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Święta i Sylwester w mieścieU nas
przeczytasz:

 strony 17, 24

Mamy dotację na remont 15 Sierpnia Dorzuć się do „Paczki”
Strony 2, 3

Wojewoda opublikował 
ostateczną listę rankin-
gową projektów drogo-
wych, które w przyszłym 
roku otrzymają rządowe 
dofi nansowanie. 
Pojawiła się szansa na 
wyremontowanie ulicy 
15 Sierpnia na odcinku 
od LO im. F. Chopina do 
ul. Broniewskiego. 
Teraz wszystko 
w rękach radnych 

Ta smutna wia-
domość obiegła 
Sochaczew lotem 
błyskawicy. 
29 listopada, 
w wieku 
86 lat, zmarł 
ksiądz kanonik 
Antoni Jaszczołt. 
Tłumnie poże-
gnaliśmy go w 
poniedziałek 3 
grudnia. Ksiądz 
prałat spoczął 
na cmentarzu 
parafi alnym 
w Trojanowie

Jeszcze tylko do 10 grudnia zbieramy dary 
i pieniądze w ramach naszej charytatywnej akcjiStrona 7

Pożegnaliśmy 
księdza Antoniego
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Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ks. kanonika Antoniego Jaszczołta
od 2000 roku Honorowego Obywatela Sochaczewa, 

w latach 1965-2005 proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Sochaczewie - Trojanowie.

Bogu i ludziom służył przez ponad sześć dekad. Swoją postawą 
życiową, pracą na rzecz parafii, serdecznością i otwartością 

zyskał sympatię nie tylko swych parafian, ale całej naszej 
społeczności lokalnej.

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Księdza Prałata 

Antoniego Jaszczołta
Wieloletniego Proboszcza parafii Narodzenia N.M.P 

w Sochaczewie-Trojanowie,
Honorowego Obywatela Sochaczewa 

Łączę się w bólu i modlitwie z Rodziną Zmarłego, którego dobry 
Bóg powołał do wieczności.

Poseł na Sejm RP 
Maciej Małecki

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki 

wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
wraz z radnymi Rady 

Miasta

KONDOLENCJE

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

- Niech ta msza święta dzięk-
czynna za dar życia i posługi ka-
płańskiej przypomni każdemu 
z nas słowa,  spotkania, wza-
jemne kontakty ze zmarłym 
ks. Antonim - mówił biskup ło-
wicki Andrzej F. Dziuba, któ-
ry koncelebrował nabożeństwo 
żałobne. 

- Ileż było spowiedzi, ile 
nauk, ile odprawionych mszy? 
Ile lat głoszenia Ewangelii i tro-
ski o zewnętrzny wygląd tego 
kościoła - pytał retorycznie, 
wspominając proboszcza troja-
nowskiej parafi i, rekolekcjoni-
sta głoszący homilię. 

- Nikt, kto poznał ks. pra-
łata, kto przekroczył próg tro-
janowskiej parafi i, nie został 
odtrącony. Nikogo ks. Antoni 
nie pozostawił osamotnione-
go. Każdy otrzymał duchowe, a 
często także materialne wspar-
cie - mówił z kolei burmistrz 
Piotr Osiecki. - Nie możemy 
też zapomnieć o jego niezłom-
nej postawie, kiedy mówił o 
ofi arach niemieckiego i sowiec-
kiego zniewolenia. W imieniu 
mieszkańców żegnam cię Do-
bry Pasterzu, żegnam cię Hono-
rowy Obywatelu Sochaczewa.

To tylko niektóre z po-
żegnań, jakie usłyszeliśmy 

w świątyni. A było jeszcze 
wzruszające wystąpienie pra-
łata Jana Kaczmarczyka, któ-
ry wspólnie z ks. Antonim 
przyjmował święcenia ka-
płańskie i szczycił się kilku-
dziesięcioletnią znajomo-
ścią z nim, i który pytał: „Co 
mam ci dzisiaj powiedzieć, 
przyjacielu?”. I  dodawał, że 
wkrótce się spotkają, bo i jego 
czas się kończy.  

Oprawę muzyczną w ko-
ściele przygotowały sochaczew-
skie chóry oraz orkiestra dęta 
pod kierunkiem Krzysztofa 
Podczaskiego. Ten ostatni przy-
pomniał, że to ks. Antoni był 
pomysłodawcą powołania or-
kiestry i publicznie podzięko-
wał mu za to. Wdzięczność za 
lata probostwa wyrazili także 
przedstawiciele wspólnoty pa-
rafi alnej, a rodzina prałata Jasz-
czołta nie była w stanie ukryć 
łez, dziękując za poniedziałko-
wą uroczystość.

Na koniec proboszcz Kazi-
mierz Wojtczak zaprosił uczest-
ników pogrzebu na msze św., 
które za spokój duszy zmarłe-
go zamówiły m.in. liczne ze-
społy i koła parafi alne, strażacy 
i mieszkańcy Nowych Mostek, 
należących do trojanowskiej 
parafi i. Pierwsza odbędzie się w 
rocznicę święceń kapłańskich, 
8 grudnia o godz. ósmej rano.

Żegnamy Cię, Dobry Pasterzu
Biało-czerwone fl agi przepasane kirem, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnych 
samorządów, kilkudziesięciu kapłanów, poseł 
Maciej Małecki oraz ogromna wspólnota parafi alna 
- tak w poniedziałek 3 grudnia Sochaczew żegnał 
proboszcza Antoniego Jaszczołta.
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„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”
Z wielkim smutkiem i poczuciem ogromnej straty 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego proboszcza 
Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trojanowie, 

Honorowego Obywatela Miasta Sochaczew 

ks. prałata 
Antoniego Jaszczołta

Kapłana o wielkim sercu, dobroci i wrażliwości.
Łącząc się w smutku, bólu i modlitwie
najgłębsze wyrazy współczucia i żalu 

bliskim zmarłego, 
składa 

Zarząd i Rada Powiatu w Sochaczewie

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Ksiądz Antoni do Trojanowa 
trafi ł w 1965 r. Miał wtedy 33 
lata. Przyjechał na małą para-
fi ę, aby podleczyć silną ane-
mię. To miał być krótki pobyt, 
bo po studiach magisterskich 
w planach miał rozpoczęcie 
doktoratu na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Kie-
dy jednak ruszył w wir pracy 
duszpasterskiej, zapomniał o 
planach naukowych, a i ane-
mia minęła bezpowrotnie. 
Pierwsze probostwo okazało 
się ostatnim. Spędził na nim 
40 lat.  Z funkcji zrezygnował  
w wieku 74 lat. Od tego czasu 
był rezydentem w trojanow-
skiej parafi i.

W 2000 roku, w uznaniu 
zasług, Rada Miejska Socha-
czewa przyznała ks. Antonie-
mu Jaszczołtowi tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta.

W ciągu tych lat obec-
ności w Sochaczewie za-
skarbił sobie zaufanie i sza-
cunek nie tylko parafi an, 
ale całej lokalnej społecz-
ności. Zapewne nie byłby 
tak kochany, gdyby nie jego 
oddanie ludziom, serdecz-
ność okazywana mieszkań-
com i ludzkie pojmowa-
nie ich trudnych życiowych 
dylematów. Czasami za 
tę otwartość spotykały go 
przykrości, bo odprawił na-

bożeństwo żałobne temu, co 
nie trzeba, albo nie był zbyt 
surowy dla „zbłąkanych 
owieczek”. Ksiądz Antoni 
po swojemu rozwijał pracę 
duszpasterską. Miał własną 
fi lozofi ę.

– Tych, co zawsze przy-
chodzą do kościoła nie trzeba 
przekonywać, że powinni to 
robić. Oni i tak w następną nie-
dzielę stawią się przy ołtarzu, 
bo to jest ich Kościół. Ważniej-
sze jest to, żeby trafi ć do tych, 
co się pojawiają od wielkiego 
dzwonu. Na pogrzebie, na ślu-
bie czy pierwszej komunii. Ich 
trzeba zachęcić, zainteresować, 
pokazać im Pana Boga – tłu-
maczył ks. prałat w jednym z 
wywiadów.

Wśród zasług probosz-
cza znajdują się także dzieła 
materialne. Przede wszyst-

kim rozbudowa małego ko-
ściółka, co było podwójnie 
trudne. Po pierwsze dlatego, 
że to zabytek i każdą prze-
róbkę trzeba było uzgadniać 
z konserwatorem zabytków. 
Po drugie, w latach 80., kie-
dy zdecydowano o rozbu-
dowie, nie było szans na 
kupienie jakichkolwiek ma-
teriałów budowlanych.

- Na wszystko potrzeb-
ne były deputaty i pozwolenia. 
Całe wsie oddawały swoje przy-
działy na cement, a i tak kilka 
dni trzeba było stać w kolejkach 
do składu czy fabryki, żeby coś 
kupić. Dzięki oddaniu parafi an 
udało się te przeszkody poko-
nać. Powstała także nowa ple-
bania, parkingi z kostki wokół 
kościoła, kaplica i punkt kate-
chetyczny w Feliksowie – wspo-
mina ks. Jaszczołt.

Miejscem, które zawsze 
będzie się kojarzyć z ks. An-
tonim jest Pomnik Poległych 
i Pomordowanych stojący vis 
a vis świątyni. Zamysł tego 
monumentu był taki, aby 
wzbogacać go o świadectwa 
z pól bitewnych i miejsc kaź-
ni polskich żołnierzy, w tym 
także naszych lokalnych bo-
haterów. Za każdym razem, 
kiedy do pomnika wstawia-
no kolejną urnę z ziemią, 
odbywały się podniosłe re-
ligijno-patriotyczne uroczy-
stości. Ich inspiratorem był 
proboszcz Antoni.

Takie pojmowanie po-
sługi owocuje tym, że na-
wet po latach ludzie pamię-
tają o dawnym proboszczu, 
który ponad pół wieku temu 
wpadł do nas na chwilę i zo-
stał na zawsze.

Pół wieku w Sochaczewie
Na pewno nie przypuszczał, że krótki pobyt dla poratowania zdrowia na małej, 
wtedy wiejskiej parafi i, zamieni się w półwiecze. Dzisiaj nie wyobraża sobie życia 
gdzie indziej, a jego parafi anie Trojanowa bez księdza prałata Antoniego Jaszczołta - 
tak pisaliśmy w 2016 roku, gdy ks. Antoni świętował 60 lat święceń kapłańskich.

KONDOLENCJE

Ks. Antoni Jaszczołt ponad 60 lat pełnił swoją posługę kapłańską

Ksiądz Antoni urodził się 1 
stycznia 1932 r. na Podlasiu. W 
1951 r. wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Warszawie. 
Święcenia kapłańskie odebrał 
w grudniu 1956 roku z rąk 
prymasa Wyszyńskiego. 

Był wikariuszem w parafi i w 
Jabłonnej (1956-1959), War-
szawie - Matki Bożej Loretań-
skiej (1959-1960), Warszawie 
- Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny (1963-
1965). W latach 1965-2005 peł-
nił funkcję proboszcza parafi i 
Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Sochaczewie - Tro-
janowie. Od chwili przejścia 
na emeryturę był jej rezyden-
tem. Zanim zaczął chorować, 
najczęściej można go było spo-
tkać w konfesjonale, gdzie wsłu-
chiwał się w ludzkie problemy i 
słabości. Zawsze wyrozumiały, 
serdeczny, pomocny. W ostat-
nim czasie, uczestnicząc w na-
bożeństwach, miał swoje stałe 
miejsce tuż przy zakrystii. 

Ks. Antoni kochał ludzi i oni 
mu tę miłość odwzajemniali. 
Na wiadomość o śmierci prała-
ta żywo zareagowali internauci. 
Na miejskim facebooku tak wy-

rażali żal po stracie: „Mój pro-
boszcz, wielki człowiek”, „Naj-
wspanialszy ksiądz, proboszcz i 
człowiek”, „Wieki żal, kapłan z 
powołania”, „Niech płonie świa-
tełko pamięci”. 

Podczas swojego 40-let-
niego probostwa i ponad 
60-letniej posługi kapłań-
skiej zrealizował wiele dzieł 
duchowych i materialnych. 
Rozbudował świątynię, zago-
spodarował teren wokół niej. 
Założył orkiestrę dętą.

9 czerwca 2000 roku ks. 
Antoni otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Sochacze-
wa. Czynnie uczestniczył w 
życiu miasta. Był stałym go-
ściem spotkań wigilijnych i 
wielkanocnych śniadań orga-
nizowanych dla podopiecz-
nych Dziennego Domu Pomo-
cy Społecznej, podczas których 
każdemu składał życzenia.

W ubiegłym roku skorzystał 
z zaproszenia i wszedł w skład 
Komitetu Honorowego Obcho-
dów 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Państwo Pol-
skie na Ziemi Sochaczewskiej. W 
ostatnim z tych spotkań, 26 listo-
pada, z uwagi na stan zdrowia już 
nie uczestniczył. (sos)

Niech płonie 
światełko pamięci

Ksiądz Antoni Jaszczołt był 
pomysłodawcą i realizatorem 
Pomnika Pomordowanych 
stojącego na wprost trojanow-
skiej świątyni. Dziś jest on 
miejscem, w którym zawsze 
17 września składamy kwiaty 
i przypominamy tę tragicz-
ną dla Polaków datę z 1939 r. 
Uroczystość pod pomnikiem 
jest też od lat preludium do 
miejskich obchodów kolejnych 
rocznic Bitwy nad Bzurą.

Na obelisku widnieje na-
pis: „Deo Optimo Maximo. 
U progu XXI w., dla uczcze-
nia ofi ar odchodzącego stu-

lecia, Polakom poległym i 
pomordowanym, w tym 18 
rozstrzelanym mieszkańcom 
Trojanowa 15 września 1939 
r., pomnik ten stawiają pro-
boszcz i parafi a”. Z inicjatywy 
proboszcza, 12 czerwca 2001 
roku odbyła się uroczystość, 
podczas której w centralną 
niszę pomnika wmurowano 
ziemię przywiezioną z Katy-
nia. Następnie znalazły się tu 
prochy pobrane w Monte Cas-
sino i Newark, niewielkiego 
miasta w Anglii, gdzie znaj-
duje się cmentarz polskich pi-
lotów. Natomiast 17 września 
2007 r. w Pomniku-Golgocie, 

jak go nazywał prałat, spoczę-
ły dwie urny z ziemią pocho-
dzącą z cmentarza policjan-
tów w Miednoje oraz z ziemią 
pobraną z kwatery polskiej 
cmentarza w Arnhem w Ho-
landii. Każde z tych miejsc hi-
storycznie kojarzy się z udzia-
łem i bohaterstwem polskich 
żołnierzy, policjantów, dlate-
go w uroczystościach bierze 
udział wojsko i inne służby 
mundurowe.

Tradycję rocznic pod Po-
mnikiem Pomordowanych 
kontynuuje obecny proboszcz 
Trojanowa wraz z władzami sa-
morządowymi. (sos)

Pozostanie po nim Pomnik Pamięci
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Całe swoje dotychczasowe życie związałem z Sochaczewem. 
Zdaję sobie sprawę, że fundamentem mojego sukcesu jest 
praca i wysiłek wielu osób - moich bezpośrednich współpra-
cowników, pracowników samorządowych, radnych, a przede 
wszystkim sochaczewian, którzy zaakceptowali moją wizję 
rozwoju miasta i zaoferowali mi współpracę. Im wszystkim z 
całego serca dziękuję. Dziękuję również moim najbliższym. To 
dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Dziękuję również wszyst-
kim członkom mojego komitetu honorowego za wsparcie mnie 
swoimi autorytetami. Na ręce Marka Fergińskiego składam 
podziękowania wszystkim tym, którzy byli zaangażowania 
w prace komitetu wyborczego Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego, jedynego komitetu lokalnego, który musiał 
rywalizować z trzema komitetami ogólnopolskimi. Nie byłoby 
mojego osobistego sukcesu bez waszej tytanicznej pracy. 
Dziękuję sympatykom i wyborcom komitetu wyborczego 
Prawo i Sprawiedliwość, a także staroście Jolancie Goncie, 
przewodniczącemu Sylwestrowi Kaczmarkowi oraz posłowi 
Maciejowi Małeckiemu za jednoznaczne poparcie mojej 

kandydatury. Jednak przede wszystkim jeszcze raz chciałbym 
podziękować mieszkańcom Sochaczewa, nie tylko tym, którzy 
oddali na mnie głos, ale wszystkim tym, którzy wzięli udział w 
wyborach, okazując w ten sposób, że sprawy naszego miasta 
nie są im obojętne. Wszystkich zapraszam do współpracy. 
Bez względu na nasze poglądy rozwijajmy nasze miasto. 
Cieszę się że nasz program wyborczy zyskał tak jedno-
znaczną akceptację. Są w nim m.in. projekty strategiczne, 
rozwiązujące problemy miasta na dziesięciolecia. Zaliczam 
do nich, po pierwsze, zagospodarowanie bogactwa, które 
płynie już do nas z głębi ziemi, czyli źródła geotermalne, które 
planujemy wykorzystać jako źródła ciepła i wody pitnej. Jedną 
z najważniejszych inwestycji będzie budowa nowego mostu 
na Bzurze - realizowana we współpracy z powiatem i gminą 
Sochaczew. Razem będziemy rozwiązywać problem komu-
nikacyjny. Przed nami kolejne inwestycję w drogi i chodniki. 
Zajmować będziemy się także przyszłością nowych pokoleń. 
Mam na myśli infrastrukturę oświatową i sportową. W planach 
mamy szereg działań, które sprawią, że Sochaczew stanie 

się jeszcze bardziej przyjazny. 
W ramach naszego programu, 
który roboczo nazywamy 
„Taniej nie znaczy gorzej”, 
chcemy wprowadzić obniżenie 
opłat za media dostarczane 
przez samorząd, bezpłatną 
komunikację dla wszystkich 
posiadaczy Karty Mieszkańca. 
W ramach działań, które z kolei 
umownie określamy jako pro-
jekt „Sochaczew dla się lubić” 
przygotujemy atrakcyjną ofertę 
edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną. Wszystkie te ambitne 
założenia będą możliwe do wdrożenia tylko dzięki wspólnej 
pracy. Zapraszam do tej współpracy radnych, mieszkańców 
Sochaczewa i tych, którym na sercu leży dobro miasta. 
Zróbmy to dla nas, dla naszych poprzedników i dla przyszłych 
pokoleń. Mimo wszystkich różnic, łączy nas Sochaczew.

EXPOSE BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO

SAMORZĄD

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Obrady otworzył zgodnie z 
przepisami radny senior. Za-
szczyt ten przypadł Edwar-
dowi Stasiakowi. Już na wstę-
pie życzył zebranym, by 
kadencja była merytoryczna 
a współpraca przebiegała w 
życzliwej atmosferze, tak jak 
działo się to w poprzednich 
dwóch kadencjach. Na sesji 
pojawili się też starosta Jolan-
ta Gonta wraz z wicestarostą 
Tadeuszem Głuchowskim, 
poseł Maciej Małecki, dyrek-
torzy i kierownicy miejskich 
jednostek, naczelnicy wy-
działów, przedstawiciele po-
licji i straży pożarnej. Joan-
na Gala z Miejskiej Komisji 
Wyborczej wręczyła elektom 
zaświadczenia o wyborze na 
radnego. 

W kolejnym punkcie ob-
rad przystąpiono do wybo-
ru przewodniczącego oraz 
dwóch wiceprzewodniczą-
cych rady. Skład prezydium 
uległ niewielkim zmianom. 
Tak jak w poprzedniej ka-
dencji przewodniczącym 
został Sylwester Kaczmarek 
(PiS) a wiceprzewodniczą-
cym Arkadiusz Karaś (PiS). 
Drugim wiceprzewodniczą-
cym wybrano Edwarda Sta-
siaka (Sochaczewskie Fo-
rum Samorządowe). 

Następnie odbyło się za-
przysiężenie   burmistrza 

Piotra Osieckiego, który w 
swoim wystąpieniu podzię-
kował przede wszystkim 
mieszkańcom Sochaczewa 
za zaufanie, osobom wspie-
rającym Sochaczewskie Fo-
rum Samorządowe w trak-
cie kampanii, a nową radę 
zachęcał do otwartej współ-
pracy. Piotr Osiecki ogło-
sił, że jego zastępcami na-
dal będą Marek Fergiński i 
Dariusz Dobrowolski. Bur-
mistrz przedstawił również 
informację dotyczącą stanu 
miasta. 

 - Moim zdaniem za-
dania realizujemy w spo-
sób rzetelny i racjonalny, 
o czym świadczy m.in. na-
sza sytuacja fi nansowa. Do-
chody na rok 2018 to ponad 
175 milionów złotych. Przez 
ostatnie cztery lata wzro-
sły o ponad 50 proc. - po-
wiedział. -  Duży wpływ na 
ten wynik miały pozyskane 
środki zewnętrzne. Mowa 
tu o kwocie ponad 50 milio-
nów i inwestycjach za łącz-
nie ponad 80 milionów zł. 
Średnio każda inwestycja w 
70 proc. była fi nansowana 
ze środków zewnętrznych 
- unijnych i budżetu pań-
stwa. Pokazuje to, jak wielki 
wysiłek inwestycyjny nasze 
miasto zrealizowało przez 
ostatnie cztery lata. Poziom 
zobowiązań do dochodu 
zmalał w trakcie ostatniej 
kadencji z 39 proc. do nie-

Łączy nas Sochaczew
W czwartek 22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej VIII kadencji. Ślubowanie złożył również 
burmistrz Piotr Osiecki. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza, wydłużona o rok, pięcioletnia kadencja naszych władz. 

Nowa rada miejska podczas swojego pierwszego posiedzenia

Radni odebrali zaświadczenia o wyborze na kadencję 2018-2023 W tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady ponownie wybrano 
Sylwestra Kaczmarka
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całych 26 proc. Widać więc, 
że lata 2014-2018 były z jed-
nej strony czasem racjonal-
nego wydawania pieniędzy, 
a z drugiej bardzo dużego 
wysiłku fi nansowego i dużej 
aktywności w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych.  

Piotr Osiecki odniósł się 
również do pracy naszego 
samorządu, na który skła-
dają się 23 jednostki organi-
zacyjne, w których pracuje 
ponad 1,3 tys. osób. 

- Większość jednostek 
związana jest z naszą oświa-
tą, wychowaniem, pomocą 
społeczną, kulturą i spor-
tem. Ich pracownicy odpo-
wiadają za codzienne funk-
cjonowanie miasta. W mojej 
ocenie robią to bardzo rze-
telnie - mówił. - Nasze mia-
sto jest gotowe podejmować 
odważne wyzwania, w tym 
zupełnie niecodzienne - jak 
np. zagospodarowanie wód 
geotermalnych. Mówię to 
z całą odpowiedzialnością, 
Sochaczew pod względem 
organizacyjnym i fi nanso-
wym jest w bardzo dobrej 
kondycji. W tym miejscu 
musimy pamiętać, że jego 
największym kapitałem są 
mieszkańcy oraz pracow-
nicy samorządowi, którym 
za ich codzienną pracę skła-
dam wielkie podziękowa-
nia. 

Gratulacje nowo wybra-
nym władzom złożył poseł 
Maciej Małecki. 

- Właśnie w tej sali skła-
dałem ślubowanie na rad-
nego dwadzieścia lat temu. 
Wtedy to, dziś wybrany 
na wiceprzewodniczące-
go rady miejskiej, radny 
Edward Stasiak był już od 
dawna mocno zaangażo-
wany w pracę samorządu. 
Jak widać upływ czasu nie 
osłabia, a umacnia zaan-
gażowanie w nasze socha-

czewskie sprawy - mówił. 
- Jako poseł deklaruję dal-
szą chęć wspólnego dzia-
łania dla dobra Sochacze-
wa. Chciałbym, by kolejne 
lata naznaczone były mery-
toryczną współpracą z radą 
miasta. Naszym wspólnym 
celem, niezależnie od dzie-
lących nas różnic, powin-
no być miasto i jego miesz-
kańcy. Niech ta zwycięska 
drużyna wygrywa zarów-
no w dużych sprawach, jak 
most czy geotermia, jak i 
w sprawach dotyczących 
zwykłych ludzkich spraw i 
problemów. Warto, byśmy 
mogli po pięciu latach, gdy 
spojrzymy wstecz,  powie-
dzieć sobie: to była dobra 
kadencja. 

Starosta Jolanta Gon-
ta podkreśliła, że dla prze-
ciętnego mieszkańca nie ma 
znaczenia czy jego sprawa 
leży w kompetencjach mia-
sta czy powiatu. Liczy się je-
dynie to, że jest ona spraw-
nie załatwiona. Jej zdaniem, 
choćby z uwagi na to, warto 
łączyć siły. 

- Nie mówię jedynie o 
inwestycjach w infrastruk-
turę drogową, budowaniu 
nowych obiektów użytecz-
ności publicznej, ale też o 
kulturze, sporcie, eduka-
cji. Wspólne działanie pro-
centuje na każdym polu - 
zaznaczyła. - Uważam, że 
mieszkańcy to doceniają, 
czego najlepszym przykła-
dem jest to, że kolejny raz 
obdarzyli nas zaufaniem. 
Widać to patrząc zarówno 
na skład rady powiatu, jak 
i miasta. 

N o w o    w y b r a n y m 
rad ny m   i    bu rmist rzo-
wi gratulacje składali też 
rugbiści Orkana oraz Hono-
rowy Obywatel Sochacze-
wa, komendant hufca ZHP, 
Krzysztof Wasilewski. 

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

26 listopada w Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą odbyło się spotka-
nie połączonych Komitetów 
Honorowego i Organizacyj-
nego obchodów setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości na ziemi socha-
czewskiej. Gospodarz spotka-
nia, burmistrz Piotr Osiecki 
dziękował m.in. honorowym 
obywatelom miasta, harce-
rzom, policji, straży pożarnej, 
wojsku, dyrektorom placó-
wek oświaty, kultury, sportu i 
pomocy społecznej za bardzo 
udane świętowanie. Wiele cie-
płych słów padło też pod adre-
sem chórów i licznych organi-
zacji pozarządowych.

- Pokazaliśmy, że zespół lu-
dzi jest w stanie przygotować 
w tak pięknej formie, tak waż-
ny jubileusz. Powstała spójna, 
bardzo atrakcyjna forma świę-
towania, z którą dotarliśmy do 
mieszkańców, a przede wszyst-
kim do dzieci i młodzieży. Ten 
jubileusz jest zamknięciem ob-
chodów, a jednocześnie otwar-
ciem kolejnego etapu w życiu 
Polski i naszego miasta. Jestem 
przekonany, że za sto lat, gdy 
ktoś będzie docierał do mate-

riałów źródłowych, zobaczy, 
że to wielkie święto uczciliśmy 
godnie, za co wszystkim Pań-
stwu serdecznie dziękuję - mó-
wił burmistrz.

Na czele komitetu honoro-
wego stał poseł Maciej Małecki, 
który podkreślił, że praca w tak 
zacnym gronie, w tak historycz-
nej dla kraju i miasta chwili była 
dla niego zaszczytem. 

- Spójrzmy wstecz na 
cele, jakie sobie stawialiśmy. 
Chcieliśmy mieć wymierną 
pamiątkę w przestrzeni pu-
blicznej i jest marszałek Pił-
sudski. Chcieliśmy do obcho-
dów zachęcić mieszkańców 
i można śmiało powiedzieć, 
że nie ma ani jednego środo-
wiska, które nie byłoby w nie 
zaangażowane. I rzecz naj-
ważniejsza, chcieliśmy, aby 
dzieci i młodzież niosły w 

swoich sercach pamięć o ob-
chodach niepodległości. To 
też się udało. To dobry przy-
kład, jak dużo można zrobić, 
kiedy pracuje się w zgodzie - 
mówił. 

W dalszej części spotka-
nia naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Turystyki i Promocji Miasta 
Joanna Niewiadomska-Kocik 
przypomniała kilkadziesiąt ze 
118 wydarzeń, jakie odbyły się 
na terenie miasta. Jak podkre-
ślała, temat stu lat państwowo-
ści był obecny w każdej szkole, 
przedszkolu i placówce pomo-
cy społecznej, jednostki kul-
tury organizowały koncerty, 
wystawy i prelekcje, a MOSiR 
duże imprezy sportowe, któ-
rych myślą przewodnią była 
niepodległość. Przypomnia-
ła, że potomnym zostawimy 
kilka materialnych pamiątek 

- pomnik Piłsudskiego, tabli-
cę na ścianie muzeum poświę-
coną bohaterom 1918 roku, ta-
blicę pamiątkową umieszczoną 
na murze komendy powiatowej 
PSP, kilka wydawnictw, w tym 
śpiewnik patriotyczny, komiks 
Łukasza Kucińskiego opowia-
dający o polskiej i sochaczew-
skiej drodze do wolności, książ-
kę Bogusława Kwiatkowskiego 
„Kalendarium wydarzeń histo-
rycznych miasta Sochaczewa w 
okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego 1918-1939”. 

To jeszcze nie koniec ob-
chodów, bo te trwać będą do 
końca roku. Przed nami m.in. 
jeszcze jedna prezentacja ope-
ry „Krakowiacy i Górale” w 
wykonaniu uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
pod dyrekcją Iwony Niemyj-
skiej (14 grudnia). 

Komitety podsumowały 
trwające rok obchody
Przez rok w Sochaczewie odbyło się 118 koncertów, konkursów, wystaw, 
imprez sportowych, prelekcji i przedstawień poświęconych okrągłej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Potomnym zostawiamy hejnał miasta, 
dwie pamiątkowe tablice i pomnik marszałka Piłsudskiego, kilka okolicznościowych 
wydawnictw, a także płyty CD z dwoma zarejestrowanymi koncertami Chóru 
Niepodległa, które mają być gotowe na przełomie 2018 i 2019 roku.

Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
informuję, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie wywieszone zostały 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie: 
1. ogłoszenia wykazu nieruchomości prze-
znaczonych do oddania w użytkowanie
Nr 202.2018 z dnia 10.09.2018r. (działki 
gruntu nr 431/1 i 431/3 położone przy 
ul. Kraszewskiego) 
Nr 223.2018 z dnia 09.10.2018r. (działki 
gruntu nr 431/1 i 431/3 położone przy 
ul. Kraszewskiego
2. ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr 222.2018 z dnia 09.10.2018r. (działka grun-
tu nr 2656/3 położona przy ul. Fabrycznej)

Nr 239.2018 z dnia 06.11.2018r. 
(działka gruntu nr 987 położona przy 
ul. Batorego)
3. ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia
Nr 234.2018 z dnia 23.10.2018r. (działka 
gruntu nr 169/1 położona przy ul. Gawłow-
skiej) 
Nr 240.2018 z dnia 06.11.2018r. (lokal 
mieszkalny nr 16 wraz z udziałem w działce 
nr 1443/21 położonej przy ul. Grunwal- 
dzkiej 8) 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie, al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew 
zatrudni pracownika na stanowisko:

elektryk 
w Dziale Gospodarki Lokalowej i Remontów

Wymagania: 
Wykształcenie kierunkowe, doświadczenie 
zawodowe, uprawnienia do 1kV. 
Oferujemy:
1. Atrakcyjne wynagrodzenie.
2. Umowę o pracę na cały etat.
3. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-15.00.
4. Stabilne zatrudnienie docelowo na czas 
nieokreślony.

5. Praca w małej grupie ludzi.
6. Możliwość rozwoju zawodowego - kursy 
doszkalające i specjalistyczne.
7. Szkolenie z zakresu BHP.
8. Pełen pakiet ubezpieczenia społecznego.
9. Pakiet benefi tów i dodatków (świadczenia 
z ZFŚS, wczasy pod gruszą, nagrody jubile-
uszowe, posiłki regeneracyjne).
10. Niezbędne narzędzia i odzież do pracy na 
stanowisku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 46 862 81 06  lub osobiście w sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

OGŁOSZENIA
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Radni miasta VIII kadencji mają łącznie tysiąc dwadzieścia lat, zatem statystyczny rajca skończył 48 lat 
i siedem miesięcy. Z dwudziestu jeden wybranych na najnowszą kadencję dziewięcioro radnych, 
43 procent, to kobiety. Najmłodszy radny ma 24 lata, a najstarszy 78. Połowę składu RM stanowią 
przedsiębiorcy i nauczyciele. Zdecydowana większość radnych ma wyższe wykształcenie.

Poznajmy nowych radnych

Adam Kloch
54 lata, żonaty, dwójka dzieci. Radny 
miejski VII kadencji. Od 30 lat właściciel 
fi rmy „Usługi RTV”. Instruktor ZHP, 
współorganizator lokalnych fi nałów WOŚP, 
przewodniczący Rady Rodziców w Szkole 
Podstawowej nr 2.

Sylwester Kaczmarek 
47 lat, żonaty. Absolwent Prywatnej Wyższej 
Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie na 
wydziale ekonomia, radny Rady Miejskiej w So-
chaczewie VI kadencji, a w VII kadencji przewod-
niczący Rady Miejskiej. Członek Społecznej Rady 
Szpitala Powiatowego, wiceprezes Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Różnych w Sochaczewie.

Robert Błaszczyk 
55 lat, wykształcenie wyższe. Trener, 
wychowawca dzieci i młodzieży, działacz 
sportowy i spółdzielczy (SML-W w Socha-
czewie), organizator imprez o charakterze 
kulturalno-sportowym, były kierownik 
targowiska miejskiego w Sochaczewie, 
były dyrektor MKS Orkan.

Jacek Krzemiński
42 lata, żonaty, dwójka dzieci. Pracuje 
zawodowo jako informatyk. Wykształ-
cenie wyższe inżynierskie na kierunku 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Wiceprze-
wodniczący koła powiatowego Platformy 
Obywatelskiej.

Zofi a Denisiewicz 
59 lat. Radna Miejska II, III i VII kadencji. 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. 
Od 39 lat pracuje jako nauczyciel, obecnie 
w Szkole Podstawowej nr 6. Zajmuje się 
m.in. doradztwem zawodowym.

Sławomir Dorywalski
48 lat, wykształcenie wyższe, absolwent 
AWF w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o 
kierunku Administracja Państwowa. Od 12 lat 
radny Rady Miejskiej w Sochaczewie. Od 1995 
roku nauczyciel w ZS CKP. Współzałożyciel 
Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisowego.

Alicja Korkosz
38 lat. Z zawodu radca prawny. Prowadzi 
w Sochaczewie własną kancelarię 
prawną. Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Mieszkańców Sochaczewa i Okolic „Amnis”. 
Debiutująca w samorządzie. 

Teresa Lutyńska 
62 lata. Rodowita sochaczewianka. Przez 
32 lata nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Sochaczewie, w tym przez 15 lat na 
stanowisku dyrektora tej placówki. 

Janusz Bąbała 
53 lata. Wykształcenie średnie techniczne. 
Absolwent Technikum Ogrodniczego 
w Sochaczewie. Żonaty, ojciec czwórki 
dorosłych dzieci. Od 25 lat wraz z rodziną 
prowadzi działalność gospodarczą - sklep 
spożywczy. 

Andrzej Kuśmirek 
46 lat, absolwent Uniwersytetu Warszawskie-
go i Szkoły Głównej Handlowej. Zawodowo 
doradca techniczny dużej fi rmy specjalizującej 
się w produkcji systemów kanalizacyjnych. 
Wywodzi się z samorządowej rodziny. Jego 
matka Maria Kuśmirek była radną III kadencji 

 i wiceprzewodniczącą rady IV kadencji.

Krystyna Dybiec 
64 lata, zamężna, dwoje dorosłych dzieci. 
Wykształcenie średnie ekonomiczne o kierunku 
administracja terenowa. Radna Rady Miejskiej V, 
VI, VII kadencji. Przez 45 lat zawodowo związana 
z samorządem, do przejścia na emeryturę pełniła 
funkcje kierownicze w wydziale komunikacji i trans-
portu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Arkadiusz Karaś
46 lat, wykształcenie wyższe. Radny Rady 
Miejskiej VI i VII kadencji (wiceprzewod-
niczący RM), szef komisji oświaty rady 
miasta. Nauczyciel wychowania fi zycznego 
w Szkole Podstawowej nr 3.

Sylwester Zdzieszyński 
55 lat, żonaty. Radny Rady Miejskiej w 
latach 2010-2014 i 2014-2015 (wiceprze-
wodniczący). Od 37 lat pracownik zakładu 
PKP Energetyka Zakład Mazowiecki, 
ponadto prowadzi własną działalność 
gospodarczą.

Selena Majcher
25 lat, radna Rady Miejskiej VII kadencji. 
Ukończyła psychologię kliniczną na 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie. Jest lektorem języka angielskiego. 
Współorganizatorka wielu imprez sporto-
wych i rekreacyjnych, sekretarz Komitetu 
Terenowego PiS w Sochaczewie.

Jolanta Kulpa-Szczepaniak 
63 lata. Nauczycielka matematyki. Pracowała 
w Powiatowym Zespole Edukacji, była zastępcą 
dyrektora w ZS RCKU tzw. „Ogrodniku” i w latach 
2006-2008 dyrektorem ZS CKP czyli „Osiemdzie-
siątki”. Odznaczona przez prezydenta Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Magdalena Zborowska 
25 lat. Radna Rady Miejskiej VII kadencji. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego 
na kierunkach politologia oraz samorząd 
terytorialny i polityka regionalna. Zawodowo 
menadżerka rodzinnej fi rmy gastronomicznej.

Piotr Pętlak
24 lata, debiutant w radzie miejskiej. 
Wykształcenie wyższe (kierunki: praca socjalna 

 i pedagogika specjalna). Od 12 lat działa 
w Sochaczewie jako wolontariusz. Koordynuje 
działania Klubu Wolontariuszy przy socha-
czewskim MOPS. Wychowawca w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach.

Renata Sokołowska
60 lat, nauczycielka języka niemieckiego 
w Zespole Szkół RCKU („Ogrodnik”). Radna 
Rady Miejskiej w Sochaczewie VII kadencji 
z okręgu Chodaków. 

Marcin Cichocki
36 lat, wykształcenie wyższe, podyplo-
mowe. Przez osiem ostatnich lat radny 
z dzielnicy Chodaków, przedsiębiorca, 
specjalista w dziedzinie ochrony danych.

Kamila Gołaszewska-Kotlarz
40 lat. Wykształcenie wyższe, podyplomo-
we. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej VII 
kadencji. Dyrektor Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Giżycach. Współorga-
nizatorka wielu zbiórek charytatywnych na 
terenie miasta i powiatu sochaczewskiego.

Edward Stasiak
78 lat, żonaty, dwoje dzieci. Z zawodu 
technik-mechanik. Radny Rady Miejskiej 
z rekordowym stażem. Zasiadał w radach 
II, III, V, VI i VII kadencji. Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Przestrzennej 

 i Inwestycji. W III kadencji był przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Sochaczewie.
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Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Koszt remontu wyniósł 
1.101.000 złotych. Zajęła się 
nim fi rma Sochbud. 18 kwiet-
nia tego roku burmistrz Piotr 
Osiecki podpisał umowę z wy-
konawcą inwestycji, 4 maja 
przystąpiono do pierwszych 
prac, które zakończyły się tej je-
sieni. 

Z krajobrazu miasta zniknął 
dymiący muzealny komin. Fir-
ma Sochbud doprowadziła nitkę 
gazociągu, zamontowała pompy 
ciepła i kotły gazowe oraz przyłą-
czyła te urządzenia do instalacji 
c.o. Spod tynku, na wszystkich 
piętrach, usunięta została stara 
instalacja centralnego ogrzewa-
nia. Zainstalowano 63 kaloryfe-
ry, a ciepło dostarcza do nich 750 
metrów nowych rur. 

Niemniej ważnym elemen-
tem prac termomodernizacyj-
nych było docieplenie poddasza 
dwudziestopięciocentymetrową 
warstwą wełny mineralnej i wy-
miana okien na tej kondygnacji. 
Drewniane elementy dachu zo-
stały zabezpieczone preparatami 
ogniochronnymi i przeciw koro-
zji biologicznej. Na koniec ekipa 

remontowa pomalowała wszyst-
kie pomieszczenia na poddaszu 
i wymieniła kratki wywiewne. 
Dzięki tym zabiegom zapotrze-
bowanie na energię ma być niż-
sze o kilkadziesiąt procent.

- Udało się wymienić XIX-
-wieczny system ogrzewania 
budynku na XXI-wieczny. Zo-
baczymy, jak to się sprawdzi, 
również pod względem eko-
nomicznym. Na wiosnę będzie 
można obliczyć, ile realnie uda 
się zaoszczędzić na ogrzewaniu 
budynku muzeum, którego po-
wierzchnia wynosi blisko 1000 
mkw - mówi dyrektor placów-
ki, Paweł Rozdżestwieński. 

Wymiana systemu central-
nego ogrzewania oraz remont 

poddasza były ostatnim eta-
pem termomodernizacji bu-
dynku muzeum. Wcześniej, w 
ostatnich kilku latach, w mury 
placówki zainwestowano pra-
wie 800 tysięcy zł. Miasto wy-
konało opaskę wokół budynku, 
odwodnienie piwnic, zmoder-
nizowało główną wystawę, od-
nowiło elewację, wstawiło nowe 
drzwi i okna.

Przypomnijmy też, że za-
kończone niedawno prace re-
montowe są częścią większe-
go projektu - „Sochaczew (od) 
Nowa”, na który oprócz ter-
momodernizacji muzeum 
składa się także budowa bul-
warów rekreacyjnych nad 
Bzurą i kawiarni w miejscu 

dawnej przystani kajakowej. 
Na wdrożenie projektu mia-
sto pozyskało 5 mln zł dota-
cji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz 1,3 mln 
wsparcia rządowego. Całko-
wita wartość wspominanych 
inwestycji, wraz z wkładem 
własnym miasta, to 9,8 mln zł.

Tymczasem   Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą zaprasza w 
swoje progi. 

- Dostępne są obecnie trzy 
ekspozycje czasowe: wystawa 
poświęcona roli policji w dzie-
le niepodległości, egzemplarze 
historycznej broni palnej będą-
cej w posiadaniu muzeum oraz 
wystawa obrazów w ramach 
Galerii Most Marcina Hugo-
-Badera, której wernisaż od-
był się 10 listopada. Częściowo 
zaprezentowana jest też wysta-
wa stała poświęcona kampanii 
września 1939 roku w Polsce i 
Bitwie nad Bzurą. W przygoto-
waniu są, i niebawem również 
będą dostępne dla gości mu-
zeum, wystawy dotyczące ar-
cheologii na ziemi sochaczew-
skiej oraz I wojny światowej 
- mówi dyrektor Paweł Roz-
dżestwieński.  

Muzeum po remoncie 
otwarte dla zwiedzających
Ostatni etap termomodernizacji siedziby Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą dobiegł końca. Za ponad milion złotych wymieniono w budynku 
sieć centralnego ogrzewania oraz ocieplono poddasze byłego ratusza. 
Muzeum jest dostępne dla zwiedzających.

Prezes Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Stanisław Graż-
ka zdecydował o przejściu na 
emeryturę, złożył rezygnację 
z zajmowanego stanowiska, 
a rada nadzorcza ZWiK na 
ostatnim posiedzeniu powie-
rzyła funkcję prezesa Magda-
lenie Kaczorowskiej. 

Nowa prezes w sochaczew-
skim ZWiK pracuje od stycznia 
2012 roku. Dotychczas była kie-
rownikiem Jednostki Realizu-
jącej Projekt i zastępcą pełno-
mocnika ds. Realizacji Projektu 
„Poprawa gospodarki wodno-
-ściekowej miasta Sochaczew”. 
Prowadziła poważne zadanie 
o wartości 105 mln złotych w 
połowie fi nansowane z dotacji 

unijnej. Nadzorowała kanali-
zowanie miasta oraz rozliczenie 
poszczególnych etapów prowa-
dzonych prac.  

Magdalena Kaczorowska 
ukończyła studia inżynierskie a 
następnie magisterskie na Poli-
technice Łódzkiej, Wydział In-
żynierii Procesowej i Ochro-
ny Środowiska. Jest specjalistą 
w zakresie inżynierii środowi-
ska i zintegrowanego zarządza-
nia środowiskiem. W 2015 roku 
ukończyła także podyplomowo 
zarządzanie w administracji 
publicznej na Akademii Leona 
Koźmińskiego. 

Odbyła liczne kursy i szko-
lenia m.in. z zakresu fi nanso-
wania projektów z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko oraz księgowości. 
Ma uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami obejmu-
jącymi instalacje i urządzenia 
cieplne, wentylacyjne, gazowe, 
wodociągowe i kanalizacyjne. 
Biegle włada językiem angiel-
skim. 

W latach 2000-2011 pra-
cowała w holdingu J.W. Con-
struction. Najpierw zajmowa-
ła się w spółce dokumentacją 
nieruchomości, potem awan-
sowała na stanowisko inżynie-
ra budowy. W latach 2007-2011 
pełniła funkcję inspektora nad-
zoru robót sanitarnych. Nadzo-
rowała także wykonanie sieci i 
instalacji, urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych. 
W czasie pracy dla J.W. Con-

struction pełniła m.in. funkcję 
kierownika budowy Stadionu 
Narodowego w zakresie insta-
lacji podposadzkowej, kiero-
wała budową Muzeum Histo-
rycznego na Starym Mieście w 
Warszawie, ośrodka wojskowe-
go w Ryni i osiedla Ostrobram-
ska. (daw)

Magdalena Kaczorowska nowym prezesem ZWiK

Wojewoda opublikował 
ostateczną listę rankingo-
wą projektów drogowych, 
które w przyszłym roku 
otrzymają rządowe do� -
nansowanie. Znalazły się 
na niej dwa zadania zapro-
ponowane przez powiat i 
jeden przez miasto. Jeśli 
radni wyrażą zgodę na ich 
wprowadzenie do budże-
tów, w trzecim etapie wy-
remontowana zostanie 
m.in. ulica Trojanowska 
oraz miejski odcinek ulicy 
15 Sierpnia, fragment od 
LO Chopina do ul. Broniew-
skiego.

W granicach administra-
cyjnych Sochaczewa ulica 
15 Sierpnia ma dwóch za-
rządców. Odcinkiem od 
granic miasta do obwod-
nicy opiekuje się MZDW, z 
kolei odcinkiem od obwod-
nicy do LO Chopina Urząd 
Miasta. 

- Chcemy się zająć 
pierwszym odcinkiem dro-
gi o długości około 593 
metrów. Prace pochłoną 
3.883.200 zł, przy czym do-
tacja pokryje połowę kosz-
tów i sięgnie 1.941.600 zł. 
Teraz wszystko w rękach 
radnych, gdyż zadanie na-
leży wpisać do budżetu na 
2019 rok i wskazać źródło 
jego fi nansowania - mówi 
Piotr Osiecki. 

15 Sierpnia 
za prawie 4 mln
Burmistrz przypomina, że 
zgodnie z przepisami przed 
15 listopada złożono w Re-
gionalnej Izbie Obrachun-
kowej projekt budżetu mia-
sta na kolejny rok. 

- Ponieważ lista rankin-
gowa została ogłoszona 30 
listopada, musimy z radny-
mi porozmawiać o przede 
wszystkim o fi nansowa-
niu tej inwestycji, bo budżet 
uchwala rada, ona dokonuje 
zmian w tym dokumencie, 
decyduje o kredytach i po-
dziale wypracowanej nad-
wyżki. Mamy jeszcze tro-
chę czasu na dyskusję, choć 
nie zakładam, by ktoś był 
przeciw temu projektowi. 15 
Sierpnia to ważny szlak ko-
munikacyjny dla mieszkań-
ców miasta i powiatu, sta-
nowi dojazd do dworca PKP 
a także wielu fi rm m.in. Bo-

ryszew S.A., Energop, Sa-
rens. Przebiega tędy aż sie-
dem linii autobusowych. 
Jeśli można ją przebudować 
z rządowym wsparciem, na-
leży to zrobić. Drugiej szan-
sy na prawie 2 mln dotacji 
możemy nie mieć - podkre-
śla burmistrz. 

Zakres prac
W pierwszym etapie re-
montowany ma być odci-
nek 593 metrów ulicy 15 
Sierpnia między LO Cho-
pina a ulicą Broniewskiego. 
Plan zakłada przebudowę 
drogi, ułożenie chodników 
o łącznej długości 751 m 
(158 m po lewej i 593 m po 
prawej stronie), utworzenie 
ścieżki rowerowej o dłu-
gości 1186 m (po obydwu 
stronach jezdni zaprojek-
towano jednokierunkowe, 
1,5-metrowe wydzielone 
pasy dla rowerów), przebu-
dowę kanalizacji deszczo-
wej na całej długości oraz 
czterech skrzyżowań. 

- Mamy dokumentację 
techniczną, uzgodniony i 
zatwierdzony projekt stałej 
organizacji ruchu, nic za-
tem nie stoi nie przeszko-
dzie, by po ostatecznym 
zatwierdzeniu listy rankin-
gowej przez ministra infra-
struktury, ogłaszać przetarg 
na wykonawstwo - mówi 
Piotr Osiecki. 

Powiat zgłosił
dwa projekty
Pierwszy z nich to III etap 
remontu ulicy Trojanow-
skiej. Chodzi o 686 metrów 
ostatniego odcinka dro-
gi, od cmentarza do gra-
nic miasta. Zakres prac to 
poszerzenie drogi, ułoże-
nie nowej warstwy asfaltu, 
wydzielenie ciągu pieszo-
-rowerowego, odwodnienie 
jezdni poprzez przydroż-
ne rowy. Starosta otrzyma 
na te prace 1.579.950 zł do-
fi nansowania, a łączna war-
tość projektu to 3.160.000 
zł. 

Drugi wniosek z powia-
tu to przebudowa 990 me-
trów drogi w Młodzieszy-
nie, przy rządowej dotacji 
w wysokości 1.160.560 zł 
(łączna wartość inwestycji 
to 2.321.100 zł).

Daniel Wachowski

Ulice 15 Sierpnia
i Trojanowska do przebudowy
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Prace związane z przebu-
dową ulicy Trojanowskiej 
w Sochaczewie dobiegły 
końca, obecnie trwają pro-
cedury związane z odbio-
rem technicznym drugiego 
odcinka jednej z głównych  
dróg miasta. Wykonawcą 
tej powiatowej inwestycji, 
podobnie jak i w przypadku 
pierwszego odcinka, była 
sochaczewska � rma „Pri-
ma”.

Ulica Trojanowska po ubie-
głorocznym etapie prac mo-
dernizacyjnych, prowadzo-
nych od skrzyżowania z al. 
600-lecia do skrzyżowania z 
ul. Łąkową, doczekała się w 
tym roku gruntownej prze-
budowy w ramach kolejne-
go etapu. Tym razem doty-
czył on przebudowy ponad 
kilometrowego odcinka, od 
skrzyżowania z ul. Łąkową do 
skrzyżowania z ul. Przylasek 
włącznie. Zakres robót obej-
mował m.in. rozbudowę dro-
gi, budowę chodników, pasów 
rowerowych, dwukierunko-
wej ścieżki rowerowej, prze-
budowę dwóch skrzyżowań, 
budowę trzech zatok autobu-
sowych, w tym dwóch z tzw. 
peronami, budowę miejsca do 
kontroli pojazdów dla policji, 
budowę kanalizacji deszczo-
wej, przebudowę kolizji elek-
troenergetycznych i wodocią-
gowych, a także wykonanie 
oznakowania pionowego i po-
ziomego oraz elementów bez-
pieczeństwa. Przebudowany 
został również parking przy 
cmentarzu komunalnym. 

Należy podkreślić, iż 
jest to wspólna inwesty-
cja samorządu powiato-
wego i miejskiego, wspar-
ta środkami rządowymi w 
ramach „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na 
lata 2016 - 2019”. Wartość 
zadania opiewała na kwotę 
ponad 6,1 mln zł. - Zakoń-
czyliśmy kolejną wspólną 
inwestycję obu samorzą-
dów. Droga została zupeł-
nie zmodernizowana na 
długości ponad 2 km. Roz-
poczęła się kolejna kaden-
cja samorządowa na lata 
2018-2023, podczas której, 
zarówno władze powiato-
we, jak i miejskie potwier-
dzają gotowość do dalszej 
efektywnej współpracy na 
rzecz mieszkańców ziemi 
sochaczewskiej. Poprzed-
nie cztery lata przyniosły 
nam szereg zrealizowanych 
zadań, przed nami kolejne 
wyzwania inwestycyjne - 
mówi Jolanta Gonta, staro-
sta sochaczewski - Już teraz 
czynimy starania, by po-
zyskać środki na wykona-
nie trzeciego etapu przebu-
dowy ulicy Trojanowskiej, 
tym razem do granic mia-
sta. Tym samym, już na ca-
łej długości drogi popra-
wi się komfort jazdy i co 
ważne, stanie się ona bez-
pieczniejsza. Czekamy na 
ostateczne decyzje rządo-
we, dotyczące możliwość 
wsparcia zadania - dodaje.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Kolejny odcinek 
Trojanowskiej przebudowany 

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

W powiecie sochaczewskim 
w ostatnich wyborach sa-
morządowych Prawo i Spra-
wiedliwość uzyskało 7 man-
datów, Polskie Stronnictwo 
Ludowe 5 mandatów, So-
chaczewskie Forum Samo-
rządowe 4 mandaty, Bez-
partyjni Samorządowcy 2 
mandaty, Niezależni Plus 
Zdrowie 2 mandaty, zaś 1 
mandat przypadł Koalicji 
Obywatelskiej.

Przed wybraniem no-
wych władz obrady prowa-
dził radny senior (najstarszy 
wiekiem wśród wybranych), 
czyli Jerzy Krupa. Już na sa-
mym początku stwierdzono 
wygaśnięcie mandatu Marka 
Jaworskiego (KKW Niezależ-
ni plus Zdrowie), który zrzekł 
się go jeszcze przed ślubowa-
niem. Powodem jego decyzji 
był zakaz łączenia tej funk-
cji ze stanowiskiem zastępcy 
wójta. Marek Jaworski kan-
dydował z okręgu nr 4, czy-
li gminy Teresin. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
jego miejsce zajmie Agniesz-
ka Ptaszkiewicz, która uzy-
skała drugi po Marku Jawor-
skim wynik na liście. Nowi 
radni na początku sesji złoży-
li uroczyste ślubowanie. Do 
przeprowadzenia wszystkich 
głosowań wybrana została 
trzyosobowa komisja skruta-

cyjna, której przewodniczyła 
radna Aneta Sowińska. 

Na wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu został 
wybrany Jan Łopata. Jedy-
ną kandydatką zgłoszoną 
na stanowisko starosty so-
chaczewskiego była Jolanta 
Gonta i ona też przez kolej-
nych 5 lat będzie kierowa-
ła pracami zarządu powiatu. 
Za jej wyborem opowiedzia-
ło się 13 radnych (sześcio-
ro było przeciw, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu).

Na swego zastępcę Jolan-
ta Gonta rekomendowała Ta-
deusza Głuchowskiego, a na 
członków Zarządu Powiatu - 
Annę Ulicką, Bożenę Samson 

oraz nieoczekiwanie Bogu-
miła Czubackiego. Wszystkie 
kandydatury zostały zaakcep-
towane większością głosów w 
tajnym głosowaniu.

- Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom i obiecuję, że 
w obecnej kadencji, tak jak 
w poprzedniej, będę mocno 
pracować na ich rzecz. Doło-
żę wszelkich starań, by nasza 
praca w samorządzie była 
jak najbardziej efektywna. 
Otrzymałam od mieszkań-
ców Sochaczewa ogromny 
mandat zaufania. Chcę, aby 
mieszkańcy, którzy zagłoso-
wali na mnie i całą radę wie-
dzieli, że jesteśmy po to, by 
im służyć. Dziękuję radnym 

za dokonanie tego wyboru i 
wszystkim, którzy popierają 
moją kandydaturę – mówiła 
po głosowaniu starosta.

- Dużo udało nam się 
już zrobić i liczę, że zarząd 
uzupełniony przez Bogumi-
ła Czubackiego, będzie dzia-
łał jeszcze sprawniej – mówił 
Tadeusz Głuchowski. 

Życzenia owocnej i zgod-
nej współpracy w nowej, po 
raz pierwszy pięcioletniej, 
kadencji, złożyli radnym 
burmistrz Piotr Osiecki i po-
seł Maciej Małecki. 

Na kolejnej sesji radni 
zatwierdzą składy komisji 
stałych rady, wybiorą też ich 
przewodniczących. 

Starosta i wicestarosta 
powiatu bez zmian
Jolanta Gonta starostą, a Tadeusz Głuchowski wicestarostą powiatu 
sochaczewskiego. Do zarządu, oprócz nich, weszli: Anna Ulicka, Bożena Samson 
i Bogumił Czubacki. Andrzej Kierzkowski nadal będzie przewodniczącym rady. 
Fotel wiceprzewodniczącego przypadł Janowi Łopacie. To najważniejsze ustalenia, 
jakie zapadły na pierwszej sesji rady powiatu w nowej kadencji 2018-2023.

Skład Rady Powiatu na kadencję 2018-23
Aneta Katarzyna ROSKOSZ, 740 głosów
Bogdan Paweł DOBRZYŃSKI, 719 głosów
Bożena Hanna SAMSON 815 głosów
Wanda DRAGAN, 870 głosów
Filip KOPKA, 599 głosów
Wojciech Andrzej ĆWIKLIŃSKI, 1 222 głosów
Robert GAJDA, 1 043 głosów
Sylwester LEWANDOWSKI, 844 głosów
Tadeusz GŁUCHOWSKI, 514 głosów
Jerzy Stefan ŻELICHOWSKI, 530 głosów
Bogumił Zbigniew CZUBACKI, 557 głosów
Jerzy Karol KRUPA, 512 głosów

Dariusz ZIELSKI, 787 głosów
Jolanta Krystyna GONTA, 1 927 głosów
Anna Danuta ULICKA, 458 głosów
Andrzej Michał KIERZKOWSKI, 481 głosów
Marek FERGIŃSKI, 491 głosów (w związku z objęciem 
funkcji wiceburmistrza zrzeknie się mandatu)
Daniel Kamil JANIAK, 417 głosów
Aneta Maria SOWIŃSKA, 327 głosów
Jan Aleksander ŁOPATA, 1 063 głosów
Marek Piotr JAWORSKI, 347 głosów (zrzekł się mandatu,
a jego miejsce zajmie Agnieszka PTASZKIEWICZ)

Pierwsza sesja rady powiatu po wyborach samorządowych
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26.11.
W Sarnowie 39–let-

ni mieszkaniec powiatu go-
stynińskiego kierował scanią 
wraz z naczepą i w wyniku 
niedostosowania prędkości do 
panujących warunków, zje-
chał do przydrożnego rowu. 
Okazało się, że kierowca miał 
prawie 2,5 promila alkoholu w 
organizmie. Zatrzymano mu 
prawo jazdy i dowody rejestra-
cyjne od pojazdu i naczepy. 

27.11.
W Brzozowie policjanci z 

Iłowa zatrzymali 62–letniego 
mężczyznę poszukiwanego na 
podstawie nakazu doprowa-
dzenia do zakładu karnego. 

Na ul. Piaszczystej niezna-
ni sprawcy włamali się do domu 
jednorodzinnego skąd ukradli 
biżuterię.

28.11.
W Elżbietowie kierująca 

hyundai’em nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu kierują-
cemu skodą. Kobieta zosta-
ła przewieziona do szpitala w 
Grodzisku Maz. 

W Lubiejewie 40–letni 
mieszkaniec gminy Rybno kie-
rował Fiatem Punto, pomimo 
cofniętych uprawnień. Poli-
cjanci zatrzymali mu dowód 
rejestracyjny, a jego pojazd zo-
stał usunięty z drogi. 

29.11.
W Rybnie doszło do wy-

padku drogowego. Wstępnie 
ustalono, że 77–letnia rowe-
rzystka nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu i dopro-
wadziła do kolizji z Renault 

Megane. Kierująca jednośla-
dem została przewieziona do 
szpitala.

Kierujący Oplem Zafi ra 
nie dostosował prędkości do 
warunków na drodze i dopro-
wadził do zderzenia z audi. z 
uwagi na uszkodzenia poko-
lizyjne pojazdów, policja za-
trzymała ich dowody rejestra-
cyjne.

30.11.
Policjanci otrzymali zgło-

szenie, że nieznany sprawca 
ukradł tablice rejestracyjne z 
Alfy Romeo zaparkowanej w 
Teresinie.

1.12.
Nieznany sprawca ukradł 

ponad 100 litrów oleju napędo-
wego z pojazdu zaparkowane-
go w Młodzieszynie.

Nieznany sprawca ukradł 
tablice rejestracyjne z Toyoty 
Corolla zaparkowanej przy al. 
600–lecia.

2.12.
Kierujący Oplem Astra 

nie dostosował prędkości 
do warunków na drodze i 
uderzył w bramę ogródków 
działkowych. Do szpitala zo-
stała przewieziona pasażerka. 
Do zdarzenia doszło na ul. 
Kościńskiego.

31-letni mieszkaniec gminy 
Teresin kierując Volkswagenem 
Golfem nie dostosował prędko-
ści do panujących warunków, 
stracił panowanie na autem i 
uderzył w przydrożne drzewo. 
Dwie pasażerki auta zostały 
przewiezione do szpitala. Spraw-
cę ukarano mandatem. Policja 
zatrzymała też dowód rejestra-
cyjny pojazdu. Do kolizji doszło 
w Pawłowicach. 

 Kronika policyjna 

ZA BARIERĄ PRAWA

Policjanci z sochaczewskiej ko-
mendy zatrzymali nieuczciwą 
kasjerkę banku, która wypłaci-
ła sobie z konta klientki ponad 
100 tys złotych. Kobieta usły-
szała już zarzut przywłasz-
czenia cudzej własności i przy-
znała się do jego popełnienia. 
Grozi jej do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci zwalczający prze-
stępczość gospodarczą i ko-
rupcję pracowali nad sprawą 47 
– letniej kasjerki, która była po-
dejrzana o przywłaszczenie pie-
niędzy z rachunku bankowego 
należącego do starszej miesz-
kanki Sochaczewa. W trakcie 
prowadzonego postępowania 
kryminalni ustalili, że nieuczci-

wa pracownica banku wypłaci-
ła sobie z konta klientki ponad 
100 tysięcy złotych. Seniorka 
nie korzystała z opcji papiero-
wych wyciągów bankowych, a 
operacja bankowa została wy-
konana bez jej wiedzy i zgody.

W zeszłym tygodniu 47 – 
letnia, była już pracownica ban-
ku usłyszała zarzut przywłasz-
czenia pieniędzy i przyznała się 
do zarzucanego czynu. Za po-
pełnione przestępstwo grozi jej 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z sochaczewskiej 
„patrolówki”   zatrzymali 
63-latka, który uszkodził 
witrynę sklepową.

Policjanci zostali powiado-
mieni, że na ulicy Pokoju 
przebywa mężczyzna odpo-
wiedzialny za uszkodzenie 
witryny sklepu jubilerskie-
go. Rzeczywiście, okazało 
się, że 63-letni mieszkaniec 
Sochaczewa, przechodząc 
obok sklepu, uszkodził wi-

trynę wartą kilka tysięcy 
złotych.

Mężczyzna został za-
trzymany i osadzony w po-
licyjnym areszcie. Badanie 
wykazało, że miał ponad 
dwa promile alkoholu w or-
ganizmie.

Gdy już wytrzeźwiał, 
usłyszał zarzut uszkodzenia 
mienia, do którego popeł-
nienia się przyznał. Teraz 
grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Policjanci zajmujący się 
zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej i korupcji pra-
cowali nad sprawą 40-let-
niej obywatelki Rumunii. 
Ze wstępnych ustaleń w tej 
sprawie wynikało, że kobie-
ta wprowadziła w błąd pra-
cownika fi rmy telekomu-
nikacyjnej, i dzięki temu 
wzbogaciła się o trzy smart-
fony i tablet o łącznej warto-
ści kilku tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że ko-
bieta przyszła do salonu w 
kwietniu tego roku. Skorzy-
stała z promocji dla fi rm, 
którą zaproponowali jej pra-
cownicy, podpisała umowy 
na świadczenie usług tele-
komunikacyjnych, na pod-
stawie których otrzyma-
ła trzy telefony komórkowe 
i tablet. Po pewnym czasie 
okazało się, że 40-latka nie 
płaci za uwzględniony w 
umowie abonament. Spra-
wa okazała się jeszcze cie-
kawsza, gdyż, jak udało się 
ustalić, kobieta przy pod-
pisaniu umowy posłuży-

ła się danymi fi rmy, która 
wcale do niej nie należała i 
była zarejestrowana na inną 
obywatelkę Rumunii.

Działania sochaczew-
skich policjantów okazały 
się skuteczne. Kobietę udało 
się zatrzymać w poniedzia-
łek 19 listopada na terenie 
powiatu żyrardowskiego.

- Podczas przeszuka-
nia jej domu kryminalni 
znaleźli jeden z telefonów 
i część umowy zawartej w 
salonie telefonii komórko-
wej - relacjonuje ofi cer pra-
sowy KPP w Sochaczewie 
Agnieszka Dzik. -  40-latka 
została doprowadzona do 
sochaczewskiej komendy, 

gdzie usłyszała cztery za-
rzuty oszustwa.

Policjanci ustalili rów-
nież, że kobieta zdążyła już 
sprzedać pozostały sprzęt 
wart kilka tysięcy złotych. 
Za popełnione przestępstwa 
grozi jej nawet do 8 lat po-
zbawienia wolności.

(opr. seb)

Policjanci z sochaczewskiej 
„patrolówki”   zatrzymali 
dwóch 30-latków, którzy po-
siadali przy sobie narkotyki.

W miejscowości Kożuszki 
Parcel policjanci zauważyli 
dwa zaparkowane pojazdy. 
W jednym z nich siedziało 
pięciu mężczyzn. Policjanci 
chcieli ich wylegitymować, 
a gdy podeszli do volkswa-
gena, zauważyli leżące w 
środku narkotyki. Okaza-

ło się, że amfetamina i ma-
rihuana należały do 30-let-
niego kierowcy. W trakcie 
dalszych czynności przy 
jednym z pasażerów mun-
durowi znaleźli torebkę z 
marihuaną.

Obaj mężczyźni zosta-
li zatrzymani i osadzeni w 
policyjnym areszcie. Usły-
szeli już zarzuty posiada-
nia środków odurzających. 
Grozi im do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Kobieta wzięła telefony 
na cudzą � rmę
Sochaczewscy policjanci zatrzymali 40-letnią obywatelkę Rumunii podejrzaną 
o oszustwa na szkodę jednego z operatorów telefonii. Grozi jej do 8 lat więzienia.

100.000 zł zniknęło 
z konta bankowego

Najdroższa szyba 
w życiu 63-latka

Wycieczka z narkotykami

Po raz kolejny policjanci zapraszają na dni otwarte w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Sochaczewie. Osoby zainteresowane 
wstąpieniem do tej formacji, mogą 15 grudnia między godzi-
ną 9.00 a 13.00 zapoznać się ze specyfi ką służby i złożyć doku-
menty aplikacyjne. 

Policja zaprasza 
na dni otwarte w komendzie
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Skorygowano przebieg ul. Sienkiewicza, co zmusi kierowców 
do ostrożniejszej jazdy

10 INWESTYCJE

W minionym tygodniu za-
kończyła się modernizacja 
ulic dojazdowych do dworca 
PKP - ks. Janusza, Sienkie-
wicza i Towarowej. To dobra 
wiadomość dla kierowców i 
podróżnych.

 
Prace na drogach powiato-
wych w rejonie dworca obję-
ły łącznie ponad 900 metrów 
jezdni, kanalizację deszczo-
wą, cztery skrzyżowania oraz 
zjazdy do posesji. Wykonaw-
ca, fi rma STRABAG, ułoży-
ła nowe chodniki, powstały 
jednostronne ścieżki pieszo-
-rowerowe. Koszt robót wy-
niósł łącznie 5 mln złotych. 
Na tę kwotę złożyła się rządo-
wa dotacja i 1,8 mln zł z kasy 
miasta.

Ulice w rejonie PKP zo-
stały oddane do użytku 28 
listopada. Jest to ważna wia-
domość nie tylko dla kie-
rowców. W związku z za-
kończeniem remontu ZKM 
przywrócił normalny ruch 

autobusów miejskich. Ozna-
cza to likwidację objazdu 
ulicą 15 Sierpnia i urucho-
mienie przystanków na uli-
cach Okrzei i Łuszczewskich. 
Przez kilka dni ZKM testo-
wał nowy przystanek, posta-
wiony przy ul. Botanicznej. 
Mieli z niego korzystać pa-
sażerowie jadący w kierunku 
Boryszewa. Na prośbę pasa-
żerów, którym takie rozwią-
zanie nie przypadło do gu-
stu, od 3 grudnia ponownie 
wszystkie autobusy zajeżdża-
jące pod PKP zatrzymują się 
przed dworcem. 

ZKM przymierza się tak-
że do zmiany rozkładu jaz-
dy dostosowującej godzi-
ny kursowania autobusów 
do rozkładu pociągów. Ko-
leje Mazowieckie wprowa-
dzają korektę 9 grudnia, a 
ZKM swoją w poniedziałek 
10 grudnia. Jak będzie wyglą-
dał nowy rozkład, można już 
sprawdzić na stronie www.
sochaczew.livebus.pl

Sebastian Stępień
seastian.stepien@sochaczew.pl

Na Chopina, jej odcin-
ku między torami wąskoto-
rówki a rondem Jana Pawła 
II w Chodakowie, wykonaw-
ca przystąpił już do pierw-
szych prac porządkowych. 
Wiadomo, że poważniejsze 
prace nie ruszą w tym roku, 
a to w obawie przed warun-
kami atmosferycznymi. Je-
śli przyszłaby zima z duży-
mi opadami śniegu, miasto 
pozostałoby bez ważnej ar-
terii komunikacyjnej aż do 
wiosny, dlatego właśnie wio-
sną na ten odcinek drogi ma 
wkroczyć ciężki sprzęt. Za-
kres prac jest bardzo duży. 
Kosztem około 11 mln zł 
jezdnia ma zostać wymienio-
na razem z podbudową. Po-
wstaną nowe odwodnienia 
i łącza kanalizacyjne. Pra-
ce mają być prowadzone do 
czerwca.

Jak powiedział nam prze-
wodniczący Komisji Budże-
tu i Finansów sejmiku woje-
wódzkiego, Adam Orliński, 
samorządowi Mazowsza za-
leży, aby prace trwały jak 
najkrócej. Wyłączenie tak 
ważnego odcinka z ruchu, 
oznacza dla wielu kierowców 
konieczność korzystania z 
długiego objazdu przez Wy-

palenisko.
Kolejną ważną dro-

gą, której remont ma ruszyć 
w przyszłym roku, jest uli-
ca 15 Sierpnia. Chodzi o wo-
jewódzki odcinek między 
skrzyżowaniem Boruszew-
skiej i Kościńskiego a obwod-
nicą miasta. Inwestycja nie 
obejmuje jedynie mostu na 
Pisi, który został zbudowany 
od nowa w 2017 roku. Łącz-
nie prace pochłoną około 4 
mln zł. Zaplanowano kom-
pleksowy remont tego ciągu 
komunikacyjnego z wyzna-
czeniem nowej ścieżki rowe-
rowej. Zadanie to zostało uję-
te w budżecie województwa 
mazowieckiego i jeśli wszyst-
kie procedury przebiegną 
sprawnie, prace mogłyby się 
rozpocząć w czerwcu.

Do fi nału zbliża się już za 
to remont alei 600-lecia na 
odcinku 1,4 km między War-
szawską a Trojanowską. Pra-
ce na jezdni zostały wykona-
ne w podobnej technologii co 
niedawny remont ul. Piłsud-
skiego - bez wymiany podbu-
dowy jezdni. Zakres obejmo-
wał wymianę nakładki, czyli 
frezowanie kilku centyme-
trów asfaltu i wylanie nowej 
warstwy. Trwa jeszcze prze-
budowa chodników, a jezd-
nia czeka na uzupełnienie 
oznakowania poziomego.

Uwaga PRACA
Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Sochaczewie zatrudni 
pracowników na stanowisko:
- Mechanik pojazdów 

samochodowych,
- Kierowca autobusu 

Więcej informacji znajdą 
Państwo na stronie www.zkm.

sochaczew.pl, bądź bezpośrednio 
w zakładzie przy al. 600-lecia 

90, 96-500 Sochaczew 
tel. (46) 862-99-27.

Nowy rozkład Kolei Mazo-
wieckich wchodzi w życie 
9 grudnia, a wraz z nim 
pierwsza korekta, która 
obowiązywać będzie przez 
trzy miesiące, do 9 marca 
przyszłego roku. Dotyczyć 
będzie ona również połą-
czeń na trasie Łowicz – So-
chaczew – Warszawa. 

Jak informuje Jolanta Ma-
liszewska z biura prasowe-
go KM, na linii  Warsza-
wa – Łowicz w godzinach 
szczytowych będą kursowa-
ły dodatkowe pociągi do i z 
Błonia. Wciąż będą trwały 
utrudnienia związane z pra-
cami w stacji Łowicz Głów-
ny oraz na szlaku Bednary 

– Łowicz Główny. Pierwszy 
pociąg z Łowicza i ostatni 
do Łowicza na tym odcinku 
zostaną zastąpione komuni-
kacją autobusową. Szczegó-
łowy rozkład jazdy znajduje 
się na stronie internetowej 
Kolei Mazowieckich: mazo-
wieckie.com.pl. (ap)

Rozkład jazdy w 2019 roku 
- wciąż z remontami

Koniec remontu przy PKP MZDW inwestuje 
w drogi na terenie miasta
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał 
w Sochaczewie kilka dużych remontów. Ulice pozostające pod jego opieką, jak 
Wyszogrodzka, Piłsudskiego czy 600-lecia zyskują nową nawierzchnię. W przyszłym 
roku przeprowadzone zostaną remonty kolejnych dwóch zaniedbanych do tej pory 
ulic. Mowa o będącej od lat zmorą kierowców ulicy Chopina oraz o 15 Sierpnia.

Krótko z miasta
Dwa spotkania radnych
W grudniu odbędą się jeszcze dwie sesje rady miasta. Prawdo-
podobnie 14 grudnia radni podzielą się pracą w komisjach stałych 
i wybiorą ich przewodniczących. Z kolei po świętach odbędzie się 
sesja budżetowa, poświęcona planowi dochodów i wydatków 
miasta w 2019 roku. 

W Wigilię UM zamknięty
Ważna informacja dla klientów ratusza. 24 grudnia, w Wigilię, Urząd 
Miejski będzie nieczynny. Z kolei 31 grudnia, w Sylwestra, Urząd Miej-
ski pracuje do godziny 16.00, przy czym kasa tylko do godziny 12.00. 

Świąteczne godziny pracy
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że 24 grudnia biuro i kasa 
czynne będą w godzinach 7.00 -10.00. Z kolei 27 i 28 grudnia kasa 
zaprasza interesantów od 7.00 do 16.30, a biuro od 7.00 do 15:00. 
W Sylwestra kasa ZKM czynna będzie do 12.00. 
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Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

- W Polsce istnieje obowią-
zek szczepień ochronnych 
przeciwko chorobom za-
kaźnym. Wynika on z usta-
wy z 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi - mówi Beata Fer-
gińska, państwowy powia-
towy inspektor sanitarny w 
Sochaczewie. - Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna rejestruje wystę-
powanie chorób zakaźnych, 
dokonuje analiz i ocen epi-
demiologicznych oraz pro-
wadzi nadzór nad realizacją 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych. Działania te 
mają m.in. zapobiegać sze-
rzeniu się zakażeń i chorób 
zakaźnych w powiecie.

Rosnąca tendencja
- W naszym powiecie sytu-
ację epidemiologiczną za-
równo w 2017 roku jak i 
w pierwszej połowie 2018 
należy uznać za stabilną. 
Wzrost liczby zachorowań 
na niektóre choroby, np. 
ospę wietrzną u dzieci czy 
grypę, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, miał cha-
rakter sezonowy - wyjaśnia 
Beata Fergińska.

Niepokojącym zjawi-
skiem od kilku lat jest na-
tomiast wzrastająca licz-
ba osób uchylających się od 
realizacji obowiązkowych 
szczepień ochronnych. Jak 
podaje sanepid, w tym roku, 
od stycznia do końca wrze-
śnia, zarejestrowano 83 
dzieci, których opiekuno-
wie nie zgłosi się z nimi na 
szczepienia ochronne w wy-
znaczonym terminie lub 
jednoznacznie odmówi-
li ich przeprowadzenia. Na 
koniec 2017 roku na tere-
nie powiatu sochaczewskie-
go zarejestrowano 73 takie 
osoby, natomiast w 2015 - 

68. Widać więc, że tenden-
cja jest rosnąca, jak twierdzi 
inspektor sanitarny, zwłasz-
cza w przypadku najmłod-
szych dzieci i przypomina, 
że powinny one zostać za-
szczepione przeciwko: gruź-
licy, wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu b, błonicy, 
tężcowi, krztuścowi, pneu-
mokokom oraz odrze, świn-
ce, różyczce i innym. 

Niebezpieczna odra 
Każda z wymienionych 
chorób jest niebezpieczna, 
ale w tej chwili najgroźniej 
wygląda sytuacja z odrą. 
Jest to szczególnie szybko 
rozprzestrzeniająca się cho-
roba zakaźna wieku dzie-
cięcego, a zachorować na 
nią mogą także nieszczepie-
ni dorośli. Beata Fergińska 
przypomina, że obowiązko-
we szczepienia przeciw od-
rze wprowadzono dopiero 
w 1975 r., więc w przypadku 
osób urodzonych wcześniej 
istnieje ryzyko zachorowa-
nia na odrę, jeśli miały one 
styczność z osobą chorą.

Na terenie naszego po-
wiatu wystąpił dotych-
czas jeden potwierdzony 
przypadek odry. Zacho-
rowało na nią 10-letnie 
dziecko, które przebywa-
ło na Ukrainie i nie zosta-
ło tam zaszczepione. Sy-
tuacja była poważna, gdyż 
blisko 100 osób, z który-
mi kontaktowało się dziec-
ko, musiało się znaleźć w 
kręgu zainteresowania so-
chaczewskiego sanepidu i 
zostało objętych nadzorem 
epidemiologicznym. Dzięki 
szybkim działaniom służb 
oraz dobrej współpracy z 
ośrodkami leczniczymi 
udało się uniknąć rozprze-
strzenienia choroby. Było 
to możliwe także dlatego, 
że 99 proc. dzieci w otocze-
niu chorego była wcześniej 
szczepiona przeciwko od-
rze.

- Warto w tym miejscu 
dodać, że osoby przebywa-
jące na terenie Polski są zo-
bowiązane do poddania się 
szczepieniom ochronnym 
przeciwko chorobom za-
kaźnym zgodnie z Progra-
mem Szczepień Ochron-
nych - przypomina Beata 
Fergińska. - Wynika z nie-
go, że po raz pierwszy prze-
ciwko odrze szczepimy 
dzieci w 13-15 miesiącu ży-
cia (pierwsza dawka). Ko-
lejną dawkę szczepion-
ki podaje się dziecku w 10 
roku życia.  Od przyszłe-
go roku, zgodnie z zalece-
niem Głównego Inspektora 
Sanitarnego, drugą daw-
kę szczepionki będą otrzy-
mywać dzieci również w 6. 
roku życia. Wpływ na tę de-
cyzję ma szerząca się w ca-
łej Europie odra. Chodzi o 
zapewnienie jeszcze lepszej 

ochrony dzieciom przed ich 
pójściem do szkoły, gdzie 
czeka je zwiększony kontakt 
z innymi, być może nie-
szczepionymi dziećmi. 

Nie szczepię, bo...
Antyszczepionkowcy twier-
dzą, że szczepienia są nie-
skuteczne, niepotrzebne lub 
wręcz szkodliwe. Dowodem 
na to ma być fakt, że ich nie-
szczepione dzieci nie cho-
rują. Twierdzą, że nie ma 
potrzeby szczepić dzieci, po-
nieważ choroby, przed któ-
rymi chronią szczepionki, 
praktycznie nie występują. 

Z taką argumentacją nie 
zgadza się powiatowy in-
spektor sanitarny.

- Część rodziców za-
pomina o tym, że szereg 
chorób zakaźnych zosta-
ło wyeliminowanych wła-
śnie dzięki prowadzonym 

od wielu lat powszechnym, 
obowiązkowym szczepie-
niom ochronnym. W przy-
padku ich zaniechania cięż-
kie choroby zakaźne mogą 
powrócić - przekonuje. 

Inny m   a rg u mentem 
wymienianym przez prze-
ciwników szczepień jest au-
tyzm i coraz większa licz-
ba dzieci dotkniętych tym 
schorzeniem.

- Szczepionki są wielo-
krotnie kontrolowanym pro-
duktem leczniczym. Podlegają 
weryfi kacji na wielu etapach, 
ponieważ muszą spełniać wy-
sokie standardy skuteczności 
i bezpieczeństwa. Przypad-
ki wystąpienia ciężkich, nega-
tywnych skutków ubocznych 
po zastosowaniu szczepionek 
są incydentalne. Większym 
ryzykiem od ich wystąpienia 
jest nieszczepienie dziecka i 
narażanie go na ciężkie po-

wikłania powstałe w wyniku 
chorób zakaźnych. Hipote-
za o możliwym związku mię-
dzy szczepionką a autyzmem 
została szczegółowo prze-
analizowana przez niezależ-
ne grupy ekspertów na całym 
świecie i skutecznie obalona - 
odpowiada Beata Fergińska.

Czy skończy 
się na odrze?
Z danych sanepidu wynika, 
że nastąpił także znaczący 
wzrost zachorowań na ospę 
wietrzną. W powiecie socha-
czewskim w 2017 r. zareje-
strowano prawie 500 takich 
przypadków, podczas gdy 
rok wcześniej było ich o po-
łowę mniej. Wzrost zachoro-
wań mógł mieć charakter se-
zonowy i wynikać z faktu, że 
szczepienia ochronne prze-
ciwko ospie wietrznej nie są 
w Polsce obowiązkowe. Pod-
legają im wyłącznie dzieci 
z tzw. „grup ryzyka” do 12 
roku życia.  Są to m.in. dzieci 
z ciężkimi upośledzeniami 
odporności, z ostrą białacz-
ką limfoblastyczną, zaka-
żone HIV, przed leczeniem 
immunosupresyjnym lub 
chemioterapią, bądź przeby-
wające w zakładach, np. pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych, 
placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych. 

- Z naszego punktu wi-
dzenia istotne jest, że obo-
wiązkowym szczepieniom 
ochronnym podlegają dzie-
ci przebywające w żłobkach 
lub klubach dziecięcych - 
dodaje Beata Fergińska. 

Pozostałe osoby mogą 
skorzystać ze szczepień 
przeciw ospie wietrznej, 
ale nie są one fi nansowa-
ne z budżetu państwa. Po-
dobnie zresztą jak szcze-
pionki przeciw grypie. W 
tym przypadku wiele osób 
przekonało się już do nich 
i przed sezonem jesienno-
-zimowym szczepi się prze-
ciwko grypie.

Aby uniknąć epidemii
W XXI wieku, kiedy powinniśmy całymi garściami czerpać z dorobku naukowców, ogromnego rozwoju medycyny, na własne życzenie 
cofamy się do poprzednich stuleci, kiedy lekarze toczyli nierówną walkę z kolejnymi epidemiami. Ostatnie zachorowania na odrę 
w województwie mazowieckim wywołują zrozumiały niepokój mieszkańców Sochaczewa. Powiatowy inspektor sanitarny zapewnia, 
że sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w naszym mieście jest stabilna, co nie znaczy, że nie może się zmienić.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień ochronnych wszyscy zainteresowani tą tematyką 
znajdą m.in. na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, 
w tym Programy Szczepień Ochronnych na rok 2018 i 2019, w Powiatowej Stacji Sanitarno-

-Epidemiologicznej w Sochaczewie oraz na szeroko polecanym portalu internetowym 
szczepienia.info: (http://szczepienia.pzh.gov.pl). Portal należy do sieci Vaccine Safety Net 

(VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 



4 grudnia 2018  nr 25 (1325)
SOCHACZEWSKA

12 KULTURA

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Wieczór rozpoczął się od mi-
łego akcentu. Po tym, jak dy-
rektor Artur Komorowski 
przywitał licznie zebraną pu-
bliczność, na scenie pojawił 
się poseł Maciej Małecki, któ-
ry w imieniu Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go Piotra Glińskiego wręczył 
artyście odznaczenie „Zasłu-
żony dla Rozwoju Kultury 
Polskiej”. Jak się dowiedzie-
liśmy, zostało ono przyznane 
właśnie na wniosek Macieja 
Małeckiego.

Nie był to jedyny miły 
akcent przed rozpoczęciem 
koncertu. Nie zabrakło pre-
zentów od władz miasta i or-
ganizatorów koncertu. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Sylwester Kaczmarek przeka-
zał artyście list gratulacyjny.

Od tego momentu scena 
należała już tylko do „Gudoni-
sa”, który zaczarował publicz-
ność, wydobywając ze swoich 
instrumentów niepowtarzal-
ne dźwięki. Na początek upa-
miętnił stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 
zagrał na fortepianie klasycz-
nym. Zaraz po tym przesiadł 
się na instrumenty, które sam 
nazywa pieszczotliwie „elek-
trownią”. Można było wysłu-
chać m.in. takich utworów, 

jak: „Wędrówka dusz”, „Pod-
ziemne miasto”, „Promienio-
twórczy trójkąt”, „Hibernacja 
nr 1”, czy „35 śmietnik ato-
mowy”. Na koncercie gościn-
nie wystąpił Bogo Zawierucha 
- Beat Box.

Koncert nie wyczerpywał 
przewidzianych na ten wie-
czór atrakcji. W Galerii Ze-
DeK każdy miał szansę po-
rozmawiać chwilę z artystą. 
Nie zabrakło też urodzino-
wego tortu (może trudno w 
to uwierzyć, ale Władysław 
Komendarek skończył nie-
dawno 70 lat). Wielu ze zgro-
madzonych chciało wymie-
nić z muzykiem kilka zdań, 
albo po prostu dostać auto-
graf.

Zwieńczeniem wieczoru 
był panel dyskusyjny z boha-
terem imprezy. Poprowadzili 
go znajomi wykonawcy: Łu-
kasz Szewczyk oraz Robert 
Niemira. Drugi z nich poda-
rował „Gudonisowi” własno-
ręcznie namalowany obraz. 
Praca dołączyła do wizerun-
ków artysty, którymi organi-
zatorzy koncertu przyozdo-
bili okolice sceny.

Panel dyskusyjny trwał 
do późna. Pytania z sali do-
tyczyły wielu aspektów, bo 
zgromadzeni byli ciekawi 
wszystkiego: od sposobów 
doboru sprzętu muzycznego 
po sceniczny image artysty. 

Gala dla „Gudonisa”
W sobotni wieczór 24 listopada w 
Sochaczewskim Centrum Kultury przy 
ul. 15 Sierpnia mogliśmy słuchać muzyki 
elektronicznej na najwyższym światowym 
poziomie. Dzięki staraniom SCK z koncertem 
wystąpił Władysław Komendarek.

Władysław „Gudonis” Komendarek
Instrumentalista i kompozytor muzyki elektronicznej. W 
latach 1973-1983 członek legendarnej grupy EXODUS.
Ma za sobą koncerty na festiwalach rockowych (Ja-
rocin), elektronicznych (KLEM Nijmegen-Holandia, 
Drezno-Niemcy, Linz-Austria) jak i jazzowych (Jazz 
Jamboree). Jest stale aktywny muzycznie, tworzy 
m. in. ilustracje muzyczne do fi lmów i przedstawień 
teatralnych. Koncertuje w kraju i za granicą, zaskakując 
swych słuchaczy wciąż nowymi, świeżymi pomysłami.
Obraca się między innymi w stylach: rock progresywny; 
metal; post rock; etno; industrial; ambient; techno. 
Na swoim koncie ma ponad 30 wydanych płyt. Nadal 
mieszka i komponuje w Sochaczewie.
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Trzecia edycja Artystycznych Kramnic 
skradła serca najmłodszych
Za nami już trzecia edycja zajęć, warsztatów, spotkań muzycznych i teatralnych w ramach Sochaczewskiej Strefy Dziecięcej 
Kreatywności. Tym razem Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta przygotował aż sześć ciekawych spotkań. Projekt 
koordynowała Katarzyna Orlińska.
Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Po raz pierwszy do Artystycz-
nych Kramnic ratusz zapro-
sił jesienią 2017 roku. Ich po-
mysłodawczynią jest naczelnik 
Wydziału Kultury, Turystyki i 
Promocji UM Joanna Niewia-
domska-Kocik. Od początku po-
myślane były jako fuzja różnych 
dziedzin nauki i sztuki podanych 
w przystępny i wciągający dzieci 
sposób. Projekt ugruntował swój 
sukces podczas II edycji, wiosną 
2018 roku. Nie inaczej było tej je-
sieni. Cykl sześciu spotkań roz-
planowano na trzy miesiące, od 
października do grudnia.

Kramnice wystartowały 7 
października, kiedy to dzieci 
miały okazję spotkać się z cza-
rodziejem. I znowu patio szczel-
nie wypełnili młodzi widzo-
wie, którzy z zapałem pomagali 
w magicznych sztuczkach. Nie 
zabrakło ruchomych obrazów, 
sztuczek karcianych, pokazów z 
liną, czy lewitacji.

Iluzjonista Damian Spęta-
ny dał nie tylko pokaz niesamo-
witych umiejętności, ale niejed-
nokrotnie popisał się dystansem 
do swojej sztuki, czym wywo-
ływał wśród publiczności salwy 
śmiechu. W pokazie nie zabrakło 
również elementów dydaktycz-
nych. Dzieci poznały m.in. róż-
nice między przestrzenią dwu-
wymiarową i trójwymiarową. 
Na koniec, zgodnie z ideą przy-
świecającą spotkaniom w kram-
nicach, by dzieci na każdym spo-
tkaniu uczyły się nowych rzeczy, 
uczestnicy mieli okazję nauczyć 
się dwóch sztuczek magicznych, 
którymi będą mogli zadziwić np. 
rówieśników w przedszkolu, czy 
szkole.

Tej jesieni dzieci miały rów-
nież okazję do spotkania z te-
atrem (teatr Conieco zawitał do 
kramnic ze sztuką „Kolorowe 
Wiersze - Stefek Burczymucha i 
inni”). Zespół taneczny „Folklo-
rek” zaprezentował tradycyjne lu-
dowe tańce i przyśpiewki. Nie za-
brakło też pokazu dla wielbicieli 

nauk ścisłych. Heweliusze Na-
uki w bardzo przystępny sposób 
przekazali dzieciom ogrom wie-
dzy związanej np. z zachowaniem 
się otaczającego nas powietrza. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się również pokaz sztuki 
cyrkowej połączony z nauką żon-
glowania.

W trzeciej edycji programu 
nie brakowało też, tak lubianych 
przez młodych sochaczewian, 
zajęć warsztatowych. Katarzyna 
Orlińska i Barbara Derda dba-
ły o umuzykalnienie oraz roz-
wój plastyczny dzieci. Uczestnicy 
pracowali np. z porcelaną i płót-
nem. Barbara Derda podkreśla, 
że chce pobudzić ekspresję twór-
czą u dzieci, stawia na swobodną 
twórczość. Jak mówi, na każde 
spotkanie przygotowuje odręb-
ny temat, a poza tym nie ingeru-
je w prace uczestników. W listo-
padzie zaproponowała np. temat 
„Kramnice bez końca” i w efek-
cie powstał długi na kilka me-
trów rysunek, bo dzieci i rodzice 
dorysowali kramnicom kolejne 
fi lary. Również podczas zajęć z 
umuzykalniania dzieci nie mia-
ły szansy się nudzić. Katarzyna 
Orlińska zapoznawała je z in-
strumentami, pokazywała, jak 
uzyskać potrzebne przy tworze-
niu orkiestry zgranie. Jak mówi, 
bardzo ciekawe jest dziecięce 
spojrzenie na to, w jaki sposób 
muzyka wpływa na nas i w jaki 
sposób możemy to przekazać na 
obrazie, ale nie za pomocą nut, 
tylko emocji. Podczas jednych z 
zajęć każdy dostał planszę z za-
pisanym jednym taktem, kredki 
i ciastolinę. Dzieci wykonały zu-
pełnie abstrakcyjne prace, wyra-
żające to, co czuło każde z nich. 
Nieodłącznym elementem Dzie-
cięcej Strefy Kreatywności są za-
jęcia gordonowskie prowadzone 
przez Magdalenę Jaworską. To 
propozycja dla maluchów, które 
poznają dźwięki, kształty, kolory, 
rytm, fakturę przedmiotów. 

Czwarte Artystyczne Kram-
nice wystartują w niedzielę 17 lu-
tego. Jedną z atrakcji wiosennej 
edycji będzie pokaz z ptakami.

Heweliusze Nauki dali odlotowy pokaz na temat powietrza

Na jednych z zajęć Katarzyna Orlińska pokazała uczestnikom, 
że można malować dźwiękiem

W niedziele, wraz ze Strefą Kreatywności, kramnice już 
tradycyjnie wypełniają się dziećmi

Bardzo przejęci tancerze z Folklorka na chwilę przed wyjściem na scenę

W trzeciej edycji można było 
zobaczyć lewitujące przedmioty

Z Barbarą Derdą dzieci tworzyły 
m.in. „Coś na płótnie”
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W obchodach udział wzię-
li burmistrz Piotr Osiecki, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Sylwester Kaczmarek, 
zastępca burmistrza Marek 
Fergiński, skarbnik Jolanta 
Brzóska, dyrektor Miejskie-
go Zespołu Ekonomicznego 
Danuta Szewczyk-Kozłow-
ska, dyrektor SCK Artur Ko-
morowski, naczelnicy i kie-
rownicy wydziałów Urzędu 
Miasta, dyrektorzy miejskich 
instytucji, przedstawicie-
le NGO, policji, sądu, obec-
ni i emerytowani pracownicy 
sektora pomocowego, wo-
lontariusze, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych instytucji 
wspierających. Wydarzenie 
uświetnił pokaz „Malowanie 
Światłem” w wykonaniu Ga-
litsyna Art Group oraz wy-
stęp wokalistek przygotowa-
nych przez Piotra Milczarka 
z Sochaczewskiego Centrum 
Kultury.

Trud i odpowiedzialność
- Za największą wartość pra-
cy socjalnej uznawana jest 
godność człowieka. - mówi-
ła witając zgromadzonych 
naczelnik Wydziału Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdro-
wia Joanna Kamińska. - Pra-
cownik socjalny to trudny i 
odpowiedzialny zawód wy-
magający wiedzy np. z zakre-
su psychologii, pedagogiki, 
socjologii ale i prawa czy za-
rządzania, a nawet podstaw 
medycyny. Asysta rodzinna, 
Sochaczew Przeciwko Prze-
mocy, program Pomoc Pań-
stwa w Zakresie Dożywia-
nia, Fundusz Alimentacyjny, 
świadczenia rodzinne, Klub 
Integracji Społecznej, ze-
spół interdyscyplinarny zaj-
mujący się przemocą, inte-
gracja środowiskowa, Klub 
Wolontariatu - to tylko nie-
które działania prowadzone 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. 

W kolejnej placów-
ce, czyli Środowiskowym 
Domu Samopomocy prze-
bywa 55 osób z defi cytami 

umysłowymi bądź chorych 
psychicznie. Mimo to pra-
ca na ul. Zamkowej nie jest 
syzyfową, pozostawia pięk-
ne wspomnienia o Mazo-
wieckich Przeglądach Twór-
czości ŚDS, spektaklach 
teatralnych, wspólnym ko-
lędowaniu, rękodzieła wy-
konywanego przez pen-
sjonariuszy. Z kolei osoby 
korzystające z usług Dzien-
nego Domu Pomocy Spo-
łecznej spędzają czas w nie-
mal rodzinnej atmosferze, 
biorą udział w różnorodnych 
zajęciach, spożywają posiłki, 
które trafi ają również do ja-
dłodajni Matki Teresy z Kal-
kuty przy sochaczewskiej 
parafi i. Dom organizuje licz-
ne wydarzenia kulturalne, 
jego grupa wokalna odnosi 
coraz większe sukcesy. 

Na mapie Sochaczewa 
jest również miejsce, gdzie 
w bezpieczny i zrównowa-
żony sposób mogą się roz-
wijać najmłodsi. Mowa tu o 
Miejskim Żłobku Integra-
cyjnym. Język angielski, za-
bawa, spacery, leżakowanie, 
zdrowe posiłki przygotowy-
wane w nowoczesnej kuchni 
- to wszystko równa się 115 
zadowolonych maluchów. 
Najlepszą rekomendacją dla 
żłobka jest zaś długa kolej-
ka oczekujących. W mieście 
funkcjonuje też pięć świetlic 
środowiskowych usytuowa-
nych w różnych dzielnicach. 
Finansowane przez UM po-
siłki są dla dzieci w trudnej 
sytuacji czasem jedynymi w 
ciągu dnia. Również pomoc 
wolontariuszy w nauce czy 
odrabianiu pracy domowej 
jest nieoceniona. 

Joanna Kamińska przy-
pomniała również bogaty 
zakres zadań kierowanego 
przez nią wydziału. Zajmuje 
się on m.in. przyznawaniem 
dodatków mieszkaniowych, 
energetycznych, realizuje 
programy 500+ i 300+, wy-
daje Kartę Mieszkańca oraz 
ogólnopolską Kartę Du-
żej Rodziny, przygotowu-
je gratulacje dla nowo na-
rodzonych mieszkańców, 
koordynuje szczepienia dla 

seniorów, darmowe badania, 
realizację programów profi -
laktycznych.

Na rzecz 
drugiego człowieka
Do zebranych zwrócił się 
również burmistrz Piotr 

Osiecki. Jak mówił, co-
roczne, uroczyste spotka-
nia z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego stały się 
już sochaczewską trady-
cją. 

- Co roku zapraszamy 
na tę uroczystość wszyst-

kich tworzących w na-
szym samorządzie sys-
tem polityki społecznej. 
Spotykają się wszyscy za-
angażowani w jego pra-
widłowe działanie - pra-
cownicy i wolontariusze.  
Oni wszyscy odgrywa-

ją coraz znaczniejszą rolę 
w życiu Sochaczewa. - 
stwierdził. - Coraz więk-
szy rozpęd cywilizacyjny 
przynosi ofiary. Stają się 
nimi osoby, które często 
nie z własnej winy, nie są 
w stanie nadążyć za bły-
skawicznie zmieniającym 
się światem. Mówię tu nie 
tylko o problemach wyni-
kających z ubóstwa, ale i 
tych na płaszczyźnie emo-
cjonalnej. Zachodzące 
zmiany powodują określo-
ne skutki społeczne, cho-
ciażby starzenie się spo-
łeczeństwa. To zjawisko 
jest różnie postrzegane. Ja 
osobiście oceniam je po-
zytywnie. Przecież po to 
rozwija się medycyna, po 
to coraz więcej inwestuje-
my w naukę, by cieszyć się 
życiem coraz dłużej. 

Problemem jest raczej 
nasza demografia, a do-
kładnie to, że jest nas co-
raz mniej. - mówił dalej 
burmistrz. - Groźnym zja-
wiskiem jest ponadto roz-
luźnienie więzi między-
pokoleniowych. Odchodzi 
istotny kiedyś model ro-
dziny wielopokolenio-
wej, nawet nie w kontek-
ście miejsca zamieszkania, 
ale silnych związków mię-
dzyludzkich. Kontak-
ty stają się płytkie i po-
wierzchowne. Wszyscy tu 
państwo pełnicie różne 
funkcje - od terapeutów po 
pracowników socjalnych. 
Wspólnym mianownikiem 
waszej działalności jest 
powołanie do pracy pro-
wadzonej na rzecz drugie-
go człowieka w potrzebie. 
Trzeba niewątpliwie wiel-
kich umiejętności, wie-
dzy wyuczonej ale i em-
patii oraz wrażliwości, by 
sprostać tym wyzwaniom. 
System sochaczewskiej po-
mocy społecznej jest róż-
norodny, ma wielu bo-
haterów, każdy z was jest 
ważny. Chciałbym wam 
za tę codzienną obecność i 
pracę podziękować, mając 
nadzieję, że będzie ją doce-
niać coraz więcej osób. 

Dzień Pracownika Socjalnego 2018
W Klubie Kontrast nagrodzono wyróżniających się pracowników sektora pomocy społecznej. Uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się 21 listopada i zgromadziło przedstawicieli miejskich instytucji pomocowych 
oraz ochrony zdrowia. Przebiegało ono pod hasłem „Każdy z nas może rozświetlić czyjeś życie”. 

Nagrodzeni:
MOPS: dyrektor Zofi a Berent, Agnieszka Osińska, Marzena Zydlewska, 
Mariola Zielak, Anna Chłystek, Beata Sobczak 
ŚDS : dyrektor Joanna Majewska, Mirosława Turczyńska, Agnieszka Parzydeł
MŻI: dyrektor Ewa Lembke, Martyna Stasiak, Karolina Walkiewicz, Dominika 
Paduch-Szpatowicz, Dorota Kosman, Justyna Ptaszyńska
DDPS: dyrektor Teresa Michałowska, Jadwiga Kaźmierczak, Regina Pisarek. 
TPD: Iwona Woźnicka-Pietrzak, Beata Walczak, Wiesława Rosińska
Świetlica Caritas: Jolanta Pietrzak
Świetlica „Kleks”: Dariusz Sidor
Jadłodajnia Matki Teresy z Kalkuty przy kościele św. Wawrzyńca: Teresa Połeć
Wolontariusze: Wiktoria Bednarska, Angelika Gzik, Dominika Kuciarska, Patryk 
Majewski, Marcin Narloch, Eliza Olejniczak, Dominika Owczarek, Angelika Szczy-
pińska, Wiktoria Umiastowska, Renata Zygmunt
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Sztab nr 643, działający w 
Hufcu ZHP w Sochaczewie roz-
począł przygotowania do 27 
� nału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Odbędzie się 
on 13 stycznia. W tym roku pie-
niądze zbierane będą na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Znowu na 
ulice miasta i sąsiednich gmin 
wyjdzie 330 wolontariuszy, 
odbędzie się radiowa licytacja 
orkiestrowych gadżetów. 

Sztab jest już zarejestrowany, 
wyrabiane są imienne identy-
fi katory dla wolontariuszy. W 
połowie listopada sochaczew-
scy harcerze zostali zaproszeni 
do stolicy na nagranie telewi-
zyjnego spotu reklamującego 
27 Finał WOŚP. Już wiadomo, 
że złote serduszko WOŚP zade-
biutuje w Kampinosie, który od 
lat gra razem z nami.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku podczas 26 fi na-
łu harcerski sztab zebrał aż 173 
tys. zł. Na tle innych miast po-
dobnej wielkości Sochaczew od 
lat wypada znakomicie, dlate-

go WOŚP pamięta o naszym 
szpitalu i regularnie przekazuje 
mu specjalistyczny sprzęt. Do-
tychczas ZOZ wzbogacił się o 
urządzenia ratujące życie war-
te prawie 600 tys. zł. Oddział 
pediatryczny otrzymał m.in. 
pompę strzykawkową, kilka 
pomp objętościowych, aparat 
do EKG, pulsoksymetry, glu-
kometry, kardiomonitor, ze-
staw do rejestracji EKG meto-
dą Holtera, aparat USG. Z kolei 
na pododdział neonatologiczny 
trafi ły m.in. urządzenia do ba-
dań słuchu, inkubatory i stano-
wisko do resuscytacji noworod-
ków, kilka kardiomonitorów, 
aparat wspomagający oddycha-
nie, lampy do fototerapii, pom-
pa strzykawkowa. Najdroższy 
z dotychczasowych prezentów 
od WOŚP to w pełni wyposa-
żona karetka Renault Master, 
która od 1998 do 2012 roku ra-
towała życie mieszkańców po-
wiatu. Gdy wycofano ją z użyt-
ku jeszcze raz pomogła WOŚP. 
Została zlicytowana, a zwycięz-
ca zaoferował za samochód aż 
6,5 tys. zł. (daw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Festiwal rozpoczął się 20 li-
stopada koncertem jurorów. 
Przed publicznością wystą-
pili Dorian Leljak (Serbia/
Chorwacja) i Marco Scola-
stra (Włochy). Potem przez 
trzy dni w Państwowej 
Szkole Muzycznej odbywa-
ły się przesłuchania uczest-
ników. Do Sochaczewa 
przyjechało aż 70 pianistów 
z 41 placówek reprezentują-
cych publiczne i niepublicz-
ne szkoły muzyczne m.in. z 
Warszawy, Płocka, Rzeszo-
wa, Zamościa, Zduńskiej 
Woli, Wrocławia, Krakowa, 
Skierniewic, Katowic, Gnie-
zna i oczywiście Sochacze-
wa. Byli też goście z Włoch 
i Wielkiej Brytanii. Znając 
swoje umiejętności piani-
ści sami wybierali jeden z 
czterech zakresów repertu-
arowych, a na każdy z nich 
składały się utwory J. S. Ba-
cha i F. Chopina. Ponieważ 
wielcy kompozytorzy zo-
stawili potomnym szero-
ką paletę muzycznych dzieł, 
przez trzy dni ze sceny PSM 
płynęły menuety, preludia, 
polonezy, nokturny, mazur-
ki i walce.

Zwycięzców XXVI fe-
stiwalu poznaliśmy w so-
botę 24 listopada w cza-
sie koncertu laureatów. 
Otwierając spotkanie dy-
rektor PSM Anna Wró-
blewska   przy pomnia ła , 
że przez rok społeczność 
szkoły muzycznej aktyw-
nie uczestniczyła w ob-
chodach setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości i festiwal 
także jest hołdem dla nie-
podległej. Stąd m.in. po-
mysł, by przyznać Nagro-
dy Stulecia Odzyskania 
Niepodległości za najlep-
sze wykonanie wybranych 
utworów Chopina. Chwi-
lę potem odebrali je Maria 
Barzon (PSM im. H. Wie-
niawskiego w Warszawie) 
za wykonanie Poloneza B-

-dur, Piotr Tymura (PSM 
im. K. Szymanowskiego 
w Zamościu) za Mazur-
ka cis-moll op. 6 nr 2 oraz 
Marek Wicenciak (ZPSM 
w Gnieźnie) za wykona-
nie Poloneza gis-moll op. 
posth.

Z kolei przewodniczą-
cy jury prof. Jan Kadłubiski 
przypomniał słowa Artura 
Rubinsteina odnoszące się 
do geniuszu Chopina. Wiel-
ki kompozytor twierdził, że 
najbardziej znany syn zie-
mi sochaczewskiej „rozwi-
jał się bardzo szybko i przed 
upływem dwudziestu lat był 
uformowany wewnętrznie, 
a reszta życia stała się pości-

giem jego geniuszu za do-
skonałością. Cały Chopin 
powstał w młodości, całe 
życie czerpał jak ze źródła z 
lat spędzonych w Polsce i z 
jej ducha.” Po tych słowach, 
wraz z szefową Powiatowe-
go Zespołu Edukacji, wrę-
czył Nel Krzemińskiej Tu-
rek Stypendium Starosty 
Sochaczewskiego przyzna-
wane corocznie najlepsze-
mu uczestnikowi festiwalu 
z powiatu sochaczewskiego.

24 listopada z zapro-
szenia na koncert fi nało-
wy skorzystali m.in. wice-
burmistrz Marek Fergiński, 
dyrektor biura poselskiego 
Macieja Małeckiego i rad-

ny wojewódzki Łukasz Go-
łębiowski, dyrektor Powia-
towego Zespołu Edukacji 
Urszula Opasiak, naczelnik 
Wydziału Kultury, Turysty-
ki i Promocji Miasta Joanna 
Niewiadomska-Kocik.

Festiwal zorganizowa-
ła PSM w Sochaczewie wraz 
z Centrum Edukacji Arty-
stycznej. Wydarzenie wspie-
rali m.in. samorządy miasta 
i powiatu, poseł Maciej Ma-
łecki, Stowarzyszenie Przy-
jaciół PSM, hotel Chopin 
Business & Spa, sklep mu-
zyczny Pasja. 

Pełna lista laureatów 
znajduje się na stronie psm-
sochaczew.weebly.com.

Dzieci 3-letnie z Miejskiego 
Przedszkola nr 6 im. Juliana 
Tuwima w Sochaczewie z od-
działu przedszkolnego I ,,Kra-
snale” i II ,,Biedronki” mają 
już za sobą niezwykle ważną 
uroczystość, jaką bez wątpie-
nia było pasowanie na przed-
szkolaka, które odbyło się 
22 listopada. 

Wydarzenie to zazwyczaj jest 
zwieńczeniem procesu adapta-
cji w przedszkolu. Dzieci roz-
poczynające swoją przygodę 
z przedszkolem w początko-
wym okresie bardzo przeży-
wają rozstanie z rodzicami. 

Zgromadzeni na uroczysto-
ści pasowania rodzice i człon-
kowie rodzin mogli podziwiać 
prezentacje artystyczne swoich 
milusińskich. Były to piosenki, 
wiersze, tańce. Punktem kul-
minacyjnym tych uroczysto-
ści był moment przysięgi dzie-
ci i pasowania na prawdziwego 
przedszkolaka. Za sprawą pani 
dyrektor i jej ,,czarodziejskiego 
ołówka” trzylatki stały się peł-
noprawnymi członkami naszej 
społeczności. Dzieci otrzyma-
ły dyplomy i książki. Na zakoń-
czenie zorganizowano dla gości 
słodki poczęstunek. 

Miejskie Przedszkole nr 6

Pięć dni z Bachem i Chopinem
W XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu 
wystartowało 70 uczestników. Jury pod przewodnictwem prof. Jana Kadłubiskiego 
nagrodziło i wyróżniło 33 młodych pianistów, przyznało też nagrody specjalne z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyróżniono nimi uczniów, 
którzy najlepiej wykonali jeden z polonezów i jeden z mazurków Fryderyka Chopina.

Pasowanie na przedszkolaka 

27. orkiestrowe granie

Jury doceniło talent ponad 30 młodych pianistów

W tym roku stypendium starosty sochaczewskiego 
przyznano Nel Krzemińskiej-Turek Jednym z jurorów był włoski pianista Marco Scolastra
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We wtorek 20 listopada, 
odbyły się pierwsze warsz-
taty dla młodych dzienni-
karzy skupionych wokół 
gazetek szkolnych działa-
jących na terenie powiatu. 
Organizatorem warszta-
tów jest nasza redakcja, 
a sali komputerowej uży-
czyła nam dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Socha-
czewie.

Dzięki temu mogliśmy 
przeprowadzić zajęcia prak-
tyczne. Każda szkolna re-
dakcja otrzymała własne 
stanowisko komputerowe, 
przy którym uczyła się ła-
mania tekstu i składu gaze-
ty w ogólnodostępnym, bez-
płatnym programie Open 
Offi  ce. Warsztaty poprowa-
dził operator DTP „Ziemi 
Sochaczewskiej” Sebastian 
Stępień.

Warsztaty dziennikar-
skie są odpowiedzią na su-
gestie opiekunów i twórców 
gazetek szkolnych składa-
ne podczas fi nału Konkur-
su Młodych Dziennikarzy. 
Frekwencja na pierwszym 
spotkaniu świadczy o po-
trzebie organizowania ta-
kich szkoleń. Na nasze za-
proszenie odpowiedziały 
szkoły z Sochaczewa oraz 
Iłowa, Młodzieszyna, Szy-
manowa, Erminowa, Kozło-
wa Biskupiego i Załuskowa. 

Do wakacji odbędą się 
jeszcze dwa spotkania. 19 
lutego będziemy kontynu-
ować  warsztat dotyczący 
wydawania papierowej ga-
zetki, kolejne szkolenie w 
kwietniu lub maju poświę-
cimy tworzeniu stron in-
ternetowych i promocji 
gazetek w mediach społecz-
nościowych. (sos)

Ciekawie wypadł ekspe-
ryment twórczy, jakim 
niewątpliwie był wieczór 
poetycki z okazji Roku Zbi-
gniewa Herberta. Obok re-
cytacji znalazły się hip-ho-
powe wykonania wierszy 
poety. Organizatorem spo-
tkania było Stowarzyszenie 
Wieczory Literackie „Atut”.

Jego prezes, Stanisława Pod-
górska, zaprosiła wykonawców 
oraz gości na piątek 23 listopa-
da, aby pokazać, jak rozumieją 
Herberta różne pokolenia. 

- Dobiegający końca Rok 
Herberta nie przypadkiem zbie-
ga się z obchodami 100 rocznicy 
odzyskania przez naszą ojczy-

znę niepodległości. Herbert był  
niepoprawnym ojczyźnianym 
idealistą, bezkompromisowym, 
niezłamanym, nieobłaskawio-
nym, niekupionym i zapłacił 
za to, jak sam mówił, bezcenną 
cnotą ubóstwa - mówiła Stani-
sława Podgórska na rozpoczęcie 
wieczoru.

Twórczość jednego z naj-
większych polskich poetów 
zaprezentowały   licealistki 
oraz dojrzali wiekiem człon-
kowie „Atutu”. Muzycznym 
uzupełnieniem recytacji były 
hip-hopowe wykonania wier-
szy poety w interpretacji rape-
ra Daniela „Kosmity” Janiaka. 
I trzeba powiedzieć, że pu-
bliczność brawami przyjmo-

wała kolejne wyśpiewywane 
strofy, bo zabrzmiały one nie-
banalnie.

Widzowie   usłyszeli świet-
nie wykonane fragmenty bo-

gatej twórczości poety, m.in.: 
„Pana Cogito”, „Barbarzyńcę 
w ogrodzie”, „Elegię na odej-
ście”, „Martwą naturę z wę-
dzidłem”,  „Wysoki zamek”, 

wiersze poświęcone przyja-
ciołom a także niekoniecznie 
„książkowy” życiorys poety z 
mocno zaznaczonymi związ-
kami z rodzinnym Lwowem, 
życiem prywatnym i wresz-
cie działalnością antykomu-
nistyczną. Na piszącej te słowa 
szczególne wrażenie zrobiła 
Małgorzata Jagła interpretacją 
„Przesłanie pana Cogito”.

- Wieczór spełnił moje 
oczekiwania, bo Herbert wy-
brzmiał tak, jak sobie wyma-
rzyłam - powiedziała po spo-
tkaniu Stanisława Podgórska, 
dziękując kwiatami wszyst-
kim osobom zaangażowa-
nym w to poetyckie wydarze-
nie: Małgorzacie Jagła, Natalii 

Sołdaczuk, Aleksandrze Sa-
neckiej - uczennicom LO im. 
Chopina i przygotowującym 
je nauczycielkom - Justynie 
Grajek i Ewie Głuszek. Po-
dziękowania otrzymali także 
członkowie „Atutu”: Danuta 
Kłos, Janusz Budnik, Mirona 
Miklaszewska i Edward Ki-
joch oraz rapujący Daniel Ja-
niak.

To, co na początku wyda-
wało się ryzykownym ekspe-
rymentem, a więc łączenie po-
ezji z hip-hopem, okazało się 
atrakcyjnym wydarzeniem ar-
tystycznym, a organizatorzy 
zapowiadają kontynuację tego 
typu spotkań.

Jolanta Sosnowska

Młodzi dziennikarze 
na warsztatach

Zbigniew Herbert - poeta kilku pokoleń

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Pretekstem do powstania „Ka-
lendarium wydarzeń histo-
rycznych Miasta Sochaczewa 
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego (1918-1939)” 
była obchodzona w tym roku 
100 rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Sam au-
tor przyznaje, że jest to jedna z 
jego książek, na której powsta-
nie miał niewiele czasu.  Mimo 
to „Kalendarium” to skrupu-
latny opis tego, czym żyli nasi 
przodkowie. Autor uwzględ-
nił w nim wydarzenia politycz-
ne, samorządowe, kościelne, go-
spodarcze, kulturalne, a także 
wątki kryminalne. Warto nad-
mienić, że Bogusław Kwiatkow-
ski skoncentrował się wyłącznie 
na wydarzeniach, do których 
dochodziło w granicach admi-
nistracyjnych ówczesnego So-
chaczewa. Nie znajdziemy w 
niej wiec informacji na temat 
Chodakowa, który został przy-
łączony do miasta w roku 1977.  
Kalendarium zawiera łącznie 
250 dat. Patronat honorowy nad 
publikacją objął Piotr Osiecki, 
burmistrz Sochaczewa.

Czym żyło więc nasze mia-
sto między odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości a wybu-
chem II wojny światowej? W 

tym względzie kalendarium 
stanowi bardzo pouczającą lek-
turę. To co było istotne dla ów-
czesnych mieszkańców, dzisiaj 
wydawać nam się może zupeł-
nie abstrakcyjne. Przytoczmy 
więc kilka przykładów. 11 maja 
1927 roku magistrat postano-
wił „pobudować dwa pomosty 
na rzece Bzurze przy wylotach 
ulic Farnej i Reymonta, aby lud-
ność miała wygodę w nabiera-
niu wody”. Z kolei 6 październi-

ka 1929 rozpoczęła się impreza 
o złowrogo brzmiącej nazwie 
VI Tydzień Lotniczo-Przeciw-
gazowy. Obejmował on m. in. 
„zawody strzeleckie z broni 
małokalibrowej o mistrzostwo 
powiatu sochaczewskiego oraz 
strzelanie z tejże broni do celu”. 
11 kwietnia 1929 roku w mie-
ście doszło do zbrodni - z rąk 
złodziei zginął starszy poste-
runkowy policji Piotr Walczak. 
Pogrzeb zastrzelonego funk-

cjonariusza odbył się z wielki-
mi honorami. 

9 grudnia 1931 roku w So-
chaczewie przeprowadzono 
spis powszechny ludności. Jak 
się okazało, zaledwie 72 proc. z 
blisko 11 tys. sochaczewian po-
dało język polski jako swój język 
ojczysty. Pozostali wskazywali 
na jidysz, hebrajski i niemiecki. 
Czytać i pisać umiało 74 proc. 
ludności. Przejmujące wraże-
nia robią doniesienia z ostatnich 
stron kalendarium. Ludzie czu-
ją nadciągającą wojnę, pojawiają 
się afi sze o powszechnej mobili-
zacji, mieszkańcy starają się po-
śpiesznie uporządkować swoje 
sprawy, w parafi ach odbywa-
ją się ostatnie chrzty i śluby. 1 
września 1939 roku Niemcy 
atakują Westerplatte, rozpoczy-
nając w ten sposób kolejny, bar-
dzo trudny rozdział w historii 
Sochaczewa i Polski, ale o tym 
mówić ma już kolejne wydaw-
nictwo. 

Publikacja docelowo stano-
wić ma bowiem część większej 
całości, która obejmować bę-
dzie 700 najważniejszych dat z 
siedmiu wieków istnienia mia-
sta. Kalendarium obejmujące 
XX-lecie międzywojenne nabyć 
można w Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą w Sochaczewie w cenie 
20 zł.

Sochaczew międzywojenny
Najnowsza publikacja autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego zawiera chronologiczny 
wykaz dat i wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście, w okresie miedzy 
11 listopada 1918 roku a 31 sierpnia 1939 roku. Znaleźć można w niej również 
mnóstwo ciekawostek, mało znanych faktów z życia codziennego Sochaczewa. 
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Kolekcjonerzy wrócili do muzeum
Klub Kolekcjonerów informuje, że jego spotkania odbywają się 

w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w każdą 
sobotę o godz. 9.00. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być 

członkami naszego klubu, a także osoby, które zechcą uzyskać 
ocenę posiadanych przedmiotów.

Magdalena Węgrzynowicz-
-Plichta 7 grudnia zapre-
zentuje swoje wiersze na 
spotkaniu autorskim w 
Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Autorka obchodzi 
w tym roku dwudziestole-
cie pracy twórczej. Usłyszy-
my w jej wykonaniu poezję 
z tomu „Imponderabilia”.

Magdalena Węgrzynowicz-
-Plichta z wykształcenia jest 
socjologiem i pedagogiem. 
Po maturze w Liceum im. 
F. Chopina w Sochaczewie 
rozpoczęła studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie i tam zamieszkała 
na stałe. Chętnie wraca jed-
nak do Sochaczewa a tak-
że do Żelazowej Woli, która 
jest jej szczególnie bliska z 
uwagi na muzykę Chopina. 
Poetka ukończyła w Socha-
czewie szkołę muzyczną, a 
jej ulubionym instrumen-
tem był fortepian.

Autorka wydała dotych-
czas siedem tomów wier-
szy:   „Doznania”   (1998), 
„Anemony” (2003), „Łap-
taki” (2005), „Kalkomanie” 
(2007), „Pokolenia” (2009), 
„Miraże” (2014), „Artefak-
ty” (2015). „Imponderabi-
lia” (2018). W przygotowa-
niu jest tom inspirowany 
antyczną liryką greckiej po-
etki Safony - „Safoniana”.

Od debiutu w 1998 r. pi-
sze i publikuje poezję oraz 
prozę, ma na swoim koncie 

także opracowania redak-
cyjne, wywiady i omówie-
nia krytyczne, m.in. zbiór 
esejów o najnowszej poezji 
„Poetyckie światy. Między 
Parnasem a Giewontem” 
(2016), bierze udział w anto-
logiach i almanachach oko-
licznościowych. 

      Magdalena Węgrzy-
nowicz-Plichta jest laure-
atką wielu konkursów lite-
rackich, w których obecnie 
zasiada jako juror.  Od 1999 
r. do chwili obecnej pracu-
je jako redaktor naczelny 
wydawnictwa IDEA, a  od 
2004 r. prowadzi własne wy-
dawnictwo SIGNO, w któ-
rym wydała ponad osiem-
dziesiąt tytułów z literatury 
pięknej. Jest także redakto-
rem kwartalnika literacko-
-kulturalnego LiryDram i 
portalu literackiego Hory-
zont. W latach 2011-2014 
była prezesem krakowskie-
go oddziału Związku Lite-
ratów Polskich. 

Poetka gościła już w So-
chaczewie ze swoją twórczo-
ścią. 7 grudnia  przyjedzie z 
najnowszym tomikiem po-
ezji „Imponderabilia”. Spo-
tkanie organizuje Miejska 
Biblioteka Publiczna, a od-
będzie się ono w kramni-
cach miejskich (II piętro) o 
godz. 17. W imieniu organi-
zatorów serdecznie zapra-
szamy.

Jolanta Sosnowska

Krakowska poetka 
rodem z Sochaczewa 

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Już 7 grudnia w Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą otwarta zosta-
nie wystawa szopek (piątek, 
godz. 18:00).  W tym roku, z 
powodu remontu, placówka 
nie zorganizowała konkursu 
na najpiękniejszą szopkę, w 
zamian do końca stycznia bę-
dziemy mogli oglądać prace z 
lat ubiegłych, które znajdują 
się w zbiorach muzeum. 

Niedzielę 9 grudnia zaczy-
namy kiermaszem w hotelu 
Chopin. Od 10:00 do 15:00 w 
sali balowej odbędzie się siód-
my już kiermasz „Boże Naro-
dzenie na Mazowszu”. O go-
dzinie 15:00 rozpocznie się 
spotkanie z Mikołajem na pl. 
Kościuszki. Na przybyłych 
czekać będą piękne, dekoro-
wane pierniki z piekarni Gzik-
-Janiak i cukierki. Dzieci będą 
mogły wziąć udział w interak-

tywnym programie „Mikołaj 
ze śnieżnej bajki”. Wśród pu-
bliczności przechadzać będą 
się maskotki renifera i śnie-
żynki - zachęcamy do skorzy-
stania z okazji z zrobienia sobie 
z nimi zdjęcia. W rozdawa-
niu słodkich upominków pra-
cowników ratusza wspomagać 
będą członkowie Stowarzysze-
nia Motocykliści Sochaczewa. 
Na fi nał - będzie to znak, że 
ofi cjalnie wchodzimy w okres 
przedświąteczny, zapalimy 
miejską choinkę. Później, do 
godziny 18:00, na placu pozo-
staną maskotki, które krążyć 
będą wśród mieszkańców. 

14 grudnia w szkole mu-
zycznej zaplanowano co-
roczny koncert bożonaro-
dzeniowy. Tym bardziej, że 
zobaczymy ponownie przy-
gotowaną przez szkołę mu-
zyczną operę „Krakowiacy 
i Górale”. Serdecznie zachę-
camy do udziału, tym bar-
dziej, że tradycyjnie połą-

czony będzie on ze zbiórką 
pieniędzy na naszą redak-
cyjną charytatywną akcję 
„Paczka do Paczki”. 

Dwa dni później, w nie-
dzielę 16 grudnia swoje po-
dwoje otworzą Świąteczne 
Kramnice. Od godziny 11:00 
do 16:00 trwać będzie kier-
masz bożonarodzeniowy. 
W patio staną stoiska świą-
teczne, na których kupić bę-
dzie można m. in. ozdoby 
choinkowe, maskotki, obra-
zy, biżuterię, zdrową żyw-
ność, dekoracje fl orystyczne, 
stroiki i kompozycje. Kier-
maszowi towarzyszyć bę-
dzie „Świąteczna Scena”. Dla 
gości wystąpi Studio Wo-
kalne i grupa „Open Day” 
(11:15 - 12:00); grupa wokal-
na i Open Day Junior oraz  
grupa taneczna Smile Crew 
(12:00 - 12:30); zespół „Folk-
lorek” (12:30 - 13:00). Po wy-
stępach rozpocznie się pokaz 
fl orystyczny  Kwiaciarni Da-
nuty Klonowskiej, a potem 
ponownie wystąpią utalen-
towane dzieci i młodzież z 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury (Smile Crew, „Pe-
rełki”).

Warto będzie również 
zajrzeć na pierwsze piętro. 
W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej trwać będą warszta-
ty plastyczne dla dzieci (de-
korowanie pierników, kartki 
świąteczne, masa porcelano-
wa, ozdabianie bombek tech-

niką decoupage, ozdoby i 
łańcuchy świąteczne, koloro-
wanki, fi gurki z masy solnej). 
Czytane będą też opowieści 
m.in. „Józef i jego wspaniała 
szata”, „Historia na Boże na-
rodzenie”. O 14:30 czytać je 
będą poseł Maciej Małecki 
praz burmistrz Piotr Osiec-
ki. Równolegle na drugim 
piętrze (sala konferencyj-
na) wraz ze stowarzyszeniem 
„Planszówki w Sochaczewie” 
zagrać będzie można w naj-
różniejsze gry, otwarta zo-
stanie liga w grę „Wsiąść do 
pociągu”. 16 grudnia w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury w Boryszewie odbędzie 
się również kolejny Festiwal 
Tradycji Bożonarodzenio-
wych (rozpoczęcie o godz. 
17:00). 

Rok 2018 zakończymy 
na pl. Kościuszki. O godz. 
22:50 rozpocznie się go-
dzinny koncert grupy Vox. 
Co ważne, w tym roku, ze 
względu na aspekt ekolo-
giczny oraz problem ze stra-
szeniem zwierząt, nie bę-
dzie pokazu fajerwerków. 
Zastąpią je lasery - to nimi 
odliczać będziemy czas do 
północy, a po godzinie 0:00 
odbędzie się dodatkowy po-
kaz laserów przestrzennych 
wzbogacony muzyką. Ani-
macja imitować ma struny 
harfy. 

Więcej na ten temat na 
stronie 24.

W ten świąteczny czas
Przez cały grudzień w mieście zaplanowano szereg wydarzeń, które wprowadzą 
nas w świąteczny nastrój. Przed nami kiermasze, warsztaty artystyczne, koncerty 
oraz tradycyjne spotkanie z Mikołajem i wspólne zapalenie bożonarodzeniowej 
choinki na placu Kościuszki. Nowy rok powitamy z grupą Vox.

Grupa Vox
Historia zespołu zaczęła się w 1978 w Lublinie, rok później 
wydał on swoją pierwszą płytę. Szybko wizytówką Voxu 
stal się utwór „Bananowy song”. Na Festiwalu Interwizji w 
Sopocie w 1980 r. zespół otrzymał za tę piosenkę  I Nagrodę 
Dnia Płytowego i Nagrodę Publiczności. Kolejna płyta „Monte 
Carlo Is Great” sprzedała się w nakładzie ponad 400 tys. 
egzemplarzy. Vox wygrywał plebiscyty radiowe, telewizyjne 
i prasowe. Koncertował w NRD, RFN, Holandii, Szwecji, na 
Kubie, w Czechosłowacji, ZSRR i Bułgarii oraz w ośrodkach 
polonijnych USA, Kanady i Australii.
Członiem Voxu był m. in. Ryszard Rynkowski. Obecny skład 
zespołu przedstawia się następująco: Witold Paszt, Dariusz 
Tokarzewski, Jerzy Słota. W 2013 roku zespół otrzymał 
nagrodę „Ikona Festiwalu Opole”. W 2014 roku grupa Vox 
obchodziła jubileusz 35-lecia pracy na estradzie.
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Rankiem 1 grudnia rozpoczy-
namy przygodę pod hasłem Fe-
stiwal divadelniBAF! 2018. Do 
Czech wyrusza dwunastooso-
bowy zespół, kierunek Brno. 
Udział Teatru Maska w zagra-
nicznym festiwalu to zasługa 
Dawida Żakowskiego-reżyse-
ra i założyciela naszego teatru, 
który ten wyjazd zorganizował 
i przygotował nas merytorycz-
nie. Sochaczewskie Centrum 
Kultury przy wsparciu Miasta 
Sochaczew i Banku Spółdziel-
czego zapewnia nam autokar i 
pokrywa koszty podróży, dzię-
ki czemu mamy zapewnioną 
podróż w komfortowych wa-
runkach. Opiekunem wyjazdu 
jest Jolanta Kawczyńska. 

Na miejsce docieramy 
około 15.00. Pół godziny póź-
niej już oglądamy pierwsze 
spektakle: „Cudowne krze-
sło” Teatru Żumpa z Czech i 
„2 godziny” Teatru Atrapa ze 
Słowacji. Po każdym z nich 
bierzemy udział w panelach 
dyskusyjnych. Wszędzie panu-
je festiwalowa atmosfera. Pró-
by aktorskie odbywają się na 
korytarzach i w biurze festi-
walowym. Spektakle prezen-
towane są na zmianę na dużej 
i małej scenie, nam przypadła 
duża. Paweł Rutkowski i Fra-
nek Bednarczyk zajmują się 
montażem oświetlenia, nagło-
śnienia i projekcji, a cały ze-
spół Teatru Maska (Filip Choj-
nacki, Daria Dudek, Marysia 
Fornalska, Michał Klin, Pau-
la Szewczyk, Jakub Toma-
szewski, Mateusz Witkowski i 
Paweł Zatorski) buduje sceno-
grafi ę i przygotowuje gardero-
bę. Działamy zespołowo, pod 
czujnym okiem reżysera Da-

wida Żakowskiego. Po monta-
żu czas na próbę. Intensywną, 
bo kończymy dopiero po pół-
nocy, ale klub festiwalowy na-
wet o tej godzinie tętni życiem. 

W niedzielę pełna mobi-
lizacja. Po śniadaniu ostatnie 
dopięcia, by o godz. 10.00 roz-
począć nasz spektakl „Dybuk”. 
Na widowni panuje totalne 
skupienie. Trudno wyczuć ja-
kie są reakcje publiczności, 
która w ciszy śledzi losy boha-
terów sochaczewskiej historii. 
Mamy poczucie zatrzymane-
go czasu. Wydaje się nam, że 
„Dybuk” ze względu na barie-
rę językową jest niezrozumia-
ły dla widzów. Napięcie trwa 
do ostatnich chwil spektaklu, 
ale na koniec słyszymy grom-
kie brawa. Jest dobrze. Szybki 

demontaż scenografi i i spoty-
kamy się na dyskusji z organi-
zatorami, zaproszonymi gość-
mi oraz z ekspertami z praskiej 
akademii teatralnej. Pada wiele 
pytań: o inspiracje, o historię, o 
nasze miasto, o życie w Polsce 
oraz o to, jak pracujemy i ja-
kie techniki aktorskie stosuje-
my. Słyszymy dużo pozytyw-
nych komentarzy, zarówno 
na temat spektaklu, jak i na-
szej gry aktorskiej. Teatr Ma-
ska określony został jako pro-
fesjonalny pod każdym kątem: 
techniki aktorskiej, reżyse-
rii, oprawy scenicznej, oświe-
tlenia, muzyki i projekcji. Na-
sze wcześniejsze obawy były na 
wyrost. „Dybuk” został w peł-
ni zrozumiany przez publicz-
ność. Stał się też ważną plat-

formą do dyskusji pomiędzy 
uczestnikami z Polski, Czech i 
Słowacji. Ze spotkania wycho-
dzimy zadowoleni i zbudowa-
ni tak wieloma pozytywnymi 
opiniami. Cały wyjazd nabie-
ra ogromnego sensu. Wysiłek, 
jaki włożyliśmy żeby tu do-
trzeć, okazuje się niezmiernie 
ważny, nabiera kontekstu mię-
dzynarodowego. 

Rozmawiamy o planach na 
przyszły rok. Pierwszy krok na 
międzynarodowej arenie przy-
niósł nam dużo pozytywnej 
energii. Planujemy wspólny fe-
stiwal (w Sochaczewie i Brnie), 
warsztaty i wymianę kultu-
ralną. Plany ambitne, więc li-
czymy na ponowne wspar-
cie Miasta Sochaczew, SCK i 
sponsorów. Przed nami kolej-
ne wyzwania.  

W nasz wyjazd zaanga-
żowanych było wiele osób, 
którym serdecznie dzięku-
jemy. Szczególne podzięko-
wania składamy burmistrzo-
wi Piotrowi Osieckiemu, pani 
Naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Turystyki i Promocji Mia-
sta Sochaczew Joannie Nie-
wiadomskiej-Kocik   oraz  
dyrektorowi Sochaczewskie-
go Centrum Kultury Arturo-
wi Komorowskiemu. Pomoc-
ni również byli pracownicy 
Impresariatu SCK: M. Frana-
szek-Niewiadomska, J. Bajur-
ska, M. Kwiatkowska, M. Bar-
tłoszewska i I. Strzelecka oraz 
J. Kawczyńska, P. Rutkowski, 
F. Bednarczyk i A. Kudełko. 
Dziękujemy również sponso-
rowi: Bankowi Spółdzielcze-
mu w Sochaczewie. 

Dawid Żakowski 
i aktorzy Teatru Maska

Sochaczewski teatr w BrnieJubileusz Mistrza
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Sobotni wieczór 24 listopada w So-
chaczewskim Centrum Kultury 
w Boryszewie należał do Włady-
sława „Gudonisa” Komendarka – 
ojca chrzestnego polskiej muzyki 
elektronicznej. „Gudonis” zapre-
zentował się na scenie w półtora-
godzinnym koncercie połączonym 
z benefi sem, który został zorgani-
zowany przez SCK z okazji 70-tych 
urodzin artysty. Jubileuszowy wy-
stęp rozpoczął utworem zagra-
nym na fortepianie - kompozycją 
ku czci  100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Po koncercie, obfi tym w cha-
rakterystyczne dla Władysła-
wa Komendarka elektroniczne 

brzmienia będące przekrojem całej 
jego twórczości, był też czas na roz-
dawanie autografów i niespieszne 
rozmowy z fanami. Nie zabrakło 
tortu i szampana dla wszystkich 
gości. Benefi s „Gudonisa” pe-
łen był dobrej muzyki, rozmów, 
wspomnień i wielu życzeń skiero-
wanych do jubilata. Artysta został 
również uhonorowany, nadanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Piotra Glińskie-
go, odznaczeniem „Zasłużony dla 
Rozwoju Kultury Polskiej”, które 
wręczył „Gudonisowi” poseł Ma-
ciej Małecki.

Szersza relacja z tego wydarze-
nia na stronie 12.
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Świąteczny konkurs

Festiwalowe sukcesy Patrii

Listopadowe turnieje Abstraktu

Pierwsza jazzowa liga

Weekend w Kontraście

Klub „Kontrast” ponownie za-
skoczył widzów. W sobotę  
1 grudnia wystąpił w Socha-
czewie Tubis Trio, młody pol-
ski zespół jazzowy, który zbiera 
same optymistyczne recenzje. 
Publiczność szybko dała się 
wciągnąć w jego melodyjne 
brzmienie i pełne ekspresji im-
prowizacje.

Tubis Trio istnieje 12 lat. 
Swoją nazwę wziął od na-
zwiska lidera zespołu - pia-
nisty Macieja Tubisa. Towa-
rzyszą mu Paweł Puszczało 
(kontrabas) i Przemek Pacan 
(perkusja). Zespół gra własne 
kompozycje uzupełniane im-
prowizacjami na najwyższym 
poziomie. W sobotę muzycy 
promowali swoją najnowszą 
płytę  „Flashback”. I taki ty-
tuł nosił koncert zaprezento-
wany w boryszewskim klubie 
muzycznym Sochaczewskiego 
Centrum Kultury.

Od pierwszego utworu trio 
zdobyło serca publiczności, 
żywo reagującej na każde ko-

lejne wykonania i partie solowe. 
Taki odbiór to nie tylko zasłu-
ga perfekcyjnego „obchodzenia 
się z instrumentami”, ale tak-
że płynącej ze sceny ogromnej 
ekspresji twórczej. Artur Ko-
morowski, dyrektor SCK, dyry-
gent i kontrabasista, nazwał ze-
spół „pierwszą muzyczną ligą”, 
a uczestnicy koncertu długo 
oklaskiwali młodych jazzme-
nów.

Klub „Kontrast”, dzięki sta-
rannie dobieranym propozy-
cjom, staje się ważnym miej-
scem na kulturalnej mapie 
Sochaczewa, zaś muzyczne wie-
czory niczym nie ustępują tego 
typu imprezom w warszawskich 
klubach. W „Kontraście” można 
spotkać zarówno młode pokole-
nie widzów, jak i pięćdziesięcio-
latków, którzy doceniają klimat 
takich miejsc i z dużym wyprze-

dzeniem rezerwują stoliki. Fakt, 
że przy okazji koncertu można 
wypić kawę czy lampkę dobre-
go wina, dodatkowo sprzyja co-
raz liczniejszym odwiedzinom.

Organizatorzy zapewnia-
ją, że o taki właśnie odbiór tego 
miejsca chodzi, i że nadal będą 
zabiegać o przychylność publicz-
ności. Wierzymy, że tak się wła-
śnie stanie. 

Jolanta Sosnowska

Sochaczewskie Centrum 
Kultury zaprasza do wzię-
cia udziału w Konkursie na 
Ozdobę Świąteczną i Kartkę 
Bożonarodzeniową. Konkurs 
adresowany jest do dzieci z 
przedszkoli i szkół podstawo-
wych. Prace oceniane będą 
przez jury w czterech katego-
riach wiekowych: przedszko-

la i zerówki, klasy I-III, kla-
sa IV-VI oraz klasy VII-VIII. 
Komisja konkursowa będzie 
brała pod uwagę następujące 
kryteria: oryginalność, funk-
cjonalność, estetyka wyko-
nania, samodzielność oraz 
dobór materiałów. Dla zwy-
cięzców przewidziane są na-
grody rzeczowe, wyróżnienia 

i dyplomy. Dodatkową na-
grodą będzie wybór najpięk-
niejszej kartki na ,,Pocztówkę 
Świąteczną SCK’’.

Rozstrzygnięcie konkur-
su, wręczenie nagród i dyplo-
mów, połączone zostanie z 
wernisażem wystawy najpięk-
niejszych prac, który odbędzie 
się w piątek 14 grudnia o godz. 

12.00 w Galerii TRAKT w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury przy ul. Chopina 101. 

Ostateczny termin zgła-
szania prac: 5 grudnia.

Regulamin   konkursu 
dostępny jest na stronie in-
ternetowej: www.sck.socha-
czew.pl. Bliższe informacje 
pod nr tel. (46) 863-25-72.

Zespół Taneczny Abstrakt, 
działający w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. Cho-
pina 101 pod okiem Moniki 
Osieckiej-Jaworskiej, zaprezen-
tował się ostatnio na dwóch tur-
niejach. Na Mistrzostwach Mo-
kotowa w Tańcu Sportowym w 
Warszawie tancerze rywalizo-
wali w stylach: disco dance, di-
sco freestyle oraz performing 
art improvisation (solo i duety), 
gdzie zdobyli 19 miejsc na po-
dium, a łącznie 27 finałowych. 

Oto laureaci: 1 miejsca: 
Weronika Szewczyk (dd solo), 
Zuzanna Ciągarlak (dd solo), 
Barbara Bargieł (dd solo), Na-
talia Tomczak (dd solo), Ka-
mila Lisowska (dd solo), Alicja 
Sierocińska (dd solo), Karo-
lina Stańczyk (dd solo), Maja 
Chruściel (PAI solo); 2 miejsca: 
Maja Siekiera (dd solo), Wik-
toria Starzec (dd solo), Korne-
lia Pakuła (PAI solo), Kornelia 
Pakuła i Natalia Tomczak (dd 
duety); 3 miejsca: Nikola Mi-
kulska (dd solo), Izabela Brożek 
(dd solo), Michalina Andrzej-
czak (dd solo), Nadia Iwanek 
(dd solo), Kornelia Pakuła (df 
solo), Nadia Iwanek (PAI solo), 
Paulina Ziółkowska (PAI solo); 
4 miejsca: Kornelia Pakuła (dd 

solo), Maja Chruściel (df solo), 
Zuzanna Ciągarlak (PAI solo), 
Karolina Stańczyk (PAI solo), 
5 miejsca: Maja Chruściel (dd 
solo), Natalia Zielińska (PAI 
solo); 6 miejsca: Antonina Sie-
wiera (dd solo), Michalina 
Stobnicka (dd solo) oraz Alicja 
Sierocińska i Maja Chruściel 
(dd duety). 

Drugi turniej - Opolski 
Festiwal Tańca - był rangi mię-
dzynarodowej. Podopiecz-
ni Moniki Osieckiej-Jawor-
skiej w Opolu zajęli 12 miejsc 
finałowych, w tym 6 na po-
dium. Laureatami są: 1 miej-
sce Katarzyna Ciurzyńska (dd 
solo), 2 miejsca Maja Chru-
ściel (dd solo), Karolina Stań-
czyk (dd solo), Katarzyna Ciu-
rzyńska i Szymon Stachlewski 
(dd duety), 3 miejsca Kor-
nelia Pakuła i Natalia Tom-
czak (dd duety), Maja Chru-
ściel i Alicja Sierocińska (dd 
duety), 4 miejsca Katarzyna 
Ciurzyńska (PAI solo), Karo-
lina Stańczyk i Kacper Jelonek 
(dd duety), 6 miejsca Kornelia 
Pakuła (dd solo), Maja Chru-
ściel (PAI solo) oraz 7 miejsce 
Karolina Stańczyk (PAI solo) 
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Mundurowy Zespół Wokal-
no-Instrumentalny „Patria” 
z Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury ma ostatnio 
dobrą passę. O sukcesie ze-
społu prowadzonego przez 
Arkadiusza Mamcarza w V 
Przeglądzie Pieśni Patrio-
tycznej w Legionowie, gdzie 
zajął 2 miejsce w kat. chóry/
zespoły, wspominaliśmy w 
poprzednim wydaniu Prze-
kaźnika Kulturalnego, ale 
to nie koniec jego trium-
fów. Niedawno w Ośrodku 

Kultury w Dzielnicy Wesoła 
Miasta Stołecznego Warsza-
wy odbył się Festiwal Pieśni 
Żołnierskich i Patriotycz-
nych „Jak długo w sercach 
naszych”, gdzie „Patria” 
zdobyła wyróżnienie. 

Zespół wziął również 
udział w XII Festiwalu Pio-
senki Żołnierskiej – Ko-
sakowo 2018, gdzie został 
bardzo ciepło przyjęty, a 
Marysia Stasiak (wokalistka 
i skrzypaczka zespołu) zajęła  
1 miejsce w kategorii soliści.
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Tradycje Bożonarodzeniowe w Sochaczewskim Centrum kultury
16 grudnia od godz. 16.00 zapraszamy na warsztaty artystyczne 

połączone z kiermaszem rękodzieła
Występ dzieci z Teatru zabawy” Konik” oraz Koncert Kolęd Dziecięco- 

Młodzieżowego Zespołu Ludowego KODERKI z Łowicza
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Jak to się stało, że z So-
snowca trafi liście do So-
chaczewa?
Daniel Bidiuk: Urodzi-
łem się w Chodakowie, póź-
niej przeprowadziliśmy się 
z rodziną na południe Pol-
ski. Powrót do Sochaczewa 
był przemyślaną decyzją. 
Przedtem długo mieszka-
liśmy „pół na pół” - w So-
snowcu i tu.
Żaneta Bidiuk: Kilkana-
ście lat temu postawiliśmy 
na Sochaczew. Tu mąż roz-
wija swoją pasję, czyli foto-
grafi ę, a ja wspieram go or-
ganizacyjne. 

Na czym dokładnie pole-
ga to wsparcie?
Ż.B: Zajmuję się m. in. 
przygotowaniem styliza-
cji i koncepcji artystycznej 
sesji. Pasja pozwala nam 
się oderwać od codzien-
ności. Lubimy poznawać 
nowe miejsca i ludzi, a jeż-
dżenie na sesje fotografi cz-
ne umożliwia nam jedno i 
drugie. 

Utrzymujecie się z robie-
nia zdjęć?
D.B.: Nie, to zajęcie dodat-
kowe. Fotografi a nie za-
wsze jest dochodowa, cza-
sami jedyną korzyścią jest 
poznanie kogoś ze środo-
wiska albo zdobycie wie-
dzy, ale nie fotografuję z po-
budek fi nansowych. Na co 
dzień pracuję w dużej fi rmie 
mieszczącej się na terenie 
gminy Młodzieszyn.

Specjalizuje się pan w fo-
tografi i portretowej, która 
uchodzi za bardzo trudną. 
D.B.: Tak, robię głów-
nie portrety, czasem zda-
rza mi się fotografować 
również modę. Wykona-
nie dobrego portretu fak-
tycznie uznawane jest za 
jedno z największych wy-
zwań dla fotografa. Od 
zawsze interesowały mnie 
emocje zawarte na twarzy. 
Mój ulubiony styl to zdję-
cia czarno białe, kojarzą-
ce się ze stylem nowojor-
skim. 

Ile czasu zajmują przygo-
towania do uzyskania ide-
alnego ujęcia?
Ż.B.: Nie ma reguły. Cza-
sem mężowi udawało się 
zrobić zdjęcia w przecią-
gu kilku minut. Innym ra-
zem było to bardzo cza-
sochłonne. Każdą sesję 
poprzedzają natomiast 
przygotowania pod kon-
kretną modelkę. Trzeba 
wyszukać pomysły, zna-
leźć inspirację. Raczej nie 
używam strojów haute co-
uture, a wiec takich, któ-
re nadają się wyłącznie na 
wybieg. Staram się, by mo-
delka ubrana była nieba-
nalnie, ale w sposób nie 
ograniczający jej ruchów. 
Zdarza się, że niektóre ze 
strojów kupuję w sklepach 
z używaną odzieżą. W jed-
nym z sochaczewskich se-
cond-handów udało mi się 
na przykład znaleźć pięk-
ną suknię w stylu vintage.

Każdemu da się zrobić 
dobre zdjęcie?
D.B.: Myślę, że każdemu, 
choć nieraz wymaga to wie-
le pracy i prób, tak by mo-
del czy modelka poczuł się 
swobodnie. Bycie na luzie 
jest bardzo ważne. Dziew-
czyny nabrały teraz nawy-
ków, by np. robić tzw. dziu-
bek czy inne przerysowane 
miny do zdjęć. Jest to efekt 
wszechobecnych social me-
diów i „selfi e”. Może wy-
nika to też z popularności 
powiększania ust i innych 
zabiegów, których osobiście 
nie popieram. 

Jakie osoby są najatrakcyj-
niejszymi modelami z wa-
szego punktu widzenia?
Ż.B.: To, co kiedyś uważa-
ne było za defekt urody, jak 
np. bardzo widoczne piegi, 
rude lub bardzo jasne wło-
sy, teraz postrzegane jest 
jako atut modeli i modelek. 
Karierę robią często osoby 
o ciekawej, nieszablonowej 
urodzie. 
D.B.: Generalnie fotografu-
jemy jednak bardzo różne 
osoby, o urodzie od tej kla-

sycznej po nieszablonową 
właśnie. Wykonuję również 
portrety dziecięce. Ubole-
wam natomiast, że tak mało 
osób z lokalnej społeczno-
ści jest zainteresowanych 
udziałem w sesjach.

Jak najczęściej znajduje 
się modelki do zdjęć?
D.B.: Przeglądam internet,  
głównie portale branżowe 
dla fotografów i modelek 
jak również instagram, po-
nieważ polityka facebooka 
staje się coraz bardziej ko-
mercyjna i wprowadza bar-
dzo ograniczone zasięgi. 
Sprawia to, że wielu użyt-
kowników, w tym twórców, 
ogranicza swoją aktywność 
na tym portalu.  Wyszukuję 
interesujące, świeże twarze. 
Mam do nich chyba szczę-
ście, ponieważ moje byłe 
modelki pracują teraz czę-
sto dla krajowych i zagra-
nicznych agencji. 

Czy wśród fotografowa-
nych przez Pana osób są 
znane postacie?
D.B.: Tak, mam w swoim 
portfolio twarze medial-
ne. Z zasady nie przywiązu-
ję wagi do tego, czy pracuję 

z celebrytą, czy kimś zupeł-
nie anonimowym. Liczy się 
tylko to, żeby zrobić dobre 
zdjęcie. Mam kilka koncep-
cji na prace z ludźmi „z uli-
cy”.

Może Pan uchylić rąbka 
tajemnicy? 
D.B.: Chciałbym rozsta-
wić w centrum Sochacze-
wa namiot, gdzie mógłbym 
fotografować mieszkań-
ców, którzy byliby zaintere-
sowani udziałem w takim 
projekcie. Chciałbym też 
utrwalić lokalnych przed-
stawicieli wymierających 
zawodów, np. szewców, 
ślusarzy, kuśnierzy. Sporo 
osób zwracało się do mnie 
z prośbą o porady dotyczą-
ce wykonywania fotogra-
fi i i pozowania. W związ-
ku z tym, w grudniu robię 
pierwszą edycję warszta-
tów fotografi cznych. Od-
będą się one w Warszawie. 
Chciałbym wyjść z podob-
ną, nieodpłatną inicjaty-
wą w Sochaczewie. Skiero-
wana byłaby ona głównie 
do dzieci i młodzieży, któ-
re obecnie prowadzą bar-
dzo „internetowy” styl ży-
cia. Oczywiście nie neguję 

siedzenia przed kompu-
terem czy korzystania ze 
smartfonów. Uważam na-
tomiast, że przy okazji 
można rozwijać zaintereso-
wania. Mój pomysł popie-
ra Zbigniew Gerasik, wła-
ściciel pałacu w Gawłowie. 
Ponieważ rozwija on w tym 
miejscu działalność kultu-
ralną, mam nadzieję, że ta 
propozycja doczeka się roz-
winięcia.

Sprzęt fotografi czny jest 
bardzo drogi. Chyba nie 
każdy może sobie pozwo-
lić na taką pasję.
D.B.: Nie oczekuję oczy-
wiście, że wszyscy uczest-
nicy warsztatów będą dys-
ponowali dobrej jakości 
lustrzanką. Na początek 
można robić dobre fotogra-
fi e komórką. Sam robię też 
zdjęcia w ten sposób, wspo-
magając się aplikacją VSCO 
CAM, którą polecam. Jeże-
li ktoś dysponuje większym 
budżetem, może kupić so-
bie używany sprzęt. W sieci 
jest mnóstwo ofert sprzeda-
ży z drugiej ręki. Uważam, 
że błędem jest kupowanie 
przez początkujących bar-
dzo drogiego aparatu. Le-
piej zacząć od czegoś prost-
szego. Poza tym ludzie nie 
robią podstawowej rzeczy, 
jaką jest czytanie instrukcji, 
co powoduje, że nie potra-
fi ą wykorzystać potencjału 
sprzętu.

Na co jeszcze powinien 
zwrócić uwagę „prze-
ciętny Kowalski”, który 
chciałby po prostu robić 
lepsze zdjęcia?
D.B.: Często słyszy się: 
„ale twój aparat robi ładne 
zdjęcia”. To samo można 
powiedzieć kucharce, że 
jej garnki gotują przepysz-
ną strawę. Aparat sam nic 
nie robi, to kwestia jego 
odpowiedniego ustawie-
nia. Jeżeli wykorzystamy 
tryb automatyczny przy 
pięknym zachodzi słońca, 
istnieje ryzyko, że zdjęcie 
może być np. prześwietlo-
ne. Gdy odpowiednio sko-

rzystamy z trybu manual-
nego, otrzymamy piękny 
pejzaż. Wiele można się 
nauczyć samemu. Nie zo-
staniemy oczywiście w ten 
sposób zawodowcami, ale 
znacznie podniesiemy ja-
kość naszych fotografii. 
Na You Tube’ie znajduje 
się sporo filmów instruk-
tażowych. Istotne jest opa-
nowanie kilku podsta-
wowych funkcji naszego 
aparatu: priorytet przesło-
ny, priorytet czasu i usta-
wień manualnych. Proszę 
zwracać na to uwagę. Za-
chęcam również do wywo-
ływania zdjęć i przecho-
wywania ich w albumach. 

Dla wielu osób takie nie-
przerobione zdjęcia są 
nieatrakcyjne.
D.B.: Ludzie przyzwycza-
ili się do fi ltrów, niektórzy 
stosują je bez umiaru. Co do 
stosowania obróbki przez 
zawodowców, na ciekawe 
rozwiązanie zdecydowała 
się Francja, która podcho-
dzi do przedstawiania pięk-
na bardzo rygorystycznie. 
Wprowadziła obowiązkowe 
oznaczanie zdjęć, oznacza-
nie pod kątem użycia pro-
gramów grafi cznych.

I na koniec jeszcze klu-
czowe pytanie - jak do-
brze wyjść na zdjęciu?
D.B.: Kobiety nie powinny 
ustawiać się na wprost do 
obiektywu, w typowo mę-
skiej postawie. Pozować na-
leży bokiem, starając się, 
by sylwetka układała się w 
kształcie litery „S”. Na zdję-
ciach odbija się też nasze 
nastawienie, jeżeli jesteśmy 
w złym humorze lub zestre-
sowani, będzie to widać. Nie 
warto myśleć o tym, że „na 
pewno i tak fatalnie wyjdę”.
Ż.B.: Napięcie na twarzy 
jest bardzo widoczne, znie-
kształca rysy. Miejmy do 
siebie więcej dystansu i ak-
ceptujmy się. My na przy-
kład na większości zdjęć 
specjalnie robimy głupie 
miny. Po co traktować się 
tak poważnie?

Dobry portret to wielkie wyzwanie
Podobno nic nie łączy tak jak wspólna pasja. Najlepszym dowodem na to są Żaneta i Daniel Bidiuk. On fotografuje 
a ona zajmuje się stylizacją sesji. Efektem ich pracy są zaś portrety i zdjęcia modowe. O kanonach piękna, 
fotografowaniu celebrytów i sposobach na idealny kadr opowiadają Agnieszce Poryszewskiej. 
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Lodowisko cieszy się nie-
słabnącym zainteresowa-
niem. Działa w naszym 
mieście już od kilkunastu 
lat. Każdego sezonu Miej-
ski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji sprzedaje ok. 20.000 
wejściówek w okresie kil-
kunastu tygodni funk-
cjonowania miejskiej 
ślizgawki. Najwięcej zain-
teresowanych jest zawsze 
w ferie zimowe. Ponadto w 
obiekcie organizowanych 
jest w każdym sezonie wie-
le okolicznościowych wyda-
rzeń rodzinnych, festynów. 
Z obiektu może jednorazo-
wo korzystać do 100 osób. 
Aby nie było nudno, zmia-
na kierunku jazdy następuje 
co 15 minut, po ogłoszeniu 
przez osobę nadzorującą lo-
dowisko. Regulamin korzy-
stania  z obiektu jest dostęp-
ny na stronie internetowej: 
mosir.sochaczew.pl.

W minioną sobotę pod-
czas krótkiej części ofi cjal-
nej przy otwarciu lodowi-
ska łyżwy założył i na tafl ę 
wyjechał zastępca burmi-
strza Dariusz Dobrowol-

ski. Obecni też byli: dy-
rektor MOSiR Mieczysław 
Głuchowski, wiceprzewod-
niczący rady miejskiej Ar-
kadiusz Karaś, radny Sła-
womir Dorywalski oraz 
naczelnik Wydziału Spor-
tu i Organizacji Pozarządo-
wych UM, Agata Kalińska. 

Miejska ślizgawka jest 
czynna siedem dni w ty-
godniu do godziny 20.00. 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji zadbał również o 
udogodnienia dla klientów.

- Od nowego sezonu wy-
pożyczalnia dysponuje oko-
ło pięćdziesięcioma parami 
nowych łyżew w rozmia-
rach od 28 do 46. Zosta-
ją z nami także pingwinki 
dla dzieci do nauki jazdy, z 
którymi w zestawie wypo-
życzalnia daje również ka-
ski ochronne. Ceny za wej-
ściówki na lodowisko nie 
zmieniły się od ubiegłego 
roku. Obowiązują bardzo 
atrakcyjne zniżki dla posia-
daczy Sochaczewskiej Kar-
ty Mieszkańca – mówi kie-
rownik lodowiska, Patryk 
Sobieraj.

MOSiR

Lodowisko zaprasza na łyżwy
Pierwszego dnia grudnia rozpoczęło funkcjonowanie w nowym sezonie zimowym, miejskie lodowisko znajdujące się na terenie MOSiR 
przy ul. Warszawskiej. Ceny są takie same jak w ubiegłym roku, za to wypożyczalnia dysponuje pięćdziesięcioma parami nowych łyżew.

Godziny otwarcia i cennik lodowiska miejskiego:
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek w godz. 11.00-20.00,
sobota – niedziela w godz. 10.00-20.00,
przerwa techniczna codziennie w godz. 15.00-16.00

Cennik: 
Bilet normalny – 7.50 zł
Bilet ulgowy - 4.50 zł
Bilet normalny z kartą mieszkańca – 6.50 zł
Wypożyczenie łyżew na godzinę – 6 zł
Wypożyczenie łyżew na godzinę z kartą mieszkańca - 4.50 zł
Wypożyczenie łyżew ulgowe – 3.50 zł
Ostrzenie łyżew – 10 zł
Wypożyczenie kasku i pingwinka – 5 zł
• Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej, stu-
dentom za okazaniem legitymacji (do 26 roku) życia, 

kobietom powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 
roku życia.
• Wejścia rodzinne dofi nansowane przez urząd miejski i 
MOSiR: klient okazując kartę dużej rodziny 3+ i dowód 
osobisty, wpłaca 40 zł, a otrzymuję do wykorzystania 90 zł.
• Wejście grupowe możliwe po uzgodnieniu z kierownictwem 
MOSiR, bilet – 3zł/os., bilet + łyżwy – 6zł/os. Wejście 
grupowe może się odbyć również przed godzinami otwarcia 
lodowiska.
• Rezerwacja lodowiska jest uzgadniana z kierownikiem 
lodowiska i kosztuje 150 zł za godzinę.
• Praca lodowiska podczas okresu świątecznego: 24 i 25 
grudnia – nieczynne, 26.12 – 13.00-20.00, 31.12 – 10.00-
14.00, 1.01 – 13.00-20.00.
• Informacje i rezerwacje pod numerem tel. 695-490-200, 
w godz. 8.00-16.00
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W turnieju wystąpiło osiem 
drużyn, które grały systemem 
każdy z każdym. Mecze trwa-
ły po 12 minut. Zawody sę-
dziowali Waldemar Kaniew-
ski i Paweł Wieczorek. Obsługę 
medyczną zapewniała Aneta 
Zygier. Gospodarze turnieju, 
prowadzeni przez trenera Kry-
stiana Pisarka, wystawili dwie 
drużyny, które zajęły czwarte 
i ósme miejsce. Zwyciężył ze-
spół Piasta Feliksów, drugi był 
KS Teresin, trzecie miejsce za-
jęła ekipa Unii Boryszew. Po-
nadto organizatorzy przyzna-
li trzy nagrody indywidualne. 
Najlepszym bramkarzem tur-
nieju wybrano Miłosza Flor-
czaka (Piast Feliksów), królem 
strzelców został Filip Strączew-
ski (KS Teresin), nagrodę dla 
najlepszego zawodnika turnie-
ju otrzymał Jakub Woźnicki 
(Piast Feliksów).

W otwarciu imprezy 
uczestniczyli oraz puchary i 
medale wręczali: zastępca bur-
mistrza Dariusz Dobrowolski, 
przewodniczący rady miej-
skiej Sylwester Kaczmarek, 
radny sejmiku mazowieckie-
go Łukasz Gołębiowski, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 6 Jadwiga Sikorska, rad-
na rady miejskiej Magdalena 
Zborowska, prezes K.S. „Or-
kan” Sochaczew Józef Szajew-
ski, naczelnik Wydział Sportu 
i Organizacji Pozarządowych 
UM Agata Kalińska

Orkan I wystąpił w skła-
dzie: Mateusz Banasik, Jakub 
Ilczuk, Jakub Kołodziejczyk, 
Adam Wosiński, Wiktor Sto-
larski, Przemysław Piaskowski, 
Mikołaj Łukasik, Olaf Kamiń-
ski, Marcel Kusy, Bartłomiej 
Sejdak.

Orkan II wystąpił w skła-
dzie: Oliwier Włodarczyk, Igor 
Off erczak, Stanisław Leszczyń-
ski, Franciszek Stawicki, Oli-
wier Sabalski, Krystian Miazek, 
Hubert Ptasiński, Maciej Wasi-
lewski, Dominik Cieśla, Franci-
szek Uczciwek.

Sponsorami turnieju byli: 
poseł Maciej Małecki, starosta 
Jolanta Gonta, przewodniczący 
rady miejskiej Sylwester Kacz-
marek, radny sejmiku mazo-

wieckiego Łukasz Gołębiowski, 
„MK Budownictwo” - Marcin 
Kaczorowski, Andrzej Kaczo-
rowski, radna rady miejskiej 
Magdalena Zborowska, Cen-
trum Dystrybucji „Stokrotka” 
w Teresinie, „Inter TWF”, Cze-
sław Błaszczyk, Cukiernia „Lu-
krecja” - Joanna i Dariusz Ma-
kowscy, sklep sportowy - Jerzy 
Hołoś, „Zebra” - Hubert Cy-
towski, „MaxBud”, „Patio Co-
lor”, „Bakoma”, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 6 - Jadwiga 
Sikorska, Sekcja Sympatyków 
Stowarzyszeń Piłki Nożnej 
„Orkan Sochaczew”.
Wyniki:

Orkan I Sochaczew - Sparta Płock 0:0
Orkan II Sochaczew - Piast Feliksów 2:2
Delta Słupno - Unia Iłów 3:0

KS Teresin - Unia Boryszew 0:1
Sparta Płock - Piast Feliksów 0:3
Orkan I Sochaczew - Unia Iłów 0:1
Orkan II Sochaczew - Unia Boryszew 0:3
KS Teresin - Delta Słupno 3:1
Piast Feliksów - Unia Iłów 1:0
Unia Boryszew - Sparta Płock 1:1
Orkan I Sochaczew - KS Teresin 0:3
Orkan II Sochaczew - Delta Słupno 1:0 
Unia Iłów - Unia Boryszew 1:0
Piast Feliksów - KS Teresin 0:0
Delta Słupno - Sparta Płock 2:0
Orkan I Sochaczew - Orkan II Sochaczew 0:1
Unia Iłów - KS Teresin 0:2
Piast Feliksów - Unia Boryszew 1:0
Sparta Płock - Orkan II Sochaczew 0:1
Orkan I Sochaczew - Delta Słupno 1:3
Orkan II Sochaczew - Unia Iłów 1:0
Sparta Płock - KS Teresin 0:3
Orkan I Sochaczew - Unia Boryszew 0:1
Delta Słupno - Piast Feliksów 0:2
KS Teresin - Orkan II Sochaczew 2:1
Unia Iłów - Sparta Płock 0:0
Orkan I Sochaczew - Piast Feliksów 0:7
Unia Boryszew - Delta Słupno 2:0

Piast z pucharem prezesa
W niedzielę 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Orlików (rocznik 2008) o Puchar Prezesa K.S. „Orkan” Sochaczew - 
Józefa Szajewskiego. Zwyciężyła drużyna KS Piasta Feliksów.

Sochaczewski Klub Tenisa Sto-
łowego zorganizował w nie-
dzielę 2 grudnia dwa turnieje. 
Osiem drużyn rywalizowało 
w VII edycji turnieju „Rodzi-
na na Medal”. Rozegrano też 
turniej open z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, w którym wystar-
towało 12 zawodników.

Turniej „Rodzina na Medal” 
od 2012 roku przyciąga do hali 
MOSiR rodziny chcące w zdro-
wy sposób spędzić wspólnie 
wolny czas. Jak podkreśla orga-
nizator zawodów, prezes Socha-
czewskiego Klubu Tenisa Sto-
łowego Bronisław Gawrylczyk. 
Głównym celem jest zmobili-
zowanie rodziców, dziadków i 
dzieci do aktywności fi zycznej 
uprawianej w miłej atmosferze. 
Uczestnicy turnieju rozegra-
li łącznie 66 gier. Każda rodzi-
na otrzymała atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe, a pierwsza trójka 
medale oraz puchary. Ponadto 
nagrodzona została najmłod-

sza uczestniczka turnieju, 4-let-
nia Wiktoria, która otrzymała 
profesjonalną rakietkę, koszul-
kę oraz pamiątkową statuetkę.

Klasyfi kacja VII edycji tur-
nieju „Rodzina na Medal”: 
1. Paweł i Maciej Ignatowscy, 
2. Andrzej i Aleksandra Lenart, 
3. Benedykt i Marta Charazińscy, 
4. Marek i Michał Stankiewicz, 
5. Krzysztof i Damian Mlekiccy, 
6. Tomek, Wiktoria i Mateusz 
Goryniak, 7. Adrian i Eryk Ro-
manowscy, 8. Jakub, Julia i Lena 
Woźniak. 

Turniej z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodle-
głości rozegrany został syste-
mem do dwóch przegranych. 
Wiele pojedynków obfi towało 
w bardzo efektowne zagrania. 
Ostatecznie zawody wygrał Ja-
cek Malinowski, drugie miejsce 
zajął Damian Szajewski, trzecie 
Jakub Kaźmierski. Szóstka naj-
lepszych zawodników otrzyma-
ła nagrody rzeczowe, puchary i 
medale ufundowane przez mia-
sto i gminę Sochaczew. 

Rodzinnie przy 
stołach tenisowych

Wśród szkół podstawo-
wych, w kategorii dzieci, 
sochaczewska „czwórka”, 
wśród młodzieży Szko-
ła Podstawowa nr 7, zaś 
wśród szkół ponadpodsta-
wowych – „Osiemdziesiąt-
ka”. To zwycięzcy w klasy-
� kacji rocznej Szkolnego 
Związku Sportowego sezo-
nu 2017/2018. 

W piątek 30 listopada w Zespo-
le Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego miało miejsce uro-
czyste podsumowanie minione-

go szkolnego roku sportowego i 
zarazem ofi cjalne otwarcie no-
wego sezonu szkolnych zmagań. 

Gościem specjalnym wy-
darzenia był polski lekkoatleta 
specjalizujący się w rzucie dys-

kiem, podwójny wicemistrz 
olimpijski (Pekin 2008 i Rio de 
Janeiro 2016) oraz mistrz Euro-
py i świata – Piotr Małachowski.

W trakcie gali przypo-
mniano największe doko-

nania młodzieży z powiatu 
sochaczewskiego, a także na-
grodzono najlepszych szkol-
nych sportowców. Pamiąt-
kowe medale i odznaczenia 
otrzymali też nauczyciele 
wychowania fi zycznego, dy-
rektorzy szkół i instytu-
cji udostępniających obiekty 
sportowe. Pełną listę nagro-
dzonych oraz klasyfi kację 
szkół z powiatu sochaczew-
skiego w sezonie sportowym 
2017/2018 opublikujemy w 
kolejnym wydaniu „Ziemi 
Sochaczewskiej”.

Dyskobol w „Osiemdziesiątce”
Wyniki ligi siatkówki
V kolejka (25.11) 
UKS Siatkarz Stare Babice – Volley Sochaczew 3:0 
(25:20, 25:23, 25:16)

MVP: Marcin Jakubowski (GOSiR Babice)
Teresin – Volley Team Zjednoczeni Bulkowo 1:3 
(25:21, 22:25, 13:25, 23:25)

MVP: Daniel Kopycki (Volley Team Zjednoczeni Bulkowo)
Volley Team Płock – Wolne Elektrony 3:1 
(28:26, 25:18, 22:25, 25:17)

MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)
ZSR CKU Sochaczew – SRS Most Wyszogród 1:3 
(25:23, 17:25, 18:25, 20:25)

MVP: Radosław Pachelski (SRS Most Wyszogród)
VI kolejka (1.12) 
Volley Sochaczew – ZSR CKU Sochaczew 3:1 
(25:18, 25:20, 20:25, 25:16)

MVP: Damian Rąg (Volley Sochaczew)
Volley Team Zjednoczeni Bulkowo – UKS Siatkarz Stare 
Babice 3:2 (28:26, 25:27, 16:25, 26:24, 15:12)

MVP: Michał Góralski (UKS Siatkarz Stare Babice)
Wolne Elektrony – Teresin 3:1 
(25:12, 25:18, 23:25, 25:22)

MVP: Jakub Sakowski (Wolne Elektrony)
KS Piast Feliksów – Volley Team Płock 0:3 
(14:25, 20:25, 20:25)

MVP: Piotr Domański (Volley Team Płock)

Tabela ALPS po VI kolejce
1. Volley Team Płock 16:5 15
2. UKS Siatkarz Stare Babice 14:5 12
3. Wolne Elektrony 13:8 11
4. Volley Team Zjednoczeni Bulkowo 12:9 9
5. Teresin 9:12 6
6. Volley Sochaczew 8:14 6
7. KS Piast Feliksów 7:12 5
8. SRS Most Wyszogród 7:13 5
9. ZSR CKU Sochaczew 5:14 3
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PIŁKA NOŻNA JUDO

RUGBY

Mecze trwały po 14 minut. 
Drużyny grały w sześciooso-
bowych składach. W fazie eli-
minacyjnej zostały podzielo-
ne na dwie grupy. Pierwszy 
mecz Unii Boryszew z Cerami-
ką Opoczno zakończył się bez-
bramkowym remisem. W dru-
gim spotkaniu biało-niebiescy 
podejmowali Polonię Warsza-
wa. Po golach Dawida Jażdżyka 
oraz Szymona Jezierskiego dość 
łatwo ograli reprezentantów 
stołecznego klubu. W starciu 
z łódzkim ŁKS-em gospoda-
rze, przy stracie jednej bramki, 
zdołali wyrównać na pół mi-
nuty przed końcową syreną i 
uratować jeden punkt. Ostat-
ni mecz pierwszej fazy turnie-
ju podopieczni Michała Orliń-
skiego rozegrali z Jeziorakiem 
Małym Iława. Unici wyszli na 
dwubramkowe prowadzenie. 
Jezioraka stać było tylko na ho-
norowe trafi enie na 2:1 w ostat-
nich sekundach spotkania. 

Dwa zwycięstwa i dwa re-
misy pozwoliły Unii Boryszew 
na wyjście z grupy z drugie-
go miejsca i grę w kolejnej fazie 
turnieju w fi nale A, o miejsca 
od pierwszego do czwartego. 
Pierwszym rywalem w fazie 
fi nałowej był ponownie ŁKS 

Łódź. Po wcześniejszym remi-
sie młodzi piłkarze Unii tym 
razem okazali się lepsi od ry-
wali. Po obfi tującym w bramki 
spotkaniu wygrali 4 do 2. Klu-
czowym meczem dla końco-
wej kolejności turnieju okaza-
ło się starcie z ubiegłorocznymi 
zwycięzcami Unia Boryszew 
Cup – drużyną MDK Płock. 
Gospodarze przy bezbramko-
wym remisie stracili bramkę 
na 10 sekund przed końcem. 
Gdyby biało-niebiescy utrzy-
mali remis, być może mogli-
by cieszyć się z triumfu w tur-
nieju, bowiem MDK przegrał 
w ostatniej kolejce z ŁKS-em – 
2:0. Stawką ostatniego meczu 
boryszewskiej ekipy było za-
tem drugie miejsce. Zapewnili 
je sobie wygrywając ze Startem 
Otwock. 

Turniej stał na wysokim 
poziomie, zarówno pod wzglę-
dem sportowym jak i organi-
zacyjnym. Na trybunach pa-
nowała świetna atmosfera i 
słychać było głośny doping ro-
dziców. Na zakończenie nagro-
dzono wszystkie drużyny pa-
miątkowymi pucharami oraz 
medalami. Przyznano rów-
nież nagrody indywidualne dla 
dwóch najlepszych zawodni-

ków z każdej drużyny. Najlep-
szymi zawodnikami Unii wy-
brani zostali Dawid Jażdzyk 
oraz Dariusz Jeznach. Ponadto 
nagrodę dla najlepszego strzel-
ca otrzymał Jan Zarębow-
ski (MDK Płock), najlepszym 
bramkarzem wybrano Anto-
niego Koguca (Unia Boryszew), 
a wyróżnienie dla najlepszego 
zawodnika w turnieju odebrał 
Bartek Pawlak (Start Otwock). 
Puchar Fair Play (największy ze 
wszystkich) trafi ł do drużyny 
Widoku Skierniewice.

Unia Boryszew zagrała w 
składzie: Antoni Koguc, Wik-
tor Bednarski, Dariusz Jeznach, 
Szymon Jezierski, Dawid Jaż-
dżyk, Jakub Kamiński, Domi-
nik Florczak, Marcel Donat, 

Filip Białecki, Bartosz Roróg, 
Mateusz Jaworski, Dawid Du-
plicki, trener - Michał Orliński

Kolejność turnieju: 1. MDK 
Płock, 2. Unia Boryszew, 3. Start 
Otwock, 4. ŁKS Łódź, 5. Pogoń 
Siedlce, 6. Widok Skierniewice, 
7. Ceramika Opoczno, 8. Jezio-
rak Iława, 9. Polonia Warszawa, 
10. Radomiak Radom.

Norbert Prengowski

Wyniki Unii Boryszew
Faza eliminacyjna

Ceramika Opoczno – Unia Boryszew 0:0
Unia Boryszew – Polonia Warszawa 2:0
ŁKS Łódź - Unia Boryszew 1:1
Unia Boryszew – Mały Jeziorak Iława 2:1

Faza finałowa
ŁKS Łódź - Unia Boryszew 2:4
MDK Płock - Unia Boryszew 1:0
Unia Boryszew – Start Otwock 1:0

Na 10 sekund przed końcem
W Szkole Podstawowej nr 6 rozegrany został turniej piłkarski Unia Boryszew 
Cup, w którym wystąpiło dziesięć drużyn z rocznika 2009. Zespół gospodarzy 
zawodów, prowadzony przez trenera Michała Orlińskiego, zajął drugie miejsce. 
Do zwycięstwa zabrakło niewiele – 10 sekund.

W połowie listopada w hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Kątach odbył się XII 
Międzynarodowy Turniej Judo 
o Puchar Wójta Gminy Socha-
czew, organizowany przez 
UKS „Siódemka” Sochaczew. 
W zawodach wystartowało w 
sumie 52 judoków z dwóch so-
chaczewskich klubów. Zdobyli 
łącznie 23 medale.

W turnieju wzięło udział ok. 
500 zawodników z 45 klubów 
z całej Polski oraz zawodnicy z 
Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ry-
walizowano w pięciu katego-
riach wiekowych. Na turniej 
przybył m.in. mistrz olimpijski 
- Paweł Nastula oraz brązowy 
medalista mistrzostw świata 
Krzysztof Wiłkomirski. Uro-
czystego otwarcia dokonał tre-
ner UKS „Siódemka” Socha-
czew - Janusz Piechna, po czym 
głos zabrał wójt gminy Socha-
czew, Mirosław Orliński.

Gospodarze zawodów – 
UKS „Siódemka” Sochaczew 
– wystawili 16-osobową re-
prezentację, która wywalczy-
ła osiem medali (trzy złote, je-
den srebrny i cztery brązowe). 
W klasyfi kacji medalowej klu-
bów sochaczewska „Siódemka” 
uplasowała się na 7. miejscu, na-
tomiast w klasyfi kacji medalo-
wej dziewcząt na 4. miejscu. 

Złote medale zdobyli: Olga 
Piechna (U-10, 66 kg), Filip 
Kaźmierski (U-10, 60 kg), Do-
minika Markiewicz (U-12, 44 
kg). Srebro wywalczyła Joanna 
Kisielewska (U-10, 27 kg). Na 
najniższym stopniu podium 
stanęli: Zofi a Chrost (U-10, 36 

kg), Sebastian Lewandowski 
(U-10, 27 kg), Tymoteusz Wie-
czorek (U-12, 55 kg), Paulina 
Chłystek (U-14, 70 kg).

Drugim sochaczewskim 
klubem biorącym udział w tur-
nieju był UKS Orkan-Judo So-
chaczew. W jego barwach wy-
stąpiło 36 zawodników, którzy 
wywalczyli 15 medali: cztery 
złote, trzy srebrne i osiem brą-
zowych. W klasyfi kacji meda-
lowej Orkan-Judo zajął czwarte 
miejsce na 37 sklasyfi kowanych 
klubów. Z kolei w klasyfi ka-
cji punktowej uplasował się na 
miejscu drugim. 

Najlepiej spisał się Eryk 
Osiński (50 kg), który wygrał 
swoją kategorią wiekową U-14 
i rywalizował ze starszymi za-
wodnikami w U-16. Stoczył 
łącznie osiem walk, z których 
siedem wygrał i to wszystkie 
przed czasem. Dwukrotnie sta-
wał na najwyższym stopniu po-
dium. Ponadto złote medale dla 
Orkan-Judo zdobyli Oliwia Hu-
pert (U-14, +56 kg) i Patryk Ku-
tyłowski (U-12, 55 kg). Srebr-
ne krążki wywalczyli: Marcel 
Marczewski (U-12, 50 kg), Kac-
per Gajda (U-14, 50 kg), Bartosz 
Ambroży (U-16, 60 kg). Dwu-
krotnie na najniższym stopniu 
podium stawał Jan Jaworski (60 
kg), który wystartował w kate-
goriach wiekowych U-14 i U-16. 
Pozostałe brązowe medale zdo-
byli: Oliwia Kopacz (U-10, 33 
kg), Dominik Tempczyk (U-12, 
39 kg), Marcel Wilamowski (U-
12, 50 kg), Zuzanna Wasilew-
ska (U-12, 66 kg), Aleksander 
Dudek (U-14, 66 kg), Maksy-
milian Żakowski (U-16, 60 kg).

Międzynarodowy 
turniej „Siódemki”

Zarząd Rugby Club Orkan Sochaczew zaprasza wszystkich 
byłych i obecnych zawodników, ich rodziny, kibiców i sym-
patyków rugby na wspólną wigilię. Będzie to otwarte spo-
tkanie, które odbędzie się w piątek 14 grudnia o godzinie 
18.00 w hali sportowej MOSiR przy ul. Kusocińskiego. To 
pierwsze tego typu wydarzenie w naszym mieście. Weźmie 
w nim udział cała sochaczewska „rugbowa rodzina”. Jak na 
wigilię przystało nie zabraknie wspólnego śpiewania kolęd, 
zadba o to Mariusz Winnicki, lider zespołu Classic. 

Zaproszenie na rugbową wigilię




