przez Instytut 
Badań nad Demokracją i 
Przedsiębiorstwem   Pry-
watnym w ramach projektu 
„Efektywne NGO i Izby Go-
spodarcze” realizowanego 
przy wykorzystaniu Fun-
duszy Europejskich. 

Szkolenie odbędzie się w 
dniach 25-27 listopada 2019 
r. w Otrębusach, w Cen-
trum Konferencyjnym Ma-
zowsze, ul. Świerkowa 2, 
05-805 Otrębusy. Uczestni-

cy otrzymają wyżywienie, 
zaś osobom zamieszkałym 
poza miejscem odbywania 
się szkolenia przysługuje 
również nocleg.

Pod okiem ekspertów 
uczestnicy szkolenia zdo-
będą niezbędną wiedzę i 
umiejętności z zakresu: 
konsultacji publicznych, pi-
sania opinii i stanowisk, pa-
kietu ustaw „Konstytucja 
Biznesu”, ustawy RODO, 
prawa gospodarczego, eko-
nomii z elementami poli-
tyki przemysłowej, prawa 
pracy, ekonomii przedsię-
biorstwa, analizy fi nanso-
wej. Więcej informacji o 
projekcie - iped.pl.

Szkolenie dla przedsiębiorców
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Starcia SKTS z wrocławskimi 
„akademiczkami” zawsze były 
zacięte i w poprzednich sezo-
nach, praktycznie każdy z nich, 
kończył się wynikiem 3:2 dla 
którejś z drużyn. Spotkanie w 
rundzie jesiennej, według ter-
minarza, miało odbyć się we 
Wrocławiu, jednak klub z Dol-
nego Śląska, ze względu na re-
mont ich hali, poprosił o za-
mianę w kalendarzu. Spotkanie 
rozegrano w Sochaczewie w 
środę 6 listopada. 

W pierwszym pojedyn-
ku Natalia Bajor pokonała w 
trzech setach Magdalenę Si-
korską. Zawodniczka SKTS 
nie radziła sobie z aktualną 
mistrzynią Polski w grze po-
jedynczej. Ostatnią partię od-
puściła, ugrywając w niej tylko 
jeden punkt. Stan rywalizacji 
wyrównała Irina Ciobanu, po-
konując w trzech setach Ka-
tarzynę Węgrzyn. Ponowne 
prowadzenie ekipie z Wrocła-
wia dała Chinka Siyu Liu, któ-
rej Daria Łuczakowska zdołała 
urwać tylko jednego, pierwsze-
go w pojedynku seta. Zdecy-
dowanie najciekawszą grą było 
starcie pomiędzy Natalią Bajor 
a Iriną Ciobanu. Zakończyło 
się ono dopiero po piątym secie. 
W trzeciej partii Irina dokona-
ła nie lada wyczynu – przegry-
wała już 2:8, po czym odrobiła 
straty i wygrała seta 12:10. Na-
stępnie w piątym secie zawod-
niczka z Wrocławia miała dwie 
piłki meczowe, ale Irina je obro-

niła i zakończyła decydującą 
partię wynikiem 12:10. Całego 
spotkania nie udało się jednak 
wygrać. W piątym pojedynku 
Magda Sikorska nie dała rady 
Katarzynie Węgrzyn, z którą 
przegrała po czterech setach. 

Trzy dni później, w sobo-
tę 9 listopada, do Sochaczewa 
przyjechała drużyna Polmle-
ku, aktualne wicemistrzynie 
Polski. W składzie ekipy z Lidz-
barka Warmińskiego występu-
je 12-latka - Natalia Bogdano-
wicz. Zagrała ona w pierwszym 

pojedynku z Iriną Ciobanu. 
Bardziej doświadczona ping-
-pongistka pozwoliła młodej 
rywalce zdobyć jedynie dzie-
więć punktów w trzech roze-
granych setach. Druga gra rów-
nież zakończyła się po trzech 
partiach. Chinka z norweskim 
paszportem Wenting Ma dość 
łatwo pokonała Magdalenę Si-
korską. Pomimo wygranej w 
pierwszym secie Daria Łucza-
kowska przegrała ostatecznie 
3:1 z Aleksandrą Michalak i go-
ście wyszli na prowadzenie 2:1. 

W czwartej grze do stołu stanę-
ły liderki swoich drużyn Irina 
Ciobanu i Wenting Ma. Lepsza 
okazała się Rumunka repre-
zentująca sochaczewski klub. 
W ostatniej odsłonie spotkania 
zwycięstwo i kolejne punkty do 
ligowej tabeli dla SKTS zapew-
niła Magdalena Sikorska, poko-
nując Natalię Bogdanowicz.

Po porażce z wrocławski-
mi „akademiczkami” SKTS 
dał się im wyprzedzić - spadł z 
drugiego na trzecie miejsce w 
tabeli. Mimo to dobra dyspo-
zycja tenisistek naszej druży-
ny wciąż imponuje. Wszystko 
wskazuje na to, że wiosną będą 
walczyć o medal drużynowych 
mistrzostw Polski. Tymczasem 
sochaczewskiemu klubowi po-
został tej jesieni do rozegrania 
tylko jeden mecz. Odbędzie się 
on w naszym mieście w sobotę 
30 listopada o godz. 17.00. Będą 
to derby Mazowsza. Do hali 
MOSiR przy ul. Kusocińskiego 
przyjedzie drużyna GLKS Sca-
nii Nadarzyn. 

Tabela po rundzie jesiennej
1. KTS Enea Siarka Tarnobrzeg 24:4 23
2. AZS UE Wrocław 21:7 20
3. SKTS Sochaczew 22:9 19
4. Polmlek Lidzbark Warmiński 18:16 13
5. Bebetto AZS Częstochowa 14:14 11
6. GLKS Scania Nadarzyn 15:19 9
7. Dojlidy Białystok 12:18 9
8. AZS Metal-Technik Łomża 8:19 7
9. KS Bronowianka Kraków 11:25 5
10. ATS east rent Białystok 7:21 4

Walczyły z czołówką
Dla Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego nadeszła najtrudniejsza część rundy. 
Zawodniczki Bronisława Gawrylczyka w dwóch ostatnich spotkaniach zmierzyły 
się z drużynami z czołówki tabeli Ekstraklasy Kobiet. Obydwa mecze rozegrano 
w Sochaczewie i obydwa zakończyły się dopiero po pięciu pojedynkach. 

AZS UE Wrocław – SKTS Sochaczew 3:2
Natalia Bajor – Magdalena Sikorska 3:0 (11:6, 11:7, 11:1)
Katarzyna Węgrzyn – Irina Ciobanu 0:3 (4:11, 9:11, 7:11)

Siyu Liu – Daria Łuczakowska 3:1 (12:14, 11:7, 12:10, 11:7)
Natalia Bajor - Irina Ciobanu 2:3 (11:9, 7:11, 10:12, 11:6, 10:12)

Katarzyna Węgrzyn - Magdalena Sikorska 3:1 (11:7, 11:7, 8:11, 11:8)

SKTS Sochaczew – Polmlek Lidzbark Warmiński 3:2
Irina Ciobanu – Natalia Bogdanowicz 3:0 (11:4, 11:4, 11:1)
Magdalena Sikorska – Wenting Ma 0:3 (3:11, 7:11, 7:11)

Daria Łuczakowska – Aleksandra Michalak 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 7:11)
Irina Ciobanu - Wenting Ma 3:1 (11:7, 8:11, 11:3, 11:5)

Magdalena Sikorska - Natalia Bogdanowicz 3:0 (11:8, 13:11, 11:6)

W sobotę 16 listopada w hali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 6 rozegrano pierwszy 
z cyklu Halowych Turniejów 
Piłkarskich, których organi-
zatorem jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. W � nale 
zmierzyły się drużyny których 
zawodnicy reprezentują bar-
wy KS Bzura Chodaków (KSB 
Team) i KS Orkan Sochaczew 
(Poltynk). Wygrała Bzura.

W turnieju zagrało 12 drużyn. 
To komplet na możliwości or-
ganizacyjne takich zawodów. 
MOSiR musiał zamknąć listę 
zgłoszeń na kilka dni przed tur-
niejem. Rywalizowało pięciu na 
pięciu zawodników, którzy ro-
zegrali w sumie 28 dziesięciomi-
nutowych meczów. Drużyny w 
pierwszej fazie turnieju podzie-
lono na cztery grupy. Zdecydo-
wanie mianem „grupy śmier-
ci” można było określić grupę 
D, w której znalazły się zespo-
ły z piłkarzami grającymi na co 
dzień w dwóch sochaczewskich 
klubach - KS Bzura Chodaków 
(KSB Team) i KS Orkan Socha-
czew (Poltynk). Trzecią ekipą 
byli równie mocni „Wyhelikop-
terowani”. Poltynk wygrał dwa 
swoje mecze po 1:0, natomiast w 
meczu Wyhelikopterowanych z 
KSB był bezbramkowy remis. O 
awansie z grupy zadecydowały 

rzuty karne. Zwycięsko z nich 
wyszli piłkarze Bzury.

W fi nale KSB Team uda-
nie zrewanżował się Poltynko-
wi, wygrywając 1:0. W meczu 
o trzecie miejsce Mongolscy 
Przemytnicy Rzeżuchy poko-
nali Wybrzeże Klatki Scho-
dowej 1:0. Turniej sędziował 
Paweł Wieczorek. Nagrody in-
dywidualne otrzymali zawod-
nicy: najlepszy strzelec Damian 
Pączek – 7 goli (Laga United), 
najlepszy bramkarz – Dawid 
Kuśmider (Poltynk), najlepszy 
zawodnik turnieju – Damian 
Łukawski (Mongolscy Prze-
mytnicy Rzeżuchy).

Sponsorami turnieju byli: 
Pizzeria Atmosfera, Bartosz 
Barber Shop, Tęczowy Ogród, 
Bakoma, MOSiR. Kolejne 
otwarte turnieje na hali „szóst-
ki” odbędą się 14 grudnia oraz 
25 stycznia.

Składy trzech 
najlepszych drużyn:
KSB Team: Michał Orliński, Dawid Stypuła, Maciej 
Brdeja, Kamil Wojciechowski, Adam Zając, Jakub 
Kowalski, Michał Kowalski, Hubert Krasoń, Szymon 
Adamski, Mateusz Struzik.

Poltynk: Patryk Malinowski, Dawid Kuśmider, 
Łukasz Kobierecki, Grzegorz Affek, Adrian 
Rzeźniczek, Cezary Czarnecki.

Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy: Damian Łukawski, 
Jakub Dąbrowski, Jakub Radosz, Wiktor Piętak, Piotr 
Tomaszewski, Filip Kowalik, Jakub Jeznach.

Halowe derby miasta

Katarzyna Żak na co dzień 
pełni służbę w Komendzie 
Powiatowej Policji w Socha-
czewie. Ma 29 lat, pochodzi z 
Radomia i odkąd tylko pamię-
ta – kopie piłkę. 

Gra w reprezentacji poli-
cji w piłce nożnej, a pod ko-
niec października, wraz z 
koleżankami z jej drużyny 
Lady Grembach Łódz, pod-
czas turnieju rozgrywanego 
w Turcji, wywalczyły   wice-

mistrzostwo świata w piłce 
nożnej plażowej kobiet.

Sierżant Katarzyna Żak 
grała w Zamłyniu Radom, 
który był jej macierzystym 
klubem. Natomiast podczas 
studiów na Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Bia-
łej Podlaskiej - w AZS PSW 
Biała Podlaska. Naukę kon-
tynuowała na Uniwersyte-
cie Medycznym w Lublinie, 
gdzie uzyskała tytuł magi-
stra fi zjoterapii. W tym cza-

sie grała w Górniku Łęcz-
na. Następnie wystąpiła do 
Policji i rozpoczęła pracę w 
sochaczewskiej komendzie. 
Wtedy zaczęła trenować w 
reprezentacji policji w piłce 
nożnej kobiet. Za namową 
koleżanki rozpoczęła rów-
nież treningi w Lady Grem-
bach Łódź.

Pod koniec października 
wzięła udział w World Winners 
Cup. Obok polskiego zespołu w 
turnieju wzięły udział przedsta-

wicielki Włoch, USA, Rosji i Ja-
ponii. Katarzyna Żak razem z 
koleżankami z Lady Grembach 
zagrała z rosyjską WFC Zve-
da, japońską Tokyo Lequios Ld, 
amerykankami z Norcal BSC 
i reprezentacją Włoch z Pavia 
Lokrians. Z tą ostatnią drużyną 
dziewczyny z Lady Grembach 
spotkały się z fi nale. Po zaciętej 
walce zdobyły wicemistrzostwo 
świata w beach soccerze.

Sierżant Katarzyna Żak 
w policji służy od paździer-

nika 2015 roku. Początko-
wo pracowała w Referacie 
Patrolowo-Interwencyjnym 
KPP Sochaczew, a następnie 
na stanowisku ds. kryminal-
nych w Posterunku Policji w 
Nowej Suchej. Od 2019 roku 
pracuje w Wydziale Krymi-
nalnym Komendy Powiato-
wej Policji w Sochaczewie. 
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

mł. asp. Agnieszka Dzik

Policjantka, która kopie i której daje to radość
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Przedostatnia kolejka rozegra-
na została w niedzielę 10 listo-
pada. Sochaczewscy rycerze 
pojechali do Siedlec. W pierw-
szej części spotkania byli rów-
nymi rywalami dla trzeciej 
drużyny w Polsce w ubiegłym 
sezonie. 10 punktów dla Orka-
na (przyłożenie, podwyższe-
nie i karny) zdobył niezawodny 
Michał Kępa. Mimo to gospo-
darze, między innymi dzięki 
dwóm przyłożeniom, prowa-
dzili do przerwy 15:10.

W drugiej połowie Pogoń 
zdominowała grę, szczególnie 
w formacji młyna dyktowane-
go. Sochaczewski zespół bro-
nił się, a siedlczanie dążyli do 
czwartego przyłożenia dające-
go im punkt bonusowy. Dopie-
li swego, wygrywając pewnie, 
różnicą 17 punktów. 

Starcia z warszawską Skrą 
zawsze były bardzo wyrówna-
ne i przynosiły wiele emocji. W 
ostatnim meczu jesienią, w nie-
dzielę 17 listopada, w Wielkich 
Derbach Mazowsza Orkan za-
grał ze stołecznym klubem na 
warszawskim Bemowie. Spo-
tkanie było transmitowane na 
żywo na kanale Polsat Sport Fi-
ght. 

Przed meczem pełniący 
rolę grającego trenera Maciej 
Brażuk dokonał kilku zmian w 

wyjściowym ustawieniu. Mię-
dzy innymi już od pierwszej 
minuty w pierwszej lini mły-
na mogliśmy zobaczyć Michała 
Polakowskiego. Orkan rozpo-
czął świetnie. Już w 2. minu-
cie wyszedł na prowadzenie. 
Bartłomiej Sadowski otrzymał, 
długie, dokładne podanie ze 
środka boiska, popędził swoim 
lewym skrzydłem i w decydu-
jącym momencie oddał piłkę w 
ręce Taniela Samity. Tongijczyk 
wpadł z jajem na pole punkto-
we. Położył piłkę blisko słupów, 
a Michał Kępa nie miał proble-
mu z podwyższeniem, kopiąc z 
łatwej pozycji na bramkę. Skra 
odpowiedziała po czterech mi-
nutach. Warszawska drużyna 
dała pokaz siły swojego mły-
na, wpychając się maulem ofen-
sywnym na pole punktowe 
Orkana. Taką samą akcję prze-
prowadzili chwilę później i po 
kwadransie gry Skra objęła pro-
wadzenie 10:7. Dwie celne pró-
by z rzutów karnych Michała 
Kępy pozwoliły utrzymać so-
chaczewianom kontakt – w 28. 
minucie chwilowo prowadzi-
li nawet 13:10. Pierwsza część 
spotkania zakończyła się osta-
tecznie remisem. 

W ostatnich minutach 
pierwszej połowy rozpoczę-
ła się też niestety fala kontu-

zji w szeregach sochaczewskiej 
drużyny. Boisko musiał opu-
ścić Joshua Chisanga (skręce-
nie kostki), którego w trzeciej 
linii młyna zastąpił Maciej Bra-
żuk. Innym graczem pierwszej 
ósemki, który doznał urazu był 

Jan Mroziński, a młynarz Mi-
chał Gadomski uskarżał się na 
ból barku. Ponadto w formacji 
ataku kontuzji doznał Marcin 
Krześniak.

Po czterech z ośmiu moż-
liwych zmian Orkan przystą-

pił do drugiej części spotkania. 
Gospodarze natomiast dalej 
walczyli w wyjściowym skła-
dzie, zostawiając świeże siły z 
ławki na końcówkę meczu. Po 
siedmiu minutach po wzno-
wieniu gry warszawiacy prze-

prowadzili akcję 5+2 i wyszli na 
prowadzenie 20:13. Na 20 mi-
nut przed ostatnim gwizdkiem 
sędziego kolejnym celnym ko-
pem z karnego zdołał zmniej-
szyć straty Michał Kępa. Po-
mimo determinacji obydwu 
drużyn, Orkana walczącego o 
zwycięstwo i Skry starającej się 
zdobyć ofensywny punkt bo-
nusowy za czwarte przyłożenie, 
wynik 20:16 nie zmienił się już 
do końca meczu.

Teraz rugbistów czeka kil-
ka miesięcy przerwy. Powró-
cą na boisko wiosną, aby wal-
czyć w rundzie rewanżowej. 
To jak przepracują zimę, będzie 
miało wielkie znaczenie. Jesie-
ni niestety nie mogą zaliczyć do 
udanych. 14 punktów w ośmiu 
meczach to zdecydowanie po-
niżej ambicji i oczekiwań so-
chaczewskiej drużyny. 

Tabela po rundzie jesiennej
1. Master Pharm Łódź 336-118 37
2. Ogniwo Sopot 207-126 30
3. Pogoń Awenta Siedlce 211-125 30
4. Juvenia Kraków 230-189 25
5. Skra Warszawa 256-196 20
6. Lechia Gdańsk 187-156 17
7. Orkan Sochaczew 151-198 14
8. Budowlani Lublin 109-313 5
9. Arka Gdynia 101-367 1

Nieudane zakończenie jesieni
Rugbiści Orkana Sochaczew przegrali dwa ostatnie mecze w rundzie jesiennej, w derbach Mazowsza - z Pogonią Awenta Siedlce 
i warszawską Skrą. Z bilansem trzech zwycięstw i pięciu porażek kończą ten rok na siódmym miejscu w tabeli Ekstraligi.

Pogoń Siedlce - RC Orkan Sochaczew 27:10 (15:10)
Punkty: Michał Kępa 10

Orkan: Tomasz Gasik, Michał Szwarc (Krystian Mechecki), Lote Fakatou, Jakub Młyńczak, Bartłomiej Sadowski, Michał Kępa, Adrian Pętlak (Artur Fursenko), 
Joshua Chisanga, Taniela Samita (Jan Mroziński), Jakub Budnik (Sebastian Misiak), Mateusz Pawłowski (Tomasz Markiewicz), Emmanuel Mavala, 

Michał Polakowski (Sandro Jelia), Michał Gadomski (Wiktor Dobrowolski), Razhdeni Bagaturia (Łukasz Syperek)

Skra Warszawa - RC Orkan Sochaczew 20:16 (13:13)
Punkty: Michał Kępa 11, Taniela Samita 5

Orkan: Jakub Młyńczak, Bartłomiej Sadowski, Lote Fakatou (Tomasz Gasik), Taniela Samita, Marcin Krześniak (Michał Szwarc), Michał Kępa, Artur Fursenko, 
Joshua Chisanga (Maciej Brażuk), Emmanuel Mavala, Jakub Budnik, Mateusz Pawłowski, Jan Mroziński (Tomasz Markiewicz), 

Michał Polakowski (Łukasz Syperek), Michał Gadomski (Sandro Jelia), Razhdeni Bagaturia

Ponad 400 wojowniczek i wo-
jowników wzięło udział w Mi-
strzostwach Polski Amator-
skiej Ligi MMA, które odbyły 
się w sobotę 9 listopada w hali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 4. To największe tego 
typu zawody w Europie, orga-
nizowane przez sochaczewski 
Dragon Fight Club przy współ-
pracy z federacją Fame MMA.

Otwarcie zawodów, już trady-
cyjnie, miało uroczysty charak-
ter. Wszyscy zgromadzeni w 
hali zawodnicy odśpiewali Ma-
zurka Dąbrowskiego. W roz-
poczęciu turnieju wzięli udział 
m.in.: prezes Dragon Fight Club 
Sochaczew – Sławomir Cypel, 
współwłaściciele Fame MMA 

- Krzysztof Rozpara i Wojciech 
Gola oraz naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Pozarzą-
dowych UM – Agata Kalińska. 

- Gdy zaczynaliśmy 15 lat 
temu, była to kameralna impreza, 
w której wzięło wówczas udział 
40 osób. Dzisiaj są to największe 
zawody mieszanych sztuk wal-
ki w Europie: w czterech okta-
gonach rywalizuje 420 zawodni-
ków – mówił podczas otwarcia 
imprezy Sławomir Cypel.

Walki odbywały się w czte-
rech oktagonach. Rywalizowa-
no w kilkudziesięciu katego-
riach wiekowych i wagowych. 
Nad przebiegiem walk czuwał 
28-osobowy zespół sędziów. 
Najmłodsi zawodnicy to 13-lat-
kowie, najstarsi mieli powy-

żej 35 lat (kategoria „Masters”, 
która w tym roku po raz pierw-
szy została rozegrana w ramach 

turnieju mistrzostw Polski). Go-
spodarze zawodów, sochaczew-
ski Dragon Fight Club, wystawił 
do rywalizacji troje zawodni-
ków. Niestety, ich występy były 
nieudane. Dwójka z nich prze-
grała przez knock out, trzeci 
wojownik poległ na punkty. 

Za sprawą współpracy sto-
warzyszenia Amatorska Liga 
MMA z federacją MMA, so-
chaczewskie mistrzostwa na-
brały komercyjnego i gwiazdor-
skiego wymiaru. Transmisja 
z wydarzenia odbywała się na 
kanałach Fame MMA. Dodaj-
my, że organizacja ta w krótkim 
czasie swojej działalności przy-
ciągnęła przed ekrany telewizo-
rów i monitorów setki tysięcy 
widzów. Podczas organizowa-

nych przez nich gal walczą blo-
gerzy, infl uencerzy, youtuberzy, 
czyli gwiazdy sieci i showbizne-
su. Wśród gości przybyłych do 
hali Szkoły Podstawowej nr 4 
pojawili się tacy celebryci w śro-
dowisku MMA jak chociażby: 
Marta Linkiewicz, Marcin Naj-
man, Alan Kwieciński, bracia 
Paweł i Piotr Tyburscy.

Dragon Fight Club to jed-
nak nie tylko „komercyjne” 
MMA, lecz przede wszystkim 
szkolenie najmłodszych. W mi-
nioną sobotę, 16 listopada, w 
hali sportowej sochaczewskie-
go „Ogrodnika” klub zorgani-
zował kolejną, piątą już, odsło-
nę imprezy „Young Dragon” 
- Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jit-
su Dzieci i Młodzieży. Na ma-

tach rywalizowało około 150 
zawodników w wieku od 7 do 
16 lat, w tym liczna reprezenta-
cja gospodarzy. 

Mistrzostwa Polski zgro-
madziły blisko 420 zawod-
ników. Jednak organizato-
rzy zawodów MMA idą dalej. 
W niedzielę 8 grudnia odbę-
dą się mistrzostwa Europy, 
w których, mimo ogranicze-
nia kategorii, spodziewanych 
jest ponad pół tysiąca wo-
jowników. Ze względu na tak 
ogromne zainteresowanie nie 
wiadomo jeszcze, gdzie odbę-
dą się te zawody i który obiekt 
logistycznie sprosta takiej licz-
bie zawodników. Możliwe, że 
turniej rozegrany zostanie 
poza Sochaczewem.

Mistrzostwa z roku na rok z coraz większym rozmachem
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Szósta edycja zawodów była 
rekordowa pod względem 
liczby uczestników. Pokazu-
je to, że zainteresowanie se-
niorów aktywnością wciąż 
wzrasta. Organizatorzy za-
proponowali zarówno kon-
kurencje sprawnościowe, jak 
i logiczne. Rozegrano tur-
niej warcabowy, była też me-
moriada, czyli testy pamięci. 
Odbyły się konkursy rzu-
tów do kosza, strzelania na 
bramkę, łowienia rybek, czy 
rzucania lotkami do tarczy i 
woreczkami do celu. 

W otwarciu, jak i zakoń-
czeniu zawodów wzięli udział 
przedstawiciele sochaczew-
skich samorządów: starosta 
Jolanta Gonta, zastępca bur-
mistrza Marek Fergiński, 
wiceprzewodniczący rady 
miejskiej Arkadiusz Karaś, 
naczelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
Agata Kalińska oraz dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji – Mieczysław 
Głuchowski. Imprezę popro-
wadził Marcin Odolczyk, a o 
całość organizacji imprezy za-
dbała Renata Kubik. 

Przed rozpoczęciem spor-
towych zmagań, w części ar-
tystycznej, nawiązując do rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, zaprezentowa-
ły się dzieci z Niepubliczne-
go „Tęczowego Przedszkola”. 
Maluchy do występu przygo-

towała Katarzyna Mićkow-
ska. Krótki apel wygłosili tak-
że przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji w Socha-
czewie. Przypominali uczest-
nikom olimpiady o głośnych 
ostatnio oszustwach i wyłu-
dzeniach pieniędzy od star-
szych osób tak zwanymi me-
todami „na wnuczka” czy „na 
policjanta”.

Wszystkie   konkuren-
cje rozgrywane były równo-
legle. Ostatecznie różnica w 
punktacji między drużynami 
była nieznaczna, bo w zasa-
dzie o kolejności zadecydowa-
ły różnice jednego lub dwóch 
punktów. Po podliczeniu re-
zultatów ze wszystkich przy-
gotowanych zadań zwycięzcą 
VI Sochaczewskiej Olimpia-
dy Seniorów pod patronatem 
i o Puchar Burmistrza Socha-
czewa został Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej. Na miej-

scach drugim i trzecim upla-
sowało się Stowarzyszenie Se-
niorów w Nowej Suchej, które 
wystawiło tak dużą reprezen-
tację, że podzieliło się na dwie 
drużyny. Czwarte miejsce za-
jął sochaczewski Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, a piąte, 
najbardziej rozśpiewane, sto-
warzyszenie   „Włókienko”. 
Organizatorzy   przygotowa-
li również dwa puchary kibi-
ca. Otrzymali je reprezentanci 
stowarzyszenia „Włókienko” 
oraz Dziennego Domu Pomo-
cy Społecznej.

Tradycją olimpiad senio-
rów stał się turniej warca-
bowy, w którym ponownie, 
po raz szósty zwyciężył Zbi-
gniew Sykurski, reprezen-
tant DDPS. Drugie miejsce 
zajęła Halina Zakościelna ze 
Stowarzyszenia „Włókien-
ko”. Trzecią lokatę zajął Bog-
dan Majcher (DDPS). 

Seniorzy zostali na-
g rod zeni    pa miąt kow y-
mi pucharami, nagrodami 
książkowymi oraz inny-
mi drobnymi upominkami. 
Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali także pamiątkowe me-
dale, płyty oraz certyfi katy 
udziału. 

W międzyczasie uczest-
nicy olimpiady mogli posilić 
się ciepłym posiłkiem, dzię-
ki sponsorom imprezy – fi r-
mie Polskie Młyny S.A. oraz 
lokalowi Brothers Grzego-
ry. Soki ufundował „Tęczo-
wy Ogród”, a słodki poczę-
stunek fi rma Mars Polska i 
cukiernia „Jeznach”. Senio-
rów obsługiwali uczniowie 
(z klasy o specjalności ga-
stronomicznej) z Zespołu 
Szkół im. Jarosława Iwasz-
kiewicza, pod opieką Lidii 
Pojawy. Uczestnicy zawo-
dów mogli również skorzy-
stać z porad dietetyk, Natalii 
Gawrylczyk-Zielińskiej, któ-
ra przybyła m.in. analizato-
rem składu ciała oraz sko-
rzystać z oferty fi rmy Avon. 
W sprawnym przeprowa-
dzeniu zawodów nieoce-
nioną pomoc, już tradycyj-
nie, okazali wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego 
w Kozłowie Biskupim, pod 
opieką Urszuli Mergner oraz 
wolontariusze z sochaczew-
skiego MOPS. 

Zmagania seniorów
Pięć drużyn wzięło udział w VI Sochaczewskiej Olimpiadzie Seniorów, która odbyła się w piątek 
15 listopada w hali MOSiR przy ul. Kusocińskiego. Najlepsza w klasyfi kacji generalnej, po wszystkich 
konkurencjach, okazała się reprezentacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie. 

Piłkarze występujący w Płoc-
kiej Lidze Okręgowej zakoń-
czyli rozgrywki w rundzie je-
siennej. Chodakowska Bzura 
zajmuje czwarte miejsce w ta-
beli, ze stratą sześciu punktów 
do lidera. 

Kryzys formy, który spotkał 
biało-zielonych w połowie run-
dy, wydaje się już przeszłością. 
W ostatniej kolejce, rozegra-
nej w sobotę 9 listopada, Bzu-
ra wysoko pokonała na wyjeź-
dzie drużynę Pogoni Słupia. 
Początek spotkania należał do 
gospodarzy, którzy wyszli na 
prowadzenie już w 6. minucie. 
Na wyrównujące trafi enie cho-
dakowscy piłkarze pracowa-
li blisko pół godziny, autorem 
bramki był Adrian Tomczyk. 
Następnie gola do szatni Pogo-
ni strzelił Kamil Kacprzak i po 
pierwszej połowie Bzura pro-
wadziła 2:1.

W drugiej części gry to bia-
ło-zieloni byli drużyną domi-
nującą i podwyższali przewagę. 
Cztery minuty po przerwie kolej-
ną bramkę dla gości strzelił Mi-
chał Struzik. Następne dwa tra-
fi enia zdobył Adrian Tomczyk, 
ustalając wynik spotkania na 5:1.

Teraz piłkarzy Bzury cze-
ka przerwa zimowa. Na ligo-

we boiska powrócą pod koniec 
marca. Szansa na ewentualny 
awans wciąż pozostaje realna. 
Sześć punktów straty do lide-
ra - Orła Goleszyn to niedużo, 
można to odrobić.
Pogoń Słupia – Bzura Chodaków 1:5 (1:2)
Bramki: Adrian Tomczyk (3), Kamil Kacprzak, 
Michał Struzik

Tabela po XIII kolejkach
1. Orzeł Goleszyn 34-19 29
2. Kasztelan Sierpc 53-15 28
3. Skra Drobin 41-33 24
4. Bzura Chodaków 26-18 23
5. Mazur Gostynin 32-31 20
6. Delta Słupno 27-25 20
7. Zryw Bielsk 32-28 20
8. Amator Maszewo 41-24 19
9. Stoczniowiec Płock 35-24 19
10. Unia Czermno 23-30 16
11. Błękitni Gąbin 20-30 15
12. Skrwa Łukomie 14-45 10
13. Pogoń Słupia 20-53 8
14. Unia Iłów 22-45 6

Dobra końcówka rundy

Blisko stu uczestników 
wzięło udział w VII Sztafe-
towym Biegu Pamięci Syl-
westra Rozdżestwieńskie-
go, który odbył się w sobotę 
16 listopada. 

Start honorowy miał miejsce na 
bocznym boisku stadionu MO-
SiR przy ul. Warszawskiej, meta 
zaś w Iłowie przy cmentarzu, 

gdzie spoczywa znany komen-
tator i dziennikarz sportowy. 
Uczestnicy wydarzenia złoży-
li kwiaty na grobie honorowe-
go obywatela gminy Iłów i mia-
sta Sochaczew. W biegu nie liczył 
się wynik, lecz sam udział. Od 
szkoły w Żukowie uczestnikom 
na trasie towarzyszył autobus, do 
którego można było wsiąść i od-
począć, zmienić się w sztafecie.

Siódma sztafeta dla Sylwestra




