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Nowy komendant
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Nowy bank, nowe konta Przygotowujemy paczki

Komendant Hufca ZHP Sochaczew hm. Krzysztof Wasilewski po 30 latach przestał pełnić 
tę funkcję. Podczas odbywającego się 30 listopada zjazdu hufca delegaci wybrali na komendanta 
phm. Annę Wasilewską, dotychczasowego zastępcę oraz nowe władze komendy Strona 17

Przez lata obsługą bankową budżetu miasta, w tym podległych mu placówek 
oświaty, jednostek kultury, sportu i pomocy społecznej, zajmował się Bank PEKAO 
S.A. Przez najbliższe cztery lata, począwszy od 1 grudnia, za obsługę wszystkich 
płatności odpowiedzialny jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie mieszczący się 
przy ulicy Reymonta 18. Zmiana banku może dotyczyć każdego z nas Strona 12

Datki trafią bezpo-
średnio na konto 
sochaczewskiego 
oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół 
Dzieci. Wpłat można 
dokonywać do 20 
grudnia. Artykuły 
spożywcze zbierane 
są również 
w sklepach PSS 
„Społem”. Bardzo 
liczymy na Państwa 
pomoc

Strona 10



3 grudnia 2019  nr 25 (1351)2
SOCHACZEWSKA

Z PIERWSZEJ RĘKI

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

https://www.
facebook.com/
ziemia.socha-

czewska

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

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Przed wyjazdem do stolicy 
burmistrz i przedstawicie-
le hufca złożyli kwiaty pod 
pomnikiem prezydenta Ka-
czorowskiego, który znajduje 
się w Sochaczewie przy ulicy 
jego imienia. Harcerze od-
śpiewali przy tym swój hymn 
„Wszystko co nasze”.

Organizatorem obcho-
dów w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej był Instytut Tradycji 
Rzeczypospolitej i Samorzą-
du Terytorialnego. Na jego 
zaproszenie w uroczystości 
udział wzięli: przedstawicie-
le rządu, wojska, policji, Brac-
two Kurkowe, którego zmarły 
jubilat był honorowym człon-
kiem, młodzież szkolna z Bia-
łegostoku, skąd pochodził 
Ryszard Kaczorowski, przed-
stawiciele środowisk komba-
tanckich, a także harcerze z 
sochaczewskiego hufca.

Oprawę uroczystości za-
pewniła Kompania Repre-
zentacyjna WP oraz Orkie-
stra Reprezentacyjna Policji 
Państwowej z Białegostoku.

Po wprowadzeniu pocz-
tów sztandarowych odegra-
no hymn państwowy. Dy-
rektor Instytutu przywitał 
gości, po czym rozpoczęła się 
mszą św., którą celebrował 
arcybiskup metropolita war-
szawski kardynał Kazimierz 
Nycz. W wygłoszonej homi-
lii metropolita wspominał 
niezłomność poglądów Ry-
szarda Kaczorowskiego oraz 
swoje spotkania ze śp. Prezy-
dentem.

Po mszy św. złożono wią-
zanki przy znajdującym się w 
Panteonie Wielkich Polaków 
grobie Prezydenta Ryszar-
da Kaczorowskiego. Wśród 
składających kwiaty znalazła 
się sochaczewska delegacja.

Uroczystości zakończyły 
się na placu przed świątynią, 
gdzie odczytano Apel Pa-
mięci, oddano salwy hono-

rowe z działek Bractwa Kur-
kowego oraz salwę honorową 
wykonaną przez Kompanię 
Reprezentacyjną WP. 

Prezydent Ryszard Ka-
czorowski od 2004 r. jest Ho-
norowym Obywatelem So-
chaczewa. O przyznanie tego 
tytułu zwrócili się do rady 
miejskiej sochaczewscy har-
cerze, dla których  prezydent 
był zawsze wzorem harce-
rza i patrioty. Rada Miejska 
stosowną uchwałę podjęła 1 
czerwca, a 18 września 2004 
r. odbyła się podniosła uro-
czystość z udziałem Ryszar-
da Kaczorowskiego. Od tej 
pory z naszym miastem łą-
czyły go silne związki, które 
po śmierci pana prezydenta 
starała się utrzymywać jego 
żona - Karolina.  

Sochaczewscy harce-
rze nieprzerwanie pielęgnu-
ją pamięć o swoim mistrzu 
i bohaterze. Jednym z przy-
kładów jest wybudowanie 
pomnika prezydenta Kaczo-
rowskiego w sąsiedztwie har-
cówki.

W setną rocznicę urodzin
Prezydenta Kaczorowskiego
26 listopada minęła setna rocznica urodzin ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie, od 1 czerwca 2004 
roku Honorowego Obywatela Sochaczewa, Ryszarda Kaczorowskiego. Z tej okazji przedstawiciele hufca ZHP 
w Sochaczewie z harcmistrzem Krzysztofem Wasilewskim na czele oraz burmistrz Piotr Osiecki wzięli udział 
w uroczystościach, które odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. 

Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 r. w Bia-
łymstoku. W wieku 14 lat wstąpił do harcerstwa, które na zawsze pozostało 
jego wielką pasją. Po wybuchu II wojny światowej współtworzył konspiracyj-
ne struktury Szarych Szeregów w Białymstoku.
Miał niespełna 21 lat kiedy 17 lipca 1940 r. za działalność konspiracyjną zo-
stał aresztowany przez NKWD i uwięziony. 1 lutego 1941 r. został skazany 
przez Najwyższy Sąd Sowieckiej Republiki Białoruskiej na karę śmierci i na 
100 dni osadzony w celi śmierci. W maju 1941 r. wyrok śmierci zmieniono 
na 10 lat łagrów. Ryszard Kaczorowski został zesłany do kopalni złota na 
Kołymę, zwanej Doliną Śmierci. Przeżył koszmar morderczych warunków i 
katorżniczej pracy. Z Doliny Śmierci został zwolniony w marcu 1942 r. na mocy amnestii.
Po wyjściu na wolność wstąpił do armii gen. Andersa. Walczył m.in. pod Monte Cassino.
Po wojnie zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii. Tam skończył szkołę średnią, przerwaną 
przez wojnę, i studia w Szkole Handlu Zagranicznego. Oddał się też swojej największej pasji - 
harcerstwu i działalności społecznej. Aktywnie działał w Radzie Narodowej, Radzie Koordynacji 
Polonii Wolnego Świata, Radzie Funduszu Pomocy Krajowi, Radzie Polskiej Macierzy Szkolnej 
oraz Radzie Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej.
W marcu 1986 r. został ministrem do spraw krajowych w Rządzie RP na uchodźstwie. 19 lipca 
1989 r. objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie jako szósty prezydent gwarantujący ciągłość 
władzy suwerennej II Rzeczypospolitej. 22 grudnia 1990 r. przekazał insygnia władzy państwowej 
II RP prezydentowi Lechowi Wałęsie. 
Ryszard Kaczorowski zginął w katastrofi e rządowego samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
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O tym, że warunki pracy i 
obsługi interesantów w na-
szym sądzie trzeba pilnie po-
prawić, wiadomo od daw-
na. Z biegiem lat wymagania 
wobec gmachów publicz-
nych, zabezpieczenia sądów 
na czas rozpraw czy ich do-
stępności dla niepełnospraw-
nych rosły, lecz w budynku 
przy 1 Maja wielu rozwiązań 
nie dało się wdrożyć. Gdy po-
jawił się pomysł budowy no-
wej siedziby, z pomocą przy-
szedł samorząd. Burmistrz 
zaproponował radnym prze-
kazanie skarbowi państwa 
odpowiednio dużej działki i 
przejęcie w zamian budynku 
przy 1 Maja 7 wraz z otaczają-
cym go terenem. Uchwała in-
tencyjna została podjęta jed-
nogłośnie w kwietniu 2015 
roku.

Sąd Rejonowy w Socha-
czewie stoi na działce o po-
wierzchni prawie 3700 m2, 
należącej do skarbu państwa. 
W podpisanym 20 listopa-
da porozumieniu zapisano, 
że miasto przejmie tę nieru-
chomość wraz z budynkiem 
i przekaże skarbowi pań-
stwa 10.052 m2 gruntu przy 
ul. Olimpijskiej. To naroż-
na działka położna na polach 
czerwonkowskich, najbli-
żej miasta, naprzeciw ogro-
dów działkowych. Porozu-
mienie podpisali burmistrz 
Piotr Osiecki, starosta Jolan-
ta Gonta oraz prezes Sądu 
Rejonowego w Sochaczewie 

sędzia Roman Ochocki i dy-
rektor sądu Magdalena Mi-
kołajczyk. 

- Dość ostrożnie zało-
żyliśmy, że w 2025 roku po-
winniśmy mieć pozwolenie 
na budowę a najpóźniej w 
2029 oddać obiekt do użyt-
kowania. Inwestycję prze-
prowadzi Sąd Apelacyjny 
w Łodzi, któremu bezpo-
średnio podlegamy. Nowa 
siedziba to lepsze warunki 
pracy dla sędziów i urzęd-
ników sądowych, lepsze wa-
runki dla osób szukających 
w sądzie sprawiedliwości, to 
też pełna dostępność np. dla 
osób poruszających się na 
wózkach - mówi prezes Ro-
man Ochocki. 

- Ministerstwo sprawiedli-
wości ustaliło wytyczne dla ta-
kich budynków i zgodnie z 
nimi zaprojektowana zostanie 
nowa siedziba sądu. Powstał 
plan funkcjonalno-użytko-

wy, ale o konkretnych parame-
trach będziemy rozmawiali do-
piero na kolejnym etapie, bo 
dziś najważniejsze jest przepro-
wadzenie całej procedury za-
miany nieruchomości między 
miastem a skarbem państwa - 
wyjaśnia dyrektor Sądu Rejono-
wego Magdalena Mikołajczyk.

Porozumienie określa 
obowiązki każdej ze stron, 
m.in. kto przygotuje doku-

menty niezbędne do for-
malnego przekazania skar-
bowi państwa hektarowej 
działki na polach, kto i w 
jakim terminie wystąpi do 
wojewody o zgodę na odda-
nie miastu nieruchomości 
przy ul. 1 Maja itd. 

- Tym porozumieniem 
nie tylko wyznaczamy so-
bie kierunek działań, ale 
też zabezpieczamy interesy 

miasta. Zapisaliśmy w nim, 
że jeśli do 2025 roku inwe-
stor nie uzyska pozwolenia 
na budowę, działka wróci 
do miasta. Osobiście widzę 
tu same plusy. Powstanie 
obiekt na pokolenia, który 
znacząco poprawi warunki 
pracy, nie będzie uciążliwy 
dla sąsiadów, a w przestrze-
ni miejskiej pojawi się kolej-
ny nowoczesny obiekt pu-

bliczny - mówił burmistrz 
Piotr Osiecki.

Jeśli ministerstwo spra-
wiedliwości zdecyduje o bu-
dowie, przeznaczy na ten cel 
kilkanaście milionów zło-
tych, nikomu nie przyjdzie 
już do głowy pomysł, by so-
chaczewski sąd likwidować 
lub ograniczać zakres jego 
działania, a takie były plany 
ledwie kilka lat temu. 

Burmistrz po raz drugi 
unieważnił przetarg na 
opracowanie dokumentacji 
przebudowy wojewódzkiej 
ulicy 600-lecia, jej odcin-
ka między torami kolejki 
wąskotorowej a skrzyżo-
waniem z Trojanowską. 
Złożone przez � rmy ofer-
ty znacznie przekraczały 
kwotę, jaką na wykonanie 
dokumentacji zabezpieczo-
no w budżecie miasta. 

Ratusz odłożył na ten cel 110,5 
tys. zł i zaznaczył, że do końca 
marca 2020 roku ma powstać 
koncepcja, a do końca paździer-
nika przyszłego roku komplet-
na dokumentacja. Pierwszy te-
goroczny przetarg ogłoszono 
w październiku i wówczas o 
kontrakt starały się cztery biu-
ra, które za koncepcję i projekt 
życzyły sobie od 160 do 876 tys. 
zł. W listopadzie ogłoszono na-
stępny przetarg i ponownie żą-

dane przez potencjalnych wy-
konawców kwoty były bardzo 
wysokie (od 155 do 209 tys. zł). 

Przypomnijmy, że pierwszą 
próbę opracowania dokumen-
tacji podjęto już w ubiegłym 
roku, gdy burmistrz porozu-
miał się z MZDW w sprawie 
dalszej przebudowy drogi wo-
jewódzkiej nr 705, której część 
stanowią ulice Wyszogrodz-
ka, Chodakowska, Chopina, 
600-lecia, Piłsudskiego i Żyrar-

dowska, a większość z nich w 
ostatnich latach przeszła grun-
towny remont.

- Aleja 600-lecia to droga 
podlegająca Mazowieckiemu 
Zarządowi Dróg Wojewódz-
kich, jednak od lat nasze mia-
sto dokłada się fi nansowo do 
remontów dróg marszałka le-
żących w naszych granicach. 
Zwykle płacimy za dokumen-
tację, a na wybranych drogach 
na swój koszt budujemy jesz-

cze oświetlenie. Tak było m.in. 
w przypadku ulicy Chodakow-
skiej i odcinka Chopina, mię-
dzy torami wąskotorówki a 
rondem Jana Pawła II - przypo-
mina burmistrz Piotr Osiecki.

Do remontu pozostał 
ostatni odcinek trasy nr 705, 
między torami wąskotorów-
ki a skrzyżowaniem z Tro-
janowską i Staszica. MZDW 
miał postarać się o pieniądze 
na budowę, a miasto zapła-

cić za projekty. Dokumenta-
cja miała powstać już w ubie-
głym roku, ratusz wybrał 
biuro projektowe, lecz wyko-
nawca nie był w stanie w ter-
minie wywiązać się z umowy. 
Umowę zerwano i zaczęto 
poszukiwania kolejnego, lecz 
na razie stawki żądane przez 
projektantów okazały się za-
porowe.

daw

Do czterech razy sztuka, czyli o trudach szukania wykonawcy

Porozumienie w sprawie budowy sądu
Do 2025 roku ma zostać wydane pozwolenie na budowę, a do 2029 pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu. 
To dwie najistotniejsze daty zapisane w porozumieniu, które przybliża nas do budowy nowej siedziby Sądu Rejonowego 
w Sochaczewie. Gmach ma stanąć na polach czerwonkowskich, na działce przekazanej przez miasto.

O potrzebie budowy przesądzają trzy główne czynniki - mała 
działka, bliskie sąsiedztwo bloków oraz wzrastające potrzeby 
lokalowe wynikające choćby z nowych obowiązków nakładanych 
na sądy. Nie mamy pokoju do przesłuchań małoletnich, podobnie 
ofi ary przestępstw seksualnych powinny być przesłuchiwane w 
oddzielnych pomieszczeniach spełniających określone normy. Nie 
ma możliwości dobudowania skrzydła przy zachowaniu przepisów 
prawa budowlanego. Obecny gmach sądu ma 1650 m2, a do 
spełnienia wszystkich ustawowych norm brakuje nam niemal dwa 
razy tyle powierzchni. 

Program funkcjonalny dla budynku sądu został opracowany, 
znamy wymagania minimalne, określiliśmy sobie daty graniczne 
i jestem przekonana, że są one realne. Wielkim orędownikiem tego 
projektu jest poseł Maciej Małecki, który dziś nie mógł uczestniczyć 
w podpisaniu porozumienia, bo zatrzymały go w sejmie obowiązki 
poselskie, ale mamy w nim wielkiego ambasadora, zabiegającego 
o środki z budżetu państwa najpierw na dokumentację projektową 
a potem samą budowę. Szansa na pozyskanie pieniędzy jest 
duża. W budowę komendy powiatowej policji też niewielu wierzyło, 
a dziś piękna i funkcjonalna siedziba KPP stoi przy ulicy 1 Maja. 

Pola czerwonkowskie zmienią się w kilka lat nie do poznania, 
i nie znajdzie się tam żadna uciążliwa działalność. Na dwóch 
dużych działkach powstanie nowoczesne osiedle, na które 
złoży się około 400 mieszkań, a deweloper na własny koszt 
zbuduje całą niezbędną infrastrukturę, w tym drogi. Obok 
hektar terenu zagospodaruje sąd. W tej sytuacji miasto 
pozostanie właścicielem tylko jednej 1,5 hektarowej działki 
na polach, którą chcemy wystawić na sprzedaż w 2020 roku. 
Ona także przeznaczona jest pod nieuciążliwą zabudowę. 
Powstanie kolejny piękny, tętniący życiem fragment miasta. 

PREZES SĄDU REJONOWEGO W SOCHACZEWIE 
SĘDZIA ROMAN OCHOCKI

STAROSTA SOCHACZEWSKI JOLANTA GONTA

BURMISTRZ PIOTR OSIECKI

Od lewej: burmistrz Piotr Osiecki, dyrektor sądu Magdalena Mikołajczyk, prezes sądu 
sędzia Roman Ochocki, starosta Jolanta Gonta oraz wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski
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27 listopada w ratuszu bur-
mistrz oraz prezes fi rmy Trakt 
Paweł Tecław podpisali stosow-
ną umowę. Za remont drogi, we 
wskazanym przez ratusz stan-
dardzie, wykonawca otrzyma 
4.572.000 zł. Umowę zawarto w 
obecności posła Macieja Małec-
kiego, przewodniczącego rady 
miasta Sylwestra Kaczmarka, 
wiceburmistrza Dariusza Do-
browolskiego, naczelnika Wy-
działu Inwestycji i Moder-
nizacji Urszuli Cielniak oraz 
kierownika Referatu Zamó-
wień Publicznych Radosława 
Kwiatkowskiego. 

Podziękowania 
dla dwóch klubów
Już na wstępie burmistrz za-
znaczył, że poseł Małecki 
był wielkim orędownikiem 
przebudowy tej ulicy, amba-
sadorem Sochaczewa w sta-
raniach o rządową dotację. 
Przypomniał, że kluczową 
rolę odegrała też rada mia-
sta, bo to od radnych zależy, 
czy zgodzą się na wprowa-
dzenie inwestycji do budże-
tu i czy zagwarantują jej fi -
nansowanie w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

- Szczególnie w tej kaden-
cji samorządu życie pokazuje, 
że nie dla wszystkich radnych 
jest to oczywiste, dlatego Panu 
przewodniczącemu jeszcze raz 
chciałbym podziękować za od-
powiedzialną postawę radnych. 
Niestety nie mogę wymienić 

wszystkich radnych, bo ta in-
westycja jest realizowana tylko 
dzięki decyzjom radnych PiS 
i Sochaczewskiego Forum Sa-
morządowego, którzy cały czas 
ją wspierali, głosując na „tak”. 
Niestety z przykrością to mu-
szę powiedzieć, ale radni Ko-
alicji Obywatelskiej i Bezpartyj-
ni Samorządowcy tej inwestycji 
powiedzieli kategoryczne „nie” 
- stwierdził Piotr Osiecki.

Na sesji 14 listopada w 
Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej radni zwiększyli pulę 
środków przeznaczoną na ten 
projekt. „Za” opowiedzieli się 
radni: Marcin Cichocki, Sła-
womir Dorywalski, Krysty-
na Dybiec, Piotr Pętlak, Kami-
la Gołaszewska-Kotlarz, Renata 
Sokołowska,  Sylwester Kacz-
marek, Edward Stasiak, Ar-

kadiusz Karaś, Magdalena 
Zborowska, Sylwester Zdzie-
szyński. „Przeciw” zagłoso-
wała Koalicja Obywatelska i 
Bezpartyjni Samorządowcy: Ja-
nusz Bąbała, Jacek Krzemiński, 
Robert Błaszczyk, Jolanta Kul-
pa-Szczepaniak, Zofi a Denisie-
wicz, Teresa Lutyńska, Adam 
Kloch i Alicja Korkosz.

Zakres prac
Remont drogi podzielono na 
dwa etapy. W pierwszym re-
montowany będzie odcinek 
593 metrów między Liceum 
Ogólnokształcących im. F. 
Chopina a ulicą Broniewskie-
go. Plan zakłada przebudowę 
drogi, ułożenie chodników o 
łącznej długości ponad 750 
m, wydzielenie dwustronnej 
ścieżki rowerowej o długości 

prawie 1200 m (1,5-metrowe 
pasy dla rowerów po obydwu 
stronach jezdni), przebudo-
wę kanalizacji deszczowej na 
całej długości oraz czterech 
skrzyżowań. Ważnym ele-
mentem tego etapu będzie bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
z nowym wylotem do Bzu-
ry. Dokumentacja jest go-
towa, pozwolenie na budo-
wę aktualne, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by wiosną 2020 
roku wchodzić na plac budo-
wy. Prace mają potrwać do 30 
sierpnia 2020 r. 

Rządowa dotacja
Na modernizację ulicy ra-
tusz zdobył z rządowego 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 2.718.274 zł dotacji, 
a to oznacza, że inwestycja 

zostanie przeprowadzona w 
60 procentach za pieniądze 
spoza miejskiego budżetu.

- Fundusz utworzyliśmy 
w ubiegłym roku, a do jego 
dyspozycji w tym roku jest 
aż 6 mld zł, z czego na Ma-
zowsze przypada kwota 660 
mln. Dzięki niemu rządowe 
pieniądze na drogi trafi ają 
nie tylko do dużych ośrod-
ków, ale też mniejszych 
miejscowości, takich jak So-
chaczew - mówił poseł Ma-
ciej Małecki. 

A warto dodać, że pod 
koniec sierpnia br. mia-
sto złożyło wniosek o do-

tację również na drugi etap 
remontu 15 Sierpnia - 935 
metrów od ulicy Broniew-
skiego do obwodnicy. Pla-
nuje tam budowę szerokie-
go na 2-2,5 metra chodnika 
dla pieszych, półtorametro-
wego pasa rowerowego po 
obydwu stronach jezdni, 
przebudowę prawie 350 me-
trów kanalizacji deszczowej 
i skrzyżowań z Okrzei oraz 
z ulicą Łuszczewskich, wy-
konanie zatok dla autobu-
sów oraz trzynastu miejsc 
postojowych przed skle-
pami w rejonie ulicy Łusz-
czewskich. 

Umowa na 15 Sierpnia podpisana
O kontrakt walczyły trzy fi rmy, jednak ostatecznie zwyciężyła fi rma Trakt z Kutna mająca  trzydziestoletnie doświadczenie 
w branży drogowej. To ona przebuduje ulicę 15 Sierpnia na jej miejskim odcinku między LO Chopina a ulicą Broniewskiego. 
W 60 procentach koszty prac pokryte zostaną z rządowej dotacji pochodzącej z Funduszu Dróg Samorządowych.

Cieszę się, że do Sochaczewa trafi ają kolejne miliony 
rządowych środków. To dobry czas dla Sochaczewa. 
W ostatnich czterech latach na inwestycje w naszym 
mieście rząd przeznaczył około 100 mln złotych. W tej 
kwocie są środki m.in. na rozwój Energopu, budowę 
komendy policji, rozbudowę straży pożarnej, na odwiert 
geotermalny, remont parków, cmentarza wojennego,  
stadionu, budowę boisk przy „trójce” i „jedynce” oraz 
LO Chopina. Dobra współpraca z burmistrzem, panią 
starostą, z radnymi miasta z PiS i Sochaczewskiego 
Forum Samorządowego przynosi efekty. To nasz 
wspólny sukces. 

Miejski odcinek ulicy 15 Sierpnia ma być gotowy do 
końca wakacji i wierzę, że tak się stanie. Mówię o tym 
nie przez przypadek, bo mamy trudne doświadczenia z 
przebudową wojewódzkiego odcinka tej drogi. Wszyscy 
liczymy, że na miejskim fragmencie prace przebiegną 
sprawnie, będą jak najmniej uciążliwe dla kierowców 
i właścicieli posesji. Dziękuję panu posłowi i rządowi 
za Program Dróg Samorządowych, a grupie radnych 
wiedzących, że warto sięgać po każdą zewnętrzną 
pomoc, za głosowanie za modernizacją tej drogi. 

POSEŁ MACIEJ MAŁECKI

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 
SYLWESTER KACZMAREK

Przypominamy, że nadal 
trwa nabór bene� cjentów 
do projektu „Sochaczew 
Miasto e-Innowacji”. W 
jego ramach można uzy-
skać darmowy dostęp do in-
ternetu LTE do 2021 roku. 

Projekt skierowany jest do 
osób nieposiadających do-
stępu do internetu, upraw-
nionych do korzystania ze 
świadczeń pomocy spo-
łecznej, zasiłku rodzinnego, 

osób   niepełnosprawnych, 
rodzin zastępczych, jak i 
osób w wieku 50+. 

Osoby   zainteresowa-
ne udziałem w projekcie w 
celu uzyskania szczegóło-
wych informacji i pobra-
nia formularzy zgłoszenio-
wych, mogą się zgłaszać do 
Wydziału Rozwoju i Fun-
duszy Zewnętrznych, Urząd 
Miejski w Sochaczewie ul. 1 
Maja 16, p. 405. Więcej in-
formacji można również 

uzyskać pod nr. telefonu 46 
862 22 35, wew. 436.

Projekt   współfinanso-
wany jest przez Unię Euro-
pejską, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu e-Inclusion.
Progi dochodowe obowią-
zujące w projekcie:

- Gospodarstwa domo-
we uprawnione do korzy-
stania z pomocy społecznej 

Osoba samotnie gospo-
darująca - 701 zł netto

Miesięczny dochód na 
członka rodziny - 529 zł netto

- Gospodarstwa domo-
we upoważnione do otrzy-
mania wsparcia w ramach 
systemu świadczeń rodzin-
nych 

Dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie prze-
kracza kwoty - 674 zł netto

Dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę, jeżeli w 

rodzinie jest dziecko nie-
pełnosprawne - 764 zł netto

- Osoby niepełnosprawne
Osoby samotnie gospo-

darujące - 1402 zł netto
Miesięczny dochód na 

członka rodziny - 1058 zł 
netto

- Dzieci i młodzież uczą-
ca się z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, uprawnione do 
otrzymywania stypendium 
socjalnego

Na osobę w rodzinie 
ucznia, dochód nieprzekra-
czający - 528 zł netto

- Osoby z grupy 50+
Dochód na członka ro-

dziny nieprzekraczający - 
1100 zł netto 

- Dzieci i młodzież z 
bardzo dobrymi wynikami 
w nauce 

Dochód nieprzekracza-
jący (w przeliczeniu na oso-
bę) - 1693 zł netto

- Rodziny zastępcze.

Możesz dostać dostęp do Internetu za darmo

Od lewej: prezes � rmy Trakt Paweł Tecław, poseł Maciej Małecki, burmistrz Piotr Osiecki oraz 
przewodniczący rady Sylwester Kaczmarek
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W poprzednim wydaniu 
„ZS” relacjonowaliśmy dwie 
pierwsze debaty w SCK w Bo-
ryszewie i Chodakowie, gdzie 
rozmawiano m.in. o budo-
wie nowego mostu na Bzu-
rze, zagospodarowaniu pól 
czerwonkowskich i remon-
tach głównych dróg. Za nami 
sześć kolejnych spotkań. Oto 
podsumowanie najważniej-
szych i najczęściej pojawiają-
cych się wątków. 

Rozlazłów
Trzecie spotkanie odby-
ło się 18 listopada w siedzi-
bie Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Mieszkańcy 
ul. Radosnej pytali, kiedy 
asfalt pojawi się na ich uli-
cy, a na Próżnej oświetle-
nie. Prosili, by ZKM lepiej 
skoordynował rozkład jaz-
dy autobusów z kursowa-
niem pociągów, o wymianę 
wiat przystankowych na ul. 
Gawłowskiej, pytali o pro-
ces gazyfi kacji miasta i wal-
kę ze smogiem. 

Trojanów
Mieszkańców interesowa-
ło, kiedy i w jakim zakre-
sie miasto chce wykorzystać 
odwiert geotermalny. Bur-
mistrz wyjaśnił, że jeszcze w 
tym roku złożony zostanie 
wniosek o dotację na budo-
wę zakładu geotermalnego, 
słodka i ciepła woda będzie 
wykorzystywana do do-
grzewania mieszkań w blo-
kach oraz w miejskiej sieci 
wodociągowej. Uczestnicy 
pytali, czy jest już wskazana 
lokalizacja nowego mostu 
na Bzurze (nie, projektanci 
wyjdą dopiero z konkretny-
mi propozycjami), oraz czy 
planowany jest remont par-
kingu przy kaplicy cmenta-
rza komunalnego. Wyraża-
li obawy o wysokość opłat 
śmieciowych, które gwał-
townie rosną we wszystkich 
okolicznych gminach i do-
ciekali, czy miasto dopła-
ca mieszkańcom do stawek 
śmieciowych.   Burmistrz 
wyjaśnił, że oczywiście tak. 
W tym celu zawieszony w 

2019 roku został program 
„Drogi zamiast błota”. Gdy-
by nie dopłaty, stawka wy-
nosiłaby nie 19, a 24 zł od 
osoby. Pojawiła się prośba, 
by MZDW zwrócić uwagę 
na suche konary zagrażają-
ce pieszym oraz kierowcom 
jadącym aleją 600-lecia. 

Centrum miasta
Tu dominowały tematy do-
tyczące całego miasta, w 
tym jak UM może pomóc 
osobom prywatnym w wy-
mianie starych pieców. 
Burmistrz   przypomniał, 
że w ratuszu, w Wydziale 
Ochrony Środowiska, dzia-
ła Punkt Informacyjny Pro-
gramu „Czyste Powietrze”. 
Pracownicy pomagają wy-
pełniać wnioski, udziela-
ją informacji o zasadach 
ich naboru, możliwym do 
uzyskania dofi nansowaniu. 
Punkt jest czynny codzien-
nie w godzinach pracy UM. 
Pytali też o częstotliwość 
prowadzonych prac porząd-
kowych na terenach miej-
skich, wpływ obniżki po-
datku PIT z 18 do 17 proc. 
na dochody budżetu mia-
sta i plany zagospodarowa-
nia pól czerwonkowskich. 
Piotr Osiecki przypomniał, 
że dwie działki kupiła od 
miasta fi rma planująca tam 
budowę ok. 400 mieszkań, 
a hektarową działkę samo-
rząd przekaże skarbowi 
państwa pod budowę nowej 
siedziby sądu rejonowego.  

Mieszkańców interesowa-
ło także m.in. to, na jakim eta-
pie jest budowa stadionu przy 
ul. Warszawskiej i amfi teatru 
na podzamczu (prace idą w 
dobrym tempie, zgodnie z 
harmonogramami), oraz co 
dalej z odwiertem geotermal-
nym, o czym piszemy wyżej.

Boryszew 
i bloki wojskowe
Na spotkaniu w przedszko-
lu nr 7 rozmawiano przede 
wszystkim o śmieciach, co 
zrobić, by ceny nie szły w 
górę, a mieszkańcy wreszcie 
zaczęli segregować odpady. 

Padały pytania o tzw. „mar-
twe dusze” w systemie, czy-
li osoby produkujące odpady 
i niepłacące za śmieci. Pyta-
no czy przy okazji remontu 
miejskiego odcinka ulicy 15 
Sierpnia planowana jest wy-
cinka rosnących tam drzew. 
Burmistrz zaprzeczył, drze-
wa mają zostać i oddzielać 
pas jezdni od chodników. 
Prosili, by na skrzyżowa-
niu Wojska Polskiego i Ma-
zowieckiej namalować pasy 
dla pieszych oraz o ułożenie 
chodnika przy ul. Lotników 
biegnącego wzdłuż ogrodze-
nia przedszkola w kierunku 
internatu garnizonowego. 

Karwowo
Wiodącym tematem była 
budowa nowego mostu. 
Burmistrz przypomniał, że 

będzie to zadanie wspól-
ne dla trzech samorządów 
– gminy Sochaczew, mia-
sta i powiatu, przy czym 
liderem projektu zostało 
starostwo. Zlecono już wy-
konanie koncepcji i doku-
mentacji projektowej, ma-
teriały mają być gotowe do 
połowy 2021 roku. Jeszcze 
nie wiadomo na jakiej wy-
sokości rzeki przebiegnie 
nowy most, określi to autor 
projektu. 

- Kolejny krok to zdoby-
cie dofi nansowania z rządo-
wego programu „Mosty dla 
regionów”, ale jestem dobrej 
myśli, bowiem tylko w ostat-
nich czterech latach rząd za-
inwestował w Sochaczewie 
ponad 100 mln zł. Budowa 
samej przeprawy powinna 
zająć dwa sezony budowla-

ne. Szacowany koszt inwe-
stycji to ok. 25 mln zł – tłu-
maczył Piotr Osiecki.

W dalszej części spotka-
nia rozmawiano m.in. o do-
kończeniu chodnika w ul. 
Rumiankowej, asfaltowaniu 
ulic Dewajtis, Spacerowej i 

Radosnej, doświetleniu pla-
cu zabaw czy wydłużeniu 
trasy autobusu linii 7.

Malesin
Ostatnie, zdecydowanie naj-
bardziej kameralne spotka-
nie w tegorocznym cyklu, 
odbyło się w dzielnicy Male-
sin. Na pytania mieszkańców 
odpowiadali zastępcy burmi-
strza – Dariusz Dobrowolski 
i Marek Fergiński. Przewod-
nim tematem był oczywi-
ście, bezpośrednio dotyczący 
tej części miasta, remont ul. 
15 Sierpnia, zarówno aktu-
alnie trwającej przebudowy 
odcinka wojewódzkiego jak 
i zaplanowanej na pierwszą 
połowę przyszłego roku mo-
dernizacji miejskiego frag-
mentu (od skrzyżowania z 
ul. Traugutta do ul. Broniew-
skiego). Dariusz Dobrowolski 
wspominał także o innych 
planowanych, wspólnie z sa-
morządem powiatowym, in-
westycjach drogowych w tej 
części Sochaczewa. Mowa tu 
o ulicy Boryszewskiej, (pro-
jekt gotowy) oraz o ul. In-
żynierskiej, na przebudowę 
której zlecono już wykona-
nie planów budowalnych. 
Na spotkaniu pojawiły się 
też wątki budowy nowych 
mieszkań w Sochaczewie i 
smogu. Mieszkańcy dopy-
tywali również o ceny śmie-
ci – czy od maja ceny pójdą 
w górę, bowiem z końcem 
kwietnia kończy się aktual-
na umowa z fi rmą odbierają-
cą odpady.

Redakcja

Kolejny cykl spotkań - za rok
Od lat i zawsze jesienią, gdy kończy się sezon budowlany, burmistrz zaprasza mieszkańców do wspólnej rozmowy 
o mieście. W ośmiu punktach, w każdej dzielnicy, odbywają się otwarte dla każdego spotkania. Mieszkańcy mają okazję 
zapytać o nurtujące ich sprawy, poznać plany dotyczące ich dzielnicy, zgłosić uwagi.

Każdemu, kto poświęcił swój czas i wziął udział w jednej z 
ośmiu rozmów o potrzebach dzielnic, chcę z całego serca 
podziękować. Takie spotkania są dla mnie cennym źródłem 
wiedzy, inspiracją do nowych projektów. Zdarza się, że 
usłyszę gorzką uwagę, ale coraz częściej dowiaduję się, że 
wspólnie zmieniamy miasto na lepsze, że jest ładniejsze, 
bardziej przyjazne, atrakcyjne do zamieszkania. Myślę, 
że razem możemy rozwiązać te małe i większe problemy, 
jak choćby w dzielnicy Rozlazłów, gdzie w ŚDS od kilku lat 
witała mnie liczna reprezentacja mieszkańców ul. Rybnej. 
Na początku tego roku powstała tam nakładka asfaltowa, po-
trzeby mieszkańców zostały zaspokojone i w tym roku temat 
Rybnej zniknął. Raz jeszcze dziękuję za wspólne rozmowy o 
Sochaczewie i już dziś zapraszam Państwa na jesienny cykl 
spotkań w 2020 roku.

BURMISTRZ PIOTR OSIECKI DZIĘKUJE
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Znaczący głos, m.in. w kwe-
stii podziału środków w ra-
mach otwartych konkur-
sów na realizację zadań z 
zakresu tworzenia warun-
ków sprzyjających   rozwo-
jowi sportu w naszym mie-
ście ma Sochaczewska Rada 
Sportu. W 2019 roku pula 
środków we wspomnianym 
konkursie wyniosła 650 tys. 
zł. To rada zadecydowa-
ła o podziale tej kwoty. Do-
dajmy, że to główne, choć 
nie jedyne źródło wspar-
cia od samorządu miejskie-
go. Stowarzyszenia i kluby 
sportowe mogą także skła-
dać oferty w konkursach 
na realizację zadań zleco-
nych przez miasto organi-
zacjom pozarządowym, w 
ramach kilku różnych pro-
gramów, m.in. profi laktycz-
nych - przeciwdziałania al-
koholizmowi i narkomanii. 
Przedstawiciele rady spor-
tu co roku wnioskują tak-
że o nagrody dla zawodni-
ków, trenerów i działaczy 
oraz o stypendia burmistrza 
za wyniki sportowe. Socha-
czewska rada ustala rów-
nież zasady korzystania z 
obiektów. Całe zaplecze na-
leżące do miasta, m.in. bo-
iska i hale zarządzane przez 
MOSiR, czy sale w szko-
łach, są udostępniane klu-
bom bezpłatnie, co kosztuje 
miasto każdego roku blisko 
pół miliona złotych (opła-
ty są pobierane sporadycz-
nie, np. gdy klub organizuje 
duży turniej i od zawodni-
ków pobiera wpisowe).

Kompetencje   Socha-
czewskiej Rady Sportu, jako 
organu doradczo-konsulta-
cyjnego współpracującego z 
władzami samorządowymi, 
są więc szerokie. Opiniuje 
projekty wszystkich uchwał 
rady miejskiej, gdy doty-
czą sportu, rekreacji, rywa-

lizacji sportowej itp. Człon-
kowie SRS uczestniczyli też 
m.in. w konsultacjach do-
tyczących przebudowy sta-
dionu miejskiego przy ul. 
Warszawskiej.

Ostatnio   zakończyła 
się dwuletnia kadencja So-
chaczewskiej Rady Sportu. 
W poniedziałek 25 listopa-
da burmistrz Piotr Osiecki 
wręczył nominacje człon-
kom kolejnej, piątej już ka-
dencji SRS. W przeważającej 
większości w radzie zasiada-
ją osoby powołane spośród 
przedstawicieli   organiza-
cji i instytucji realizujących 
zadania w zakresie kultu-
ry fi zycznej wyłonionych 
spośród kandydatów zgło-
szonych przez organizacje 
pozarządowe. Dzięki temu 
swoich przedstawicieli w ra-
dzie mają niemal wszystkie 
kluby sportowe działające 
w Sochaczewie. Rada w no-
wym składzie liczy 20 osób. 
Jej przewodniczącym po-
zostanie Marek Fergiński. 
Ponadto na pierwszym po-
siedzeniu wybrano zastęp-
cę przewodniczącego, został 
nim Sławomir Cypel. Funk-

cję sekretarza przez najbliż-
sza dwa lata pełnić będzie 
Agata Kalińska.

- Niebawem pochylą się 
państwo nad regulaminem 
konkursu na realizację zadań 
zleconych przez miasto w za-
kresie sportu w 2020 roku. 
Dlatego apeluję, abyście jesz-
cze raz przeanalizowali całą 
procedurę, wszelkie możliwe 
rozwiązania systemowe, czy 
coś należy zmienić lub uści-
ślić w regulaminie w oparciu 
o realia, z którymi spotyka-
cie się na co dzień. Tak, aby w 
miarę dostępnych środków, 
które, zapewniam, nie będą 
mniejsze niż w tym roku, 
mogli państwo bez przeszkód 
prowadzić działalność swo-
ich klubów i tak jak dotych-
czas wzorowo współpraco-
wać z samorządem miejskim 
- mówił na pierwszym posie-
dzeniu nowej rady burmistrz 
Piotr Osiecki. 

Wspomniany   konkurs 
zostanie   ogłoszony   naj-
prawdopodobniej w drugiej 
połowie stycznia - wcześniej 
rada miejska musi uchwa-
lić budżet na 2020 rok (se-
sję budżetową zaplanowano 

na 20 grudnia). Sochaczew-
ska Rada Sportu ustaliła 
termin kolejnego spotka-

nia na 8 stycznia. Wówczas 
jej członkom przedstawiony 
zostanie do zaopiniowania 

projekt zarządzenia burmi-
strza zawierający regulamin 
konkursu. 

Wsparcie fi nansowe udzielone stowarzyszeniom przez miasto oraz stypendia i 
nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy lokalnych stowarzyszeń sportowych

Rok Konkurs z 
zakresu sportu

Konkurs z zakresu kultury, 
pomocy społecznej itd.

Bezpłatne korzystanie
z obiektów miejskich

Stypendia dla 
zawodników

Nagrody dla zawodników, 
trenerów, działaczy

Łączna kwota 
dofinansowania

2015 435.000 zł 382.000 zł 464.000 zł  55.500 zł 14.200 zł 1.350.700 zł

2016 495.000 zł 384.600 zł 438.600 zł 78.500 zł 16.400 zł 1.413.100 zł

2017 555.000 zł 357.900 zł 417.000 zł 80.500 zł 24.200 zł 1.434.600 zł

2018 600.000 zł 409.000 zł 420.000 zł 48.000 zł 25.400 zł 1.502.400 zł

2019 650.000 zł 459.500 zł 420.000 zł* 70.500 zł 24.000 zł 1.624.000 zł*
* Dane szacunkowe (rok jeszcze się nie skończył)

Miasto głównym sponsorem 
sochaczewskich klubów sportowych
Sport wydaje się ważną dziedziną życia Sochaczewa, zarówno dla mieszkańców, jak i władz miasta, które każdego roku 
dofi nansowują stowarzyszenia, kluby i UKS-y. Tylko w bieżącym roku ratusz wsparł sochaczewskie środowisko sportowe 
kwotą ponad 1,6 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami w 2020 roku kwota ta nie zmniejszy się. 

Skład Sochaczewskiej Rady Sportu V kadencji
- Marek Fergiński (przedstawiciel burmistrza)

- Sławomir Dorywalski (przedstawiciel rady miejskiej)
- Agata Kalińska (przedstawiciel burmistrza)

- Józef Szajewski (KS „Oldboy” Orkan Sochaczew)
- Bronisław Gawrylczyk (Sochaczewski Klub Tenisa 

Stołowego)
- Maciej Brażuk (Rugby Club Orkan Sochaczew)

- Anna Ulicka (Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji)
- Mieczysław Głuchowski (Stowarzyszenie Europejskie 

Biegi Młodych Olimpijczyków)
- Marcin Komorowski (KS Bzura Chodaków)

- Emanuel Zimny (Klub Maratończyka „Aktywni”)
- Marek Kępski (Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz 

Pływania „Orka”)
- Marcin Cichocki (UKS Orkan-Judo)

- Marcin Niemiec (UKS Sochaczewskie Centrum Sportów 
Walki)

- Olga Miałkos (KS Tajfun Sochaczew)
- Piotr Cypel (UKS Dragon Fight Club)

- Marta Cypel (Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA)
- Sławomir Cypel (KS Dragon Sochaczew)
- Jakub Sidor (UKS „Dwójka” Sochaczew)
- Roman Janiszek (UKS Unia Boryszew)

- Dariusz Stefaniak (Sochaczewskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe)
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Przypomnijmy, że projekt 
Eko-bus zakłada m.in. za-
kup pięciu ekologicznych 
autobusów – trzech elek-
trycznych i dwóch napędza-
nych olejem, uruchomienie 
stanowiska do ładowania 
autobusów elektrycznych, 
w prowadzenie   e-bi letu 
ZKM, montaż elektronicz-
nych tablic z rozkładem jaz-
dy i dwóch biletomatów. 
Stacja ładowania pojazdów 
jest już gotowa. Inne ele-
menty nowej infrastruk-
tury czekają już tylko na 
przeprowadzenie odbiorów 
technicznych. 

Elektryczne tablice sta-
ną przy pięciu przystankach 
na terenie Sochaczewa, tj. 
przy dworcu PKP, na pla-
cu Kościuszki, przy szpita-
lu powiatowym, przy ulicy 
Traugutta (przystanek obok 
parku) oraz w Chodako-
wie przy tzw. okrąglaku. Ich 
uruchomienie zaplanowano 
do 10 grudnia. Na wyświe-
tlaczach będą pokazywały 
godzinę odjazdu pięciu naj-

bliższych autobusów. Tabli-
ce dostarcza spółka R&G 
Plus z Mielca.

Jeszcze do końca grud-
nia uruchomione zosta-
ną dwa biletomaty. Kupi-
my w nich tradycyjne bilet 
na przejazd, sprawdzimy 
ważność biletu miesięczne-
go, doładujemy go na nowy 
okres, zapłacimy nie tyl-
ko gotówką, ale też karta-
mi płatniczymi Mastercard 
i Visa oraz za pomocą apli-
kacji typu PayPas.

Bilet okresowy wyrobi-
my w Punkcie Personaliza-
cji i Sprzedaży Kart, który 
powstaje w siedzibie socha-

czewskiego ZKM. Po wyko-
naniu karty będzie można 
ją przedłużać, również ko-
rzystając ze wspomnianych 
biletomatów. W ramach 
projektu „Eko-bus”, przewi-
dziano zakup trzech zbliże-
niowych czytników dla kon-
trolerów, którymi sprawdzą 
ważność karty podczas kon-
troli biletów.  Jednocześnie 
ZKM nadal prowadził bę-
dzie sprzedaż biletów jed-
norazowych, które po wej-
ściu do autobusu kasujemy 
w tradycyjny sposób.

Pierwsze dwa autobusy 
niedługo wyruszą w trasę. 
Zbudował je dla Sochaczewa 

wiodący producent w Euro-
pie, polska fi rma Solaris. 

- Pojazdy przeszły już 
procedurę odbioru tech-
nicznego – mówi dyrektor 
ZKM Krzysztof Sieczkow-
ski. – Teraz czekają już tyl-
ko na przeprowadzenie po-
trzebnych formalności. Na 
piątego grudnia przewidzie-
liśmy na przykład przeszko-
lenie kierowców. W mię-
dzyczasie przeprowadzimy 
rejestrację nowych autobu-
sów. Na trasy wyruszą naj-
później w połowie grudnia. 

ZKM jest również w 
t r a kc ie    w prowad z a n ia 
zmian w rozkładzie jazdy. 

Propozycja nowego rozkła-
du zostanie opublikowana 
na stronach zakładu 4 grud-
nia. Do 9 grudnia zakład 
czeka na ewentualne uwa-
gi mieszkańców i w miarę 

możliwości wprowadzi sto-
sowne korekty. Nowy roz-
kład będzie funkcjonował 
od 16 grudnia. Wtedy też 
autobusy powrócą na wyre-
montowaną ulicę Chopina.

Mamy dwa nowe autobusy
Do sochaczewskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej trafi ły już dwa z pięciu autobusów, które miasto zakupiło w ramach projektu 
Eko-bus. Pojazdy przeszły odbiór techniczny i po załatwieniu ostatnich formalności i przeszkoleniu kierowców trafi ą na ulice.

Firma musi ponownie wy-
konać odwierty nawierzch-
ni, które pokażą, czy te-
raz podbudowa jezdni jest 
odpowiednia a asfalt ma 
odpowiednią gęstość i gru-
bość. Ma na to czas do piąt-
ku, 6 grudnia. Remont wo-
jewódzkiego odcinka ulicy 
15 Sierpnia powinien skoń-
czyć się jutro, ale szans na 
to nie ma żadnych. 

Remont każdej głównej dro-
gi, a szczególnie tak uczęsz-
czanej jak 15 Sierpnia, sta-
nowiącej w zasadzie jedyny 
dogodny dojazd do Bory-
szewa i dalej do dzielnicy 
przemysłowej, stanowi pro-
blem dla kierowców, właści-
cieli zlokalizowanych przy 
niej posesji, fi rm i komuni-
kacji miejskiej. Dodatkowo 

newralgicznym odcinkiem 
ulicy - od skrzyżowania z 
Boryszewską do wiaduktu 
obwodnicy -  transporto-
wane są elementy dźwigów, 
kominów, zbiorniki, silo-
sy, kostka brukowa i wiel-

kogabarytowe prefabryka-
ty żelbetowe. Nie można się 
zatem dziwić, że Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich na ostatniej prostej 
skontrolował, czy budow-
lańcy wykonują drogę zgod-

nie z umową, w odpowied-
niej technologii, a asfalt 
wytrzyma nacisk kół samo-
chodów przewożących takie 
ciężary. 

Gdy inwestycja zbliża-
ła się do fi nału (termin za-
kończenia robót wyzna-
czono na 30 listopada), 
MZDW przeprowadził in-
spekcję, wytknął fi rmie bu-
dowlanej poważne błędy i 
zapowiedział, że nie odbie-
rze ulicy. Głównym powo-
dem był negatywny wynik 
badania laboratoryjnego 
nawierzchni. Jak się okaza-
ło zastosowano niewłaści-
wą grubość i gęstość mie-
szanki. Decyzją MZDW 
wykonawca dostał czas do 
poniedziałku 25 listopada 
by usunąć wszelkie niepra-
widłowości. Prace ruszyły z 

kopyta, ekipy były obecne 
na placu budowy nawet po 
zmroku.  

Gdy 27 listopada spraw-
dzaliśmy postęp prac, na 
drodze wylany był nowy as-
falt, pomalowane pasy, dro-
ga wydawała się gotowa do 
odbioru, ale czy w tak krót-
kim czasie udało się wy-
konać wszystkie zalecenia 
MZDW?

Jak nas poinformowa-
ła Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW, teraz 
wykonawca musi ponow-
nie wykonać odwierty na-
wierzchni (pokażą, czy pod-
budowa jest odpowiednia a 
asfalt ma właściwą gęstość i 
grubość). Ma na to czas do 
następnego piątku, 6 grud-
nia, a to oznacza, że przez 
najbliższe dwa tygodnie na 

drodze mogą jeszcze wystę-
pować utrudniania. Lecz to 
niestety nie koniec historii 
z remontem wojewódzkie-
go odcinka 15 Sierpnia, bo 
wiosną do poprawy będzie 
ścieżka rowerowa. 

Dlaczego inwestor nie 
zerwał umowy z wyko-
nawcą, do którego ma tyle 
uwag? Jak zauważa Monika 
Burdon, nie jest w interesie 
MZDW i mieszkańców, aby 
teraz zrywać umowę, bo to 
spowodowałoby zamknię-
cie drogi na kilka tygodni 
(może miesięcy), a MZDW 
musiałoby wybrać nowe-
go wykonawcę. Nikt nieste-
ty nie da gwarancji, że ktoś 
chciałby zająć się popraw-
kami. Pozostaje też pytanie, 
za jaką zrobiłby to cenę?

daw

Do 6 grudnia muszą wykonać badanie asfaltu
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„Zakup samochodu osobowe-
go - mikrobusu 9-miejscowe-
go specjalnie przystosowanego 
do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich” - to tytuł pro-
jektu, w ramach którego nasz 
powiat otrzymał dofi nanso-
wanie ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. 
Benefi cjentem jest Stowarzy-
szenie Wsparcie Społeczne 
„Ja-Ty-My” z Łodzi, z przezna-
czeniem dla Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Sochaczewie, 
który będzie dysponował po-
jazdem. Wartość samocho-
du to ponad 148 tys. zł, z czego 
kwota 80 tys. zł stanowi środ-
ki pozyskane z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. War-
to przypomnieć, iż celem tego 
projektu jest m.in.: likwidacja 
barier transportowych uczest-
ników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej przy Stowarzyszaniu 
Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-
-My”, zwiększenie dostępności 
placówki dla osób niepełno-
sprawnych z terenu powiatu, 
jak również zapobieganie wy-
kluczeniu społecznemu nie-
pełnosprawnych, kontakt ze 
społecznością lokalną i zapo-
bieganie izolacji.

- To radosny dzień dla 
nas wszystkich. Ten pięk-
ny samochód jakże istotny 
dla uczestników WTZ, jest 

w zupełności przystosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Daje on ogrom-
ną szansę, by podopieczni 
ośrodka mogli jeździć jesz-
cze więcej i dalej - co bardzo 
ważne - w sposób bezpiecz-
ny i komfortowy. Dzisiejsze 
wydarzenie to również do-
wód, że powiat sochaczew-
ski dba o potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Myślę, że 
dla podopiecznych WTZ jest 
to jakby przedmikołajkowy 
upominek, który służyć bę-
dzie im długie lata - mówiła 
starosta Jolanta Gonta. 

Poza nią, w uroczysto-
ści przekazania auta uczest-
niczyli też m.in. Magdalena 

Osińska - kierownik WTZ 
Sochaczew, Joanna Kamiń-
ska - naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej i Ochro-
ny Zdrowia w Urzędzie 
Miejskim w Sochaczewie, 
Tomasz Musielski - prezes 
Stowarzyszenia „Ja-Ty-My”, 
Bartłomiej Małota - przed-
stawiciel fi rmy Benepol Sp. z 
o.o. Dealer Volkswagen, któ-
rzy dokonali ceremonialne-
go przecięcia symbolicznej 
wstęgi. Odtąd auto, które po-
święcił prałat ks. Jan Kacz-
marczyk, będzie do dyspo-
zycji sochaczewskiego WTZ. 

Nowiutki Volkswagen 
Transporter zastąpił tym 
samym 15-letniego, wy-

służonego już poprzedni-
ka tej samej marki. Otrzy-
many pojazd, dostosowany 
do przewozu osób na wóz-
kach inwalidzkich, ułatwi 
im dojazd na badania spe-
cjalistyczne, do szpitali, 
przychodni, na turnusy re-
habilitacyjne, zajęcia tera-
peutyczne poza ośrodkiem. 

Warto podkreślić, iż do-
fi nansowanie z PFRON było 
możliwe dzięki zaangażo-
waniu i efektywnej pracy 
Wydziału Zamówień Pu-
blicznych i Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych w 
starostwie. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

WTZ z nowym autem
To był wyjątkowy dzień dla całej społeczności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Sochaczewie. Można rzec nawet, iż środa 20 listopada zapisze się złotymi 
głoskami w historii ośrodka, który właśnie otrzymał w posiadanie nowiutkie 
auto - srebrny Volkswagen Transporter.

Powiatowy Urząd Pracy w 
Sochaczewie informuje, że 2 
grudnia rozpoczął działalność 
Punkt Obsługi Cudzoziemców 
mieszczący się w siedzibie 
PUP w pokoju 34 (I piętro, na 
wprost schodów). 

W jednym miejscu załatwić 
będzie można, m.in: infor-
macje dotyczące zatrudnia-
nia cudzoziemców na podsta-
wie oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi oraz zezwoleń na 
pracę sezonową typ S; zło-
żyć oświadczenia o powierze-
niu wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi oraz wnioski o 
wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową typ S (dotyczy pra-
codawców nieposiadających 

profi lu zaufanego ePUAP oraz 
podpisu elektronicznego); zło-
żyć powiadomienia o podjęciu, 
niepodjęciu oraz zakończeniu 
pracy przez cudzoziemca; do-
starczyć załączniki do złożo-
nych wniosków; odebrać przy-
gotowane dokumenty; złożyć 
i odebrać wniosek o wydanie 
informacji starosty; uzyskać 
pomoc w elektronicznym wy-
pełnianiu wniosków dotyczą-
cych zatrudnienia cudzoziem-
ców.

Czekamy na Państwa w go-
dzinach 8:30-15:30, od ponie-
działku do piątku. Zachęcamy 
też do polubienia naszej strony 
na fb , aby być na bieżąco z ak-
tualnymi informacjami - www.
facebook.com/PUPSochaczew/

PUP Sochaczew

Otwarcie Punktu 
Obsługi Cudzoziemców

To bardzo dobra wiadomość 
dla mieszkańców powiatu so-
chaczewskiego. Mając na uwa-
dze i wychodząc naprzeciw ich 
potrzebom, począwszy od 2 
grudnia w każdy kolejny po-
niedziałek czas pracy Wydziału 
Komunikacji i Transportu w 
Starostwie Powiatowym w So-
chaczewie zostanie wydłużony. 

Wszystkie sprawy, zarówno w 
zakresie praw jazdy czy rejestra-
cji pojazdów, jak i opłat w kasie 
będzie można załatwić w godzi-
nach od 8.00 do 17.30. – Do Sta-
rostwa zgłaszały się osoby, któ-
re prosiły o wydłużenie godzin 
otwarcia Wydziału Komunika-
cji. Wiele z nich załatwia spra-
wy w poniedziałek. O ile tzw. 
komunikacja czynna jest w tym 
dniu do godziny 17.30, dzięki 
czemu można przyjść tu po pra-

cy, o tyle zaistniała potrzeba, by 
Wydział był otwarty już od go-
dziny 8.00, a nie od 10.00. Dzięki 
decyzji starosty, sprawy związa-
ne z pojazdami czy uprawnie-
niami dla kierowców można 
więc będzie załatwić także przed 
pójściem do pracy – tłumaczy 
Marcin Odolczyk, rzecznik pra-
sowy Starostwa. 

Jednocześnie warto przy-
pomnieć, iż w pozostałe dni ty-
godnia tj. od wtorku do piątku 
godziny pracy wydziału pozo-
stają bez zmian tj. godz. 8.00 
– 16.00, kasa czynna do godz. 
15.30. Pozostałe Wydziały Sta-
rostwa czynne są w dotych-
czasowych godzinach tj. w po-
niedziałki od godz. 10.00 do 
18.00, zaś od wtorku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

W transporcie otwarte dłużej

W siedzibie Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie, w 
środę 27 listopada miała miejsce 
miła uroczystość, podczas której 
wręczono dyplomy stypendy-
stom Prezesa Rady Ministrów 
rejonu warszawskiego na rok 
szkolny 2019/2020. W spotka-
niu uczestniczyła młodzież z 
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego.  

Stypendia premiera przyznawane 
są uczniom otrzymującym pro-
mocję z wyróżnieniem, uzyskując 
przy tym najwyższą w danej szko-
le średnią ocen lub tym, którzy 

wykazują szczególne uzdolnie-
nia w co najmniej jednej dziedzi-
nie wiedzy, osiągając w niej naj-
wyższe wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach wiedzy co najmniej 
wyniki dobre. W gronie nagro-
dzonych znaleźli się uczniowie 
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w So-
chaczewie. Najlepszym uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego w 
ZS RCKU został Krzysztof Re-
min, uczeń klasy III a, stypen-
dium otrzymała również Wikto-
ria Makowiecka, uczennica klasy 
III Technikum Grafi ki i Poligrafi i 
Cyfrowej. Gratulujemy!

Stypendyści premiera
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Źle skończyła się dla 
22-latka okazana uprzej-
mość. W połowie listopada 
podwiózł � rmowym autem 
trzech mężczyzn do Kozło-
wa Biskupiego. Podwózko-
wicze wykorzystali jednak 
chwilę nieuwagi kierowcy 
i kiedy wysiadł on z samo-
chodu, odjechali.

Już dwa dni później policjanci 
zatrzymali 33-letniego miesz-
kańca gminy Teresin, który po-
ruszał się skradzionym autem. 
Kierowca był zaskoczony całą 
sytuacją. Samochód kupił oka-

zyjnie jeszcze w dniu, kiedy po-
jazd ten został skradziony. Nie 
przypuszczał, że pochodzi z 
przestępstwa. Kierowca usły-
szał zarzut nieumyślnego pa-
serstwa.

Policjanci szybko ustalili, że 
za kradzież pojazdu odpowiada 
37-letni mieszkaniec Sochacze-
wa i jego 26-letni kolega. Oby-
dwaj usłyszeli już w prokura-
turze zarzuty kradzieży toyoty, 

której dopuścili się wspólnie i w 
porozumieniu. 

Starszy z mężczyzn popeł-
nił przestępstwo znajdując się w 
warunkach recydywy. Policjan-
tom znana jest też tożsamość 
trzeciego z mężczyzn biorącego 
udział w kradzieży samocho-
du. Jest tylko kwestią czasu, kie-
dy zostanie zatrzymany i usły-
szy zarzuty. 

Za popełnione przestęp-
stwo każdemu z mężczyzn gro-
zi do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Odzyskane auto zostało 
już zwrócone właścicielo-
wi. (seb)

Trzydzieści dziewięć zarzu-
tów oszustwa usłyszał ostat-
nio 28 – letni mieszkaniec 
Sochaczewa sprzedający ro-
wery, których w rzeczywisto-
ści nie posiadał. Nie były to 
jego pierwsze przewinienia. 
Policjanci już dwa lata temu 
stawiali mu zarzuty za liczne 
oszustwa. Grozi mu do 8 lat 
pozbawienia wolności.

W 2017 roku mężczyzna wy-
stawiał na różnych portalach 
internetowych duże ilości gło-
śników bluetooth oraz telefo-
nów komórkowych. Osoby, 
które płaciły za sprzęt od 180 
do 1500 złotych, nie otrzy-
mywały zamówionego i opła-
conego towaru. Kryminalni 
ustalili wtedy, że mężczyzna 
oszukał ponad 30 osób z ca-
łej Polski. Usłyszał zarzuty i 
przyznał się do popełnionych 
przestępstw.

Chęć łatwego zysku była 
silniejsza od zdrowego roz-
sądku, bo rok później na 
portalu społecznościowym 
zaczęły pojawiać się ogło-
szenia dotyczące sprzedaży 
damskich rowerów. W ten 
sposób zostało oszukanych 
18 osób.

W maju 2019 roku w Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Sochaczewie przedstawio-
no mu 33 zarzuty oszustwa 
przy sprzedaży nowych ro-
werów górskich, miejskich 
oraz dziecięcych. Atrakcyjna 
cena przyciągnęła wiele osób. 
Podobnie jak w przypadku 
głośników, telefonów i rowe-
rów damskich, mimo zapłaty, 
towar nigdy nie dotarł.

Policjanci cały czas pra-
cowali nad sprawą interne-
towego oszusta, którym jest 
28 - letni mieszkaniec So-
chaczewa. Ostatnio policjan-
ci przedstawili mu kolejnych 
39 zarzutów „rowerowych” 
oszustw. Mężczyzna przy-
znał się do popełnionych 
przestępstw. Grozi mu do 8 
lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają! 
Przed zakupem przez internet 
zawsze sprawdzajmy opinie in-
nych klientów o sprzedającym. 
Nieufność powinna wzbudzić 
bardzo niska cena w porówna-
niu do wartości produktu. Za-
chowajmy czujność, zwłaszcza 
że niektórzy już rozpoczęli za-
kupy prezentów na święta Bo-
żego Narodzenia.

mł. asp. A. Dzik

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Na mężczyźnie ciążą za-
rzuty włamania i kradzie-
ży, a także przywłaszcze-
nia roweru. Policja wraz z 
prokuraturą ustalają teraz, 
czy 28-letni mężczyzna ma 
związek z podobnymi prze-
stępstwami na terenie po-
wiatu. 

Policjanci   zatrzyma-
li podejrzanego na począt-
ku listopada, po tym jak 
wszedł na teren jednej ze 
szkół i ukradł dzieciom kil-
kadziesiąt złotych i dwa te-
lefony komórkowe. Jak 
powszechnie wiadomo na-
mierzyć telefon komórko-
wy po numerze IMEI jest 
w dzisiejszych czasach dość 
łatwo, więc przestępca krót-
ko cieszył się ze swoich zdo-
byczy. Zaledwie kilka dni 
po opisanych wydarze-
niach trafi ł w ręce policji. 
Podczas zatrzymania funk-
cjonariuszy zdziwiło, że w 
mieszkaniu podejrzanego 
znajduje się specjalistycz-
ny sprzęt fryzjerski, jednak 

nie mieli wtedy informacji, 
jakoby pochodził on z prze-
stępstwa.   Zatrzymanemu 
przedstawiono więc zarzut 
kradzieży, do którego się 
przyznał i pewnie spokojnie 
czekałby na wyznaczenie 
terminu sądowej rozprawy, 
gdyby nie wydarzenia kolej-
nych dni.

Zaledwie dzień później 
do sochaczewskiej komendy 
wpłynęło zgłoszenie o wła-
maniu do domu jednoro-
dzinnego w gminie Teresin. 
Jak zawiadomiła osoba zgła-
szająca, nieznany sprawca 
dostał się na teren jej posesji 
skąd ukradł rower, odzież, 

elektronarzędzia i sprzęt do 
stylizacji włosów. Policjan-
ci z miejsca skojarzyli narzę-
dzia fryzjerskie, które dzień 
wcześniej miał przy sobie 
28-latek. Jakby tego było 
mało, mężczyzna najwyraź-
niej niewiele robił sobie z sy-
tuacji, w której się znalazł, 
bo tego samego dnia poli-
cjantka z Teresina zauwa-
żyła, że podejrzany właśnie 
jeździ na rowerze pocho-
dzącym z włamania. Spraw-
ca od razu został zatrzyma-
ny i osadzony w policyjnym 
areszcie.

W   t ra kcie   da lsz ych 
czynności okazało się, że 

złodziej ma na sumieniu 
także inne wybryki. Jeszcze 
przed okradzeniem dzieci 
w szkole pożyczył od zna-
jomego rower wart oko-
ło 2 tys. zł, ale go nie od-
dał. Właściciel wielokrotnie 
prosił o zwrot jednośladu. 
Bezskutecznie, bo sprawca 
najwyraźniej sprzedał po-
życzony sprzęt.

Po tym wszystkim 28-la-
tek został doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w 
Sochaczewie. Usłyszał za-
rzuty kradzieży, kradzie-
ży z włamaniem, a tak-
że przywłaszczenia mienia. 
Na wniosek prokuratury, po 
zapoznaniu się z zebranym 
materiałem dowodowym, 
sąd zdecydował o zastoso-
waniu wobec niego środka 
zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztu. Po-
dejrzany spędzi za kratami 
najbliższe trzy miesiące. Po-
licjanci i prokuratorzy usta-
lają teraz, czy mężczyzna 
nie odpowiada za inne po-
dobne przestępstwa, do któ-
rych doszło na terenie po-
wiatu sochaczewskiego. 

Policjanci patrolując ulice Sochaczewa zauważyli podejrza-
nie wyglądającego kierowcę prowadzącego suzuki. Pojazd 
został zatrzymany do kontroli. Przeczucie funkcjonariuszy 
nie zawiodło. W wyniku kontroli drogowej okazało się, że 
za kierownicą siedzi osoba, która ma zaledwie 16 lat. Młody 
mieszkaniec Sochaczewa  „pożyczył” samochód od mamy, 
bez jej wiedzy i pod jej nieobecność. Sprawa nieletniego tra-
fi  do sądu rodzinnego.  (seb)

27 listopada około godziny 
5.20 na skrzyżowaniu ul. War-
szawskiej z ul. Staszica doszło 
do zderzenia Volkswagena 
Craftera z autobusem. W wy-
niku wypadku dwie osoby tra-
� ły na obserwację do szpitala. 

- Zdarzenie drogowe na ul. 
Warszawskiej zakwalifi kowane 
zostało jako wypadek, nie ko-
lizja - powiedziała nam ofi cer 
prasowy KPP w Sochaczewie 
Agnieszka Dzik. - W tej sytu-
acji na miejsce musiała dotrzeć 
grupa dochodzeniowa, któ-
ra wykonała odpowiednią do-
kumentację. Ocenione zostały 
drogi hamowania i tor porusza-

nia się pojazdów. Sporządzone 
odpowiednie szkice. Niestety, 
z uwagi na konieczność prze-
prowadzenia tych wszystkich 
czynności bez usuwania z dro-
gi biorących udział w zdarzeniu 
pojazdów, utrudnienia w ruchu 
na tym skrzyżowaniu potrwały 
do godziny 10.00.

Ze wstępnych ustaleń po-
licji wynika, że do wypadku 
doszło, gdyż kierujący Volks-
wagenem Craft erem, jadąc uli-
cą Staszica, nie udzielił pierw-
szeństwa poruszającemu się ul. 
Warszawską w stronę ul. Płoc-
kiej autobusowi. W wyniku 
zderzenia kierowca busa i jego 
pasażer trafi li do szpitala. (seb)

Przywłaszczył rower 
kolegi i okradł dzieci
28-latek najwyraźniej za nic miał sobie prawo własności. Nie był przy tym 
wybredny. Poza pieniędzmi, odzieżą czy elektronarzędziami potrafi ł ukraść 
np. sprzęt do stylizacji włosów. Teraz grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności, 
a na przemyślenie swojego postępowania będzie miał na pewno najbliższe trzy 
miesiące, które spędzi w areszcie.

Chciał pomóc, stracił samochód

Pożyczył samochód od mamy

Wypadek na Warszawskiej

Kolejne zarzuty 
dla internetowego oszusta
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Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Samorząd z rocznym budżetem 
na poziomie 180 mln złotych to 
dla banków więcej niż pożąda-
ny klient. By koszty prowadze-
nia rachunku miasta były jak 
najniższe, co kilka lat ogłaszany 
jest przetarg na kompleksową 
obsługę budżetu. Tym razem 
poszukiwano banku, który zaj-
mie się rachunkami, przelewa-
mi, wypłatami zasiłków i miej-
skimi lokatami w okresie od 1 
grudnia 2019 r. do 30 listopa-
da 2023 r. Postępowanie wygrał 
Bank Spółdzielczy w Sochacze-
wie. W związku z tym zmienia-
ją się numery wszystkich kont 
Urzędu Miejskiego, ale też szkół 
podstawowych,   przedszko-
li, żłobka, MOPS, Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej, Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy, ZKM, MOSiR, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Socha-
czewskiego Centrum Kultu-
ry, Miejskiego Zespołu Ekono-
miczno–Administracyjnego. 

Stałe zlecenie do zmiany
Bank Spółdzielczy będzie 
musiał w krótkim czasie 
otworzyć około 22600 kont i 

subkont powiązanych z bu-
dżetem miasta. Nowe będą 
indywidulane konta podat-
kowe oraz śmieciowe. Od 
grudnia br. wypłatą zasił-
ków i świadczeń przyzna-
wanych przez MOPS także 
zajmie się Bank Spółdziel-
czy. Ratusz i bank czeka bar-
dzo poważna operacja nie 
tylko wygenerowania tylu 
kont, ale także powiadomie-
nia o tym fakcie mieszkań-
ców, a to szczególnie ważne 
dla osób, które korzystają z 
bankowości elektronicznej, 
w tym ze stałych zleceń wy-
konywanych automatycznie 
konkretnego dnia, na wska-
zany przez klienta rachu-
nek. 

Subkonta śmieciowe
Po wejściu w życie rewolu-
cji śmieciowej, przerzuca-
jącej na samorządy odpo-
wiedzialność za zgodne z 
prawem zbieranie, transport 
i utylizację odpadów, opłaty 
z tego tytułu wnoszone były 
przez mieszkańców na jed-
no wspólne konto. Kilka lat 
temu ratusz usprawnił roz-
liczanie i uruchomił każdej 
rodzinie, każdej wspólnocie 
i spółdzielni mieszkanio-
wej indywidulane subkonto. 
Powstało ich ok. 5,5 tysią-

ca. Ich numery też się zmie-
nią. Ratusz musi uruchomić 
ponad pięć tysięcy nowych 
rachunków, zawiadomić o 
tym osoby płacące za śmie-
ci, a to z pewnością nie zaj-
mie kilku dni. 

- Najbliższa rata opłaty 
śmieciowej, za ostatnie dwa 
miesiące kończącego się 
roku, powinna zostać zapła-
cona do 15 grudnia. Prosi-
my o wnoszenie należności 
na dotychczas funkcjonu-

jące, stare subkonta, ponie-
waż do tego czasu Wydział 
Ochrony Środowiska nie 
będzie w stanie przygoto-
wać ponad pięciu tysięcy 
pism. Zaadresowanych do 
każdej rodziny, ze wskaza-

niem nowego numeru jej 
rachunku. Termin kolej-
nej raty przypadnie w po-
łowie lutego i liczę, że już 
wówczas uda się dostarczyć 
do wszystkich stosowne za-
wiadomienia – mówi na-
czelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Agnieszka To-
maszewska. 

Subkonta podatkowe
Od kilku lat każda rodzina 
ma założone subkonto o in-
dywidualnym numerze, na 
które wnosi opłaty z tytułu 
podatku od nieruchomości. 
Osobne konto mają właści-
ciele domów, osobne każ-
da wspólnota i spółdzielnia 
mieszkaniowa. I niestety te 
rachunki także muszą zo-
stać zastąpione nowymi.

- Czeka nas bardzo po-
ważna operacja urucho-
mienia tysięcy subkont i 
przygotowania takiej samej 
liczby decyzji podatkowych, 
już z nowymi kontami. Jak 
co roku decyzje będą do-
starczane do każdego po-
datnika do domu. Pierw-
sze zawiadomienia powinny 
trafi ć do mieszkańców w 
połowie stycznia – mówi 
kierownik Referatu Podat-
kowego UM Renata Rosiń-
ska-Pietrzak. 

Sochaczewski ratusz szuka 
schroniska, które od stycz-
nia do końca grudnia 2020 
roku zajmie się komplek-
sową opieką nad bezdom-
nymi zwierzętami z terenu 
miasta. Obecnie takie usłu-
gi świadczy samorządowi 
schronisko SUEZ z Płocka, 
z którym umowa kończy się 
31 grudnia i które również 
może przystąpić do prze-
targu.

Miasto chce, aby wyłonione 
schronisko zapewniło cało-
dobowe zabieranie bezdom-
nych zwierząt domowych z 
terenu miasta, przez 24 go-

dziny na dobę i 7 dni w ty-
godniu. Będzie ono zobo-
wiązane do prowadzenia 
szczegółowej ewidencji zwie-
rząt, ich czipowania w ciągu 
doby od momentu przyjęcia 
do schroniska, zapewnienia 
podopiecznym   właściwego 
wyżywienia,   całodobowe-
go dostępu do świeżej wody, 
sprawowania   opieki   wete-
rynaryjnej   (kwarantanna, 
odpchlenie,   odrobaczenie, 
szczepienia, sterylizacja i ka-
stracja) oraz aktywnego po-
szukiwania rodzin gotowych 
przyjąć psiaki pod swój dach. 
Tak jak dotychczas zgłosze-
nia o błąkających się psach 

przekazywane   będą   tele-
fonicznie przez pracowni-
ków Wydziału Infrastruktu-
ry Miejskiej lub monitoringu 
miejskiego, gdzie funkcjonu-
je całodobowy interwencyjny 
telefon.

- Szukamy wyspecjalizo-
wanej fi rmy lub organizacji 
prowadzącej schronisko, któ-
ra zapewni transport, otoczy 
zwierzę opieką weterynaryj-
ną świadczoną przez wykwa-
lifi kowany personel, zadba 
też o właściwą socjalizację 
zwierząt. Zależy nam na sze-
rokiej akcji adopcyjnej, by psy 
nie przebywały w schronisku 
miesiącami czy latami, dlate-

go chcemy, aby najpóźniej w 
dwa dni po przyjęciu psiaka 
pracownicy schroniska wy-
konywali mu zdjęcia, prze-
syłali je do nas wraz z opisem 
zwierzęcia. Nieraz zdarzało 
się, że pies uciekł z podwórka, 
zgubił na spacerze, a po kilku 
dniach jego właściciel, dzię-
ki ogłoszeniom w internecie, 
odnajdował swego pupila - 
mówi wiceburmistrz Dariusz 
Dobrowolski. 

Ratusz chce, by schroni-
sko było zlokalizowane w od-
ległości nie większej niż 70 km 
od Sochaczewa, nasze psia-
ki mieszkały w boksach prze-
znaczonych   maksymalnie 

dla dwóch zwierząt, wyposa-
żonych w ocieplone budy, a 
szczeniaki były oddzielone od 
dorosłych zwierząt. 

- Dobro zwierząt leży 
nam na sercu i nie mamy za-
miaru na nich oszczędzać. 
Ustalając, kto złożył najlepszą 
ofertę, weźmiemy pod uwa-
gę trzy czynniki - cenę, ale 
też wskaźnik adopcji zwie-
rząt w 2019 roku oraz czas 
od zgłoszenia faktu, że w da-
nym miejscu widziany był 
bezdomny pies, do wyjazdu 
ekipy, która go przejmie, za-
pewni ciepłą budę, wodę, je-
dzenie i leczenie. Taki system 
premiuje podmioty, które ak-

tywnie szukają psiakom no-
wych domów oraz nie każą 
na siebie czekać, gdy trzeba 
pilnie zaopiekować się zabłą-
kanym psem - dodaje wice-
burmistrz. 

I dodaje, że przez dwa-
dzieścia lat miasto, jako je-
dyny samorząd w powiecie, 
utrzymywało własne schro-
nisko. 

- W tej chwili nie może-
my prowadzić Azorka, nie z 
naszej winy dobrze funkcjo-
nująca placówka jest wyga-
szana, ale pieniądze na opiekę 
nad bezdomnymi zwierzęta-
mi są i będą - zapewnia. 

(daw)

Miasto ogłosiło przetarg na schronisko

Nowy bank, nowe konta
Przez lata obsługą bankową budżetu miasta, w tym podległych mu placówek oświaty, jednostek kultury, sportu i pomocy 
społecznej, zajmował się Bank PEKAO S.A. Przez najbliższe cztery lata, począwszy od 1 grudnia, za obsługę wszystkich 
płatności odpowiedzialny jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie mieszczący się przy ulicy Reymonta 18.

Stare konto główne o numerze 90 1240 1822 1111 0000 0719 8427 – będzie aktywne tylko do 31 grudnia 
2019 roku. Nowe konto główne UM o numerze 77 9283 0006 0043 0197 2000 0020 – przyjmuje wpłaty od 
1 grudnia 2019 roku. Trafiają na nie m.in. opłaty skarbowe, za dzierżawę gruntów, zajęcie pasa drogowego, 

wieczyste użytkowanie, ustawienie reklamy na gruncie miasta, za wydanie licencji alkoholowych itd.
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Trwający w naszym mieście 
projekt pt. „Latarnicy2020.
pl” prowadzi edukację cyfro-
wą osób w wieku 44-64 lata 
oraz powyżej 65 roku życia. 
Udział w warsztatach jest 
bezpłatny, a o tematyce za-
jęć zdecydują sami kursanci. 

Zajęcia odbywają się we 
wtorki od godz. 15.00 w  sali 
konferencyjnej urzędu mia-
sta. W ich tracie instrukto-
rzy szczególny naciska kła-
dą na korzystanie z e-usług 
publicznych oraz stworze-
nie uczestnikom możli-
wości szerszych interakcji  
społecznych dzięki wyko-
rzystaniu internetu. 

Z pomocą prowadzą-
cych szkolenia - tytuło-
wych latarników - moż-
na się dowiedzieć również 
o bezpieczeństwie w sieci, 
bankowości internetowej, 
wyszukiwaniu informa-
cji, poczcie elektronicz-
nej. Tak naprawdę zakres 
tematów jest nieskończo-
ny - wszystko zależy od 
już posiadanych umiejęt-
ności i oczekiwań kursan-
tów. Na koniec szkolenia 
jego uczestnicy otrzyma-
ją certyfikaty. Więcej in-
formacji na temat „Latar-
n i ków 2 0 2 0 .p l ”    mo ż n a 
uzyskać pod numerem te-
lefonu 605-888-678. 

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Historię resortu polityki spo-
łecznej przypomniała naczel-
nik Wydziału Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia UM 
Joanna Kamińska. 

- Ogromnym problemem 
po I wojnie światowej było wy-
sokie bezrobocie, duża liczba 
inwalidów wojennych i rodzin 
poległych, czyli osób potrzebu-
jących szczególnego wsparcia, 
uregulowana musiała być tak-
że kwestia migracji. To wszystko 
wymagało konkretnych rozwią-
zań. 3 stycznia 1918 r. Rada Re-
gencyjna Królestwa Polskiego 
utworzyła Ministerstwo Opie-
ki Społecznej i Ochrony Pracy - 
mówiła Joanna Kamińska.

Na przestrzeni stu lat resort 
wielokrotnie zmieniał swoją 
nazwę - ostatni raz w 2015, kie-
dy to utworzono ministerstwo  
rodziny, pracy i polityki  spo-
łecznej. Od niemal 30 lat Dzień 
Pracownika Socjalnego jest ob-
chodzony 21 listopada.

Uroczystość odbyła się w 
klubie Kontrast w Sochaczew-
skim Centrum Kultury, a przy-
byli na nią burmistrzowie, rad-
ni, przedstawiciele placówek 
pomocowych, pracownicy sa-
morządowi, działacze organi-
zacji pozarządowych i potężne 
grono wolontariuszy. Duża ich 
część otrzymała nagrody i pi-
semne podziękowania.

Burmistrz Piotr Osiecki 
w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na to, że Sochaczew dys-
ponuje różnorodną pomocą in-
stytucjonalną. Mamy Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Żłobek Integracyjny, 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej. Każda z tych pla-
cówek ma inne zadania, ale 
wszystkie zostały powołane w 
trosce o drugiego człowieka. 

- Mimo tej bogatej ofer-
ty nadal pozostaje duża prze-
strzeń do działalności wolon-
tariackiej. Dlatego bardzo się 

cieszę, że jest z nami tak duże 
grono młodych osób, które w 
coraz większym stopniu wspie-
rają nas w działaniach społecz-
nych, że są przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych, m.in. 
Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, również obchodzącego swo-
je 100-lecie. Wierzę, że dzięki 
wam wszystkim, nie ma w So-
chaczewie osób, które nie mia-
łyby szans na pomoc - mówił 
Piotr Osiecki.

Do gratulacji przyłączyła 
się naczelnik Joanna Kamińska, 
która dziękowała także pracow-
nikom swojego wydziału. To ta 
jednostka odpowiada za wypła-
ty wielu świadczeń, na przykład 
500+, 300+, dodatków miesz-
kaniowych, energetycznych, za 
miejskie programy prozdrowot-
ne - akcję szczepień przeciw gry-
pie dla seniorów, badania mam-
mografi czne. To w tym wydziale 
załatwimy sprawy związane z 
projektami karty mieszkańca, 
seniora, weterana czy problemy 
dotyczące uzależnień.

Dzień Pracownika Socjal-
nego zakończył występ zna-
nego już w Sochaczewie Erica 
Folly, który zabrał uczestników 
w klimatyczny świat piosenki 
francuskiej, hiszpańskiej, przy-
pominając wielkie muzyczne 
przeboje. Sądząc po reakcji sali, 
dla pracowników socjalnych 
było to wyjątkowe popołudnie.

Koleje Mazowieckie zapo-
wiadają kolejne zmiany w 
rozkładzie jazdy pociągów. 
Zaczną one obowiązywać 
15 grudnia. Korekta doty-
czy także linii Warszawa-
-Łowicz Główny.

Na większości linii rozkład 
ma być zbliżony do obec-
nie obowiązującego, a zmia-
ny podyktowane są głównie 
pracami modernizacyjnymi. 

Na linii nr R3 Warszawa 
- Łowicz Główny utrudnie-
nia dotkną odcinka Socha-
czew - Łowicz. W związku z 

tym za niektóre pociągi będą 
kursowały autobusy. Zostaną 
uruchomione autobusy przy-
spieszone zatrzymujące się na 
stacjach pośrednich Bednary 
i Mysłaków oraz takie, które 
zatrzymają się na wszystkich 
stacjach i przystankach. 

Na 15 marca przyszłego 
roku PKP PLK S.A. planu-
je rozpoczęcie przebudowy 
stacji Ożarów Mazowiecki, 
co będzie się wiązało z ko-
lejnymi utrudnieniami w 
ruchu pociągów. Następ-
na korekta rozkładu nastąpi 
więc 15 marca 2020 r. (sos)

Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Sochaczewie podpisał 
umowy na realizację kolejnego 
zadania związanego z infra-
strukturą wodną. Tym razem 
roboty prowadzone będą w ul. 
Polnej i Kochanowskiego. 

W ramach inwestycji w tych 
dwóch ulicach wykonana zo-
stanie przebudowa sieci wo-
dociągowej o łącznej długości 
147 m, wymiana istniejącej sie-
ci wodociągowej o długości ok. 
150 m w ulicy Jana Kochanow-
skiego i ponad 240 m w ulicy 
Polnej wraz z przepięciem ist-
niejących przyłączy wodocią-
gowych. Łącznie będzie to po-
nad 540 m wodociągu.

ZWiK informuje, że wy-
miana i przebudowa sieci 
wodociągowej jest koniecz-
na z uwagi na jej zły stan 
techniczny. Prace w prze-
ważającej mierze prowadzo-
ne będą metodą bezwyko-
pową, tak aby do minimum 
ograniczyć uciążliwości dla 
mieszkańców   wspomnia-
nych ulic.

Wykonawca robót bu-
dowlanych - Zakład Usłu-
gowy MARTEL s.c. z Brwi-
nowa planuje przystąpić do 
realizacji inwestycji z po-
czątkiem grudnia. Łączna 
wartość robót wyniesie bli-
sko 350 tys. zł. 

(sos)

Daj się przeszkolić 
latarnikom

Polna i Kochanowskiego 
jeszcze w grudniu

Zmiany w rozkładzie 
od 15 grudniaW trosce o drugiego 

człowieka
Podobnie jak wiele instytucji powstałych zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.,
służby socjalne mają stuletnią tradycję. Zmieniały się ich nazwy, ale idea wciąż pozostaje ta sama 
- pomagać ludziom, towarzyszyć im w trudnych sytuacjach, podnosić jakość życia. 21 listopada 
pracownicy socjalni obchodzili swoje święto, podczas którego doceniono ich trudną pracę.

Nagrodzeni:
WOLONTARIUSZE: Wiktoria Bednarska, Agnieszka Ada-
miak, Dominika Kuciarska, Eliza Olejniczak, Angelika Szczy-
pińska, Wiktoria Umiastowska, Weronika Gołaszewska, 
Patryk Majewski, Adrian Chłystek, Jarosław Głodek
ŚWIETLICE I JADŁODAJNIA: Teresa Przybylska - prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddział w Sochaczewie, Iwona 
Woźnicka-Pietrzak - TPD Boryszew, Henryka Walczak - TPD 
Chodaków, Wiesława Rosińska - TPD Trojanów, Jolanta 
Pietrzak - świetlica Caritas w parafi i św. Wawrzyńca, Monika 
Sidor - kierownik świetlicy „KLEKS”, Teresa Połeć - Jadłodaj-
nia Matki Teresy z Kalkuty przy kościele św. Wawrzyńca  
PRACOWNICY SOCJALNI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Zofi a Berent - dyrek-
tor, Agata Baczyńska, Małgorzata Mitręga, Jolanta Klekowic-
ka, Danuta Łapczyńska, Anna Kuzińska
Środowiskowy Dom Samopomocy: Joanna Majewska - 
dyrektor, Aneta Ciołkowska, Marcin Cybulski
Dzienny Dom Pomocy Społecznej: Teresa Michałowska - 
dyrektor, Jadwiga Orczyk-Miziołek, Anna Ząbczyńska
Miejski Żłobek Integracyjny: Ewa Lembke - dyrektor, Mal-
wina Archacka, Sylwia Kisiołek, Agnieszka Pietrak, Lucyna 
Miękus, Paulina Majewska

Przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek gratuluje pracownikom MOPS

Dla służb socjalnych zaśpiewał Eric Folly



3 grudnia 2019  nr 25 (1351)12
SOCHACZEWSKA

WYDARZENIA

Jeszcze tylko do piątku 6 
grudnia Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą przyjmuje prace 
na XXVI Konkurs na Szop-
kę Bożonarodzeniową. Te-
matem tegorocznej edycji 
jest szopka tradycyjna wy-
rażona słowami: „Gdy się 
rodziłeś, Panie”.

Organizatorzy   oczekują 
od   uczestników   stworze-
nia szopek bożonarodze-
niowych w ciekawych aran-
żacjach, zgodnie z duchem 
historii. Szopki nie powin-
ny przekraczać wymiarów 
50x70 cm w podstawie. 

W konkursie mogą wziąć 
udział dzieci (3-6 oraz 7-13 
lat),   młodzież   (kategoria 
wiekowa 14-18 lat) oraz oso-
by dorosłe. Zgłaszać można 
prace wykonane indywidu-
alnie, przygotowane przez 
maksymalnie trzyosobowe 
zespoły oraz szopki rodzin-
ne. Szczegółowy regulamin 
konkursu oraz sposób opi-
sania szopki jest dostępny w 
muzeum i na jego stronie in-
ternetowej www.muzeum-
sochaczew.pl. 

Prace można zgłaszać do 
6 grudnia. Rozstrzygnięcie 
konkursu zaplanowano na 
sobotę 14 grudnia. (sos) 

23 listopada w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Chodako-
wie odbył się VII Przegląd Pio-
senki Harcerskiej i Zuchowej 
„Spirala”. Tematem tegorocz-
nej edycji były między innymi 
pieśni i piosenki o tematyce 
patriotycznej, a to ze względu 
na obchody 80. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. Wyda-
rzenie, jak co roku, przygoto-
wała 1 Drużyna Harcerska im. 
św. o. Maksymiliana Kolbego 
w Teresinie.

W przeglądzie wzięły udział 
dwie gromady zuchowe i 13 
drużyn harcerskich. Zachwy-
cały nie tylko z uczuciem wy-
śpiewane piosenki, ale też 
ciekawa choreografi a oraz 
barwne stroje. Na sali poja-
wili się również rodzice, któ-
rzy dopingowali swoje pocie-
chy. Podczas występów w tle 
wyświetlano fi lmy, stylizowa-
ne na archiwalne, przygotowy-

wane przez harcerzy w ramach 
zadania przedrajdowego na 48. 
Mazowiecki Rajd Szlakami 
Walk nad Bzurą.

Dodatkową atrakcją im-
prezy były przeprowadzane w 
przerwach quizy patriotycz-
ne, podczas których obecni na 
widowni uczestnicy i goście 
musieli wykazać się znajomo-
ścią najważniejszych faktów 
z dziejów Polski. Odpowiedzi 
udzielano w dość nieszablono-
wy sposób - poprzez wstanie z 
krzeseł na „tak” lub pozostając 
w pozycji siedzącej, jeśli odpo-
wiedź była na „nie”.

Na zakończenie wszyscy 
wykonawcy za swoją pracę nad 
artystyczną i grafi czną stroną 
prezentacji otrzymali gromkie 
okrzyki oraz pamiątkowe sta-
tuetki i dyplomy, które wręczył 
komendant Hufca ZHP Socha-
czew harcmistrz Krzysztof Wa-
silewski.

ZHP Sochaczew

Mikołajki mogą być jak z 
bajki - twierdzą organizato-
rzy i w taki sposób zachęca-
ją do odwiedzenia SCK:

„Święty Mikołaj zapra-
sza na MIKOŁAJKI 2019 
do swojej krainy. Więc nie 
czekaj i z wizytą do św. Mi-
kołaja w Sochaczewskim 
Centrum Kultury wpadaj! 
Tu moc niespodzianek dla 
wszystkich dzieci przygo-
towały elfy. Będą pierniczki 
dla każdego lukrowane i za-
bawy z artystami w pracow-
niach wyśmienite. Uszyjecie 
misie sami i zrobicie stro-
iki z szyszkami, a na choin-
kę ozdoby z origami. I wia-
domo, tego dnia listy do św. 
Mikołaja w skrzynkę będzie 
można włożyć, żeby później 
pod choinką wymarzony 
prezent otworzyć. 

A na holu dużym atrak-
cji też wiele - tu śniego-
we są „fotowycinanki” i 
ogromne, gigantyczne ko-
lorowanki. Wystąpią też 
artyści nasi - będą śpie-
wać świąteczne piosenki, 
historie bożonarodzenio-
we opowiadać. A gdy już 
się świątecznymi zabawa-
mi zmęczycie, to spektakl o 
poszukiwaniach św. Miko-
łaja zobaczycie. Gdzie Mi-
kołaj? - każdy pyta. Gdzie 
się podział, gdzie się scho-
wał? Ho, ho, ho - może ra-
zem go znajdziemy?

Po takim zaproszeniu 
pozostaje nam tylko poin-
formować, że (z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc) 
osoby zainteresowane udzia-
łem w wielkiej mikołajkowej 
zabawie powinny wcześniej 
zaopatrzyć się w darmowe 
wejściówki. Są one dostęp-
ne w sekretariacie Socha-
czewskiego Centrum Kul-
tury przy ul. 15 Sierpnia 83, 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w kramnicach przy 
ul. 1 Maja 21 oraz w Biurze 
Obsługi Klienta na parterze 
Urzędu Miejskiego w Socha-
czewie, ul. 1 Maja 16.

A oto szczegółowy pro-
gram imprezy „Z wizytą u 
św. Mikołaja”:

8 grudnia 2019 r. godz. 
15.30 - występ Orkiestry 
Dętej Sochaczew - dyry-
gent Justyna Piątkowska 
-Duraj i Sochaczewskiej 
Orkiestry Akordeonowej 
- dyrygent Ludwik Skrzy-
pek - sala koncertowa

godz. 15.30 - W pra-
cowniach św. Mikołaja 
(otwarte zajęcia artystycz-
ne), gdzie Elfy pomo-
gą dzieciom przygotować 
drobne upominki dla całej 
rodziny

* Gigantyczna koloro-
wanka

* Pracownia misiów św. 
Mikołaja

* Pracownia Elfów (rę-
kodzieło artystyczne: stro-
iki z szyszek, aureole anioł-
ków, ozdoby choinkowe z 
origami)

* Foto-budka św. Miko-
łaja - Pracownia Ekspery-
mentów Audiowizualnych 

* Poczta św. Mikołaja 
(dzieci piszą list do św. Mi-
kołaja)

16.00 - 16.20 - W trakcie 
trwania zajęć na scenie wy-
stąpi Dziecięcy Zespół Wo-
kalny - „Perełki” - przygo-
towanie Piotr Milczarek 

16.20 - 17.20 Spektakl 
dla dzieci: Open Day Junior 
- „W poszukiwaniu św. Mi-
kołaja”

17.20 - Życzenia burmi-
strza Piotra Osieckiego

Na fi nał występ Dziecię-
co-Młodzieżowego Zespołu 
Pieśni i Tańca „FOLKLO-
REK” - przygotowanie Ka-
tarzyna Proch i Kinga Przy-
bylska

godz. 18.00 - Wspólne 
wykonanie piosenki „Świeć, 
gwiazdeczko mała, świeć”. 

Podczas trwania kon-
certów od godz. 16.00 w sali 
koncertowej czeka na dzie-
ci Święty Mikołaj i zaprasza 
do wspólnego zdjęcia.

(opr. sos)

Akcja „Paczka do paczki” zbli-
ża się do ćwierćwiecza. Kolej-
ny rok nasza redakcja zbiera 
fundusze na bożonarodzenio-
wą pomoc dla podopiecznych 
świetlic środowiskowych To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Zachęcamy Państwa do wspar-
cia potrzebujących.

Od lat świetlice są miejscem, 
gdzie spotykają się dzieci po-
chodzące z domów boryka-
jących się z różnorodnymi 
problemami, rodzin wielo-
dzietnych lub trudnych wy-
chowawczo. To tam mogą 
odrobić lekcje, posilić się, a 
przede wszystkim porozma-

wiać o swoich kłopotach, spę-
dzić czas z rówieśnikami. W 
świetlicach,   stanowiących 
często namiastkę domu, orga-
nizowane są spotkania świą-
teczne, w tym oczywiście z 
okazji Bożego Narodzenia. 
Dzieci wystawiają jasełka, je-
dzą wspólną wieczerzę, po-

znają tradycje oraz otrzymują 
prezenty. Warto, by te chwile 
zostały przez nie zapamięta-
ne jako wyjątkowe. Zachęca-
my więc do wspólnego z nami 
pomagania. 

W tym roku zebrane pie-
niądze trafi ą bezpośrednio na 
konto sochaczewskiego TPD, 
które jest organizacją pożytku 
publicznego. Działacze TPD 
sami zdecydują, na co wydać 
pieniądze - czy będą to świą-
teczne paczki, zakup progra-
mów komputerowych, czy 
może interesująca wycieczka 
dla dzieci.

Wpłat dokonywać można 
do 20 grudnia na konto ban-

kowe TPD Oddział Powiato-
wy w Sochaczewie:  BS So-
chaczew 24 9283 0006 0006 
9515 2000 0010 z dopiskiem 
„darowizna na cele statuto-
we TPD”. 

Dodatkowo, dzięki uprzej-
mości PSS „Społem”, każdy kto 
chciałby pomóc, może dorzucić 
do wystawionych w sklepach 
PSS koszyków, zakupiony przez 
siebie artykuł. Cały zebrany 
asortyment dotrze do dziecia-
ków i rodzin potrzebujących 
wsparcia. Ta akcja trwa tylko do 
8 grudnia, dlatego bardzo liczy-
my na Państwa pomoc.

Koordynator akcji
Jolanta Śmielak-Sosnowska

Mikołajki mogą być jak z bajki
Urząd Miejski i Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 zapraszają w niedzielę 
8 grudnia o godz. 15.30 na miejskie mikołajki pod hasłem: „Z wizytą u św. Mikołaja”. 
Aby wziąć udział w imprezie, należy wcześniej zaopatrzyć się w bezpłatne wejściówki.

Dorzuć się do „Paczki” dla dzieci

Harcerskie śpiewanie

Czas na szopki
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Festiwal rozpoczął się 26 
listopada koncertem juro-
rów. Potem przez dwa dni 
w Państwowej Szkole Mu-
zycznej odbywały się prze-
słuchania uczestników. Do 
Sochaczewa przyjechało 
52 pianistów z 25 placówek 
reprezentujących publicz-
ne i niepubliczne szkoły 
muzyczne m.in. z Warsza-
wy, Elbląga, Olsztyna, Po-
znania, Żyrardowa i oczy-
wiście Sochaczewa. Byli 
też goście z Chetham’s 
School of Music z Manche-
steru. Znając swoje umie-
jętności pianiści sami wy-
bierali jeden z czterech 
zakresów repertuarowych, 
a na każdy z nich składa-
ły się utwory J. S. Bacha i F. 
Chopina. Ponieważ wiel-
cy kompozytorzy zostawi-
li potomnym szeroką pale-
tę muzycznych dzieł, przez 
dwa dni ze sceny PSM pły-
nęły menuety, preludia, 
polonezy, nokturny, ma-
zurki, walce, etiudy i balla-
dy. Wszystkie utwory nale-
żało wykonać bez pomocy 
nut, czyli z pamięci.

Zwycięzców XXVI fe-
stiwalu poznaliśmy 30 li-
stopada w czasie koncer-
tu laureatów. Otwierając 
wydarzenie dyrektor PSM 
Anna Wróblewska przy-
pomniała, że to już 27 spo-
tkanie młodych pianistów 
w murach tej szkoły, a jego 
organizacja była możli-
wa dzięki pomocy samo-
rządu miasta. Z kolei Jan 
Kadłubiski nawiązując 
do ducha i idei festiwalu 
przywołał słowa niemiec-
kiego kompozytora i dy-
rygenta Wilhelma Furtwa-
englera, zanotowane w 
1945 roku - „doskonałość 
i żywotność wielkich dzieł 
Chopina połączona z ab-
solutnym mistrzostwem 
techniki kompozytorskiej. 

Nikt inny mu w tym nie 
dorównuje. Pełnia wyrazu 
w każdym szczególe, pew-
ność w całości; te cechy je-
dynie Bach posiadał w tym 
stopniu, choć w innych re-
jonach muzyki”.

Wiceburmistrz Dariusz 
Dobrowolski pogratulował 
nie tylko nagrodzonym, 
ale wszystkim uczestni-
kom festiwalu i podkreślił, 
że jest dumny, iż samorząd 
miasta został głównym or-
ganizatorem tegorocznej 
edycji tego wydarzenia. 
Zapewnił, że w rocznym 
kalendarzu imprez kultu-
ralnych pierwsze miejsce 
zajmuje właśnie festiwal 
pianistyczny.

W tym roku w jury obok 
Jana Kadłubiskiego zasiedli 
związani z festiwalem od lat 
Andrzej Dutkiewicz (Pol-
ska), Dorian  Leljak (Serbia - 
Chorwacja), Murray  McLa-
chlan (Wielka  Brytania) i 
po raz pierwszy Irene Vene-
ziano z Włoch. 

Co roku jeden uczeń 
PSM w Sochaczewie, któ-
ry został przez jury oce-
niony najwyżej, otrzymuje 
Stypendium Starosty So-
chaczewskiego. Kolejny raz 
otrzymała je Natalia Donat. 

30 listopada z zapro-
szenia na koncert finałowy 
skorzystali m.in. wicebur-
mistrz Dariusz Dobrowol-
ski, wiceprzewodniczą-
cy rady miasta Arkadiusz 
Karaś, wicestarosta Tade-
usz Głuchowski, naczelnik 
Wydziału Kultury, Tury-
styki i Promocji Miasta Jo-
anna Niewiadomska-Ko-
cik.

Festiwal zorganizowa-
li: Urząd Miejski i PSM w 
Sochaczewie. Jego koor-
dynatorką była Agnieszka 
Hejduk-Domańska. Wyda-
rzenie wspierali m.in. sta-
rosta sochaczewski i Sto-
warzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej. 

Za nami piąta edycja Dzie-
cięcej Strefy Kreatywno-
ści - Artystyczne Kram-
nice. Ostanie w tym roku 
spotkania przypadły na 
24 listopada, kiedy dzieci 
spotkały się z Teatrem Co-
nieco, i 1 grudnia, na który 
to dzień przypadły warsz-
taty muzyczne i artystycz-
ne.

W ostatnią niedzielę listopa-
da kramnice odwiedził Te-
atr Conieco. Aktorzy Ewa i 
Marian Ołdziejewscy, zapre-
zentowali poruszający i po-
uczający spektakl „Królem 
być i przyjacielem”, czyli baj-
kę o tym, że wszystkich na-
leży traktować życzliwie, by 
mieć przyjaciół, a nie wro-
gów. Przedstawienie urzekło 
młodych widzów, szczegól-
nie, że animatorzy zręcznie 
tchnęli życie w wydawałoby 
się zwykłe przytulanki.

Z kolei w niedzielę 1 
grudnia motywem prze-
wodnim było kompono-

wanie. Dzieci wraz z Kata-
rzyną Orlińską poznawały 
tajniki tworzenia własnych 
ut worów   mu z ycz nych . 
Okazało się, że nie są do 
tego wcale potrzebne nuty 
i pięciolinia. Czasem wy-
starczy długa wstążka, a 
czasem narysowane na 
kartkach obrazki. Ogrom-
ną atrakcją była możliwość 
p os ł ucha n ia    os obi ś c ie 
skomponowanych utwo-
rów w wykonaniu prowa-
dzącej. 

W drugiej części za-
jęć pod okiem artysty pla-
styka Barbary Derdy dzieci 
tworzyły kompozycje tkac-
kie. Dzięki prostemu kro-
snu i kolorowym linkom 
uczestnicy poznali tajniki 
powstawania tkanin. Stwo-
rzyli w ten sposób piękne 
kolorowe zawieszki. Trady-
cyjnie już zajęcia spotkały 
się ze świetnym przyjęciem 
małych sochaczewian, któ-
rzy chętnie wzięli w nich 
udział. (seb)

Kramnice 
otwarte na dzieci

Festiwal za nami
W Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Mazowsze Chopina 
wystartowało ponad pięćdziesięciu uczestników. Jury, jak co roku, 
obradowało pod przewodnictwem prof. Jana Kadłubiskiego. Kolejny 
raz po Stypendium Starosty Sochaczewskiego sięgnęła Natalia Donat.

Festiwal rozpoczął koncert jurorów. Przy fortepianie Jan Kadłubiski

Nagrody wręczał m.in zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski

Kolejny raz stypendium starosty otrzymała Natalia Donat

Od prawie trzech dekad festiwal przyciąga tłumy publiczności
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Odznaczenie, ustanowione w 
sierpniu 2010 r. przyznaje Pre-
zydent RP na wniosek prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej 
działaczom opozycji niepodle-
głościowej z lat 1956-89. Uro-
czystość odbyła się 18 listopada 
w Bydgoszczy.

- Poczułam swego rodzaju 
ulgę, że cisza, jaka zapadła po 
jej śmierci, została przerwana. 
W czasie podniosłej uroczysto-
ści dużo mówiono o wolności i 
solidarności. Dla mojej zwyklej 
i niezwykłej Mamy te dwa ha-
sła w pewnym okresie stano-
wiły naczelny cel życia. Często 
kosztem własnego zdrowia czy 
rodziny poświęcała czas pro-
blemom innych. Niewątpliwie 
przyczyniła się do nastania wol-
ności, którą się teraz tak upaja-
my, ale o solidarności między-
ludzkiej często zapominamy 
- powiedziała nam Aniela Bry-
łowska.

Anna Król, legenda socha-
czewskiej „Solidarności”, de-
legatka Regionu Mazowsze na 
I Krajowy Zjazd Solidarności, 
który odbył się we wrześniu 
1980 r. w Gdańsku, radna Rady 
Miejskiej Sochaczewa I kaden-
cji, cieszyła się ogromnym sza-
cunkiem i autorytetem wśród 
kilkutysięcznej załogi Chemi-
texu”. Jej znajomi opowiadają, 
że potrafi ła jednakowo rozma-
wiać z dyrektorem, jak i pra-
cownikiem fi zycznym. Z każ-
dym znalazła wspólny język. 

Była sekretarzem Komi-
sji Zakładowej Solidarno-

ści w Chemitexie. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w 
1981 r. szykanowana, zatrzy-
mywana przez milicję i służ-
by bezpieczeństwa, poddawa-
na rewizjom, nie zaprzestała 
działalności opozycyjnej. Na-
dal kolportowała książki i pra-
sę podziemną, spotykała się z 
ludźmi z ogólnopolskiej „S”, 
przekazywała wiadomości z 
pierwszej ręki. Miała takie po-
parcie załogi, że nawet jej po-
lityczni wrogowie musieli się 
z nią liczyć w obawie, że naj-
większy w Sochaczewie zakład 
pracy zastrajkuje.

Anna Król, w wywiadzie, 
którego udzieliła naszej gaze-
cie w 2011 r., powiedziała, że 
16 miesięcy pierwszej  Solidar-
ności było dla niej najpiękniej-
szym okresem życia. Po przej-
ściu na emeryturę wycofała się 
z życia publicznego. Po długiej 
chorobie, przez wiele lat przy-
kuta do łóżka, zmarła 27 stycz-
nia 2018 r., w wieku 83 lat. Na-
dal jednak wiele osób pamięta 
jej bezkompromisową postawę, 
bezinteresowność i poświęce-
nie, ale także ogromne poczu-
cie humoru, którym nieraz roz-
ładowywała trudne sytuacje. 

Krzyż Wolności i Solidarności 
jest formą podziękowania i do-
cenienia, szkoda tylko, że nie za 
życia tej cichej bohaterki.

- Żyła w trudnych, ale cieka-
wych czasach. Nie wszystkich 
wtedy było stać na odwagę mó-
wienia prawdy i działania, za 
które groziła odpowiedzialność 
karna. Mam nadzieję, że kiedy 
wszyscy się już wykrzyczą, wy-
głoszą jedynie słuszne poglą-
dy, może nawet się pogodzą, to 
wrócimy do normalnych relacji 
międzyludzkich. Tego pragnę-
łaby moja Mama - dodaje Anie-
la Bryłowska.

„Wszystko jest wspomnie-
niem” - taki oto tytuł nosi 
trzecia, po „Kufrze wspo-
mnień” oraz „Wspomnie-
niach z dawnego Chodako-
wa”,  książka Waldemara 
Bronicza poświęcona hi-
storii dzielnicy i jej miesz-
kańców. W niedzielę 24 
listopada w Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą odbyła się 
jej o� cjalna premiera, po-
łączona ze spotkaniem au-
torskim.

Kolejny raz w swojej pu-
blikacji autor skupia się 
na elitach dawnej fabry-
ki sztucznego jedwabiu 
oraz charakterystycznych 
mieszkańcach   dzisiejszej 
sochaczewskiej   dzielni-
cy. Na kartach „Wszytko 
jest wspomnieniem” oży-
wają madame  Kozłowska, 
barwny ptak dawnego Cho-
dakowa, księgowy Wach z 
artystycznym   zacięciem, 
aktorka Liliana Lichtenste-
in czy inżynier Poznański. 
Waldemar Bronicz przy-
wołuje liczne anegdoty i za-
pomniane przez wielu opo-
wieści, jak np. taką, że, aby 
rozstrzygnąć krwawy spór 
miedzy właścicielem pudla 
a właścicielem boksera, in-
terweniować musiał sam 
dyrektor fabryki. Autor do-
skonale „czuje” opisywa-
ną przez siebie atmosferę. 
Nic zresztą dziwnego, sko-
ro od kilku pokoleń jego ro-
dzina mieszka w Chodako-

wie. Niedzielne spotkanie 
i jego frekwencja dowiodły 
jednak, że nie trzeba mieć 
takich związków, by inte-
resować się tą tematyką. Po-
twierdza to również, że so-
chaczewianie chcą czytać o 
swojej historii, umacniać lo-
kalne więzi i utrwalać pa-
mięć o minionych latach. 

- Czasem myślę, że ci 
wszyscy, o których piszę, a 
których często nie ma już 
między nami, „kibicują” mi 
w moich poczynaniach. Jak 
powiedział kiedyś jeden z 
moich rozmówców - przy-
wracam ich do życia, bo oni 
chcieliby jeszcze tyle prze-
kazać, tylko nikt wcześniej 
ich o to nie prosił - mówił 
podczas niedzielnego spo-
tkania sam Waldemar Bro-
nicz. - Czas zaciera bowiem 
ślady wielu miejsc i ludzi. 
Tylko pamięć może uchro-
nić nas od całkowitego za-
pomnienia. 

Premierze książki to-
warzyszyła wystawa archi-
walnych zdjęć ze zbiorów 
autora. Więcej fotografi i 
zobaczyć można na stro-
nach internetowych - sta-
rafotografi a.pl oraz bronicz.
pl. Obydwa projekty z pew-
nością będą się jeszcze roz-
wijać, ponieważ Waldemar 
Bronicz planuje nadal po-
szerzać swoje kolekcje. 

Książkę „Wszystko jest 
wspomnieniem” można na-
być w Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą w cenie 30 zł. (ap)

Zakończono zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2019 r.”

Pod koniec listopada br. firma REVOL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przekazała protokół z realizacji zadania polegającego na unieszkodliwieniu 
eternitu z 46 posesji na terenie miasta Sochaczew. Rzeczywista ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest wyniosła 103,663 Mg. Koszt prac 

wyceniono na 36 178,43 zł, z czego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotuje 18 089,00 zł. Udział środków 
własnych Gminy Miasto Sochaczew wyniósł 18 089,43 zł.

Mieszkańcy miasta zainteresowani usunięciem eternitu z terenu swojej działki w 2020 roku proszeni są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie z siedzibą przy ul. 1 Maja 16, II piętro pok. 305 lub 324, tel. 46 862 22 35 wew. 337 lub 397.

Trylogia wspomnień

Królowa odznaczona
Anna Król, sochaczewska opozycjonistka z czasów pierwszej Solidarności, delegatka 
Regionu Mazowsze na I Krajowy Zjazd Solidarności w 1980 r., która całe zawodowe 
życie oddała pracy w „Chemitexie”, została pośmiertnie odznaczona Krzyżem 
Wolności i Solidarności. Order w jej imieniu odebrała córka Aniela Bryłowska.

OGŁOSZENIE
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W Klubie Nauczyciela Socha-
czewskiego   Centrum Kultury 
odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Barbary Jachimo-
wicz „Chopin na Mazowszu”. 
20 listopada spotkali się tam 
przedstawiciele kultury, przy-
jaciele artystki a także młodzi 
miłośnicy sztuki ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. 

W sali klubu zaprezentowano 
cykl prac Barbary Jachimowicz 
mniej lub bardziej otwarcie na-
wiązujący do tematyki chopi-
nowskiej. Krajobrazy, przyroda, 
barwy - wszystko przywodziło 
na myśl Mazowsze przepełnio-
ne muzyką kompozytora. Wy-
słuchać można było również 
opowieści artystki o życiu Fry-
deryka Chopina, od narodzin, 
przez moment gdy odkryto, że 
obdarzony jest on wybitnym 
talentem, wyjazd z ojczyny, aż 
do przedwczesnej śmierci. 

Postać wybitnego Polaka 
stała się przyczynkiem do dys-
kusji o tym, że warto pielęgno-
wać własne pasje, podejmować 
próby i realizować się na polu, 
w którym czujemy się dobrze. 
Sama Barbara Jachimowicz 
jest tego najlepszym przykła-
dem. Tworzy od kilkudziesięciu 

lat. Warsztat doskonaliła pod 
okiem profesorów Aleksandra 
Turka i Mariana Sztuki. Ma na 
koncie niezliczone wystawy in-
dywidualne i zbiorowe, plenery. 
Nagradzana była w wielu kon-
kursach, ma na koncie również 
Nagrodę Ministra Kultury. 

Barbara Jachimowicz to 
człowiek-instytucja.   Przez deka-
dy zajmowała się kształceniem 
pokoleń dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych, którzy uczęszcza-
li do niej na warsztaty w Miej-
skim Ośrodku Kultury. 34 z 
nich ukończyło wyższe uczel-
nie plastyczne. Jest ona również 
autorką słynnego powiedzenia, 
które do dziś krąży w środowi-
sku sochaczewskich plastyków. 
Pytana przez jednego z pod-
opiecznych o sposób na to, jak 
osiągnąć wysoki poziom arty-
styczny, odpowiedziała po pro-
stu „rysuj, rysuj, rysuj!”. W 2015 
r., w plebiscycie organizowanym 
przez „Ziemię Sochaczewską”, 
głosami mieszkańców, zdobyła 
tytuł Sochaczewianki Roku.

W   trakcie   wernisażu moż-
na było wysłuchać przebojów 
polskiej piosenki w wykonaniu 
uczennic kształcących się wo-
kalnie w SCK pod okiem Piotra 
Milczarka.     (ap)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

- Zasób jest bogaty i zróżni-
cowany. Znaleźliśmy przed-
mioty metalowe, w tym 226 
monet - opowiada Mariusz 
Samborski. - Pochodzą z róż-
nego okresu. Najprawdopo-
dobniej były gubione przez lu-
dzi idących kładką do zamku. 
Najstarsza znaleziona mone-
ta, jaką udało nam się do tej 
pory sklasyfi kować, to jagiel-
lońskie półgrosza. 

Takie półgroszówki były 
w obiegu długo. Pojawiły się 
w 1394 r. Z czasów Jagiełły 
istnieją na szczęście dość do-
brze zachowane dokumenty 
z listą mincerzy, co pozwala 
dosyć dokładnie datować od-
nalezioną odmianę. Jednak 
należy pamiętać, że data wy-
bicia znalezionej monety nie 
jest jeszcze równoznaczna z 
momentem, w którym znala-
zła się u podnóża sochaczew-
skiego zamku. Jak zastrzega 
archeolog, między tymi mo-
mentami mogło minąć wiele, 
jeśli nie setki, lat.

Wśród   innych   zabyt-
ków metalowych odnalezio-
no podczas wykopalisk różne 
przedmioty ze złota. 

-    Z łot y   pierśc ionek 
dla dziecka, złota obrącz-
ka, złoty surowiec w posta-
ci drutu - wymienia Mariusz 
Samborski. - Obecność w So-
chaczewie złotego drutu jest o 
tyle tajemnicza, że tego typu 
przedmioty   wykorzystywa-
no raczej w warsztatach złot-
niczych. Sochaczew był zbyt 
małym ośrodkiem, żeby taki 
warsztat mógł u nas funkcjo-
nować. 

W wykopaliskach nie na-
trafi ono też na inne przed-
mioty, może poza jedną złotą 
szpilką, które mogłyby świad-
czyć o istnieniu w Sochacze-
wie   warsztatu   złotniczego. 
Dlatego trudno powiedzieć, 

jak złoty drut trafi ł do naszego 
miasta. Wśród odnalezionych 
na podzamczu reliktów znaj-
dują się również dobrze za-
chowane nowożytne plomby. 

- Znaleźliśmy ciekawą 
plombę z orłem podobnym 
do orłów pruskich. Na in-
nej widnieje herb szlachecki 
Wieniawa z charakterystycz-
nym bykiem z pierścieniem 
w nozdrzach. Opis tego her-
bu pochodzi z herbarza Ka-
spra Niesielskiego powstałe-
go na początku XVIII wieku. 
W opracowaniu wymienione 
są nazwiska, które posługiwa-
ły się herbem Wieniawa. Moż-
na przypuszczać, że któraś z 
osób noszących jedno z tych 
nazwisk przebywała w Socha-
czewie - wyjaśnia Samborski. 

Najstarsze znaleziska po-
chodzą jednak ze średniowie-
cza. W niektórych miejscach 
archeolodzy zeszli na głębo-
kość prawe sześciu metrów. 
Poza licznymi kośćmi zwie-
rzęcymi natrafi li na pozosta-
łości przynajmniej kilku pie-
ców, w tym fragment pieca 
średniowiecznego typu garn-
kowego nieszkliwionego. Po-
zostałe elementy są młod-
sze, za to pięknie zdobione, co 
wskazywałoby, że pochodzą z 
zamku.

W wykopie nie brakowało 
także reliktów drewnianej za-
budowy. 

- Tego się spodziewałem 
i jednocześnie bardzo liczy-
łem, że takie obiekty uda 
się odnaleźć - mówi Ma-

riusz Samborski. - Nie są-
dziłem jednak, że będą aż 
tak czytelne. Mamy na przy-
kład do czynienia z rodza-
jem pomostu. Uchwyciliśmy 
go w wykopie w miejscu, 
gdzie przebiegał przez pły-
nącą kiedyś w tym miejscu 
rzeczkę. Przeprawa pocho-
dzi najpewniej z XVII wie-
ku. Odnaleźliśmy też budy-
nek, który prawdopodobnie 
powstał jeszcze w średnio-
wieczu. Pewność co do okre-
su z jakiego pochodzą te za-
budowania i w jakim czasie 
były użytkowane, będziemy 
mieli po otrzymaniu wyni-
ków datowania dendrochro-
nologicznego. 

Podczas prac znalezio-
no pozostałości po budynku, 
który może pochodzić nawet 
z XV w, a odnaleziony został 
w północno-zachodnim na-
rożniku wykopu. 

- Być może, choć nie jest 
to pewne, znajdował się tam 
warsztat szewski - mówi Ma-
riusz Samborski. - Wskazuje 
na to usytuowanie blisko nie-
istniejącej już dziś średnio-
wiecznej rzeczki oraz licz-
ne fragmenty obuwia, które 
znaleźliśmy w tej części wy-
kopu. Istnieje jednak możli-
wość, że znalezione tam buty 
pochodzą z zamku. Być może 
były gdzieś magazynowane, 
a w pewnym momencie zna-
lazły się u jego podnóży. Pro-
blem polega na tym, że nie 
udało nam się odnaleźć na-
rzędzi szewskich, choćby szy-
dła szewskiego, które ponad 
wszelką wątpliwość wska-
załyby, że buty powstawa-
ły właśnie w tym miejscu. W 
archeologii jest dużo spekula-
cji, ale trzeba się trzymać bar-
dzo mocno faktów i starać się 
nie wychodzić ponad to, co się 
znalazło - dodaje Samborski.

O pozostałych znalezi-
skach napiszemy w kolejnym 
wydaniu.

Kompozytor 
okiem malarki

Relikty dawnego 
Sochaczewa
Zakończyły się prowadzone na podzamczu wykopaliska archeologiczne. Jak się okazało, teren 
ten skrywał niezwykle interesujące relikty z przeszłości naszego miasta. Archeologom udało 
się dotrzeć do warstw, które mogą pochodzić nawet z połowy XV w. O szczegóły zapytaliśmy 
koordynującego prace archeologa z sochaczewskiego muzeum, Mariusza Samborskiego.

Złota szpilka to tylko jeden ze znalezionych złotych przedmiotów

Plomba z herbem szlacheckim Wieniawa

INFORMACJA
Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie wywieszone zostały Zarządzenia Burmistrza 

Miasta Sochaczew w sprawie: 
1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w użytkowanie
nr 209.2019 z dnia 20.09.2019 r. (działki gruntu nr 1327/27, 3173 

ul. Mieczykowa) 
2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

nr 215.2019 z dnia 09.10.2019 r. (działka gruntu nr 1311 i 1312/2 
ul. Jasińskiego)

nr 237.2019 z dnia 05.11.2019 r. (działka gruntu nr 1759/1 ul. Moniuszki)
nr 253.2019 z dnia 20.11.2019 r. (działka gruntu nr 24/4 ul. Okrężna)

3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
nr 231.2019 z dnia 30.10.2019 r. (działka gruntu nr 453/8 ul. Energetyczna)

4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
nr 214.2019 z dnia 09.10.2019 r. (działka gruntu nr 284/2 ul. Rybna) 
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W Polsce leczenie hiperin-
sulinizmu, na który cierpi 
Mikołaj, nie jest możliwe. 
Lekarze nie przeprowadza-
ją operacji,  dających szan-
sę na wyleczenie, a NFZ nie 
refunduje niczego, co wią-
że się z leczeniem i bie-
żącym funkcjonowaniem 
osób chorych na hiperin-
sulinizm tj. pomp insulino-
wych, osprzętu do pompy, 
pasków do glukometrów, 
sensorów freestyle libre. 
Refundowane są jedynie 
medykamenty. Szukając ra-
tunku dla dziecka rodzice 
nawiązali kontakt ze Szpi-
talem Uniwersyteckim w 
Greifswaldzie. We wrze-
śniu Mikołaj przeszedł ba-
dania genetyczne w Klini-
ce w Magdeburgu i został 
przez   profesora   K lausa 
Mohnike   zakwalifikowa-
ny do operacji usunięcia 
ognisk w trzustce, co daje 
stuprocentową szansę na 
wyleczenie. 

Jak podkreślają rodzice 
Mikołaja, życie z hiperinsu-
linizmem jest właściwie nie-
możliwe.

-  Czuwamy w dzień, nie 
śpimy w nocy, bo jeśli Mi-
kołaj nie przyjmie pokar-
mu na czas lub spóźnimy się 
z podaniem leku, popadnie 
w hipoglikemię. Zaśnie i już 
się nie obudzi - mówią. 

Zbiórka na rzecz chłop-
ca prowadzona jest mię-
dzy innymi za pośrednic-
twem facebookowej grupy 
„Okażmy serce - licytacje 
dla Mikołaja”. Wpłat doko-
nywać można również bez-
pośrednio na konto fundacji 
„Siepomaga”: 89 2490 0005 
0000 4530 6240 7892 (tytu-
łem: 20949 Mikołaj Rokicki 
darowizna). Obecnie znaj-
duje się na nim ponad 173 

tys. zł. Potrzeba jeszcze bli-
sko 156 tys. zł. 

Już 7 grudnia będzie-
my mieli kolejną okazję, by 
pomóc Mikołajowi. Wte-
dy to w hali sportowej MO-
SiR przy ul. Kusocińskiego 
społeczność i rada rodzi-
ców Miejskiego Przedszkola 
nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi  organizuje koncert 
charytatywny. Między go-
dziną 14:30 a 20:00 zaplano-
wano m. in. występy dzieci i 
znanych zespołów muzycz-
nych,  animacje, spotkanie 
ze św. Mikołajem, loterię, 
prezentację wozów strażac-
kich i wiele więcej. Wszyst-
kie fundusze zgromadzo-
ne z darowizn  oraz  aukcji 
przeprowadzonych podczas 
koncertu zostaną wpłacone 
na konto Fundacji „Siepo-
maga”. 

5 milionów złotych  - 
taka suma zwala  z nóg. 

Tymczasem na tyle wyce-
niono zdrowie Mai Kapłon, 
wokalistki znanej m. in. z 
programy Th e Voice of Po-
land czy z występów z ze-
społem Dandysi. Lekarze 
w Polsce nie chcą podjąć 
się operowania kręgosłu-
pa dziewczyny. Twierdzą, 
że wiązałoby się to ze zbyt 
dużym ryzykiem. Zabieg 
mogą przeprowadzić leka-
rze w Nowym Jorku, zwią-
zane jest to jednak z olbrzy-
mią barierą fi nansową. 

Jak teraz wygląda ży-
cie Mai? Fachowo jej scho-
rzenie określane jest jako 
zaawansowana, postępują-
ca ze względu na pękniętą 
stabilizację skolioza idiopa-
tyczna o charakterze dwu-
łukowym piersiowo-lędź-
wiowym oraz garb żebrowy, 
wał lędźwiowy. W prakty-
ce oznacza to nieustanny 
ból, problemy z oddycha-

niem i uczucie jakby jej cia-
ło był zgniatane od środka. 
Codziennością Mai stały się 
kłucia w klatce piersiowej, 
drętwienie nóg i rąk, ból 
promieniujący aż do skroni. 

- Boję się podnosić, boję 
się pionu, bo z każdym 
dniem siła nacisku miaż-
dży moje ciało. Mój krę-
gosłup się wali niczym bu-
dynek podczas trzęsienia 
ziemi, a narządy wewnętrz-
ne nie mają już miejsca - 
mówi. - Kiedy cztery lata 
temu przeszłam 18. opera-
cję kręgosłupa w moim ży-
ciu, miałam ogromną na-
dzieję, że będzie to już 
ostatnia. Że te niezliczone 
śruby, które trzymają mnie 
od środka, żebym się nie 
rozpadła, będą pełnić swo-
ją rolę już do końca moich 
dni. Nic z tego. Metalowy 
pręt pękł, właściwie przy-
kuwając mnie do łóżka.

Na początku wydawało 
się, że sytuacja jest bezna-
dziejna. Jednak mobilizacja 
przyjaciół Mai sprawiła, że 
niedawno udało się zebrać 
na jej leczenie pierwszy mi-
lion (obecnie jest to już bli-
sko 1,4 mln. zł). Sytuacją 
wokalistki   zainteresowa-
ły się media, w tym jurorzy 
Th e Voice of Poland. 

W czwartek 28 listopada 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury odbyło się kolejne 
wydarzenie charytatywne 
na jej rzecz. Tym razem był 
to koncert, którego pomysło-
dawcami oraz organizatora-
mi byli uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Fry-
deryka Chopina oraz socha-
czewskiej szkoły muzycznej. 
W przerwach między wystę-
pami młodych lokalnych ar-
tystów prowadzono licytacje, 
z których wszystkie pienią-
dze zostały przekazane na 
operację Mai. Tego wieczoru 
zebrano ponad 13,5 tys. zł.

Maja i Mikołaj na drodze 
do odzyskania zdrowia
Hiperinsulinizm i skolioza idiopatyczna to przekleństwa dwójki mieszkańców naszego 
powiatu. Historie niespełna rocznego Mikołaja Rokickiego oraz 24-letniej Mai Kapłon 
poruszyły serca sochaczewian. Trwają zbiórki pieniędzy na ich leczenie i rośnie wiara 
w to, że obydwoje powrócą do zdrowia. Są do tego niezbędne astronomiczne sumy 
pieniędzy, ale coraz więcej wskazuje na to, że wspólnie dokonamy niemożliwego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko:

Mistrz /Technolog ds. eksploatacji 
oczyszczalni ścieków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 
- wykształcenie wyższe techniczne: preferowane o kierunku 
inżynieria i ochrona środowiska,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku nadzoru, 
utrzymania ruchu obiektów technologicznych w branży 
elektroenergetycznej,
- znajomość zagadnień z dziedziny wodno-ściekowej, w tym 
oczyszczalni ścieków,
- znajomość zagadnień z zakresu przeprowadzania 
remontów i konserwacji pomp, mieszadeł, dmuchaw,
- umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycz-
nych, oprogramowania sterowników, czytania schematów 
automatyki i schematów elektrycznych, 
- znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji sieci 
kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków,
- umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zespołem, 
samodzielność.

WYMAGANIA DODATKOWE:
- uprawnienia kwalifi kacyjne SEP do 1 KV i dozoru D1 i D2,
- prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- system pracy jednozmianowej,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifi kacji,
- możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
- pakiet socjalny.
Szczegółowe informacje o tym, jak skutecznie złożyć 
aplikację, znajdują się na stronie: zwik.sochaczew.pl, 
w zakładce „Kariera”. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 
- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, admini-
stracja lub prawo), mile widziane  prawo zamówień publicznych,
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku,
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz 
z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów 
prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
- znajomość procedur przetargowych wynikających 
z ustawy Pzp,
- znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania 
i zawierania umów,
- ogólna znajomość ustawy dotyczącej fi nansów publicz-
nych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów 
publicznych
- umiejętność analitycznego myślenia, 
- dobra znajomość pakietu MS Offi ce, w szczególności Excel.
- dokładność, terminowość, zaangażowanie i odpowiedzial-
ność.

WYMAGANIA DODATKOWE:
- szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych odbyte 
w 2018 roku (w tym z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo 
zamówień publicznych) ,
- prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifi kacji,
- możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
- pakiet socjalny i medyczny.

Szczegółowe informacje o tym, jak skutecznie złożyć 
aplikację, znajdują się na stronie: zwik.sochaczew.pl, 
w zakładce „Kariera”.
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Podczas Zjazdu Zwykłego Huf-
ca ZHP przyjęto sprawozdania 
i udzielono absolutorium wła-
dzom hufca za minioną kaden-
cję 2015 -2019. Podziękowano 
kończącej swoją pracę Komen-
dzie Hufca, a w szczególności 
komendantowi Krzysztofowi 
Wasilewskiemu za trzydzie-
ści lat kierowania hufcem. Wy-
brano też nowego komendan-
ta, którym została phm. Anna 
Wasilewska, związana z harcer-
stwem od najmłodszych lat, a 
ostatnio - zastępca komendanta 
hufca ds. programowych. 

Dotychczasowy komen-
dant swoją wiedzą i doświad-
czeniem będzie wspierać dalszy 
rozwój hufca, pełniąc funkcję 
zastępcy ds. organizacyjnych 
i szefa biura hufca. Zastępczy-
nią ds. pracy z kadrą i kształ-
cenia została druhna phm. 
Katarzyna Mosakowska-So-
bótka. W skład Komendy we-
szli także: pwd. Krystian Pa-
pierowski (członek komendy 
ds. programu), phm. Maciej 
Wasilewski (członek komen-
dy, kwatermistrz hufca), pwd. 
Zbigniew Tempczyk (członek 
komendy ds. wychowania du-
chowego). Funkcję skarbnika 
będzie pełnić phm. Janina Ku-
rant. Wybrano też Komisję Re-
wizyjną i Sąd Harcerski.

Zjazd był okazją do roz-
mów na temat przyszłości oraz 
wyzwań, które stoją przed huf-
cem. W jego trakcie przyjęto 
strategię rozwoju sochaczew-

skiego harcerstwa. W Zjeździe 
Chorągiew Mazowiecką re-
prezentowali: komendant hm. 
Cezary Supeł oraz phm. Jacek 
Klinger. 

Wiele miłych słów skie-
rowano do ustępującego ko-
mendanta. Jak podkreślano, 
Krzysztof Wasilewski może 
być wzorem dla wielu młodych 
osób. To pod jego kierownic-
twem hufi ec zawsze był amba-
sadorem i wizytówką miasta. 
Nie bez przyczyny w roku 2017 
przyznano mu tytuł Honoro-
wego Obywatela Sochaczewa. 

Dla wielu sochaczewian 
hufi ec równa się Krzysztof Wa-
silewski. Harcerze od same-
go początku organizują Finały 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, obozy i wyjazdy kolo-

nijne, w tym dla dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, 
akcję „Betlejemskie Światło Po-
koju” (rozwożą je do wszystkich 
szkół, urzędów, ośrodków kul-
tury, instytucji współpracują-
cych z hufcem), „Rajd Szlaka-
mi Walk nad Bzurą”, przeglądy 
piosenki harcerskiej, szkolenia z 
zakresu ratownictwa medycz-
nego. Nasi harcerze regularnie 
jeżdżą na Monte Cassino, na 
Cmentarz Orląt we Lwowie, re-
prezentują nasz kraj zaciągając 
warty honorowe, ale też pełnią 
ważne funkcje organizacyjne 
i porządkowe. Przeszkoleni w 
ratownictwie medycznym „ob-
sługiwali” m.in. wizyty papie-
ża Jana Pawła II w Warszawie, 
Krakowie i Łowiczu. Socha-
czewski hufi ec jest jednym z 

najlepiej ocenianych na ca-
łym Mazowszu. Dzięki m.in. 
staraniom Krzysztofa Wasi-
lewskiego w 2004 roku Hono-
rowym Obywatelem Miasta 
został ostatni Prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski, ulica Hanki Sawickiej 
zmieniła się w ulicę Prezyden-
ta Ryszarda Kaczorowskiego, 
a przed harcówką stanęło jego 
popiersie. Dzięki Krzysztofo-
wi Wasilewskiemu hufi ec prze-
szedł remont.  

Nowa druhna komendant 
Anna Wasilewska to ceniony i 
doświadczony instruktor har-
cerstwa. Od grudnia ubiegłe-
go roku zasiada we władzach 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP, 
gdzie odpowiada za komuni-
kację medialną. Została wyróż-

niona między innymi odznaką 
Chorągwi i tytułem Instruk-
tora Godnego Naśladowania. 
Podharcmistrz Anna Wasilew-
ska jest inicjatorką utworze-
nia Kręgu Starszyzny Har-
cerskiej, współtworzyła takie 
wydarzenia jak Mazowiecki 
Rajd Szlakami Walk nad Bzu-
rą i Miasteczko Harcerskie, 
współorganizuje coroczne fi na-
ły WOŚP.

Obecnie Hufi ec ZHP So-
chaczew jest prężnie rozwijają-
cą się organizacją wychowaw-
czą. Liczy 362 zuchów, harcerzy 
i instruktorów, a w jego skład 
wchodzi osiemnaście jednostek 
z Sochaczewa i powiatu socha-
czewskiego. 

- Na początku było ma-
rzenie i ciężka praca. Dzisiaj aż 

trudno uwierzyć, że to rzeczy-
wistość. Zmiana warty dosięgła 
i nas. Przez wiele lat to właśnie 
Krzysztof Wasilewski był moim 
przewodnikiem na harcerskiej i 
instruktorskiej drodze. Zaraził 
swoją pasją i dobrą energią, ale 
też potrzebą zdobywania wie-
dzy i szukania inspiracji - sko-
mentowała na facebooku zmia-
ny w hufcu jego nowa szefowa. 

Jak zapewnia Anna Wa-
silewska hufi ec jest w dobrej 
kondycji, stabilny fi nanso-
wo, posiada zadbaną bazę 
obozową i ma wypracowa-
ny pozytywny wizerunek 
harcerzy wśród społeczno-
ści lokalnej, a to wszystko 
dzięki  osobistemu zaanga-
żowaniu druha Krzysztofa.

opr. daw

Nowy komendant Hufca ZHP Sochaczew
Komendant Hufca ZHP Sochaczew hm. Krzysztof Wasilewski po 30 latach przestał pełnić tę funkcję. Podczas odbywającego 
się 30 listopada zjazdu hufca delegaci wybrali na komendanta phm. Annę Wasilewską, dotychczasowego zastępcę.

W środę 20 listopada w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. 15 Sierpnia 
odbyła się coroczna debata 
o bezpieczeństwie w naszym 
powiecie. Organizatorem 
spotkania dla mieszkańców 
była sochaczewska policja. 
Niewielka frekwencja może 
świadczyć o tym, że miesz-
kańcy czują się bezpieczni.

Podsumowania działań poli-
cji w ostatnim roku dokonał 
Komendant Powiatowy Poli-
cji insp. Michał Safj ański. Szef 
sochaczewskich munduro-
wych przedstawił m.in. struk-

turę organizacyjną policji, 
dane statystyczne dotyczące 
wykrywalności przestępstw 
kryminalnych i zdarzeń dro-
gowych, działania profi lak-
tyczne prowadzone przez 
funkcjonariuszy. Omówił też 
najważniejsze sprawy prowa-
dzone przez policję w ostat-
nim roku, takie jak: zabójstwo 
w Iłowie po imprezie ma-
sowej „Pożegnanie lata”, se-
rię oszustw na seniorach, czy 
przeciwdziałanie przestęp-
czości narkotykowej (w mi-
nionym roku sochaczewska 
policja zabezpieczyła ponad 
osiem kilogramów środków 

psychoaktywnych). Niewąt-
pliwie wielkim wydarzeniem 
dla sochaczewskich policjan-
tów było też otwarcie ich no-
wej siedziby przy ul. 1 Maja w 
lipcu tego roku. 

Funkcjonariusze przybli-
żyli narzędzia elektroniczne 
ułatwiające kontakt z poli-
cją: Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa   pozwala-
jącą zgłaszać zagrożenia na 
obszarze całego kraju oraz 
aplikację „Moja Komenda”, 
dzięki której w prosty spo-
sób można uzyskać kontakt 
z dzielnicowym pracującym 
na danym terenie. Dodajmy, 

że na spotkaniu w SCK obec-
ni byli wszyscy dzielnicowi 
powiatu sochaczewskiego i 
każdy zainteresowany mógł z 
nimi porozmawiać.  

W debacie o bezpieczeń-
stwie wzięli też udział samo-
rządowcy. Władze miejskie 
reprezentował zastępca bur-
mistrza Dariusz Dobrowolski. 

- W imieniu mieszkań-
ców Sochaczewa dzięku-
je wam za pełnioną służbę 
i zapewnienie bezpieczeń-
stwa na terenie miasta. Każ-
dego roku nasz samorząd 
wspiera fi nansowo fun-
dusz policyjny, dzięki cze-

mu możliwe jest m.in. prze-
prowadzenie większej liczby 
patroli. Należy pamiętać, 
że na poprawę bezpieczeń-
stwa wpływają też prowa-
dzone inwestycje. Mia-
sto sukcesywnie buduje 
nowe oświetlenie na socha-
czewskich ulicach, w przy-
szłości planujemy również 
przebudowę i rozszerzenie 
systemu monitoringu miej-
skiego, który, jak pokaza-
ło doświadczenie, doskona-
le sprawdza się jako środek 
prewencyjny - mówił Da-
riusz Dobrowolski.

Maciej Frankowski

W naszym mieście jest coraz bezpieczniej
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Charytatywnie dla Mai i JarkaDziesiąty na świecie

Wystawa Barbary Jachimowicz

Pod koniec minionego tygo-
dnia w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Borysze-
wie odbyły się dwa koncerty 
charytatywne. Pierwszą ak-
cję przeprowadzili ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Fryderyka Chopina 
i Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Sochaczewie, któ-
rzy zorganizowali koncert 
połączony z licytacją na le-
czenie wokalistki Mai Ka-
płon. Drugi koncert – „Ra-
zem dla Jarka”, połączony 
był ze zbiórką pieniędzy na 
rzecz Jarosława Niedzieli – 
nauczyciela wychowania fi-
zycznego w Zespole Szkół 
Specjalnych w Erminowie, 
który wskutek wypadku sa-
mochodowego pozostaje w 
śpiączce.

Maja Kapłon od urodze-
nia cierpi na skoliozę odcin-
ka piersiowego, do tej pory 
przeszła już osiemnaście ope-
racji. Podczas jednej z nich 
wstawiono metalowy pręt, 
który miał za zadanie pod-
trzymywać jej kręgosłup do 
końca życia. Niestety, doszło 
do jego pęknięcia i jedynym 
ratunkiem dla wokalistki jest 
skomplikowana operacja, któ-
ra została wyceniona na 5,5 
mln złotych. Sochaczewska 

młodzież postanowiła pomóc 
w zebraniu choć części tej 
kwoty. 28 listopada, w trak-
cie charytatywnego koncer-
tu zaśpiewało i zagrało łącz-
nie kilkudziesięciu młodych 
artystów. Ze sceny popłynęła 
nie tylko piękna muzyka, ale 
i ogrom mentalnego wspar-
cia dla Mai. W przerwach po-
między występami odbyły się 
licytacje z których pieniądze 
zostaną przekazane na opera-
cję wokalistki. W holu moż-
na było nabyć świąteczne (i 
nie tylko) upominki i rów-
nież w ten sposób przekazać 
swój datek. Łącznie tego wie-
czoru udało się uzbierać kwo-
tę 13.601,27 zł.

Dzień później odbył się 
koncert „Razem dla Jarka”, 
na którym wystąpiła Kapela 

Mazowiecka, Teatr nauczy-
cieli z ZSS w Erminowie, 
Kabaret „Szóstkanaszóst-
kę” ze SP nr 6 oraz Chór Na-
uczycieli z ZSS w Ermino-
wie. Wszystkim przyświecał 
jeden cel – pomóc wybudzić 
ze śpiączki nauczyciela Ja-
rosława Niedzielę 

W trakcie jednej i dru-
giej akcji charytatywnej ni-
kogo nie trzeba było nama-
wiać do pomocy. Były to 
koncerty pełne wzruszeń i 
dobrej energii.  Sochacze-
wianie chętnie sięgali do 
kieszeni, by dołożyć swoją 
cegiełkę do szczytnego celu. 

Między 11 a 24 listopada 
w Rumunii odbyły się Sza-
chowe Mistrzostwa Świa-
ta Seniorów - World Senior 
Chess Championship. Miło 
nam poinformować, że Sta-
nisław Osiecki, prowadzą-
cy zajęcia szachowe w Sekcji 
Edukacji i Klubu Nauczy-
ciela Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury, zajął w nich 
10 miejsce w grze bezpo-
średniej. 

Był jednym z trzech za-
wod ni ków   reprezentu-
jących Polskę w między-
narodowym turnieju w 
Bukareszcie i spośród nich 
uplasował się na najwyższej 
pozycji. 

- To była ogromna przy-
jemność móc reprezento-
wać nasz kraj i Sochaczew 
na Szachowych Mistrzo-
stwach Świata Seniorów. 
Patrząc na polską flagę w 
trakcie turnieju, czułem 

nie tylko satysfakcję, ale i 
dumę – wspomina Stani-
sław Osiecki. 

Mistrzowi szachowemu 
gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

Więcej o międzynaro-
dowych rozgrywkach 

szachowych seniorów  
w Rumunii i życiowej pasji 

Stanisława Osieckiego 
będzie można przeczytać 

w kolejnym wydaniu „Prze-
kaźnika Kulturalnego”. 

Zapraszamy do Klubu Na-
uczyciela w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. Ka-
czorowskiego 5 na wystawę 
malarstwa Barbary Jachimo-
wicz. Wernisaż odbył się 20 li-
stopada i zgromadził spore 
grono sympatyków artystki. 
Podczas uroczystego otwarcia 
wystawy Barbara Jachimowicz  
przybliżyła gościom okoliczno-
ści powstania poszczególnych 
obrazów oraz wygłosiła prelek-
cję – „Chopin na Mazowszu” na 

temat życia i twórczości słyn-
nego kompozytora. Fryderyk 
Chopin jest bowiem tematem 
przewodnim prezentowanej w 
Klubie Nauczyciela wystawy. 

Na wernisażu wystąpiły 
dzieci z grupy wokalnej pro-
wadzonej przez instruktora 
SCK Piotra Milczarka. Zapre-
zentowały popularne piosen-

ki, ciepło przyjęte przez obec-
nych na wystawie gości, którzy 
chętnie dołączali się do wspól-
nego śpiewania. Po części ar-
tystycznej był czas na rozmo-
wy z Barbarą Jachimowicz, 
do których zapraszała Tere-
sa Kłujszo – kierownik Sekcji 
Edukacji i Klubu Nauczycie-
la Sochaczewskiego Centrum 
Kultury. Wielu gości z zapro-
szenia skorzystało, dzieląc z so-
chaczewską malarką spostrze-
żeniami na temat wystawy.
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Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Świątecz-
ny „Kolędujmy!”, który odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o godz. 
18.00 w siedzibie SCK przy ul. 15 Sierpnia 83. Wystąpią: Orkiestra 
Kameralna Camerata Mazovia, Mundurowy Zespół Wokalno-In-
strumentalny „Patria” oraz „Folklorek”. Rezerwacja bezpłatnych 
wejściówek telefonicznie pod nr. (46) 863-07-68.
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Weekend w Kontraście

Wieczór z muzyką trance

Andrzejki dla najmłodszych

"Dakrlena" 
na deskach SCK

Jam z Chaplinem

30 listopada w Klubie Kon-
trast w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Bo-
ryszewie odbył się koncert 
M E Y S O N A – gitarzysty i 
producenta muzycznego łą-
czącego trance z dźwiękami 
gitary elektrycznej. Muzyk 
zaserwował gościom klubu 
potężną dawkę energetycz-
nego brzmienia opartego 
na szybkich, hipnotycznych 
rytmach. Trance to jeden z 
bardziej popularnych sty-
lów muzyki elektronicznej, 
ale M E Y S O N podcho-
dzi do niego nieszablonowo. 
Transowe dźwięki uzupeł-
nia grą na gitarze elektrycz-
nej, co daje niezwykle cie-
kawy efekt. Momentami 
zdawać by się mogło, że za 
to bogate instrumentarium 
odpowiada nie jeden, a kil-
koro muzyków. 

W trakcie koncer-
tu w „Kontraście” poja-
wił się jeszcze jeden do-
datkowy element. Muzyka 
zobrazowana została wi-
zualizacjami, które przygo-
towała Pracownia Ekspery-
mentów Audiowizualnych. 

Na dwóch ekranach goście 
klubu mogli oglądać two-
rzone na żywo obrazy, któ-
re powstawały poprzez ma-
lowanie zdjęć portretowych 
wydrukowanych na kli-
szach. Proces ten, wzbo-
gacony o efekty świetlne, 
pokazywany był poprzez 
ujęcia z dwóch kamer, a ob-
raz miksowany na bieżąco. 

Całość mocno przyku-
wała uwagę zarówno dźwię-
kiem, jak i obrazem. Połą-
czenie transowej muzyki 
M E Y S O N A z ekspery-

mentami wizualnymi w 
wykonaniu: Pauliny Gaj-
dy, Jarosława Ufy, Tomasza 
Ertmana i Gamida Ibadul-
layeva okazało się trafi o-

nym pomysłem. Artyści zo-
stali ciepło przyjęci przez 
publiczność i nie obyło się 
bez bisu.
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Do Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury kolejny raz 
zawitał kolektyw HOTELO-
KO z Centrum Sztuki Tań-
ca w Warszawie. 19 listo-
pada w sali widowiskowej 
SCK w Boryszewie akto-
rzy zaprezentowali spektakl  
„Darklena”. Był to pokaz 
dla uczniów szkół w ramach 
projektu „Młodzi kulturo-
żercy”. 

W przedstawieniu połą-
czony został taniec współ-
czesny, performance, nie-
tuzinkowa choreografi a i 
video, co stworzyło inno-
wacyjny przekaz, skłaniają-
cy do głębszych przemyśleń. 
Pokazany został barwny, 

pędzący w szybkim tempie 
świat, do którego przywy-
kliśmy, korzystając chociaż-
by ze smartfonów. 

„Darklena” porusza te-
mat tolerancji i edukacji 
młodych ludzi w XXI wieku. 
Twórcy – aktorka i reżyser-
ka Agata Życzkowska oraz 
choreograf Wojciech Gru-
dziński, stworzyli słowno-
-ruchowy kolaż, w którym 
tytułowa Darklena odbija się 
w różnych postaciach. 

Ważny m   elementem 
spektaklu była interakcja z 
publicznością, która poja-
wiając się na scenie u boku 
aktorów, aktywnie współ-
tworzyła przedstawienie.

W ramach cyklu Filmowy 
Jam Session w Klubie Kon-
trast 23 listopada odbył się po-
kaz fi lmu „Gorączka złota” w 
reżyserii Charliego Chaplina. 

Jest to niema komedia z 
1925 roku, będąca jednym 
z najsłynniejszych fi lmów 
Chaplina, który zagrał też 
w niej główną rolę. Produk-
cja oceniana jest jako arcy-
dzieło gatunku, które łączy 
w sobie komedię z historią 
miłosną. Jak na niemą ko-

medię z udziałem tego słyn-
nego aktora, komika i reży-
sera przystało, fi lm mocno 
rozbawił publiczność. Go-
ście spędzili przyjemny wie-
czór dzięki równie dobrej co 
fi lm muzyce. Oprawę mu-
zyczną niemego obrazu za-
pewnili, dobrze już znani 
„kontrastowiczom” muzycy 
– Marek Chrzan, Bolesław 
Młodawski, Łukasz Rogo-
wiecki, Gamid Ibadullayev 
oraz M e y s o n. 

30 listopada w Sochaczew-
skim Centrum Kultury w 
Boryszewie odbyła się an-
drzejkowa zabawa dla dzie-
ci. Andrzejki poprowadził 
DJ WIS przy animacyjnym 
wsparciu Anny Wolińskiej i 
Marty Wasilewskiej. Atrak-
cji było co niemiara. 

Muzykę w trakcie An-
drzejek zapewnił Witold 
Badaj czyli DJ WIS. Dzie-
ci wzięły udział w karaoke 
i chętnie tańczyły w rytm 
dziecięcych   przebojów. 
Podczas tańców nie oby-
ło się bez zumby. Były też 
losy, dzięki którym każ-

dy mógł otrzymać zabaw-
kę. Dużo frajdy dało ma-
luchom przebieranie się za 
postacie z bajek. Najwięk-
szą popularnością wśród 
dodatków cieszyły się ko-
lorowe kapelusze, które 
wszyscy chętnie przymie-

rzali i w których z ogrom-
ną radością pozowali do 
zdjęć. Było też mnóstwo 
taneczno-śpiewnych za-
baw, w których dzieci uda-
wały m.in. pociąg, pszczo-
ły i muchy. Nie zabrakło 
również wróżb. Maluchy 

układały buty w długiej 
kolejce, by się przekonać 
które z nich będzie miało 
najwięcej szczęścia. Na za-
kończenie zabawy dostały 
od „muszkieterek” (Anny 
Wolińskiej i Marty Wasi-
lewskiej) kolorowe balo-
ny, w których po przebiciu 
znajdowały karteczki z ży-
czeniami Kubusia Puchat-
ka.

A już niedługo kolejna, 
tym razem karnawałowa, 
zabawa dla dzieci, na którą 
już teraz serdecznie zapra-
szamy. Szczegóły podamy 
niebawem.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO 
SOCHACZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Szanowni rodzice/opiekunowie/uczestnicy zajęć, informujemy, że od 
1.12.2019 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego Sochaczew-

skiego Centrum Kultury do celów dokonywania opłat za zajęcia. 

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
50 9283 0006 0000 1985 2000 0030
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ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Sochaczew ogłasza 

w dniach od 03.12.2019 r. do 18.12.2019 r. 
uzupełniający nabór uczestników projektu 

pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez wymianę urządzeń grzewczych 
w Sochaczewie” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej. 

W wyniku naboru zostanie zakwalifi kowanych do 15 
uczestników projektu, którzy uzupełnią wolne miejsca 
powstałe na skutek rezygnacji z udziału pierwotnie 
zgłoszonych uczestników. 
Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy miasta 
Sochaczewa posiadający tytuł własności do budynku 
mieszkalnego, w którym planowana jest wymiana 
urządzenia grzewczego wykorzystującego paliwa stałe 
na źródło ciepła spalające gaz ziemny.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu 
dokumentów tj.:
1. deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2. aktualnych warunków przyłączenia do sieci gazowej 
wydane przez SIME Polska,
3. aktualne rozszerzone świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku;
4. szacunkowy kosztorys wykonania instalacji.

Nabór nie dotyczy nieruchomości, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza, budynków o 
nieuregulowanym stanie prawnym oraz  budynków, 
w których wymagane będzie przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych. Standard zapotrzebowa-
nia budynku na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (określony 
w świadectwie charakterystyki energetycznej) 
w przypadku domów jednorodzinnych nie może 
przekroczyć 150 kWh/(m2 x rok), zaś dla domów 
wielorodzinnych nie może przekroczyć wartości 135 
kWh/(m2 x rok). Warunek nie dotyczy zabytkowych 
budynków mieszkalnych (zgodnie z art. 7 Ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz z ewidencją zabytków). Dla 
zabytkowych budynków mieszkalnych kryterium 
uznaje się za spełnione. 

Dodatkowe informacje o warunkach naboru można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, III pię-
tro, pokój 405 lub 428 oraz pod numerami telefonu (46) 
862-22-35 wew. 326, 393 lub 436.

O włączeniu do projektu decydować będzie kolejność 
złożenia kompletnych, wymaganych dokumentów w 
terminie naboru.

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego po-
przez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”, 
współfi nansowany ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja zanieczyszczeń 
powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanie-
czyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ 
projektów – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana 
urządzeń grzewczych.

W tym roku, w szóstej edy-
cji, tematyka zadań konkur-
sowych dotyczyła Bitwy nad 
Bzurą – największej bitwy 
wojny obronnej 1939 roku i 
była oparta o wystawę Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą.

W konkursie wzięło  
udział 68  uczestników  z 
ośmiu szkół podstawowych 
z terenu powiatu socha-
czewskiego: z SP w Kątach, 
w Feliksowie, w Kozłowie 
Biskupim oraz z miejskich 
szkół podstawowych w So-
chaczewie. Konkurs rozgry-
wany był w czterech katego-
riach: klasy III, IV, V i VI.

Zwycięzcami w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:

Kategoria I klasy III: I 
miejsce Jan Milewski SP7, 
II m. Bartosz Dybiec SP7, 
III m. Jan Grzymkowski 
SP3, wyróżnienia: Franci-
szek Skwira SP4,  Filip Re-
gulski SP7.

Kategoria II klasy IV: I 
m. Mariusz Dąbrowski SP4, 
II m. Mateusz Kupniewski 
SP Kąty, III m. Zofi a Siejka 
SP7.

Kategoria III klasy V: I 
m. Bartosz Wójcicki SP7, 
I m. Dominik Wrzesiński 
SP3, II m. Mateusz Wrze-
siński SP3, III Piotr Jarosiń-
ski SP4, III Adam Małczak 

SP Kąty, III Jędrzej Ku-
śmierczyk SP4, wyróżnie-
nia: Franciszek Celeda SP4, 
Przemysław Wróblewski SP 
Kozłów, Hubert Graszka SP 
Kąty.

Kategoria IV klasy VI: 
I m. Hanna Garbacz SP4, 
II m. Maja Kaczorowska 
SP Kąty, III m. Klara Kisiel 
SP 3, III m. Maria Mleczko 
SP4, wyróżnienie:  Domini-
ka Karbowiak SP Kąty. 

Wszyscy uczestnicy oraz 
laureaci otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Wpisali się tak-
że do księgi pamiątkowej Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą. Pro-

gram artystyczny przygotowa-
li uczniowie pod kierunkiem 
nauczycielki SP4 Bożeny Ste-
faniak.

Organizatorzy dziękują: 
wójtowi gminy Sochaczew 
Mirosławowi Orlińskiemu 
oraz burmistrzowi Socha-
czewa Piotrowi Osieckiemu 
za objęcie honorowym pa-
tronatem VI Sochaczewskie-
go Konkursu Historycznego 
i ufundowanie pięknych na-
gród. Nagrody ufundowała 
także dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Socha-
czewie Anna Kuliś, dyrektor 
Muzeum Ziemi Sochaczew-

skiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą Paweł Rożdżestwieński 
oraz kierownik kina Odeon 
Marta Zarzyńska. Słodki po-
częstunek jest zasługą fi rmy 
Sebex z Warszawy. Podzięko-
wania należą się także Annie 
Wachowskiej z sochaczew-
skiego muzeum za wspar-
cie merytoryczne i organiza-
cyjne imprezy, nauczycielom 
i uczniom wspierającym to 
ważne wydarzenie.

Organizatorki:
Edyta Wróblewska, 

Joanna Winnicka, 
Lena Bobrowska, 

Agata Szyprzak-Węgrecka, 
Anna Zakrzewska

Gdy bój nad Bzurą wrzał
VI Sochaczewski Konkurs Historyczny „Gdy bój nad Bzurą wrzał…” został 
zorganizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka 
we współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 
28 listopada odbyła się uroczystość podsumowująca to wydarzenie.

Od wielu lat Miejska Biblio-
teka Publiczna obchodzi 
Dzień Pluszowego Misia. W 
tym roku zaproponowała 
swoim małym czytelnikom 
konkurs recytatorski „Mi-
siaczek Wierszowniaczek”.

Konkurs przeznaczony był dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, a reper-
tuar musiał nawiązywać do 
tematyki „misiowej”. Uczest-
nicy oceniani byli w dwóch 
kategoriach wiekowych: 3 - 4 
lata oraz 5-6 lat. 

27 listopada w oddziale 
dla dzieci w kramnicach od-
były się przesłuchania małych 
recytatorów, a w piątek 29 li-

stopada rozstrzygnięcie kon-
kursu, wręczenie nagród, a na 
koniec „misiowy” teatrzyk. 

Organizatorzy nagrodzili 
wszystkich uczestników, a do-
datkowo tych, którzy w ocenie 
jury wystąpili najlepiej. 

Nagrodzeni:
Dzieci w wieku 3-4 lata: 

I miejsce Antonina Koper, 
wyróżnienia: Patryk Haczy-
kowski, Marcelina Kuśmider 

Dzieci w wieku 3-6 lat: 
I m. Iga Gawłowska, II Ga-
briela Wałczuk, III Nata-
lia Bulik,wyróżnienia: Zu-
zanna Kołakowska, Kamila 
Ożóg. 

(sos)

Świętowanie z pluszowym misiem
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Tradycyjnie w pierwszy 
dzień pracy lodowiska wej-
ście dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej, do godz. 15.00, 
było bezpłatne. W tym 
roku zainteresowanie było 
ogromne. W pierwszej go-
dzinie od otwarcia na tafl ę 
weszło 100 osób, co stanowi 
limit użytkowników mogą-
cych jednorazowo korzystać 
z obiektu.

Buty na łyżwy zamie-
nili m.in.: zastępca burmi-
strza Dariusz Dobrowolski, 
naczelnik Wydziału Spor-
tu i Organizacji Pozarządo-
wych UM – Agata Kalińska 

oraz radny miejski Piotr Pę-
tlak. Ofi cjalnego otwarcia lo-
dowiska w nowym sezonie 
dokonał dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Mieczysław Głuchowski oraz 
jego zastępca Anna Ulicka. 
Kierownikiem obiektu jest 
Klaudia Selerska.

Lodow isko   miejsk ie 
czynne będzie do końca lu-
tego 2020 roku. Równolegle 
działa wypożyczalnia sprzę-
tu. Oprócz łyżew można w 
niej wypożyczyć również 
podpory na płozach (pin-
gwinki) dla dzieci do nauki 
jazdy oraz kaski ochronne. 

Przypominamy też, że obiekt 
zarządzany przez MOSiR ho-
noruje zniżki dla posiada-
czy sochaczewskich kart – 
rodziny i seniora. Dostępne 
są również wejścia grupowe, 
czy możliwość rezerwacji ca-

łego obiektu w umówionym 
terminie. Kompletny cen-
nik usług, godziny otwarcia 
oraz regulamin korzystania z 
miejskiego lodowiska dostęp-
ne są na stronie www.mosir.
sochaczew.pl. 

MOSiR zaprasza na ślizgawkę
Jak co roku, w ostatnią sobotę listopada, otwarto lodowisko miejskie, mieszczące się w białym namiocie na terenie stadionu 
przy ul. Warszawskiej. To już 15 sezon funkcjonowania, cieszącej się niesłabnącą popularnością, miejskiej ślizgawki. Każdej 
zimy MOSiR odnotowuje ponad 25 tysięcy wejść na tafl ę.

CENNIK DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Wejście i zejście z tafl i lodowiska odbywa się w 
godzinach: 10.00-10.50, 11.00-11.50, 12.00-12.50, 13.00-
13.50, 14.00-14.50, 16.00-16.50, 17.00-17.50, 18.00-18.50, 
19.00-19.50.
Cennik:
- Bilet normalny – 8.00 zł
- Bilet normalny z kartą mieszkańca – 6.50 zł
- Bilet ulgowy - 4.50 zł
- Bilet ze zniżką dla posiadacza Sochaczewskiej Karty 
Rodziny/Sochaczewskiej Karty Seniora - 4.00 zł
*Ceny są opłatą z góry za 50 min pobytu na lodowisku dla jednej 
osoby.

- Wypożyczenie łyżew na godzinę – 5.50 zł
- Wypożyczenie łyżew na godzinę z kartą mieszkańca - 4.50 zł
- Wypożyczenie łyżew ulgowe – 3.00 zł
- Wypożyczenie łyżew dla posiadacza Sochaczewskiej Karty 
Rodziny/Sochaczewskiej Karty Seniora - 3.00 zł
*Ceny są opłatą z góry za 50 min wypożyczenia jednej pary łyżew.

W niedzielne popołudnie 
24 listopada w hali MOSiR 
przy ul. Kusocińskiego od-
były się pierwsze zajęcia z 
cyklu „Mały Sportowiec”. 
W wydarzeniu wzięła 
udział duża grupa dzieci. 
Z podstawami gry w rug-
by zapoznali je zawodnicy 
pierwszej drużyny Rugby 
Club Orkan Sochaczew. 

Zajęcia dla najmłodszych o 
nazwie „Mały Sportowiec” 
to całkiem nowa formuła w 
naszym mieście. Ich orga-
nizatorami są Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz 
Wydział Sportu i Organi-
zacji Pozarządowych UM. 
Cyklicznie, co miesiąc, naj-
młodsi będą mogli się za-
poznać z inną dyscypli-
ną sportową, a przybliżą 

im to przedstawiciele sto-
warzyszeń i klubów spor-
towych działających w na-
szym mieście. Jako pierwsi 
mini-trening dla dzieciaków 
przygotowali sochaczew-
scy rugbiści: Bartłomiej Sa-
dowski, Marcin Krześniak, 
Michał Gadomski, Adrian 
Pętlak oraz kapitan druży-
ny seniorów Maciej Brażuk. 
Przeprowadzone przez nich 

konkurencje podobały się 
zarówno dzieciom jak i ro-
dzicom.

Organizatorzy połączyli 
zajęcia sportowe z festynem 
z okazji Dnia Pluszowe-
go Misia. Duża grupa dzie-
ci przyszła ze swoimi ma-
skotkami. Ponadto, dzięki 
British School halę od-
wiedził również miś Ted-
dy Eddy, który bawił się 

z dziećmi i pozował do 
zdjęć. Nauczycielki ze szko-
ły językowej prowadziły też 
warsztaty malowania eko-
logicznych toreb oraz przy-
gotowały inne plastycz-
ne atrakcje. Niewątpliwie 
atrakcją była również obec-
ność drugiego misia - pandy.

W przygotowaniu i 
przeprowadzeniu impre-
zy pomogła grupa wolonta-

riuszy z Klubu Wolontariu-
sza sochaczewskiego MOPS 
pod opieką Piotra Pętlaka, 
która bawiła się z dziećmi w 
misiowe gry i zabawy, prze-
ciąganie liny. Wolontariu-
sze malowali buzie i skręcali 
balony. Maluchy odpowia-
dały świetnie na zagadki, za 
co otrzymały nagrody. Po-
znaliśmy również imiona 
misiowych przyjaciół każ-

dego dziecka. Na wszyst-
kich czekał również słodki 
poczęstunek i pyszne soki z 
Tęczowego Ogrodu.

Kolejne spotkanie z „Ma-
łymi Sportowcami” zaplano-
wano na niedzielę 22 grudnia. 
Tym razem zajęcia poprowa-
dzi Sławomir Cypel wraz z in-
struktorami sztuk walki i sa-
moobrony z Dragon Fight 
Club Sochaczew.

Rugbiści i misie na pierwszych zajęciach „Mały Sportowiec”
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SIATKÓWKA BIEGI

D l a c z e g o    s o c h a c z e w -
skie kluby piłkarskie tak 
„upodobały” sobie akurat 
halę w „szóstce”? Cóż, od-
powiedź jest prosta: to jedy-
ny obiekt w naszym mieście 
posiadający   pełnowymia-
rowy (40x20 m) plac gry do 
piłki halowej. Należy zatem 
szczególnie o niego dbać. 

O puchar prezesa Bzury
W Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa KS Bzu-
ra Chodaków, który ro-
zegrano w niedzielę 24 li-
stopada, wzięło udział 10 
drużyn z rocznika 2011. 
Gospodarze wystawili do 
rywalizacji dwie ekipy. 
Co ciekawe, lepiej pora-
dził sobie zespół „B”, któ-
ry w meczu o trzecie miej-
sce pokonał drużynę Tura 
Jaktorów. Bzura „A” za-
jęła ostatecznie ósmą lo-
katę. Swoją reprezentację 
wystawiła także Unia Bo-
ryszew; drużyna biało-nie-
bieskich zakończyła zawo-
dy na szóstym miejscu. 
Zwycięzcą turnieju zosta-
ła Unia Skierniewice, któ-
ra, po wygranej w finale z 

pierwszą ekipą Błonian-
ki Błonie, odebrała puchar 
od prezesa chodakowskiej 
Bzury Michała Felczaka.

Pozostałe drużyny, któ-
re wzięły udział w turnieju 
to: Mszczonowianka Msz-
czonów, CSP Rybno i KS 
Teresin. Najlepszym strzel-
cem turnieju, z bilansem 
ośmiu goli został Juliusz Re-
czulski (Unia Skierniewi-
ce). Nagrodę indywidualną 
dla najlepszego zawodnika 
otrzymał Wiktor Kaczma-
rek (Unia Boryszew). Naj-
lepszym brakarzem został 

wybrany Adam Kruszewski 
(Unia Boryszew). 

Unia Boryszew 
Cup 2019
Tydzień później, 30 listopada, 
na parkiet w „szóstce” wybiegli 
o dwa lata starsi piłkarze (rocz-
nik 2009), aby wziąć udział w 
kolejnym turnieju z cyklu Unia 
Boryszew Cup. Tym razem ry-
walizowało osiem drużyn. Go-
spodarze, po dwóch wygranych 
i remisie, zakończyli począt-
kową, eliminacyjną część tur-
nieju na pierwszym miejscu w 
grupie. Dopiero w „fi nale A” 

musieli uznać wyższość ekipy 
Ceramiki Opoczno, która dzię-
ki lepszemu bilansowi bramek 
została triumfatorem turnie-
ju. Ostatecznie Unia Boryszew 
zakończyła zawody na drugim 
miejscu.

Pozostałe lokaty zajęły 
drużyny: 3. AP Champinos 
Rawa Mazowiecka, 4. Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki, 5. 
Pogoń Grodzisk Mazowiec-
ki, 6. Pogoń Siedlce, 7. Ma-
zowia Błomino, 8. Mszczo-
nowianka Mszczonów. 

Nagrodę dla króla strzel-
ców odebrał zdobywca ośmiu 

bramek Arkadiusz Gałec-
ki (Pogoń Siedlce). Najlep-
szym bramkarzem wybra-
no Damiana Grzelaka (Świt 
Nowy Dwór Mazowiecki). 
Najwszechstronniejszym za-
wodnikiem   jednogłośnie 
wybrano reprezentanta go-
spodarzy, Unii Boryszew, 
Szymona Jezierskiego. Po-
nadto organizatorzy turnie-
ju, tradycyjne już, przyzna-
li nagrody indywidualne 
dla zawodników z każdej ze 
startujących drużyn. W eki-
pie Unii otrzymali je: Anto-
ni Koguc i Jakub Kamiński. 

Puchar Fair Play trafi ł do ze-
społu Pogoni Siedlce. 

Teraz Orkan
Po Bzurze Chodaków i Unii Bory-
szew w najbliższych dniach, w go-
ścinnej hali SP nr 6, turnieje mło-
dzików zorganizuje KS Orkan 
Sochaczew. W sobotę 7 grudnia 
o Puchar Burmistrza Sochacze-
wa Piotra Osieckiego rywalizować 
będą piłkarze z rocznika 2007. Na-
tomiast w niedzielę 15 grudnia, o 
Puchar Prezesa KS Orkan Socha-
czew Józefa Szajewskiego, powal-
czą młodzicy z rocznika 2008. Po-
czątek obu turniejów o godz. 9.00. 

Piłkarska zima na hali w „szóstce”
W okresie jesienno-zimowym, zarówno seniorzy jak i drużyny młodzieżowe, przeniosły kopanie piłki z murawy na parkiet. W każdy 
weekend w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 rozgrywane są turnieje piłkarskie. W ostatnim czasie rywalizowali najmłodsi 
adepci footballu, w Turnieju o Puchar Prezesa KS Bzura Chodaków i w kolejnych zawodach z cyklu Unia Boryszew Cup. 

Niemal w każdy weekend w 
chodakowskiej hali MOSiR 
trwają rozgrywki Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Pomimo porażki w ostat-
niej kolejce liderem po-
zostaje zespół KS Bielice. 
Drugi jest Piast Feliksów. 

W czwartej kolejce wszystkie 
spotkania zakończyły się po 
trzech setach. Mogłaby wy-
dawać się niespodzianką po-
rażka Wolnych Elektronów z 
Teresinem. Jednak drużyna 
elektronów przystąpiła do 
tego spotkania warunkowo 
w niepełnym, pięcioosobo-
wym składzie, stąd nie dziwi 
ich przegrana.

Tydzień później, w so-
botę 30 listopada, w ramach 
piątej kolejki ALPS, podob-

nie w pięciu na parkiet wy-
szli zawodnicy Mostu Wy-
szogród.   Sochaczewska 
drużyna Volley CKU osią-
gnęła nad nimi łatwe zwy-
cięstwo w trzech setach. 
Natomiast pozostałe dwa 
wyniki, którymi są przegra-
na KS Piast Feliksów z Tere-

sinem 3:1 oraz pierwsza po-
rażka lidera tabeli KS Bielice 
z AZS Team Volley 1:3, na-
leży uznać za niespodzian-
ki. Podczas ostatniej kolej-
ki miało też miejsce pewne 
niecodzienne wydarzenie - 
zaręczyny siatkarza KS Bie-
lice Cezarego Michalskie-

go, który tuż po rozegranym 
meczu oświadczył się swojej 
wybrance.

IV kolejka (23.11)
KS Bielice – Volley CKU Sochaczew 3:0 
(25:13, 25:20, 25:22)

MVP: Kamil Dorodziński (KS Bielice)
SRS Most Wyszogród – KS Piast Feliksów 0:3 
(15:25, 20:25, 27:29)

MVP: Artur Rokicki (KS Piast Feliksów)
Teresin – Wolne Elektrony 3:0 
(25:23, 25:13, 25:15)

MVP: Karol Sapigórski (Teresin)

V kolejka (30.11)
KS Piast Feliksów – Teresin 1:3 
(25:20, 22:25, 21:25, 22:25)

MVP: Dariusz Wawrzyńczak (Teresin)
Volley CKU Sochaczew – SRS Most Wyszogród 3:0 
(25:19, 25:15, 25:20)

MVP: Michał Werłaty (Volley CKU Sochaczew)
AZS Team Volley – KS Bielice 3:1 
(25:19, 22:25, 25;21, 25:19)

MVP: Jarosław Ptaszkiewicz (AZS Team Volley)

Bielice liderem po pięciu kolejkach
Sochaczewski biegacz se-
nior – Jan Kocimski w ostat-
nim czasie startował w war-
szawskich biegach z okazji 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

10 listopada pokonał 5 km, z 
czasem 25:29, w „Biegu Ojców 
Niepodległości 2019 – Bieg 
Stulecia od Bałtyku do Tatr”. 
W gronie 141 zawodników 
71-latek był na mecie 44.

Dzień później pan Jan po-
konał 10 km w ogromnej im-
prezie (wystartowało 20000 
osób) – w 31. Warszawskim 
Biegu Niepodległości. Do-
biegł na metę z czasem 52:08, 
co pozwoliło mu na zajęcie 
7036 miejsca w kategorii open 
i trzeciej lokaty (w gronie 73 

zawodników) w grupie wieko-
wej 70-74.

Jan Kocimski był także 
na imprezie podsumowują-
cej Etapowy Maraton Poko-
ju, gdzie odebrał wyjątkową 
pamiątkową statuetkę. So-
chaczewski biegacz ukoń-
czył wszystkie osiem etapów 
maratonu z łącznym czasie 
3.44:14. W kategorii open był 
42 na 242 zawodników. 

Niepodległościowe 
bieganie pana Jana
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PŁYWANIE

RUGBY

TENIS STOŁOWY TENIS STOŁOWY

W ostatniej w tym roku 
kolejce zespół Bronisława 
Gawrylczyka, w sobotę 30 
listopada, podejmował w 
hali MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego zespół z Nadarzy-
na. W ostatnich sezonach 
derby Mazowsza zawsze 
były zacięte i wyrówna-
ne. Tym razem emocji było 
trochę mniej. Pojedynki 
szybko kończyły się zwy-
cięstwami tenisistek socha-
czewskiego klubu.

Derby dla SKTS
W pierwszym starciu Irina 
Ciobanu zagrała z byłą, wy-
stępującą jeszcze w minio-
nym sezonie, zawodniczką 
SKTS Julią Ślązak. Rumun-
ka szybko, w trzech setach, 
poradziła sobie z rywalką. 
W drugiej grze Magdalena 
Sikorska stanęła naprzeciw-
ko Pauliny Krzysiek. Wy-
grała dwie pierwsze partie, 
w tym w drugiej odsłonie 
pojedynku dała ugrać za-
wodniczce GLKS tylko je-
den punkt. W trzecim secie 
reprezentantka Nadarzy-
na odbudowała się i dopro-
wadziła do kolejnej partii, w 
której ostatecznie musiała 
uznać wyższość Magdy Si-
korskiej.

Najbardziej wyrówna-
nym pojedynkiem w tym 
spotkaniu było starcie Darii 
Łuczakowskiej z Katarzy-
ną Ślifi rczyk. W pierwszym 
secie Ślifi rczyk prowadziła 
już 8:3, jednak zawodniczka 
SKTS zdołała odrobić stra-
ty, wygrywając ostatecznie 
tę partię 12:10. W kolejnych 
odsłonach pojedynku  Da-
ria Łuczakowska pokona-

ła dwukrotnie rywalkę „do 
ośmiu” i tym samym zakoń-
czyła mecz kolejnym zwy-
cięstwem dla sochaczew-
skiego klubu. 

16 rodzin na medal
Następnego dnia, w nie-
dzielę 1 grudnia, Socha-

czewski Klub Tenisa Stoło-
wego zorganizował ósmą 
edycję turnieju „Rodzina 
na Medal”. Hala przy ulicy 
Kusocińskiego od rana tęt-
niła życiem. Przez pięć go-
dzin rozbrzmiewał w niej 
odgłos odbijających się pi-
łeczek   ping-pongowych. 

W zawodach wzięło udział 
ok. 40 uczestników, w su-
mie 16 drużyn składających 
się z dziecka i osoby doro-
słej. Organizatorzy podzie-
lili rywalizację na drużyny 
z dziećmi do 11 roku życia 
i powyżej 12 lat. W ramach 
zawodów, do dwóch wygra-
nych setów, grały dzieci i ich 
opiekunowie. W przypadku 
remisu o zwycięstwie decy-
dowała gra deblowa.  

Doceniona została każ-
da rodzina. Wszyscy otrzy-
mali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe, a pierwsza trójka 
w każdej kategorii wieko-
wej – medale oraz puchary. 
Nagrodzeni zostali również 
najlepsi zawodnicy turnie-
ju, którymi zostali Bartło-
miej Gala (kat. dzieci młod-
szych) i Damian Mlekicki 
(kat. dzieci starszych) oraz 
najmłodsza   uczestniczka 
– 5-letnia Wiktoria Gory-
niak. 

Derby Mazowsza 
i rodzinny turniej
Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego zakończył rozgrywki w rundzie jesiennej w Ekstraklasie 
Kobiet. Z bilansem siedmiu zwycięstw i dwóch porażek SKTS znajduje się w strefi e 
medalowej. Czy wywalczy medal i z jakiego kruszcu będzie, o tym przekonamy się wiosną.

Medaliści VIII Turnieju „Rodzina na Medal”
Dzieci (5-11 lat):

1. Julia, Bartłomiej i Eligiusz Gala,
2. Piotr i Krzysztof Andryszczyk,

3. Lena i Piotr Szepieczko

Dzieci (12-18 lat):
1. Damian i Krzysztof Mlekiccy,

2. Dawid i Andrzej Rozbiccy,
3. Aleksandra i Andrzej Lenart   

SKTS Sochaczew – GLKS Scania Nadarzyn 3:0
Irina Ciobanu - Julia Slązak 3:0 (11:6, 11:8, 11:6)

Magdalena Sikorska - Paulina Krzysiek 3:1 (11:7, 11:1, 5:11, 11:6)
Daria Łuczakowska - Katarzyna Ślifirczyk 3:0 (12:10, 11:8, 11:8) 

Otwarte turnieje ping-ponga 
w hali MOSiR przy ul. Kusociń-
skiego cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem. W 
sobotę 23 listopada w trzecich 
zawodach z cyklu Grand Prix 
Sochaczewa w Tenisie Stoło-
wym wzięły udział 43 osoby.

Zawody przeprowadzono w 
trzech kategoriach wiekowych. 
W kategorii open zwyciężył 
Mateusz Selerski, wśród pań 
najlepsza była Karolina Kukaw-
ska, a w kategorii U-15 Mar-
cin Pawlak. Warto podkreślić, 
że w sochaczewskich turnie-
jach rywalizuje liczna grupa za-
wodników spoza naszego mia-
sta. Tym razem przyjechali do 
nas tenisiści m.in. z: Warsza-
wy, Wyczółek, Lutkówki, Ma-
łej Wsi, Bulkowa, Budek Pia-
seckich, Płońska, Teresina, 
Wąsewa, Kampinosu, Łomnej, 
Wyszogrodu oraz Błonia.

Kolejny, czwarty turniej GP 
odbędzie się 21 grudnia. Or-

ganizatorzy szykują świątecz-
ne niespodzianki. Z pewnością 
warto będzie w tym dniu odwie-
dzić sochaczewską halę MOSiR 
przy ulicy Kusocińskiego.

Klasyfikacja III turnieju Grand Prix
Kobiety: 1. Karolina Kukawska, 2. Katarzyna 
Włodarczyk, 3. Dorota Baczyńska, 4. Dorota 
Sobiech, 5. Agnieszka Kiszelewska.

Młodzież U-15: 1. Marcin Pawlak, 2. Igor Kozak, 
3. Mateusz Borawski, 4. Kacper Sobczak, 
5. Adam Wójcik, 6. Piotr Furmanik, 7. Krystian 
Nowatkiewicz, 8. Dominik Buraczewski, 9. Bartosz 
Witecki, 10. Łukasz Wójcik, 11. Jakub Kolasiński, 
12. Kacper Kiszelewski

Open: 1. Mateusz Selerski, 2. Marcin Dudziec, 
3. Radosław Jurzyk, 4. Adam Ertman, 
5. Marcin Przedpełski, 6. Rafał Malinowski, 
7. Jacek Malinowski, 8. Stanisław Głowacki, 
9. Piotr Szepiećko, 10. Piotr Janusz, 11. Janusz 
Duch, 12. Łukasz Wyrębkowski, 13. Hubert 
Włodarczyk, 14. Bartłomiej Bloch, 15. Krzysztof 
Mijakowski, 16. Mateusz Kołodziejczyk, 
17. Krystian Spilaszek, 18. Szymon Wołowczyk, 
19. Marek Albinowski, 20. Dawid Wilamowski, 
21. Wiktoria Wrublewicz, 22. Piotr Trębiński, 
23. Andrzej Lenart, 24. Paweł Niedziałkowski, 
25. Cezary Szpakiewicz, 26. Paweł Heleniak

Ponad 40 tenisistów

W dniach 22-24 listopada w 
Kędzierzynie-Koźlu odbyły się 
10. Otwarte Zimowe Mistrzo-
stwa Polski w Ratownictwie 
Wodnym. Na starcie stanęło 
ponad 200 zawodników z 19 
klubów z całej Polski. Socha-
czewscy pływacy wrócili z 
zawodów z trzema medalami 
– jednym złotym i dwoma brą-
zowymi. 

Mistrzem Polski, w kategorii 
młodzik, w konkurencji 100 m 
ratowanie manekina z pasem 
w płetwach został reprezentant 
sochaczewskiego WOPR – Ad-
rian Liszkiewicz. W serii fi na-

łowej z czasem 1:21.31 osiągnął 
ponaddwusekundową przewa-
gą nad drugim zawodnikiem. 
Adrian otarł się także o podium 
w konkurencjach 100 m holo-
wanie manekina w płetwach 
oraz 50 m holowanie manekina, 
gdzie był kolejno czwarty i piąty.

Dwa brązowe medale wy-
walczyła reprezentantka UKS 
„Dwójka” Sochaczew – Zu-
zanna Domańska, startująca w 
kategorii junior młodszy. So-
chaczewska zawodniczka była 
trzecia w konkurencjach: 100 
m z przeszkodami (1:08.96) 
oraz 50 m holowanie maneki-
na (42.84). 

Trzy medale ratowników

Orkan zaprasza na wigilię
Rugbiści zapraszają na spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się 
w czwartek 12 grudnia, o godzinie 18.00, w hali MOSiR przy ul. 
Kusocińskiego. To doskonała okazja do integracji całego środowi-
ska sochaczewskiego rugby. Przyjść może każdy, zawodnicy, ich ro-
dziny, sympatycy tej dyscypliny sportu. Opłatkiem podzielą się za-
wodnicy wszystkich drużyn RCO, czyli ponad 300 osób. Do hali 
przybędzie też oczywiście Święty Mikołaj z workami prezentów 
dla najmłodszych. Do wspólnego śpiewanie kolęd, podobnie jak w 
ubiegłym roku, zaprosi zespół Classic. 




