
Miasto ma plan 
rewitalizacji
Bez tego dokumentu 
ratusz nie mógłby ubiegać  
się o pieniądze z dotacji 
unijnych. Pokazujemy 
gdzie i co może się 
zmienić                          str. 3

Boiska szkolne 
coraz bliżej  
Wiemy kto zajmie się 
zaprojektowaniem 
dwóch boisk dla szkół 
podstawowych nr 3 i 4. 
Budowa pierwszego ruszy 
już w tym roku        str. 5

Skąd pieniądze 
na stadion 
Do końca lutego miasto 
ma złożyć wniosek 
na do� nansowanie 
przebudowy kompleksu 
sportowego przy 
Warszawskiej
                                      str. 6 

Lekki tornister 
w SP nr 3
Szkoła dołączyła 
do ogólnopolskiego 
projektu, którego celem 
jest zmniejszenie wagi 
uczniowskich 
plecaków                   str. 14

POLECAMY
Dziś w „Ziemi”

Radny Gaik skazanyU nas
przeczytasz:

Na kulturalnej mapie miasta pojawiło się miejsce magiczne. Otwarty 4 lutego Klub Kontrast, który powstał w 
piwnicach SCK w Boryszewie ma potencjał by stać się „kultowym”. Można tam organizować imprezy muzyczne, 
teatralne, kabaretowe, wystawy. To może być miejsce dla młodych i starszych

 strona 8

Od ćwierć wieku 
działa na sochaczew-
skim rynku, dając 
pracę mieszkańcom i 
uczestnicząc w życiu 
społecznym miasta. 
Produkty fi rmy zna 
cały świat. Służą 
ludziom i zwierzętom.
W piątek 3 lutego fi rma 
Mars Polska zaprosiła 
na kolejne sąsiedzkie 
spotkanie.

Katarzyna Grzybowska-Franc wybrana 
sportowcem roku, Patryk Sobieraj trenerem, 
a działaczem Sławomir Cypel. Prezentujemy 
relację z Sochaczewskiej Gali Sportu
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Zawsze 
aktualne 

informacje

WWW.ZIEMIA-
SOCHACZEWSKA.PL

WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 
991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
Schronisko „Azorek” 
791-604-108
791-606-109 (adopcje)
Fundacja „Nero” 
502-156-186

Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 
191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowe 
888-766-600
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30

Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej 
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33

Zgłaszanie awarii 
sieci oświetlenia 
ulicznego
698-088-755, 606-663-186

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Każda budowa jest inna. 
Część osób podchodzi do 
sprawy bardzo racjonalnie 
i wybiera dobrą lokaliza-
cję, dobre materiały, dobry 
projekt. Tra� ają się też oso-
by próbujące postawić dom 
za niewielkie pieniądze, ale 
dziś jest to niemal niemoż-
liwe, a przynajmniej bardzo 
trudne. 

- Nie brakuje też w ostat-
nim czasie inwestycji, któ-
re pochłaniają bardzo duże 
kwoty. Kilka powstających 
w naszej okolicy domów 
przebija wartością łączną 
wartość posesji wszystkich 
sąsiadów. Są tacy, którym 
zawsze brakuje pieniędzy, 
oraz tacy, którzy mają ich 
pod dostatkiem. Nieste-
ty najmniej jest klientów ze 
średnim budżetem - mówi 
Krzysztof Derdzikowski z 
agencji nieruchomości Stre-
fa.pro.

Jak obserwuje, kiedyś 
budowano dużo domów o 
powierzchni od 130 do 150 
metrów kwadratow ych. 
Czas pokazał, że większe 
domy wcale nie są lepsze i 
dziś królują projekty mające 
około 90-110 mkw. Te więk-
sze budynki to inwestycje za 
większe pieniądze. Klienci 
z mniejszym budżetem na-
uczyli się, że nie warto bu-
dować na zapas, bo póź-

niejsze utrzymanie takiego 
domu kosztuje za dużo.

Fachowcy zauważają, że 
jakość budowanych domów 
oraz dbałość o ich otoczenie 
systematycznie się podnosi. 
Częściej wybieramy mate-
riały z wyższej półki a siatkę 
ogrodzeniową zastępujemy 
nowoczesnymi materiała-
mi. Nawet zwykły podjazd 
do garażu może wyglądać 
bardzo efektownie i na to 
też liczą inwestorzy. 

- Niestety po zakupie 
drogich materiałów często 
staramy się zaoszczędzić na 
wykonawcach, a to prosta 
droga do kłopotów. Z do-
świadczenia wiem, że dobry 
fachowiec uzyska świetne 
efekty nawet przy materia-
łach średniej jakości. Na fa-
chowca takiego, niestety, 
trzeba poczekać. Jeśli słyszę 
od klientów, że chcą mieć 

szybko dostawę, bo znaleźli 
� rmę, która już za dwa dni 
może rozpocząć u nich pra-
ce, to włącza mi się czerwo-
na lampka. Takie przypad-
ki bardzo rzadko kończą się 
zadowoleniem po obu stro-

nach. Na szczęście sporo 
osób nauczyło się, że war-
to zwrócić się do kilku fa-
chowców z różnych dzie-
dzin. Idealny brukarz nie 
musi być tynkarzem, a hy-
draulik nie powinien zakła-

dać  elektryki. Niby proste, 
ale często, chcąc zaoszczę-
dzić, pakujemy się w kło-
poty na własne życzenie - 
komentuje Marcin Malak 
z podsochaczewskiej � rmy 
Starbruk.

Na ostateczny koszt bu-
dowy domu wpływa cena 
działki, a te są bardzo zróż-
nicowane. Okazuje się jed-
nak, że mają drugorzędne 
znaczenie. Bardziej istotne 
są koszty utrzymania, czy-
li lokalne podatki, koszty 
mediów oraz koszty póź-
niejszych dojazdów do pra-
cy lub z dziećmi do szko-
ły. Dobrze skomunikowane 
okolice cały czas cieszą się 
dużą popularnością. Stąd 
niesłabnące zainteresowa-
nie Kuznocinem i Altanką. 
Na popularności znów zy-
skuje Kozłów Biskupi, a na-
wet Nowa Sucha. Przybywa 
też domów  w Piasecznicy 
czy Serokach, gdzie w kilka 
minut można dojść do sta-
cji PKP.

Nasi rozmówcy każde-
mu, kto bierze się za bu-
dowę, życzą dobrych fa-
chowców. Z solidną � rmą 
łatwiej jest zmieścić się w 
budżecie oraz, korzystając 
z ich doświadczenia, prze-
widzieć zmiany, które war-
to wprowadzić w projekcie. 
Dom budujemy na lata, więc 
niech radość z niego będzie 
jak największa.

Ponieważ ceny domów wahają się od ok. 200 tys. do nawet miliona złotych, niezwykle trudno 
ustalić średnie koszty ich budowy, dlatego agencję Strefa.pro poprosiliśmy o aktualne badania ryn-
ku mieszkaniowego. Ceny ustalono na podstawie analizy 110 ofert prywatnych i umieszczonych w 
internecie przez dziesięć firm oferujących lokale w Sochaczewie.

Średnie ceny mieszkań w Sochaczewie (styczeń 2017)

cena mkw. kawalerki: 3.192

całkowita cena kawalerki: 83.000

cena mkw. 2 pokoje: 3.639

całkowita cena 2 pokoje: 169.849

cena mkw. 3 pokoje: 3.578

całkowita cena 3 pokoje: 221.213

cena mkw. 4 pokoje: 2.841

całkowita cena 4 pokoje: 259. 286

cena mkw. dla mieszkań: 3.546

całkowita cena dla mieszkań: 196.371

Ile u nas kosztuje własne M
Budowa własnego domu lub zakup nowego budynku są najczęściej wybieraną alternatywą wobec 
kupna mieszkania. Kawałek działki, parkowanie na własnej posesji, brak sąsiada za ścianą - takie atuty 
skutecznie kuszą nas do opuszczania blokowisk. Jak wygląda lokalny rynek nowych domów? 
Czy sochaczewianie nie mają problemów ze sfi nansowaniem swoich mieszkaniowych marzeń?

Mieszkanie Plus to rządo-
wy program, który ma po-
móc młodym ludziom za-
mieszkać „na swoim”.

Szczegóły przedsięwzięcia zosta-
ły ogłoszone przez premier Beatę 
Szydło w październiku 2016 roku 
w Katowicach. Pilotaż ruszył w 
17 miejscowościach w całej Pol-
sce, z którymi podpisane zostały 
listy intencyjne i stosowne poro-
zumienia. Pomysł zakłada, że na 
terenach należących do Skarbu 

Państwa spółka BGK Nierucho-
mości, która w imieniu Banku 
Gospodarstwa Krajowego reali-
zuje program „Mieszkanie Plus”, 
wybuduje ponad 6 tys. mieszkań. 
Kolejne mają powstawać w ca-
łym kraju. Mieszkania będą na 
wynajem z opcją wykupu. 

- Najważniejsze założenie 
jest takie, że ich cena musi być 
dużo niższa od rynkowej - na 
poziomie 2 tysięcy złotych za 
metr kwadratowy - mówi wice-
burmistrz Sochaczewa Dariusz 

Dobrowolski, który w ostatni 
piątek spotkał się z sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa, Ka-
zimierzem Smolińskim. 

Spotkanie odbyło się dzięki 
zaangażowaniu posła ziemi so-
chaczewskiej Macieja Małeckie-
go, który również wziął w nim 
udział. Sochaczewską delegację 
uzupełnił przewodniczący Rady 
Miasta Sylwester Kaczmarek. 

- Rozmawialiśmy na te-
mat możliwości urucho-

mienia programu w naszym 
mieście - dodaje przewodni-
czący Kaczmarek. 

- Szukam każdej okazji, by 
wesprzeć nasze miasto. Oczywi-
ście od rozmów, do uruchomie-
nia programu droga daleka, ale 
pierwszy krok wykonaliśmy - 
ocenia Maciej Małecki, który peł-
ni rolę sekretarza stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. 

- W Sochaczewie należą-
ca do Skarbu Państwa spółka 
PKP Nieruchomości ma kil-

ka działek, na których moż-
na by wybudować nowe blo-
ki. Dla tych terenów są już 
wydane warunki zabudowy, 
a to podstawa do rozpoczęcia 
starań o inwestycję z progra-
mu „Mieszkanie Plus”. Mia-
sto oczywiście nie będzie in-
westorem, ale zrobi wszystko, 
by pomóc w realizacji tego 
przedsięwzięcia - deklaruje 
burmistrz Dobrowolski. 

Do tematu wrócimy szerzej 
w kolejnym wydaniu. (rm)

Mieszkanie Plus także w Sochaczewie?
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Prace nad LPR trwały kilkana-
ście miesięcy. W proces ten za-
angażowano radnych, przed-
stawicieli lokalnego biznesu i 
organizacji pozarządowych, 
młodzież, wielu mieszkańców. 
Konsultacje miały otwarty cha-
rakter. Teraz miasto czeka na 
wpisanie go przez Urząd Mar-
szałkowski do wykazu progra-
mów rewitalizacji wojewódz-
twa mazowieckiego. 

Przebadano całe miasto
Po zebraniu wszystkich pomy-
słów, uwag i sugestii dotyczą-
cych jakości życia w mieście, 
niezbędnych inwestycji oraz 
tego, co jeszcze można popra-
wić, ratusz przystąpił do opra-
cowania ostatecznej wersji LPR. 
Pomagała w tym poznańska 
Grupa Doradcza ATRIUM. 

- Program musiał być zgod-
ny z wytycznymi marszałka, co 
wcale nie było rzeczą prostą. 
Inną wizję rewitalizacji mia-
ły mazowieckie samorządy, a 
inną służby marszałka odpo-
wiedzialnego za dzielenie pie-
niędzy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020. Prezento-
wany dziś dokument jest wyni-
kiem kompromisu – mówiła w 
czasie sesji Agnieszka Żandar-
ska z � rmy Atrium.

Sochaczewski LPR nie po-
wstał za urzędniczym biur-
kiem. Na początku miasto 
podzielono na szesnaście ob-
szarów, by rzetelnie porównać 
dotyczące ich dane obejmujące 
np. liczbę ludności, osób w wie-
ku produkcyjnym, przed i po-
produkcyjnym, jaka część danej 
społeczności korzysta z zasił-
ków pomocy społecznej, ilu jest 
bezrobotnych, jakie jest ich wy-
kształcenie i ilu z nich to dłu-
gotrwale bezrobotni. Badano 
liczbę przestępstw w każdym 
z szesnastu obszarów, ile dzia-
ła tam � rm i spółek, czy więcej 
osób wyprowadza się, czy de-
cyduje na zamieszkanie. Spraw-
dzano nawet, jaki jest udział bu-
dynków powstałych przed 1960 
i 1980 rokiem. Na ponad 100 
stronach opisano stan obecny, 
atuty miasta i elementy, które 

należy poprawić. Analiza ta do-
starcza ciekawej lektury.

Rewitalizacja to przywra-
canie dawnych funkcji dzielni-
com, obszarom miasta, ich spo-
łeczne i gospodarcze ożywienie. 
Przyjęty przez radnych LPR 
wskazuje, jak zachęcić miesz-
kańców do większej aktywno-
ści, poszukiwania pracy, anga-
żowania się w życie dzielnicy, 
wspólnot lokalnych. Pokazuje 
narzędzia dochodzenia do suk-
cesu, a tych jest wiele – od ści-
słej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, po duże pro-
jekty inwestycyjne. 

- Obecnie proces rewitaliza-
cji jest rozumiany dużo szerzej 
niż w poprzednich latach - mówi 
z-ca burmistrza Marek Fergiński. 
- Bardzo duże znaczenie ma nie 
tylko stan infrastruktury, ale też 
programy aktywizujące miesz-
kańców. Dlatego dużo trudniej 
zdobyć środki przeznaczone wy-
łącznie na tzw. twarde projekty. 
Rewitalizacja ma poprawiać ja-
kość życia we wszystkich aspek-
tach  - wyjaśnia z-ca burmistrza. 

Jakość życia można popra-
wiać na wiele sposobów. W sfe-
rze społecznej eksperci zalecają 
ratuszowi m.in. organizowanie 
wydarzeń kulturalnych, szkoleń 
i kursów wyrównujących szan-
se na rynku pracy, tworzenie 
miejsc aktywności społecznej 
(także dla seniorów), angażowa-
nie organizacji pozarządowych. 
Nie oznacza to oczywiście cał-
kowitej rezygnacji z projektów 
inwestycyjnych, ale muszą one 
spełniać bardzo ostre kryteria. 

Podzamcze i Chodaków 
wymagają wsparcia
Na terenie miasta ostatecz-
nie udało się wskazać dwa ob-
szary rewitalizacji. Pierwszy z 
nich to historyczne centrum 
zamieszkiwane obecnie przez 
1030 osób. Zaliczono do niego 
ulice: Cmentarną, Farną, Wy-

szyńskiego, Piastowską, Pod-
zamcze, Traugutta, Sierpniową, 
Moniuszki  i Toruńską, część 
Staszica i Warszawskiej. Stano-
wi on 1,95 proc. całkowitej po-
wierzchni miasta, a zamieszka-
ny jest przez 2,84 proc. ogólnej 
liczby mieszkańców.

Drugi obszar, który udało się 
zaliczyć do rewitalizacji, obejmu-
je centralną część Chodakowa 
zamieszkaną przez 2000 osób. 
Zaliczono do niego ulice: Cho-
dakowską, Grunwaldzką, Hote-
lową, Hubala, Ogrodową, Par-
kową, Topolową, Duplickiego, 

część ulicy Młynarskiej i Cho-
pina, a także Wiskozową, Włó-
kienniczą i Chemiczną, leżące 
na terenie dawnego Chemitexu. 
Stanowi on 2,63 proc. całkowitej 
powierzchni miasta, a zamiesz-
kany jest przez 5,52 proc. ogólnej 
liczby mieszkańców. 

- Proces wsparcia dla Cho-
dakowa trwa już od jakiegoś 
czasu. W ostatnich latach prze-
budowaliśmy pasaż Duplickie-
go, powstał kompleks boisk przy 
Zespole Szkół. W tym roku re-
montowana będzie ulica Cho-
dakowska, a w następnym naj-
bardziej zniszczony odcinek ul. 
Chopina. Planujemy przywró-
cić mieszkańcom dzielnicy te-
reny rekreacyjne nad Bzurą, a 
coraz bardziej realne są plany 
remontu hali sportowej i termo-
modernizacji SCK. Konkretne 
plany mamy także wobec rejo-
nu podzamcza, gdzie na począt-
ku ma powstać nowa muszla 
koncertowa z widownią – mówi 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Parki są potrzebne
Eksperci z � rmy ATRIUM 
wskazali sześć najważniejszych 
projektów, które mają wspomóc 
rewitalizację. LPR wprost wy-
mienia m.in. renowację parku 
przy ul. Traugutta, parku przy 
ul. Chopina, rewaloryzację te-
renów nad Utratą przy ul. Mły-
narskiej, zagospodarowanie 
terenów nad Bzurą, budowę bo-
iska przy Szkole Podstawowej nr 
4 oraz kreowanie potencjału go-
spodarczego na terenie poprze-
mysłowym „Chemitexu”.

- W ostatnim czasie z budże-
tu miasta wydzieliliśmy pienią-
dze na projekt przebudowy dróg 
leżących w granicach dawne-
go Chemitexu i będziemy zabie-
gać o dotację unijną na ich kom-
pleksowy remont. W tym roku 
zaprojektujemy też boisko dla 
„czwórki” – mówi wiceburmistrz 
Dariusz Dobrowolski, odpowie-
dzialny za miejskie inwestycje. 

Zadbany park w centrum 
miasta to typowy przykład dzia-
łań rewitalizacyjnych. Jego bli-
skość podnosi wartość nieru-
chomości, zachęca do osiedlania 
się i młodych, i seniorów. Tereny 
zielone to lepsza jakość powie-
trza, dla wielu także ucieczka od 
hałasu centrów miast.

Teraz trzeba trzymać kciu-
ki, by LPR już nie wracał na se-
sję. Dokument został przesłany 
do Urzędu Marszałkowskiego. 
Jeśli ten zatwierdzi program, 
będzie można poważnie myśleć 
o sięganiu po unijne dotacje na 
największe miejskie projekty.

Gotowi do walki o kolejne unijne miliony 
Bez tego dokumentu miasto nie mogłoby ubiegać się o dofi nansowanie największych projektów inwestycyjnych, ani skutecznie sięgać po 
pieniądze na programy aktywizujące mieszkańców. 31 stycznia radni jednogłośnie zatwierdzili Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
na lata 2017-2023. Największe ujęte w nim projekty inwestycyjne to renowacja parków oraz zagospodarowanie terenów nad Utratą i Bzurą.

Jeśli uda się zrealizować plany ratusza, do parku w Chodakowie wróci m.in. fontanna

Nowa muszla koncertowa - na ten projekt miasto też chce pozyskać fundusze 

Tereny rekreacyjne nad Utratą w Chodakowie to jedno z miejsc przeznaczonych do rewitalizcji

Teraz dokument zo-
stał przesłany do Urzę-
du Marszałkowskiego. 
Jeśli zostanie zatwier-
dzony, będzie można 
poważnie myśleć o się-
ganiu po unijne dotacje 
na miejskie projekty. 
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Cały ten teren zostanie utwardzony kostką brukową

Jednym ze zwycięskich pro-
jektów ubiegłorocznej edycji 
Sochaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego jest utwar-
dzenie terenu na tyłach cho-
dakowskiego Zespołu Szkół. 
Lokalna społeczność oddała 
na ten pomysł 1381 głosów. 
Ratusz już poszukuje � rmy, 
która zajmie się budową par-
kingu, chodnika i ogrodzenia.

Na projekt złożą się cztery ele-
menty. Największym i najbar-
dziej kosztownym będzie utwar-
dzenie kostką ok. 1800 m2 terenu 
na tyłach szkoły (w tym 1000 
metrów od podstaw, zaczynając 
od podbudowy) oraz montaż 170 
m krawężnika. Drugi element to 
wymiana chodnika o szeroko-
ści 2,5 m i długości około 170 
metrów biegnącego pomiędzy 
budynkiem Szkoły Podstawo-
wej nr 7, a ogrodzeniem od stro-
ny ul. Chodakowskiej i ul. Cho-
pina. Przewiduje się usunięcie 
płyt i obrzeży, ułożenie 425 m2

kostki, obsianie trawą terenu po 
obu stronach chodnika (340 m2). 
rzeci element to postawienie 
ogrodzenia z pięciometrową 
bramą, oddzielającą parking od 
szkolnego boiska. Ostatnim z 
nich jest montaż stojaków na ro-
wery z 60 stanowiskami. 

Wstępnie założono, że pro-
jekt pochłonie 430 tys. zł, war-
to jednak zastrzec, że, podob-
nie jak w przypadku innych 
przedsięwzięć budżetu obywa-
telskiego, ostateczny koszt in-

westycji będzie znany dopiero 
po rozstrzygnięciu przetargu.

- Zgłoszony do SBO po-
mysł zrealizujemy w całości. 
Społeczność szkoły i mieszkań-
cy dzielnicy chcieli rozbudować 
parking, utwardzić go kostką 
brukową, ustawić stojaki dla ro-
werów oraz odgrodzić ten teren 
od szkolnego boiska. Wszystkie 
te elementy znajdą się w zlece-
niu dla � rmy budowlanej. Pie-
niądze na zadanie są odłożone, 
zatem do końca wakacji par-
king powinien być gotowy - de-
klaruje wiceburmistrz Dariusz 
Dobrowolski odpowiedzialny 
za inwestycje. 

Na oferty � rm zaintereso-
wanych tym kontraktem ratusz 
czeka do 23 lutego. Zwycięzca 
będzie miał czas na wykona-
nie całego zakresu robót od 1 
czerwca do 30 sierpnia. 

Przypomnijmy, że w IV 
edycji SBO, po otwartym gło-
sowaniu, do realizacji w całości 
lub części skierowano siedem 
projektów. Prócz parkingu na 
tyłach „siódemki” w tym roku 
ratusz zajmie się budową boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 3, 
kupi i zamontuje tablice wy-
ników na stadionach MOSIR 
przy ul. Warszawskiej i Chopi-
na, wykona boisko do siatków-
ki plażowej przy ul. Chopina, 
zapłaci za dalszy remont łazie-
nek w Zespole Szkół i Szkole 
Podstawowej nr 3, a także do-
� nansuje spotkania Klubu dla 
Rodzin „Wesoła Chata”. Kilka dni po decyzji radnych 

o przeznaczeniu 1,5 mln zł 
na nowe projekty drogowe, 
ruszyły pierwsze przetargi. 

Miasto szuka wykonawcy 
projektu odwodnienia ulic 
Małej i Gagarina, gdzie jesz-
cze w tym roku ma powstać 
kanalizacja deszczowa o 
długości około 280 metrów. 
Zebrane z nich wody opado-
we tra� ą do kolektora w ul. 
Pułaskiego. Dokumentacja 
będzie gotowa najpóźniej 30 
czerwca. 

Do końca lipca ratusz 
chce też otrzymać komplet 
kilkunastu projektów oświe-
tleniowych. W tym przypad-
ku zamówienie podzielono na 
siedem części. Przetarg obej-
muje: projekt budowy oświe-
tlania w ulicach Jedwabniczej 
i Wyspiańskiego (z zasila-
niem od ul. Krzywouste-
go), nowej sieci na Wspólnej 
i Żniwnej, ustawienie lamp 
w ul. Szyszkowej i Siewnej. 
Czwarta część zamówienia to 
projekt dla ul. Topolowej, ko-
lejna obejmie oświetlenie Le-

śmiana, Langiewicza i Ko-
chanowskiego. Dwa ostatnie 
zadania to projekt oświetle-
nia ulicy Karwowskiej oraz 
dobudowa lamp na Polnej, 
Zacisznej, Kolejowej, Brze-
chwy i Działkowej.

Za kilka dni UM ogło-
si dwa przetargi na prze-
budowę ulic Tęczowej i 
Malinowej oraz Maczka, 
Kawalerzystów, Roweckiego 
i Andersa. W każdej z nich 
ułożona zostanie kanaliza-
cja deszczowa, a potem as-
falt.

W tegorocznym budże-
cie miasta odłożono rów-
nież pół miliona złotych na 
dokończenie remontu urzę-
du miejskiego. To ostatni 
etap prac wewnątrz ratu-
sza, prowadzonych etapami, 
piętro po piętrze, począw-
szy od 2005 r. W tym roku 
ma być przeprowadzony re-
mont II piętra oraz klatki 
schodowej. Dokumentację 
tych robót wykona Pracow-
nia Projektowa „ARCHI-
TEKT” z Łodzi (39.360 zł). 

(dw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Sesję rozpoczęto od minu-
ty ciszy. Uczczono w ten 
sposób pamięć zmarłych 
w grudniu ub. roku Hono-
rowych Obywateli Socha-
czewa, Marii Gołkowskiej i 
ks. Józefa Kwiatkowskiego. 
W dalszej, roboczej części, 
radni zdecydowali m.in. o:

 Utrzymaniu na tym 
samym poziomie stawek 
opłat za wodę i ścieki. Cen-
nik będzie obowiązywał od 
marca 2017 do końca lute-
go 2018. Radni powierzyli 
też ZWiK na rok sprawowa-
nie opieki nad miejską sie-
cią kanalizacji deszczowej. 
Za jej czyszczenie, konser-
wowanie i bieżące remonty 
spółka otrzyma 125 tys. zł.

 Udziale miasta w prze-
budowie powiatowej ulicy 
Trojanowskiej. Ratusz doło-
ży do remontu 1.480.000 zł. 
To będzie kolejny w ostatnich 
latach wspólny projekt mia-
sta i starostwa. Poprzednio w 
partnerstwie remontowano 
ulicę Staszica na całej długo-
ści oraz most na Bzurze.

 Jednogłośnie zgodzi-
li się podzielić 1,5 mln zł 
na nowe projekty drogowe. 
Zgodnie z propozycją burmi-
strza, jeszcze w tym roku as-
falt i kanalizacja deszczowa 
pojawi się w ulicach Macz-
ka, Kawalerzystów, Rowec-
kiego, Andersa, Małej, Ga-
garina, Tęczowej i Malinowej 

(1,3 km). 200 tys. pochłonie 
budowa oświetlenia uliczne-
go przy Krzywoustego, Je-
dwabniczej, Wyspiańskiego, 
Wspólnej, Żniwnej, Szyszko-
wej, Siewnej, Topolowej, Le-
śmiana, Langiewicza, Kocha-
nowskiego i Karwowskiej (3 
km). 100 tys. wydzielono na 
projekty przebudowy układu 
komunikacyjnego na terenie 
dawnego „Chemitexu” oraz 
projekt drogi zapewniają-
cej dogodny dojazd do dzia-
łek inwestycyjnych na polach 
czerwonkowskich.

 Przyjęty został pakiet 
uchwał dostosowujących so-
chaczewski system oświaty 
do zmian, jakie wejdą w ży-
cie we wrześniu tego roku, 
związanych z wygaszaniem 
gimnazjów i tworzeniem 
ośmioklasowych szkół pod-
stawowych. Najważniejsze 
założenia są takie:

- w budynkach obec-
nych Gimnazjów nr 1 i 2 
utworzone zostaną Szkoły 
Podstawowe nr 1 i 6,

- obecni szóstoklasiści z 
„trójki” pójdą do VII kla-
sy w Szkole Podstawowej 
nr 1, a szóstoklasiści z SP 4 
dokończą edukację w Szko-
le Podstawowej nr 6. Nie bę-
dzie rozdzielania klas, gdyż 
w całości mają przejść do 
nowych placówek,

- od września w każdej 
z sześciu szkół podstawo-
wych mają działać oddzia-
ły przedszkolne. Chodzi 
przede wszystkim o stwo-
rzenie dodatkowych miejsc 
w zerówkach. Kilka lat temu 
samorząd miał obowiązek 
przyjąć do przedszkoli je-
dynie wszystkie 6-latki, po-
tem doszły 5-latki, ostatnio 
4-latki. Od września miasto 
będzie zobowiązane zaopie-

kować się także wszystkimi 
3-latkami. 

 Radni wyrazili zgodę 
na zawarcie porozumienia 
z gminą Kampinos w spra-
wie skierowania na trasę 
do tej miejscowości auto-
busów ZKM. Dzięki temu 
od 1 lutego do Kampino-
su, w dni nauki szkolnej, 
można dojechać i wrócić 
trzema kursami - jednym 
porannym i dwoma popo-
łudniowymi. 

 Na koniec radni zde-
cydowali o nieodpłatnym 
nabyciu kilku działek w rejo-
nie ul. Żyrardowskiej i Ma-
tejki, przeznaczonych pod 
budowę dróg oraz o sprze-
daży 38-metrowego lokalu 
użytkowego przy ul. Mickie-
wicza 5. Uchwalili też roczne 
plany pracy Komisji Rewi-
zyjnej i pozostałych komisji 
stałych Rady Miasta.

Miasto ogłasza kolejne przetargi

Oświata i woda na sesji
W ostatnim dniu stycznia odbyła się XXII sesja Rady Miasta. W jej programie znalazło się siedemnaście 
uchwał dotyczących m.in. zmian w tegorocznym budżecie, stawek za wodę i ścieki na kolejny rok oraz 
podziału 1,5 mln złotych na asfaltowanie ulic osiedlowych, ich oświetlenie i odwodnienie. 

Parking dla „Siódemki”
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Firma projektująca boisko 
dla „trójki” jest już znana w 
mieście, gdyż wcześniej na-
kreśliła plany boisk sporto-
wych przy chodakowskim 
Zespole Szkół oraz restau-
racji parku przy ul. Hotelo-
wej w Chodakowie. Mowa o 
biurze „Artur Cebula Anna 
Kunkel ARCHITEKCI” z 
miejscowości Sowia Wola 
Folwarczna, które przystą-
piło do przetargu i spośród 
dziesięciu � rm zaintereso-
wanych kontraktem złoży-
ło najkorzystniejszą ofertę 
(11 tys. zł). Na przygotowa-
nie kompletnej dokumenta-
cji ma czas do końca maja. 

- W czerwcu chcemy 
ogłosić przetarg na wyko-
nawstwo i pod koniec mie-
siąca wprowadzić � rmę na 
plac budowy. Wakacje to 
idealny czas na takie pra-
ce, szczególnie, jeśli chodzi 
o roboty wykonywane cięż-

kim sprzętem – mówi wice-
burmistrz Dariusz Dobro-
wolski, odpowiedzialny w 
ratuszu za inwestycje. 

Budowa boiska przy 
SP nr 3 to jeden ze zwycię-
skich projektów ostatniej 
edycji Sochaczewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. In-
westycja ma być realizowa-
na w latach 2017-2018. Przy 
szkole zbudowany będzie 
kompleks sportowy w skład 
którego wejdą:

• boisko do gry w pił-
kę ręczną o wymia-
rach 44x32m (pole gry 
40mx20m) o nawierzchni 
poliuretanowej, a w poprzek 
boiska do piłki ręcznej wpi-
sane zostaną linie dwóch 
boisk do piłki koszykowej 
(pole gry 28m x15m)

• 300-metrowa, mini-
mum trzytorowa bieżnia 
wokół boiska z przylega-
jącą do niej 100-metrową 
bieżnią w linii prostej (na-
wierzchnia poliuretanowa 
lub tartanowa)

• skocznia do skoku w 
dal z utwardzonym, 20 me-
trowym rozbiegiem o na-
wierzchni poliuretanowej 
lub tartanowej 

• wyposażenie sporto-
we, takie jak: kosze do ko-
szykówki, bramki do gry w 
piłkę ręczną oraz ławeczki 
wokół boiska

• piłkochwyty za bram-
kami oraz oświetlenie 

Równolegle trwać będą 
prace projektowe nad kształ-

tem boiska na tyłach Szkoły 
Podstawowej nr 4. Placów-
ka ma duże sukcesy sporto-
wych, w wielu dyscyplinach 
sięga po mistrzostwo mia-
sta i powiatu, a dowodzi tego 
zawartość szklanych gablot 
stojących w holu, szczelnie 
wypełnionych pucharami i 
medalami. W 2014 roku, na 
pięćdziesięciolecie istnienia, 
szkoła otrzymała nową salę 
gimnastyczną o powierzchni 
niemal 1000 m2, z widownią 

na 150 osób, w pełni dosto-
sowaną do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Jednak na 
sali nie kończą się marzenia 
uczniów „czwórki”. Społecz-
ność szkoły czeka na boisko. 

- Sprawa jest przesą-
dzona od jesieni ubiegłego 
roku, gdy wpisaliśmy bo-
isko dla Szkoły Podstawo-
wej nr 4 do naszych pla-
nów inwestycyjnych. W 
tegorocznym budżecie za-
bezpieczyliśmy pieniądze 

na projekt, a w zatwierdzo-
nej przez radnych Wielolet-
niej Prognozie Finansowej 
w 2018 roku odkładamy na 
budowę 800 tys. zł – mówi 
Piotr Osiecki.

To będzie wielofunkcyj-
ne boisko sportowe, na któ-
rym dzieci pograją przede 
wszystkim w piłkę noż-
ną. Zostanie odwodnio-
ne, oświetlone, ogrodzo-
ne, wyposażone w bramki 
i 4-metrowe piłkochwyty. 
Ma mieć łącznie 1125 mkw. 
powierzchni. Projektant 
proponuje ułożenie trawy 
syntetycznej o „kłosach” 
długości minimum 6 cm. 
Na obiekt wejdziemy bezpo-
średnio z małej sali gimna-
stycznej, bo drzwi na tyłach 
hali ma dzielić od boiska 
parę metrów.

Kilka dni temu rozstrzy-
gnięto przetarg na opraco-
wanie dokumentacji tech-
nicznej nowego obiektu 
opisującej w szczegółach, 
jak ma on wyglądać. Mate-
riały przygotuje ZIK Studio 
Architektury i Urbanisty-
ki z Kielc (11.685 zł). Ma na 
to czas do końca paździer-
nika br. 

Spółka Koleje Mazowieckie 
nie rezygnuje z planów bu-
dowy wartej 250 mln zł hali 
napraw pociągów. Ma ona 
stanąć obok istniejącej od lat 
Sekcji Napraw i Eksploatacji 
Taboru w Sochaczewie. Inwe-
stycja oparta na partnerstwie 
publiczno-prywatnym może 
dać nawet 200 nowych miejsc 
pracy w naszym mieście. 

Jak informują Koleje Mazo-
wieckie, wśród najważniej-
szych zadań, jakie stoją przed 
spółką w najbliższych mie-
siącach, a także w kolejnych 
latach, znajduje się unowo-
cześnianie taboru oraz inwe-
stycje związane z rozwojem 
usług. Obok planowanych 
zakupów nowych pociągów 
głównym zadaniem staje się 
zaprojektowanie, s� nansowa-
nie, wybudowanie i wyposa-
żenie hali napraw pojazdów, 
z której miałyby korzystać nie 
tylko Koleje Mazowieckie. 

Szacunkowa wartość in-
westycji może wynieść oko-
ło ćwierć miliarda złotych, 
dlatego tak duży i kosztow-
ny projekt łatwiej zrealizo-
wać w oparciu o partnerstwo 
publiczno-prawne. Umowa z 
partnerem zostanie zawarta 
na minimum 14 lat. Obecnie 
przygotowywana jest proce-
dura zamówienia publiczne-
go na jego wybór. Zwycięska 

� rma, w ramach prowadzo-
nej działalności, będzie mogła 
wykonywać naprawy taboru 
także dla innych przewoźni-
ków kolejowych. KM liczą na 
znalezienie partnera, najlepiej 
z branży kolejowej, który, w 
ramach wieloletniej umowy, 
wybuduje bazę utrzymanio-
wo-naprawczą w Sochacze-
wie i zagwarantuje, że będzie 
naprawiał ich tabor. W hali 

napraw powstanie około 200 
miejsc pracy. 

- W nowym zakładzie 
mają być wykonywane napra-
wy pojazdów różnych typów: 
elektrycznych zespołów trak-
cyjnych i lokomotyw, wago-
nów piętrowych, lokomotyw 
spalinowych. Obok Sekcji 
Napraw i Eksploatacji Taboru 
ma stanąć hala napraw nad-
wozi wraz z malarnią, prze-

suwnia wraz z przesuwnicą, 
specjalistyczne warsztaty na-
prawcze i do wykonywania 
przeglądów, magazyny, myj-
nia pociągów – zapowiada 
Jolanta Maliszewska z biura 
rzecznika prasowego KM. 

Atutem wybranej dla in-
westycji lokalizacji jest bez-
pośrednie sąsiedztwo z li-
nią kolejową E-20 Warszawa 
– Poznań – Terespol. W nie-
wielkiej odległości znajduje 
się również dworzec kolejo-
wy Sochaczew oraz autostra-
da A2. Usytuowanie nowej 
bazy w Sochaczewie jest tak-
że korzystne z punktu widze-
nia odległości od Warszawy, 
która wynosi niewiele ponad 
50 km.

Koleje Mazowieckie, roz-
poczynając swoją działalność 
w 2005 r., dysponowały 184 
pociągami dzierżawionymi 
od PKP „Przewozy Regional-
ne”. Przez lata tabor powięk-
szano i dziś na tory wyjeżdża 

316 pojazdów, przy czym 38 
proc. z nich to pociągi nowe 
(119 sztuk). W najbliższych 
trzech latach KM planują 
wycofanie z eksploatacji nie-
mal czterdziestu najstarszych 
składów i zakup kilkudziesię-
ciu nowych. Dwanaście z nich 
ma w 2021 roku tra� ć na trasę 
Sochaczew - Warszawa – Ce-
lestynów.

Koleje Mazowieckie in-
westują też w przyszłą kadrę, 
której brakuje na rynku pra-
cy. Od września w Zespole 
Szkół im. Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego w Teresinie 
działa technikum kolejowe 
kształcące przyszłych tech-
ników elektroenergetyków 
transportu szynowego. Prak-
tyki uczniom zapewniają Ko-
leje Mazowieckie, które za 
kilka lat zaproponują absol-
wentom pracę. Organizacyj-
nie i kadrowo teresiński ZS 
wspiera Technikum Kolejowe 
w Warszawie. (daw)

Boiska przy szkołach coraz bliżej
Wiemy już, kto zajmie się zaprojektowaniem 
dwóch boisk dla szkół podstawowych 
nr 3 i 4. Budowa pierwszego z nich 
ruszy jeszcze w tym roku. 

Kolej szuka partnera z grubym portfelem

Boryszewska „dwójka” dostała nowe boisko w ubiegłym roku
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Miasto ma gotowe projek-
ty techniczne oraz wstępne 
kosztorysy pokazujące, jak 
krok po kroku można mo-
dernizować kompleks spor-
towy przy ul. Warszawskiej. 
Teraz, na potrzeby progra-
mu, z projektu ratusz wy-
dzielił część, spełniającą 
ministerialne wymogi – re-
mont płyty głównej boiska 
oraz bieżnię. Burmistrz my-
śli również o budowie nowej 
trybuny. 

- Od początku zakłada-
liśmy, że boiska, trybuny, 
korty i zaplecze dla spor-
towców powstawać będą 
etapami, dlatego opracowa-
na dokumentacja wstępnie 
dzieli to ogromne zadanie 
na części. Samorząd z wła-
snych środków nie jest w 
stanie przeprowadzić tych 
prac w krótkim czasie i w 
pełnym zakresie. Musimy 
posiłkować się � nansowym 
wsparciem z zewnątrz – 
mówi wiceburmistrz Marek 
Fergiński, który „pilotuje” 
projekt, jako odpowiedzial-
ny m.in. za sport w mieście. 

Przypomnijmy, że cało-
ściowa modernizacja kom-
pleksu sportowego przy uli-
cy Warszawskiej obejmuje 
budowę stadionu piłkarsko-
-lekkoatletycznego, zadaszo-
nych trybun, zespołu admi-
nistracyjno-szatniowego z 
budynkiem głównym i teni-
sowym, budowę boiska do 
piłki nożnej i rugby, boiska 
treningowego, dróg i parkin-
gów, ogrodzeń, kasy, kortów 

tenisowych wraz z niezbęd-
nymi instalacjami: wodocią-
gową, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, gazową, elek-
tryczną i oświetleniową. 

Prowadzony przez mi-
nistra sportu Program Mo-
dernizacji Infrastruktu-
ry Sportowej 2017 zakłada, 
że na dotację mogą liczyć 
przede wszystkim obiek-
ty umożliwiające szero-

kie upowszechnianie spor-
tu, wykorzystywane przez 
dobrze funkcjonujące klu-
by (profesjonalna kadra 
trenerska, wymierne suk-
cesy sportowe). Preferowa-
ne będą modernizacje bo-
isk piłkarskich i rugby oraz 
kortów tenisowych, wraz z 
ich zapleczem.  Do podziału 
między wszystkie samorzą-
dy ministerstwo ma 65 mln 

zł. Na co mogą one liczyć? 
Do� nansowanie w ramach 
programu może wynieść do 
50 procent wydatków, jed-
nak nie więcej niż 2 mln zł. 
W przypadku pozytywnej 
oceny wniosku, prace bu-
dowlane muszą się rozpo-
cząć nie później niż w 2018 
roku. Termin składania 
wniosków mija 28 lutego.

(daw)

Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas 
na wieczną wartę, zasłużony żołnierz

ppłk Józef Woźniak
Prezes Związku Inwalidów 

Wojennych R.P. Zarządu Okręgowego 
w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
9.02.2017 r. w Aninie

p.o. Prezesa Zw. Inw. Woj. w Sochaczewie
por. Jerzy Kocimski

Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji Sochaczew Sp. z o.o. informu-
je, że uruchomił elektroniczne 
biuro obsługi klienta - dostępne 
przez cały rok, o każdej porze, 
za pośrednictwem komputera, 
telefonu lub tableta. 

E-BOK to wachlarz możli-
wości pozwalający na: 

 kontrolę rachun-
ków i płatności,  dostęp 
do odczytów wodomie-
rza,  analizę zużycia w 
Państwa punkcie poboru 
wody,  dostęp do infor-
macji o aktualnej umo-
wie o świadczenie usług, 
 zgłaszanie stanu wodo-
mierza.

Już teraz zapraszamy do 
korzystania z Internetowe-
go Biura Obsługi Klienta.

Jak stać się użytkowni-
kiem systemu EBOK? Na-
leży zgłosić się do tradycyj-
nego Biura Obsługi Klienta 
ZWiK przy ul Rozlazłow-
skiej 7 w celu złożenia for-
mularza - EBOK Oświad-

czenie. Po jego wypełnieniu 
zostanie Państwu nadany 
login i hasło.

W przypadku pytań 
prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biurem Obsługi 
Klienta pod numerem tele-
fonu 46 862-82-30 wew. 27.

ZWiK Sochaczew

Mróz i ob� te opady śniegu 
w ubiegłym tygodniu zmo-
bilizowały miejskie służby 
odpowiedzialne za utrzy-
manie dróg i chodników. 
Pracownicy zakładów ko-
munikacji miejskiej i go-
spodarki komunalnej pró-
bowali walczyć ze skutkami 
ataku zimy. 

Oczyszczaniem miejskich 
ulic ze śniegu zajmują się 
pracownicy Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej. Uży-
wają do tego pługów oraz 
mieszanki soli z piaskiem. 
ZKM musi odśnieżać nie-
mal 300 miejskich ulic (ok. 
110 km), parkingi, drogi do-
jazdowe do kotłowni oraz 
przystanki autobusowe. 
Jego pracownicy od kilku 
tygodni pełnią całodobo-
we dyżury oraz posiadają w 
pełnej gotowości sprzęt spe-
cjalistyczny i pomocniczy 
służący do usuwania śniegu 
i lodu z jezdni. 

- ZKM dysponuje dwo-
ma piaskarkami z pługa-
mi na samochodach cięża-

rowych, zakupionym przed 
dwoma tygodniami nowym 
ciągnikiem z pługiem i po-
sypywarką oraz dwoma wy-
najętymi posypywarkami 
z pługami – jedna obsłu-
guje teren Malesina, druga 
Karwowa – mówi dyrektor 
ZKM, Krzysztof Sieczkow-
ski. - Posiadamy duże za-
pasy piasku i soli. Pracuje-
my całą dobę. Najbardziej 
aktywni jesteśmy jednak 
wieczorami i w nocy, kie-
dy jest najmniejszy ruch na 
drogach. Na jednej zmia-
nie odśnieżaniem zajmuje 
się przynajmniej pięciu na-
szych pracowników. 

Przy ob� tych opadach 
wsparciem służy także Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Jego 
pracownicy zajmują się odgar-
nianiem śniegu z chodników, 
parkowych alei i kilku wąskich 
ulic, gdzie nie wjedzie ciężki 
sprzęt ZKM. Używają do tego 
nie tylko łopat, ale też większe-
go sprzętu. (mf)

Na zdjęciu: ciągnik ZGK 
odśnieżający chodnik przy 
ul. 15 Sierpnia. 

Miasto stara się 
o pieniądze na stadion
Do końca miesiąca miasto ma złożyć wniosek na dofi nasowanie przebudowy stadionu przy 
ul. Warszawskiej. W tym roku na inwestycję w ten obiekt w budżecie odłożono milion złotych, 
w 2018 zabezpieczono kolejne 1,2 mln. Dodatkowe pieniądze ratusz chce pozyskać z Programu 
Modernizacji Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zostań klientem wirtualnego biura

KONDOLENCJE

Służby walczyły
ze śniegiem
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Liczne grono gości, wśród 
których znaleźli się przed-
stawiciele władz powiatu, 
miasta, gminy, radni, sołty-
si i mieszkańcy okalających 
� rmę wsi, przedstawiciele 
współpracujących instytucji, 
organizacji pozarządowych, 
mediów mieli w czasie piąt-
kowego spotkania wyjątko-
wą okazję na bliższe poznanie 
� rmy, rozmowy z jej pracow-
nikami, podziękowania za 
współpracę. A że było to inte-
resujące i pouczające spotka-
nie, świadczy fakt, że trwało 
cztery godziny. 

Na sochaczewskim 
gruncie
Działalność amerykańskiej 
� rmy rodzinnej Mars w Ko-
żuszkach Parcel datuje się od 
1992 roku. Decyzja o uloko-
waniu fabryki na terenie gmi-
ny Sochaczew zapadła zaled-
wie kilka miesięcy wcześniej. 
W ekspresowym tempie uzy-
skano wszelkie pozwolenia, 
aby mogły powstać pierwsze 
hale produkcyjne. Dość po-
wiedzieć, że pierwsze kilogra-
my karmy dla zwierząt zje-
chały z taśmy produkcyjnej 
jeszcze w grudniu 1992 r., a 
pierwsze batoniki, wyprodu-
kowane w kolejnych zbudo-
wanych halach - w 1995 r.

Dwa główne segmen-
ty działalności Mars Polska 
pod Sochaczewem to kar-
ma dla psów i kotów (Pedi-
gree®, Chappi®, Frolic®, Kite-
kat®, Sheba®, Whiskas®) oraz 
wyroby czekoladowe zna-
nych marek, m.in: Snickers®, 
Twix®, Mars®, Milky Way®, 
M&M’s®, Galaxy®. Poza so-
chaczewskim oddziałem kon-
cern posiada w Polsce dwie 
inne spółki: Wrigley Poland 
w Poznaniu, gdzie produku-
je się m.in. gumę do żucia Or-
bit® oraz cukierki Skittles®. Z 
kolei w Niepołomicach dzia-
ła spółka Royal Canin Polska, 
produkująca tę markę karmy 
zwierzęcej. Wszystkie polskie 
fabryki Marsa zatrudniają 2,7 
tys. osób, ale najwięcej dwie 

położone pod Sochaczewem 
- w Kożuszkach Parcel i Jana-
szówku. Ta pierwsza (fabryka 
karmy) daje zatrudnienie 730 
osobom, druga (fabryka cze-
kolady) - blisko 700. Z tej po-
tężnej grupy ponad 900 osób 
mieszka na terenie powiatu 
sochaczewskiego. Nie znaj-
dziemy innej � rmy na na-
szym terenie, która dawałaby 
pracę tylu mieszkańcom. 

Mają się czym chwalić
Wynikami produkcji oraz 
ostatnimi inwestycjami 
chwalili się dyrektorzy pod-
sochaczewskiego Marsa. 
Andrzej Piróg, szef fabryk 
mokrej i suchej karmy, infor-
mował gości spotkania o bu-
dowie nowych hal, urucho-
mieniu linii produkcyjnych 
oraz budowie nowoczesnego 
laboratorium do badania su-
rowców wykorzystywanych 
do produktów � rmy.  Jak po-
wiedział, w ciągu ostatnich 
trzech lat wartość inwesty-
cji w fabryce karmy wyniosła 
ponad 200 mln zł,  a zatrud-
nienie wzrosło o 230 osób. 

- Dzięki stałemu rozwo-
jowi, staliśmy się najwięk-
szą fabryką karmy w Europie 
i trzecią na świecie wśród 80 
zakładów, jakie posiada Mars. 
Początkowe plany były takie, 
że nasza produkcja będzie za-
opatrywać polski rynek, te-
raz nasze wyroby tra� ają do 
ponad 60 krajów Europy, Bli-
skiego Wschodu i Afryki. 
Było to możliwe dzięki zaufa-
niu ze strony właścicieli kon-
cernu, ale także współpracy z 
lokalnymi władzami i miesz-
kańcami. Za to jesteśmy pań-
stwu bardzo wdzięczni - mó-
wił Andrzej Piróg.

Z kolei Tomasz Atamań-
czuk, od pół roku zarządza-
jący fabryką czekolady, zwró-
cił uwagę na unowocześnianie 
produkcji, porównując działa-
nia Marsa do tego, co się dzie-
je w sąsiedztwie - w mieście, 
gminie.

- Będąc w tym miejscu, 
w którym jesteśmy, często 
nie zdajemy sobie sprawy, jak 
bardzo na korzyść zmieni-
ła się nasza okolica, jej infra-

struktura, biznes, jaki doko-
nał się postęp. Podobnie jest 
w naszych fabrykach, mamy 
coraz więcej produktów, wię-
cej pracowników, zdobywa-
my więcej rynków. Sądzę, 
że mamy się z czego cieszyć 
i czym pochwalić - z dumą 
mówił Tomasz Atamańczuk.

O rozmiarach sukcesu 
fabryki czekolady mogli się 
przekonać uczestnicy spotka-
nia, którym zaprezentowano 
linię produkcyjną Snickersa 
i ciasteczek M&M’S Biscu-
it z nową zautomatyzowa-
ną linią pakowania.  Tyle go-
ście zdołali obejrzeć w ciągu 
60 minut. Jak twierdzi dyrek-
tor Atamańczuk, na przejście 
całej fabryki trzeba poświęcić 
cztery godziny. Roczna pro-
dukcja wyrobów czekolado-
wych w Janaszówku to blisko 
15 milionów pudełek bato-
nów! 

Z korzyścią 
dla wszystkich
Dariusz Olender, odpo-
wiadający w Mars za pion 
techniczny i zrównoważo-
ny rozwój � rmy, duży na-
cisk w swojej prezenta-
cji położył na te dziedziny. 
Przypomniał zeszłoroczne 
otwarcie oczyszczalni, któ-
rej wybudowanie i wypo-
sażenie w najnowsze tech-
nologie kosztowało 33 mln 

zł. Dzięki niej oraz dzię-
ki wcześniejszym inwesty-
cjom Mars zupełnie nie ko-
rzysta z wysypisk śmieci. 
Odpady powstające w fa-
brykach w 100 proc. są utyli-
zowane lub przetwarzane w 
oczyszczalni. Ponadto � rma 
o 25 proc. zmniejszyła emi-
sję gazów cieplarnianych, a 

w planach są kolejne działa-
nia dotyczące jak najmniej-
szego ingerowania w natu-
ralne środowisko. Mars jest 
na dobrej drodze, aby o 25 
proc. ograniczyć wykorzy-
stanie paliw kopalnych oraz 
zużycie wody. Jak powie-
dział Dariusz Olender, � rma 
stale inwestuje w infrastruk-

turę neutralizującą zapachy 
powstające w fabryce karmy.

Zadowolenia z obecno-
ści Mars Polska na naszym 
terenie nie kryli obecni na 
spotkaniu samorządow-
cy. W ich imieniu wicesta-
rosta Tadeusz Głuchowski 
gratulował rozwoju � rmy i 
dziękował za udaną współ-
pracę oraz wspieranie licz-
nych inicjatyw sportowych, 
edukacyjnych, charytatyw-
nych. Z kolei wójt Mirosław 
Orliński, który towarzyszył 
powstawaniu � rmy, zapo-
wiedział, że z życzliwością 
będzie podchodził do jej ko-
lejnych inicjatyw. Dla naszej 
redakcji była to także świet-
na okazja do podziękowań 
za udział Marsa w organi-
zowanych przez nas przed-
sięwzięciach, głównie za 
wspieranie akcji „Paczka do 
paczki”.

Dobra współpraca przy-
nosi korzyści wszystkim. Z 
jednej strony jest to świet-
ny globalny i lokalny wy-
nik biznesowy koncernu, 
z drugiej praca i dochody 
dla 1,5 tys. pracowników, a 
po trzecie podatki płyną-
ce do budżetu gminy, bu-
dżetu centralnego, a przez 
niego - do miasta i powia-
tu sochaczewskiego. Dzięki 
podatkowi od nieruchomo-
ści, jakie płaci Mars, gmi-
na Sochaczew może prowa-
dzić własne inwestycje na 
rzecz mieszkańców. Z ko-
lei miasto korzysta z podat-
ków, jakie płacą pracownicy 
� rmy mieszkający na tere-
nie Sochaczewa. To nieba-
gatelny zastrzyk � nansowy, 
bo jedna trzecia ich docho-
dów z podatku PIT do mia-
sta wraca. 

Po stronie korzyści nale-
ży także wymienić angażo-
wanie się � rmy w działania 
społeczne - sport, edukację, 
pomoc bezdomnym zwierzę-
tom, wspieranie akcji chary-
tatywnych i organizacji po-
zarządowych. I właśnie te 
ostatnie, doceniając rolę � r-
my, postanowiły ją zgłosić do 
tegorocznej edycji konkursu 
„Dobroczyńca Roku”.

Jesteśmy sąsiadami od 25 lat
Od ćwierć wieku działa na sochaczewskim rynku biznesowym, wzbogacając go o znane produkty czekoladowe 
oraz pożywienie dla zwierząt, dając pracę mieszkańcom i uczestnicząc w życiu społecznym miasta. W piątek 3 lutego 
fi rma Mars Polska zaprosiła na kolejne sąsiedzkie spotkanie.

Fabryka czekolady Mars Polska produkuje 15 mln pudełek batonów rocznie

Dyrektor Andrzej Piróg podczas prezentacji fabryki kawy

W halach produkcyjnych obowiązują wysokie standardy bhp
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenie
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim (III piętro) do dnia 23 lutego 2017 r.
można zapoznać się z projektami list osób zakwa-
lifi kowanych do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego i socjalnego na 2017 r.
Osoby zainteresowane mogą sprawdzić, czy zostały 
umieszczone w projekcie listy również w Biuletynie 
Informacji Publicznej UM.
Do dnia 23.02.2017 można składać odwołania w wyżej 
wymienionej sprawie. Zostaną one rozpatrzone przez 
Społeczną Komisję Mieszkaniową.
Ostateczna lista na 2017 r. obowiązywać będzie od dnia 
1.04.2017 r.
Wydział Gospodarki Lokalowej UM

Informacja
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (jednolity tekst Dz. 2016.2147 z 
późn. zm.) Burmistrz Miasta informuje, że 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie wywieszony zo-
stał wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do wynajęcia. 
Umieszczono w nim lokal użytkowy o pow. 73,62 m2 
w budynku przy ul. Staszica 50 w Sochaczewie. 

Źródło: Zarządzenie Burmistrza Miasta Sochaczew 
Nr 17/2017 z dnia 31.01.2017 r.  

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Przypomnijmy, że w 2015 
roku do Sądu Rejonowego w 
Sochaczewie wpłynął prze-
ciwko Przemysławowi Ga-
ikowi akt oskarżenia zawie-
rający następujące zarzuty: 
łapownictwa biernego, nad-
użycia władzy, a także stoso-
wania groźby bezprawnej w 
celu wpływania na decyzje.

W połowie 2016 roku so-
chaczewski sąd, na podsta-
wie dwóch pierwszych zarzu-
tów, wydał wyrok skazujący, 
jednocześnie oczyszczając 
oskarżonego z zarzutu stoso-
wania groźby bezprawnej w 
celu wpływania na decyzje. 
Sąd nałożył na radnego karę 
roku pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na rok, grzywny 
w wysokości 10.000 zł oraz 
zakazu pełnienia przez trzy 
lata funkcji w administra-
cji samorządowej oraz admi-
nistracji publicznej. Od tego 
rozstrzygnięcia oskarżony, 
jak również prokuratura, od-
wołali się do Sądu Okręgowe-
go w Płocku.

Sąd apelacyjny wyro-
kiem z 31 stycznia podtrzy-
mał orzeczenie wydane przez 
sąd w Sochaczewie, a ponadto 
uchylił postanowienie pierw-
szej instancji oczyszczające 
Przemysława Gaika z zarzutu 
stosowania groźby bezpraw-
nej w celu wpływania na de-

cyzje i skierował ten wątek 
do ponownego rozpatrze-
nia w Sochaczewie. Okazu-
je się więc, że względem rad-
nego nie tylko uprawomocnił 
się wyrok pierwszej instancji, 
ale jeszcze czeka go oddziel-
ny proces z zarzutu, z którego 
wcześniej był oczyszczony.

Wyrok, który zapadł w 
Płocku oznacza, że już nie-
długo czeka nas zmiana w 
składzie rady powiatu.

– Przestępstwa, za któ-
re skazany został radny to 
przestępstwa umyślne obar-
czone dużą odpowiedzialno-
ścią karną – wyjaśnia rzecz-
nik Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie, sędzia Jerzy Le-
der. – W tej sytuacji uprawo-

mocnienie się wyroku skut-
kuje wygaśnięciem mandatu 
radnego. Jeśli wyrok zapadł 
31 stycznia, trwają już czyn-
ności administracyjne. Akta 
sprawy muszą zostać prze-
słane z sądu, przed którym 
toczyła się apelacja, do sądu 
pierwszej instancji. Kiedy 
sąd w Sochaczewie je otrzy-
ma, w ciągu dwóch tygodni 
do rady powiatu wpłynie pi-
smo o przymusie wykonania 
wyroku.

Przemysław Gaik, wie-
dząc, że radni powiatu będą 
musieli zdecydować o usunię-
ciu go ze swojego grona, złożył 
w biurze rady pismo z infor-
macją, że zrzeka się mandatu. 
O tym fakcie poinformował w 

trakcie sesji 7 lutego szef rady 
Andrzej Kierzkowski.

Jak powiedział nam wi-
cestarosta Tadeusz Głuchow-
ski, dotarła już do niego in-
formacja o wspomnianym 
wyroku. Biuro rady powiatu 
czeka teraz na o� cjalne po-
twierdzenie z sądu. Kiedy to 
wpłynie, rada wdroży pro-
cedurę wygaszenia mandatu 
radnego.

Zgodnie z obowiązującą 
ordynacją wyborczą wakat, 
jaki w tej sytuacji powsta-
nie w radzie, zajmie osoba 
z kolejnym wynikiem na li-
ście wyborczej KWW „Przy-
jazny Samorząd”. Jest to Jo-
lanta Popiołek. Jak zapewnia 
sama zainteresowana, od 
czasu wyborów samorządo-
wych nie pojawiły się żad-
ne okoliczności losowe, które 
uniemożliwiłyby jej objęcie 
tej funkcji. Do zaprzysięże-
nia nowej radnej dojdzie naj-
prawdopodobniej w marcu.

Tymczasem Przemysława 
Gaika czeka kolejny proces, w 
którym wystąpi w roli oskar-
żonego z art. 191, p. 1 KK, czyli 
o stosowanie groźby bezpraw-
nej w celu wpływania na decy-
zje. Nie jest tajemnicą, że cho-
dzi tu o rzekome wymuszanie 
określonych działań na dyrek-
torze Szpitala Powiatowego w 
Sochaczewie, Piotrze Szenku. 
Za ten czyn Przemysławowi 
Gaikowi grozi dodatkowo do 3 
lat pozbawienia wolności.

Radny Gaik skazany
Pod koniec czerwca zeszłego roku przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie zapadł wyrok 
skazujący w sprawie radnego powiatowego Przemysława Gaika. Radny złożył apelację od tego 
rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego w Płocku. Tam, nie dość, że utrzymano w mocy zarzuty, 
co do których został skazany, to skierowano do ponownego rozpatrzenia trzeci, z którego 
sochaczewski sąd wcześniej radnego oczyścił. Wyrok oznacza, że Przemysław Gaik traci mandat.

38 Sochaczewski Dywizjon 
Zabezpieczenia Obrony Po-
wietrznej im. mjr. Feliksa 
Kozubowskiego od począt-
ku lutego ma nowego do-
wódcę. Został nim mjr Wie-
sław Żbikowski.

31 stycznia na placu apelo-
wym w Garnizonie Socha-
czew odbyła się uroczystość 
przekazania obowiązków 
dowódcy. Dotychczasowy, 
ppłk Maciej Majkowski, po-
żegnał się z 38. dywizjonem, 
którym dowodził od 2011 
roku. W tym czasie kiero-
wana przez niego jednostka, 
wraz z 3. Warszawską Bry-
gadą Rakietową Obrony Po-
wietrznej, została przenie-
siona w 2013 roku do Bielic. 
Dywizjon aktywnie włączył 
się w dotychczasową współ-
pracę wojska z samorządami 
ziemi sochaczewskiej, biorąc 
udział w wielu uroczysto-
ściach patriotycznych.

Działalność ppłk Maj-
kowskiego mieszkańcy So-
chaczewa najbardziej za-
pamiętają z uroczystości 
nadania sztandaru dla 38. 
Sochaczewskiego dzOP, któ-
re miały miejsce 17 września 
ub. roku. To właśnie wte-
dy mieszkańcy ziemi socha-
czewskiej ufundowali i prze-
kazali dywizjonowi sztandar, 
co zostało symbolicznie upa-
miętnione na jednym z pła-
tów sztandaru, gdzie wyha-
� owano herby samorządu 

powiatu sochaczewskiego, 
miasta Sochaczew i gminy 
Sochaczew.

Podczas uroczystości prze-
kazania dowództwa odczyta-
ny został rozkaz Dowódcy Ge-
neralnego, informujący m.in. że 
dalszą zawodową służbę woj-
skową ppłk Majkowski będzie 
pełnił w Zarządzie Obrony Po-
wietrznej i Przeciwrakietowej 
Dowództwa Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych. Nowym 
dowódcą dywizjonu został mjr 
Wiesław Żbikowski, z dniem 
objęcia obowiązków awanso-
wany do stopnia podpułkow-
nika.

Ustępujący dowódca w 
swym pożegnalnym przemó-
wieniu podziękował wszystkim 
żołnierzom oraz pracowni-
kom garnizonu za lata wspól-
nej służby i podkreślił, że był 
to zaszczyt dowodzić 38. dy-
wizjonem. Jak powiedział, żoł-
nierze dywizjonu są pracowici, 
kreatywni i chętni do działania, 
czego dowodem są bardzo do-
bre wyniki na ćwiczeniach po-
ligonowych.

W trakcie uroczystości 
wręczono honorowe medale 38 
dywizjonu za wkład i zaanga-
żowanie na rzecz rozwoju jed-
nostki. Wyróżnieniami zostali 
uhonorowani między innymi 
starosta sochaczewski Jolan-
ta Gonta, burmistrz Sochacze-
wa Piotr Osiecki oraz dyrektor 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą Pa-
weł Rozdżestwieński. (dw)

Nowy dowódca 
w Bielicach
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30 stycznia sochaczewscy 
dzielnicowi przerwali zaba-
wę trzem chłopcom, którzy 
urządzili sobie ślizgawkę na 
Bzurze. Należy pamiętać, 
że wchodzenie na lód, któ-
ry powstał na zbiornikach 
wodnych, może skończyć się 
tragicznie.

W poniedziałek 30 stycznia do 
sochaczewskiej policji wpłynę-
ło zgłoszenie, że na zamarzniętej 
Bzurze bawi się trzech chłopców. 
Zabawa była o tyle niebezpiecz-
na, że pod ciężarem kilku osób 
lód może się załamać, a na ratu-
nek może być za późno.

Na miejsce natychmiast 
udali się dzielnicowi z socha-
czewskiej komendy, którzy 
sprowadzili dzieci na brzeg rze-
ki. Chłopcy, którzy ślizgali się na 
lodzie, nie zdawali sobie sprawy, 
jakie konsekwencje może mieć 
ich zabawa. Dzieci zostały prze-
kazane pod opiekę rodziców.

Należy pamiętać, że zamar-
znięte stawy, jeziora i rzeki za-
wsze są niebezpieczne. Wcho-
dząc na lód, ryzykujemy życiem. 
Policja po raz kolejny zwraca się 
z prośbą do wszystkich rodzi-
ców, aby przypomnieli dzie-
ciom najważniejsze zasady bez-
pieczeństwa podczas zimy.

ZA BARIERĄ PRAWA

W nocy z 29 na 30 stycz-
nia doszło do tragicznego 
w skutkach wypadku dro-
gowego. Śmierć poniósł 
28-letni kierowca.

Kilkanaście minut po 1. w nocy 
sochaczewski dyżurny odebrał 
zgłoszenie o wypadku drogowym, 
do którego doszło w Chrzczanach. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 

że 28-letni mężczyzna, kierują-
cy Mitsubishi Colt, zjechał z dro-
gi, uderzył w ogrodzenie posesji, 
a następnie wpadł do rowu. Męż-
czyzna zmarł na miejscu w wyni-
ku odniesionych obrażeń.

Mundurowi ustalają przyczy-
ny i okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia, a do innych kierowców 
apelują o zachowanie szczególnej 
ostrożności na drodze. 

Pod koniec stycznia policjanci 
rozbili grupę mężczyzn pa-
rających się kradzieżami na 
terenie powiatu sochaczew-
skiego. Mundurowym udało 
się też odzyskać część skra-
dzionego mienia. Zatrzyma-
ni od grudnia zeszłego roku 
dopuścili się w Sochaczewie i 
jego najbliższej okolicy przy-
najmniej kilku występków.

Mężczyźni wpadli po tym, 
jak w nocy z 13 na 14 stycznia 

ukradli elektronarzędzia z bu-
dynku gospodarczego znaj-
dującego się w Maurycewie. 
Skradzione przedmioty wsta-
wili następnie do lombardu 
na terenie powiatu żyrardow-
skiego, z którego, jak się oka-
zało, wszyscy pochodzą. To 
we wspomnianym lombar-
dzie policjanci odnaleźli m.in. 
pochodzące z kradzieży wier-
tarkę i butlę gazową.

Sprawcami okazali się 
czterej mężczyźni w wie-

ku od 23 do 29 lat. Usłyszeli 
zarzut kradzieży dokonanej 
wspólnie i w porozumieniu. 
29-letni członek tej gru-
py odpowie dodatkowo za 
zniszczenie mienia. Z usta-
leń śledczych wynika, że w 
ubiegłym roku wybił szyby 
w budynku na terenie gmi-
ny Teresin. Z kolei 27-let-
ni członek grupy odpowie 
ponadto za kradzież samo-
chodu. Zdaniem śledczych, 
dopuścił się jej pod koniec 

zeszłego roku z terenu � r-
my znajdującej się przy uli-
cy Spartańskiej w Sochacze-
wie.

Policja prowadzi dzia-
łania, których celem jest 
odzyskanie skradzionych 
przez zatrzymanych męż-
czyzn przedmiotów. Trwa-
ją też ustalenia co do innych 
przestępstw, których mogła 
dopuścić się grupa. Już teraz 
jej członkom grozi do 5 lat 
więzienia. (seb)

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Na terenie miasta rozlokowa-
nych jest 16 kamer miejskie-
go monitoringu, obsługiwa-
nych całą dobę, przez siedem 
dni w tygodniu. System dzia-
ła od 2008 roku i ulegał  przez 
te lata rozbudowie. Do głów-
nych korzyści wynikających z 
wdrożenia sytemu monitorin-
gu wizyjnego należy zaliczyć: 
zapewnienie porządku pu-
blicznego, wzrost poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców, 
przeciwdziałanie dewastacji i 
uszkodzeń mienia prywatne-
go i miejskiego, działania pre-
wencyjne, kontrolowanie ruchu 
ulicznego, gromadzenie mate-
riałów dowodowych przeciw-
ko sprawcom przestępstw i wy-
kroczeń.

W 2016 roku dyżurni Cen-
trum Monitoringu Wizyjnego 
odnotowali 330 zdarzeń. Blisko 
200 z nich zakończyło się inter-
wencjami służb porządkowych. 
Jest to znaczący spadek liczby 
odnotowanych przestępstw i 
wykroczeń. Dla porównania w 
2015 roku kamery zarejestro-
wały aż 747 incydentów.

Zarejestrowane zdarzenia 
podzielono na kilka kategorii. 
W minionym roku miały miej-
sce następujące incydenty: leżą-
cy i nietrzeźwi w miejscach pu-
blicznych (99), wykroczenia i 
kolizje w ruchu drogowym (92), 
spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych (89), bójki i 
pobicia (4), niszczenie mienia 

(10), kradzież (1), pożary i po-
dejrzenie ich wystąpienia (2), 
inne (33). 

Mieszkańcy najwyraźniej 
doceniają pracę monitoringu, 
bo do UM wpływa coraz więcej 
wniosków od zarządców wspól-
not mieszkaniowych, którzy 
chcą włączyć się w ten system. 

Warto też zaznaczyć, że, 
oprócz monitoringu, do spad-
ku liczby czynów zabronionych 
w znaczący sposób przyczyni-
ły się wzmożone patrole policji 
na ulicach miasta. W ramach 

środków przekazanych przez 
Urząd Miejski, w minionym 
roku sochaczewscy policjanci 
odbyli 340 dodatkowych służb.

Jak czytamy w rocznym ra-
porcie, wzrasta też świadomość 
mieszkańców naszego mia-
sta i troska o wspólne bezpie-
czeństwo. Sochaczewianie co-
raz częściej reagują na sytuacje 
budzące jakiekolwiek podej-
rzenia i odbiegające od ogólnie 
przyjętych norm. Mieszkańcy 
w ubiegłym roku zgłosili 69 in-
terwencji, dzwoniąc pod numer 

telefonu „dyżurnego miasta”. 
Przypomnijmy, numer 46 862-
36-82 działa całodobowo przez 
7 dni w tygodniu. 

Mieszkańcy zgłaszali róż-
nego rodzaju problemy zwią-
zane z szeroko pojętym bez-
pieczeństwem i potencjalnymi 
zagrożeniami porządku pu-
blicznego. Przykładowo, wpły-
nęła prośba o wyznaczenie i 
oznakowanie miejsc dla pie-
szych na nowo budowanym 
rondzie przy ul. Wyszogrodz-
kiej. Zgłoszono dwa uszko-
dzone parkometry na ul. 
Reymonta, przypadki drażnią-
cego dymu ze spalonych śmieci, 
uszkodzenia dróg i chodników, 
awarie i braki oświetlenia ulicz-
nego, przypadki błąkających się 
bezpańskich zwierząt. Dyżurni 
wysłuchali uwag do obowiązu-
jącego rozkładu jazdy autobu-
sów ZKM, przyjęli zgłoszenia 
o działkach przy terenach za-
lewowych, gdzie usypane były 
nielegalne zapory przeciwpo-
wodziowe.

W każdym przypadku 
podjęte zostały działania pra-
cowników monitoringu, pole-
gające na powiadomieniu służb 
ratowniczo–porządkowych lub 
przekazaniu zgłoszeń do odpo-
wiednich wydziałów i referatów 
urzędu miejskiego oraz jego 
jednostek organizacyjnych. 

Dodajmy też, że od 1 lutego 
2016 roku monitoring miejski 
dostarcza informacji do radia 
Sochaczew o aktualnej sytuacji 
(utrudnieniach i natężeniu ru-
chu) na drogach naszego miasta. 

Mieszkaniec Sochaczewa odpo-
wie za podpalenie piwnicy w blo-
ku przy ulicy Piłsudskiego. Po-
licjanci ustalili, że 19-latek jest 
także odpowiedzialny za uszko-
dzenie kilkunastu samochodów 
na terenie miasta. Grozi mu do 5 
lat pozbawienia wolności.

Pod koniec grudnia 2016 roku do-
szło do pożaru w piwnicy bloku 
przy ulicy Piłsudskiego. Uszko-
dzeniu uległa instalacja wodno-
kanalizacyjna, centralne ogrzewa-
nie i instalacja elektryczna. Szkody 
sięgnęły kilku tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że za pod-
łożenie ognia może być odpo-
wiedzialny 19-letni mieszkaniec 
Sochaczewa. Mężczyznę dopro-
wadzono do komendy, gdzie 
przedstawiono mu zarzut uszko-
dzenia mienia. Sochaczewianin 
przyznał się do zarzuconego czy-
nu. Mundurowi ustalili również, 
że sprawca podpalenia piwnicy od-
powiada za porysowanie powłoki 
lakierniczej kilkunastu samocho-
dów z terenu miasta.

Za popełnione przestępstwa 
grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

W piątkowy wieczór 10 lu-
tego, tuż po północy, poli-
cjanci zatrzymali na ulicy 
Warszawskiej 24-latka, 
który posiadał marihuanę.

Około północy 10 lutego patrol 
policji zauważył na ulicy War-
szawskiej osobę wyglądającą na 
nietrzeźwą, postanowili więc ją 
wylegitymować. Mężczyzną, 
który zwrócił na siebie uwa-
gę mundurowych okazał się 
24-letni Sebastian R., mieszka-
niec Sochaczewa. Podczas legi-
tymowania zachowywał się on 

na tyle nerwowo, że policjanci 
postanowili poddać go kontroli.

W toku tych działań, zna-
leźli w kieszeni kurtki 24-latka 
jedną torebkę foliowa z zawar-
tością marihuany oraz szklaną 
rurkę, w której szerszym koń-
cu również znajdowała się ma-
rihuana. Mężczyznę zbadano 
także na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu i oka-
zało się, że „osiągnął” wynik 
ponad 1,5 promila. Sebastian 
R. został zatrzymany, a po wy-
trzeźwieniu usłyszał zarzut 
posiadania narkotyków.

Niebezpieczna zabawa na lodzie

Policja nie odpuszcza 
posiadaczom narkotyków

Podpalacz zatrzymany

Śmierć w ChrzczanachRok okiem kamer
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim przedstawił 
roczny raport z pracy monitoringu wizyjnego. W 2016 roku operatorzy zarejestrowali 
330 zdarzeń. Jest to znaczący spadek w porównaniu do poprzednich lat, kiedy to 
kamery wychwycały ponad 700 incydentów rocznie. 

Złodzieje z powiatu żyrardowskiego
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POWIAT

Jak co roku publikujemy wy-
kaz stowarzyszeń z terenu 
powiatu sochaczewskiego 
uprawnionych do otrzyma-
nia 1 proc. z naszych podat-
ków i zachęcamy do przeka-
zania go na ich rzecz. 

Departament Pożytku Pu-
blicznego działający przy Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej opublikował aktualny 
wykaz organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do 
otrzymania 1 %  podatku do-
chodowego od osób � zycznych, 
w rozliczeniu za 2016 rok. Znaj-
duje się w nim 14 organizacji 
działających na terenie powiatu 
sochaczewskiego.

Podczas rozliczania się z � -
skusem możemy dobrowol-
nie przekazać 1 procent swoje-
go podatku na rzecz dowolnego 
podmiotu, posiadającego status 

organizacji pożytku publiczne-
go. Aby tego dokonać, wystar-
czy numer wpisu do KRS danej 
organizacji. Należy go wpisać 
w odpowiednią rubrykę w for-
mularzy podatkowym.

W przypadku, gdy chcemy 
o� arować 1 procent konkret-
nemu oddziałowi regionalne-
mu danej organizacji, wówczas, 
oprócz numeru KRS, dodat-
kowo w polu formularza „Cel 
szczegółowy” należy także 
wskazać odpowiednią placów-
kę, np. Oddział Powiatowy w 
Sochaczewie,  Zarząd Rejono-
wy w Sochaczewie, Hu� ec So-
chaczew, Koło Sochaczew. 

Zachęcamy do przekazy-
wania środków na rzecz lokal-
nych stowarzyszeń i fundacji. 
Przypominamy jednocześnie, 
że termin składania corocz-
nych deklaracji PIT upływa z 
końcem kwietnia. (mf)

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

To z pewnością jedna z naj-
bardziej pechowych inwestycji 
prowadzonych przez Starostwo 
Powiatowe w Sochaczewie. Jej 
historię, na prośbę przewod-
niczącego Andrzeja Kierz-
kowskiego, przybliżył podczas 
ostatniej sesji Rady Powiatu wi-
cestarosta Tadeusz Głuchow-
ski. Jak mówił, sprawa sięga 
poprzedniej kadencji, trwa bo-
wiem już 6,5 roku (w tym same 
prace remontowe trwały 1,5 
roku).

- Przetarg został rozstrzy-
gnięty na początku poprzedniej 
kadencji samorządu, tj. w roku 
2010. Wygrała go � rma Drogo-
mex. Pierwszy termin zakoń-
czenia inwestycji wyznaczono 
na 15 listopada 2010 r. Od sa-
mego początku przedsięwzięcie 
nie wyglądało dobrze. Firma 
weszła na budowę późno, bo 
w połowie sierpnia. Następnie, 
bez uzgodnienia z powiatem, 
wyłoniła podwykonawcę mają-
cego zająć się jednym z ważniej-
szych elementów przedsięwzię-
cia, a więc budową kanalizacji 
deszczowej – przypominał wi-
cestarosta Głuchowski.

W listopadzie 2010 pierw-
szy raz przesunięto termin od-
dania inwestycji. Wyznaczo-
no go na koniec grudnia tego 
roku. Inwestor czyli powiat od-
mówił wtedy odebrania drogi, 
uznając, że jest wykonana nie-
prawidłowo. Wyznaczono więc 
kolejny termin – 3 lutego 2011 
r. Wtedy również nie udało się 
odebrać al. XX-lecia.

- Drogomex w grudniu, 
przy ujemnej temperaturze, 
próbował wylewać ostatnią 
warstwę asfaltu – przypomi-
nał Tadeusz Głuchowski, któ-
ry w poprzedniej kadencji nale-
żał do powiatowej opozycji i nie 
miał nic wspólnego z tą spra-
wą. - Potem wyznaczano ko-
lejne terminy, usuwano uster-
ki, wykonywano ekspertyzy 
itd. Ostateczny odbiór odbył się 
dopiero 23 grudnia 2011 roku. 
Wtedy też wykonawca wysta-
wił fakturę na 2,9 mln. zł. Przy 
rozliczeniu płatności Powiato-
wy Zarząd Dróg potrącił kary 
umowne, na naliczenie których 

nie zgodził się wykonawca. Za-
czął się spór sądowy. Na począ-
tek � rma zażyczyła sobie zapła-
ty 5,5 mln. zł. 17 czerwca 2016 r. 
Sąd Okręgowy w Płocku wydał 
wyrok, nakazując powiatowi 
zapłatę na rzecz Drogomexu 2,2 
mln. zł. Obydwie strony złoży-
ły apelację. 18 stycznia tego roku 
Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił 
poprzednie orzeczenie, wska-
zując jako kwotę do zapłaty na 
rzecz wykonawcy, 3,8 mln zł.

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć � nansową stronę re-
montu al. XX-lecia. Począt-
kowo koszt inwestycji miał 
wynieść około 3,7 mln. Kwo-
tę tę miała w 50 procentach 
pokryć dotacja z urzędu woje-
wódzkiego. Urzędu Gminy Te-
resin miał dołożyć 1,6 mln. Z 
budżetu powiatu miało pocho-
dzić zaledwie 212 tys. zł. Nie-
dotrzymanie terminu realiza-
cji przedsięwzięcia skutkowało 
tym, że wycofał się z niego za-
równo urząd wojewódzki, jak i 
gmina. Powiat został sam z gi-
gantycznym problemem. 

- Wcześniej, przy odbiorze 
częściowym, poprzednie wła-
dze powiatu zdecydowały o wy-
płacie Drogomexowi 800 tys. zł. 
Jeżeli zsumujemy dotychczas 
poniesione nakłady oraz pie-
niądze, które trzeba zapłacić 
po wyroku Sądu Apelacyjne-
go, okaże się, że  nakłady wy-
noszą 122 proc. zakładanej war-
tości inwestycji, czyli dokładnie 
4,6 mln zł – podsumował wi-
cestarosta. - To oczywiste, że te 
pieniądze, np. w formie wkła-
du własnego, pozwoliłyby nam 
ubiegać się o środki zewnętrzne, 
dzięki którym wyremontowali-
byśmy nie jedną aleję w Teresi-
nie, ale kilkadziesiąt kilometrów 
powiatowych dróg.

Zarząd Powiatu wystąpił 
o wstrzymanie wykonalno-
ści wyroku. Niestety, sąd nie 
przychylił się do tego wnio-
sku. W związku z tym staro-
stwo musi niezwłocznie wpła-
cić zasądzoną kwotę, tym 
bardziej, że z każdym dniem 
rosną od niej niebagatelne od-
setki. Władze powiatu zapo-
wiedziały odwołanie do trze-
ciej instancji. Niestety, nie 
zwalnia to z obowiązku zapła-
ty. Należy liczyć się też z tym, 
że kolejny przewód sądowy 
trwać będzie długo. 

- Powinniśmy wszyscy wie-
dzieć dlaczego i za co płacimy. 
W tym celu musimy zapoznać 
się z uzasadnieniem, choć już na 
pierwszy rzut oka widać, że sąd 
nie podzielił poglądu poprzed-
niej instancji, argumentów Za-
rządu Powiatu, nie uwzględnił 
też kar umownych – mówił w 
swoim wystąpieniu radny Szy-
mon Ziółkowski, który bar-
dzo szczegółowo od lat śledzi 
tę inwestycję. -  Od dawna mó-
wiłem, jakie kwoty wchodzą 
w grę i że żadne kary nie będą 
przez sąd odliczane. Niewłaści-
wy nadzór nad tą inwestycją jest 
niewątpliwy. Do nadzoru po-
wołano inspektora, który nie 
miał do tego uprawnień. Naj-
bardziej skomplikowanym ele-
mentem była kanalizacja desz-
czowa. Tymczasem zajmował 
się tym człowiek, który miał już 

wcześniej problemy z prawem, 
dotyczyły one  fałszowania wpi-
sów w dzienniku budowy. In-
spektor wszedł w porozumie-
nie z wykonawcą, wykonywał 
dla niego odpłatne usługi. Przez 
blisko 12 miesięcy odwleka-
no termin odbioru końcowe-
go. Skąd ta zwłoka? Sądzę, że ze 
strony inwestora powodem był 
brak pieniędzy na zapłatę Dro-
gomexowi. Zarządowi Powia-
tu się nie śpieszyło, liczył na to, 
że należność zostanie pomniej-
szona o kary umowne. Dlacze-
go nie śpieszyło się wykonawcy, 
trudno powiedzieć. Zaznaczyć 
należy jednak, że Drogomex był 
w to przedsięwzięcie nieznacz-
nie zaangażowany � nansowo. 
Główną część robót wykony-
wali podwykonawcy, zwycięzca 
przetargu miał jedynie wyłożyć 
masę bitumiczną – mówi radny.

Szymon Ziółkowski pod-
kreślał, że w maju 2011 roku, na 
zlecenie Zarządu Powiatu, wy-
konano ekspertyzę w Instytu-
cie Badawczym Dróg i Mostów. 
W sposób jednoznaczny mówi-
ła ona o błędach dotyczących 
właściwie każdego elementu re-
alizacji przedsięwzięcia: niewła-
ściwych materiałach i niewła-
ściwej technologii.

Konieczność zapłaty � r-
mie Drogomex 3,8 mln zł to 
nie jedyne � nansowe kłopoty 
powiatu odziedziczone po po-
przednich władzach. Przypo-
mnijmy, że z budżetu starostwa 
do budżetu państwa łącznie 
musi wrócić 6 mln zł nienależ-
nie pobranej w poprzedniej ka-
dencji subwencji oświatowej. 
Sprawa dotyczy głównie Mło-
dzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Załuskowie, gdzie 
przez cztery lata zawyżano licz-
bę wychowanek.

Wynagrodzenia nauczycie-
li zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez staro-
stwo znacznie przewyższają 
kwoty gwarantowane Kartą 
Nauczyciela. Tak wynika ze 
sprawozdania przedstawio-
nego na ostatniej sesji przez 
szefową Powiatowego Zespołu 
Edukacji Urszulę Opasiak.

Nauczyciele stażyści zarabiają 
ponad 3,6 tys. zł, gdy minimalna 
pensja przewidziana Kartą wy-
nosi niewiele powyżej 2,7 tys. zł. 
Ich wynagrodzenia są więc o 
ponad 900 zł wyższe. Pensja na-

uczyciela kontraktowego to bli-
sko 3,8 tys. zł, o 754 zł więcej niż 
stanowi KN. Nauczyciel mia-
nowany zarabia prawie 4,3 tys. 
zł, zamiast 3,9 tys. gwarantowa-
nego ustawą. Najwyższe zarob-
ki mają oczywiście  nauczyciele 
dyplomowani, a więc o najwyż-
szym stopniu awansu zawodo-
wego. Ich pensja wynosi ponad 
5,7 tys. zł, gdy w KN zagwaran-
towano niewiele ponad 5 tys. 
zł. Wszystkie kwoty podano 
brutto.

W porównaniu do roku 
2015 wynagrodzenia kadry na-
uczycielskiej wzrosły. (ap)

Smutny � nał remontu alei
Władze powiatu sochaczewskiego mają kolejny problem odziedziczony po poprzednikach. Samorząd przegrał 
w drugiej instancji ciągnącą się od lat sprawę z wykonawcą alei XX-lecia w Teresinie. Sąd Apelacyjny w Łodzi 
nakazał zapłacić fi rmie Drogomex 3,8 mln zł. Ta sprawa zdominowała obrady ostatniej sesji Rady Powiatu. 

1 % dla sochaczewskich 
organizacji pozarządowych

OPP uprawnione do otrzymania 1%
- Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 
KRS 0000005220
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” 
KRS 0000103973
- Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Osób 
Niepełnosprawnych „Jutrzenka” KRS 0000109603
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Sochaczewie KRS 0000112347
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie 
KRS 0000290625
- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym 
„Z Sercem Do Wszystkich” KRS 0000293143
- Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” 
KRS 0000317840
- Fundacja Radia Niepokalanów KRS 0000332816
- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Sochaczewie KRS 0000455710
- Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego KRS 0000487697
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego (Oddział Powiatowy w Sochaczewie) 
KRS 0000134684
- Polski Czerwony Krzyż (Zarząd Rejonowy w Sochaczewie) 
KRS 0000225587
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego 
(Hufi ec Sochaczew) KRS 0000291419
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 
(Koło Sochaczew) KRS 0000163347

Pensje powyżej średniej

3,8 mln zł
Sąd Apelacyjny w Łodzi  

zdecydował, że tyle 
będzie musiał zapłacić 

fi rmie Drogomex Powiat 
Sochaczewski

Na sesji głos w sprawie inwestycji zabrał radny Szymon Ziółkowski
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Stacja Muzeum w Sochacze-
wie, wraz z � rmą E. Wedel, 
przygotowała dla zwiedza-
jących wyjątkową atrakcję. 
Jest nią Czekoladowa Ma-
kieta Kolejowa, wykona-
na przez jednego z najlep-
szych polskich cukierników 
Janusza Profusa. Makietę 
będzie można podziwiać w 
sochaczewskim muzeum od 
13 lutego do 9 marca.

Makieta została zbudowana 
z ok. 500 kg czekolady i zaj-
muje powierzchnię 12 me-
trów kwadratowych. Łącz-
na długość samych torów to 
aż 30 metrów. Na makiecie 

są odwzorowane góry po-
rośnięte lasem, tunel kole-
jowy, dworzec, parowozow-
nia z warsztatem, przejazd 
kolejowy, zwrotnice i samo-
chody. Jej najważniejszym 

elementem będzie jeżdżą-
ca kolejka, składająca się z 
parowozu BR 80 oraz wa-
gonów towarowych, cyster-
ny, węglarki i platformy. 
Wszystkie elementy wyko-

nane są z dużą precyzją i 
dbałością o detale. Oprócz 
samej makiety będzie moż-
na również zobaczyć czte-
ry czekoladowe rzeźby: psa 
Irysa, sokoła, sukienkę Az-

teków i strój tancerki salsy.
To jeszcze nie wszystko. 

Z okazji Walentynek (13 i 
14 lutego), na zwiedzających 
będzie czekał czekoladowy 
poczęstunek, konkursy z 

nagrodami a także specjal-
nie przygotowana fotobud-
ka, w której całkowicie bez-
płatnie będzie można zrobić 
pamiątkowe zdjęcia.

W poniedziałki 13, 20 
i 27 lutego oraz 6 marca 
wstęp do muzeum jest bez-
płatny. We wtorek 14 lutego 
(Walentynki) obowiązywać 
będzie promocja „drugi bi-
let gratis”. W pozostałe dni 
cena biletów wynosić bę-
dzie: 12 zł (normalny), 6 zł 
(ulgowy), 35 zł (rodzinny: 2 
osoby dorosłe oraz maksy-
malnie troje dzieci). Dzieci 
do lat 7 wchodzą bezpłatnie. 

opr. (ap)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Licznie zebrani goście tego wydarze-
nia, w tym m.in. minister Maciej Ma-
łecki, burmistrz Piotr Osiecki z mał-
żonką, zastępcy burmistrza Marek 
Fergiński i Dariusz Dobrowolski, prze-
wodniczący rady miejskiej Sylwester 
Kaczmarek, radni miejscy, na pewno 
się nie zawiedli. Świeżo wyremonto-
wana sala klubu robi znakomite wra-
żenie, a koncert bluesowy był zapowie-
dzią jej działalności.

Na gości czekała przy wejściu 
symboliczna lampka szampana, a w 
środku szwedzki stół uginający się 
od rozmaitych gatunków ciast. Był to 
miły akcent, który uprzyjemnił odbiór 
koncertu. Na początek jednak głos za-
brał dyrektor SCK Artur Komorow-
ski. Podziękował Maciejowi Małeckie-
mu i Piotrowi Osieckiemu za pomoc 
i wsparcie przy pozyskiwaniu środ-
ków na uruchomienie klubu, który, jak 
to określił, od dawna był jego marze-
niem. Marzeniem, które tego dnia się 
ziściło. Głos zabrali również wymie-

nieni. Maciej Małecki wyraził swo-
ją radość, że mógł być pomocny przy 
przedsięwzięciu. Piotr Osiecki pod-
kreślił skuteczność Sochaczewa w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Część o� cjalną zakończyło symbolicz-
ne przecięcie wstęgi.

Nowa sala koncertowa urządzona 
została w stylu klubokawiarni. Cieka-
wym zabiegiem okazało się wytycze-
nie sceny w kształcie fortepianu. Przy 
tym podwyższenie, na którym wystę-
puje artysta nie jest znaczne, co pozwa-

la mu utrzymać bliski kontakt z pu-
blicznością. Jeśli chodzi o publiczność, 
ta na pierwszym koncercie dopisała. 
Występ inaugurujący działanie klubu, 
który dał zespół Basia Błaszczyk Trio 
stał na bardzo przyzwoitym pozio-
mie. Wokalistka postawiła na prezen-
tację własnego repertuaru i widać było, 
że z każdą piosenką czuje się osobiście 
związana.

Melomani, którzy nie zmieścili się 
przy stolikach, usiedli na ustawionych 
przy ścianach ławeczkach. Szczęścia-

rzom udało się zająć miejsca na wy-
godnych, ustawionych na końcu sali 
kanapach. Miłym akcentem są rów-
nież obrazy Ewy Kubeł-Zielińskiej, 
które, zawieszone na ścianach, dodały 
miejscu specy� cznego charakteru.

Tym sposobem działalność Klu-
bu Kontrast została zainaugurowa-
na. Kolejny koncert już 18 lutego, a na 
scenie pojawi się wtedy sochaczewski 
zespół TAJM. Przez najbliższe czte-
ry miesiące wstęp na koncerty będzie 
bezpłatny.

Klub z niepowtarzalnym klimatem
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sobotę 4 lutego odbył się koncert inaugurujący działanie Klubu Kontrast, który powstał w piwnicy 
SCK w Boryszewie. Pierwszym wykonawcą, którego można było posłuchać w nowej sali koncertowej był zespół Basia Błaszczyk Trio.

Czekoladowa makieta w Stacji Muzeum

Wydarzenie to nie doszłoby do skutku, gdyby nie prace remontowe w boryszewskim SCK 
rozpoczęte latem zeszłego roku. Pierwszym etapem była termomodernizacja obiektu i jego zabez-
pieczenie przed wodą, drugim - przekształcenie piwnic w kameralną salę koncertową. Wymieniona 
została instalacja centralnego ogrzewania, wyremontowane łazienki, wymienione drzwi, odnowione 
ściany i sufi ty.
Sama termomodernizacja obiektu i zabezpieczenie przed wodą kosztowały 1.085.500 zł. 
Wymieniono 580 metrów rur i 75 grzejników, a ściany zostały ocieplone i zaizolowane (w 
tym taras). Termomodernizacja SCK to element większego projektu pod nazwą „Zwiększenie 
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, obejmującego dwa domy 
kultury: w Chodakowie i Boryszewie a także halę sportową przy ul. Chopina. W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na ten projekt ratusz zabezpieczył ponad 2,1 mln zł wkładu własnego.
Kameralna sala koncertowa w piwnicy mogła powstać dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało na ten cel 383 tys. zł dotacji. Miasto ze swojej 
strony dołożyło decyzją radnych 75 tys. zł. Obiekt otrzymał nazwę „Klub Kontrast”.

Myślę, że powstało miejsce 
szczególnie ciekawe. Choć 
miałem okazję zwiedzać te 
piwnice podczas remontu i li-
czyłem na dużo, to efekt końco-

wy mnie mile zaskoczył. Klub 
już teraz odznacza się czaru-
jącym klimatem. Z czasem na-
bierze jeszcze charakteru - jak 
to bywa z takimi miejscami, 
dojdzie wiele elementów wy-
stroju, co nada całości szyku. 
Jestem zadowolony, że klub 
powstał w Boryszewie w sie-
dzibie SCK. Dzięki pomysło-
wi i determinacji  dyrektora Ko-
morowskiego wykorzystano 
pomieszczenia, które od dzie-
sięcioleci służyły jedynie za 

graciarnię. Po raz kolejny uda-
ło się zagospodarować część 
przestrzeni publicznej i od-
dać ją w użytkowanie miesz-
kańcom. Życzę, by nigdy nie 
brakowało tam złaknionych 
wrażeń gości, bo to oni będą 
tworzyć prawdziwy klimat tego 
miejsca. Ja z pewnością wy-
bieram się na następny kon-
cert. Do udziału zachęcam 
wszystkich i przypominam, że 
na najbliższe koncerty wstęp 
jest wolny!

ZDANIEM SYLWESTRA KACZMARKA

Symboliczne przecięcie wstęgi zainaugurowało działalność Klubu Kontrast Na scenie Basia Błaszczyk Trio

Sala nawiązuje wystrojem do lat 20. i 30. XX w.
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Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Sochaczewską Galę Sportu po-
prowadziła naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Sportu, Turystyki 
i Organizacji Pozarządowym 
UM, Agata Kalińska. Nagrody 
i stypendia sportowcy odbierali 
od zastępcy burmistrza Marka 
Fergińskiego, przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Sylwestra 
Kaczmarka oraz przewodni-
czącego komisji Rady Miejskiej 
ds. sportu, Sławomira Dory-
walskiego. 

Marek Fergiński dziękował 
wszystkim za włożony trud w 
rozwój sochaczewskiego spor-
tu i promocję miasta. Szczegól-
ne słowa uznania kierował do 
sponsorów oraz rodziców mło-
dych sportowców, którzy wnoszą 
ogromne wsparcie organizacyj-
ne do sochaczewskich klubów. 
Dzisiaj wszyscy są wygrani - 
podkreślał zastępca burmistrza. 
- Życzę wszystkim zawodnikom, 
aby z zawodów zawsze wracali z 
tarczą, a nie na tarczy.

W tym roku zrezygnowano 
z organizacji głosowania na so-
chaczewskiego sportowca, tre-
nera i działacza roku. Uznano, 
że formuła plebiscytu się wy-
czerpała. Kandydatury do tych 
tytułów przedstawiła Socha-
czewska Rada Sportu. Środo-
wisko sportowe w głosowaniu 
na Sochaczewskiego Sportow-
ca 2016 wybrało Katarzynę 
Grzybowską-Franc (SKTS). Za 
najlepszego trenera ubiegłego 

roku uznano Patryka Sobieraja 
(WOPR Sochaczew). Tytuł So-
chaczewskiego Działacza Spor-
towego 2016 otrzymał Sławo-
mir Cypel (Dragon FC).

Sportowiec roku - Kata-
rzyna Grzybowska-Franc jest 
zawodniczą Sochaczewskie-
go Klubu Tenisa Stołowego. W 
sierpniu uczestniczyła w Let-
nich Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro. W Brazylii 
zagrała w  turnieju indywidu-
alnym oraz w grze podwójnej 
w parze z Natalią Partyką. W 
maju 2016 roku wraz z SKTS 
wywalczyła srebrny medal w 
Drużynowych Mistrzostwach 
Polski Seniorek (Ekstraklasa 
Kobiet). Wśród jej osiągnięć w 
2016 roku jest też wiele sukce-
sów indywidualnych. Podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów w 

Tenisie Stołowym rozegranych 
w Wałbrzychu wywalczyła 
trzecie miejsce w grze pojedyn-
czej oraz złoty medal w deblu z 
Natalią Partyką. Wspólnie z nią 
zajęła także trzecie miejsce w 
Międzynarodowym Turnieju 
PROTOUR Qatar Open.

Trener roku - Patryk Sobie-
raj jest prezesem sochaczew-
skiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Na co 
dzień trenuje ok. 30 zawodni-
ków ratownictwa wodnego. W 
grudniu 2016 roku jego zawod-
niczki zdobyły sześć medali w 
VII Otwartych Mistrzostwach 
Polski, które odbyły się w Szcze-
cinie. Alicja Ulicka wywalczyła 
dwa złote, jeden srebrny i jeden 
brązowy krążek. Pobiła dwa re-
kordy Polski na dystansie 100 
metrów z przeszkodą i na dy-

stansie 100 metrów kombina-
cja. Anna Mrożewska zdobyła z 
kolei cztery złote medale i pobi-

ła rekord Polski w konkurencji 
100 metrów ratownik, w kate-
gorii Juniorów Młodszych.

Działacz roku - Sławo-
mir Cypel jest prezesem Pol-
skiego Związku Ju-Jitsu ds. 

Miasto nagrodziło sportowców, trener ów i działaczy
Katarzyna Grzybowska-Franc najlepszym sochaczewskim sportowcem roku 2016, Patryk Sobieraj najlepszym trenerem oraz 
Sławomir Cypel uhonorowany tytułem działacza roku. W czwartek 9 lutego w kramnicach miejskich podczas Sochaczewskiej 
Gali Sportu przedstawiciele władz miejskich wręczyli blisko sto nagród i stypendiów sportowych. 

STYPENDIA
Stypendia sportowe w kategorii „C” w wysokości 250 zł brutto miesięcznie: Jakub 
Budnik (RCO), Kamil Dudkowski (RCO), Tomasz Gasik (RCO), Michał Kępa (RCO), 
Kamil Kościelewski (RCO), Emil Kościelewski (RCO), Marcin Krześniak (RCO), Wojciech 
Krześniak (RCO), Tomasz Markiewicz (RCO), Jakub Młyńczak (RCO), Kamil Palasik 
(RCO), Mateusz Popiołek (RCO), Piotr Wawrzyńczak (RCO), Filip Wielgosz (RCO), Kamil 
Wydrzyński (RCO), Łukasz Syperek (RCO), Maciej Cichocki (Orkan-Judo), Natalia Gaw-
rylczyk-Zielińska (SKTS), Agata Pastor-Gołda (SKTS), Dong Rui Fang (SKTS), Katarzyna 
Grzybowska-Franc (SKTS).
Stypendia sportowe w kategorii „D” w wysokości 100 zł brutto miesięcznie: 
Piotr Czarnecki (RCO), Michał Gadomski (RCO), Adrian Niemiec (RCO), Norbert 
Okoniewski (RCO), Bartłomiej Sadowski (RCO), Piotr Szkop (RCO), Patryk Paradow-
ski (RCO), Adrian Pętlak (RCO), Daniel Woźniak (RCO), Krystian Mechecki (RCO), 
Jakub Nowakowski (RCO), Marcin Adamczyk (RCO), Mauro Lazzari (RCO), Patryk 
Dąbrowski (RCO), Grzegorz Baczyński (RCO), Mariusz Brodowski (RCO), Adrian 
Nowakowski (RCO), Antoni Gołębiowski (RCO), Filip Perak (RCO), Hubert Wiśniew-
ski (RCO), Jan Król (RCO), Maksymilian Tarmanowski (RCO), Michał Chmielewski 
(RCO), Patryk Książek (RCO), Kamil Piegat (Dragon FC), Łukasz Kozłowski (Dragon 
FC), Alicja Ulicka (WOPR Sochaczew)

NAGRODY
Sochaczewski Sportowiec Roku 2016 - Katarzyna Grzybowska-Franc (SKTS)
Sochaczewski Trener Roku 2016 - Patryk Sobieraj (WOPR Sochaczew)
Sochaczewski Działacz Sportowy Roku 2016 - Sławomir Cypel (Dragon FC)
Pracownicy MOSiR: Mieczysław Głuchowski, Mirosław Orliński, Anna Ulicka, Patryk Sobie-
raj, Danuta Wojdyno, Romuald Kajak.
Zawodnicy: Kamil Dudkowski (RCO), Tomasz Gasik (RCO), Michał Kępa (RCO), Marcin Krze-
śniak (RCO), Piotr Wawrzyńczak (RCO) Kamil Piegat (Dragon FC), Łukasz Kozłowski (Dragon 
FC), Michał Gadomski (RCO), Adrian Niemiec (RCO), Marcin Damian Olszewski (RCO), Maciej 
Sikorski (Orkan-Judo), Kamil Wargocki (Dragon FC), Alicja Ulicka (WOPR Sochaczew), Anna 
Mrożewska (WOPR Sochaczew), Beata Kołodziejczak (Nordic Walking Sochaczew), Maciej 
Sikorski (RCO), Jan Mroziński (RCO), Sebastian Misiak (RCO), Michał Szwarc (RCO).
Trenerzy: Bronisław Gawrylczyk (SKTS), Jakub Seklecki (RCO), Bogdan Wróbel (RCO), Piotr 
Cypel (Dragon FC), Arkadiusz Sobieraj (Orkan-Judo), Roman Janiszek (Unia Boryszew), 
Andrzej Grzybowski (KS Orkan Sochaczew), Juliusz Kruszankin (KS Bzura Chodaków).
Działacze: Marcin Cichocki (Orkan-Judo), Andrzej Paluch (KS Orkan Sochaczew), Robert 
Szewczyk (KS Bzura Chodaków), Krzysztof Werłaty (Stowarzyszenie „Razem i Sprawnie), 
Józef Szajewski (KS Orkan Sochaczew), Mieczysław Głuchowski (Stowarzyszenie EBMO), 
Piotr Cierebiej (Amatorska Ligi Piłki Siatkowej).

Sportowie roku - 
Katarzyna Grzybowska-Franc

Trener Roku - Patryk Sobieraj Działacz roku - Sławomir Cypel

Młodzież RCO odbiera stypendia Nagrody otrzymała także grupa pracowników MOSiR
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Organizacyjnych, prezesem 
UKS Dragon Fight Club So-
chaczew oraz prezesem Sto-
warzyszenia Amatorska Liga 
MMA. To właśnie mieszane 
sztuki walki są główną dzia-
łalnością sochaczewskich 
Dragonów. Sławomir Cypel 
w 2016 roku zorganizował 26 
edycji zawodów Amatorskiej 
Ligi MMA na terenie całe-
go kraju. Turnieje odbyły się 
m.in. w takich miastach jak 
Poznań, Kraków, Rzeszów, 
Wrocław. Pięć z nich miało 
miejsce również w Sochacze-
wie, w tym dwie najważniej-
sze imprezy w sezonie - Pu-
char Polski oraz Mistrzostwa 
Polski w MMA. Jego zawod-
nicy zdobyli 25 medali (10 
złotych, 10 srebrnych i pięć 
brązowych). Ponadto dwóch 
zawodników Dragona repre-
zentowało Polskę na listopa-
dowych Mistrzostwach Świa-
ta WKF 2016, które odbyły 
się we Włoszech. Łukasz Ko-
złowski zdobył tytuł Mistrza 
Świata, Kamil Piegat wywal-
czył trzecie miejsce. Prezes 
Dragonów był też organiza-

torem III Sochaczewskiego 
Biegu Cichociemnych, który 
odbył się 26 czerwca. Wzięło 
w nim udział blisko 300 bie-
gaczy z całej Polski 

Podczas gali wręczono 
w sumie 42 nagrody dla za-
wodników, trenerów i dzia-
łaczy. Ponadto burmistrz 
przyznał stypendia sporto-
we dla 48 zawodników na 
okres 10 miesięcy (od mar-
ca do grudnia 2017 roku). 
Nagrody otrzymali również 
sponsorzy sportu. W tym 
roku przyznano je � rmom: 
Mars Polska, Bakoma S.A., 
Osada Puszczańska w Tu-
łowicach (Maciej Brażuk) 
oraz Bank Spółdzielczy w 
Sochaczewie. 

Imprezę uświetniły po-
kazy uczniów Państwowej 
Szkoły Sztuki Cyrkowej z 
Julinka. Podopieczni dy-
rektora szkoły, Piotra Tom-
czaka, zaprezentowali m.in. 
jazdę na monocyklu, gim-
nastykę artystyczną, poka-
zy żonglerki. Jak w praw-
dziwym cyrku nie zabrakło 
również występu klauna.

Miasto nagrodziło sportowców, trener ów i działaczy

W poniedziałek, 6 lutego 
w Miejskim Żłobku Inte-
gracyjnym w Sochaczewie 
dzieciaki po raz kolejny 
bawiły się na balu karna-
wałowym. Jak na taką oka-
zję przystało, nie zabrakło 
kolorowych kostiumów, ba-
lonów i wspaniałej zabawy. 

Tego dnia już od rana w żłobku 
pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bo-
haterów znanych bajek. W sa-
lach można było spotkać m.in. 
wróżki, królewny, motylki, pi-

ratów, strażaków, Spider-Mana, 
Batmana, czy Zorro. Maluszki 
z radością i uśmiechem na twa-
rzach wzięły udział w zabawie, 
którą poprowadził zaprzyjaź-
niony z placówką Piotr Milcza-
rek, czyli „Wujcio Wariatuń-
cio”. Na tę wyjątkową okazję 
„ciocie” również założyły baj-
kowe stroje.

O p i e k u n o w i e  g r u p 
dziękują rodzicom za zaan-
gażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów. 
Kolejny bal karnawałowy 
odbędzie się już za rok.

Karnawał w Miejskim Żłobku Integracyjnym

Styczeń to szczególny, 
czas, w którym rozbrzmie-
wają jeszcze kolędy i ciągle 
wyczuwalne są echa Bożego 
Narodzenia. Odbywają się 
liczne koncerty, konkur-
sy i przeglądy. Wśród nich 
znalazł się I Powiatowy 
Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Jam jest dudka”. Odbył 
on się 19 stycznia w Szkole 
Podstawowej nr 2  im. Ma-
rii Konopnickiej.

Konkurs swoim zasięgiem 
obejmował przedszkola i 
szkoły podstawowe z tere-
nu powiatu sochaczewskie-
go. Jego inicjatorką była Ka-
tarzyna Proch, nauczycielka 
muzyki, muzykoterapeutka, 
instruktorka SCK i skrzy-
paczka. Realizacja projektu 
była możliwa dzięki wsparciu 
dyrektora „dwójki” Hanny 
Celedy. Nad scenogra� ą i or-
ganizacją dnia konkursowe-
go czuwała Edyta Szymań-
ska, wychowawca świetlicy.

Przedsięwzięcie spotka-
ło się z ogromnym zaintere-
sowaniem. Chęć udziału w 

przeglądzie zgłosiło 47 soli-
stów i 30 zespołów w trzech 
kategoriach wiekowych: 
przedszkola, klasy I-III, kla-
sy IV-VI. Występy ocenia-
ło jury w składzie: Jolanta 
Kawczyńska (kierownik in-
tegracji społecznej w SCK, 
instruktor teatralny, mu-
zyk, aranżer), Kinga Przy-
bylska (nauczyciel muzyki, 
muzykolog), Piotr Milcza-
rek (instruktor wokalny w 
SCK, muzyk, aranżer, dyry-
gent chóru „Vivace”). 

W kategorii „Przedszko-
la - soliści” I miejsce zajęła 
Dorota Stefańska z Miejskie-
go Przedszkola nr 1. Wśród 
przedszkolnych zespołów 
najlepsze okazały się „Gwiaz-
deczki” z oddziału przed-
szkolnego przy SP nr 7. W ka-
tegorii szkół podstawowych 
(klasa I-III) główne nagrody 
powędrowały do Dominika 
Cieśli z SP nr 4 oraz zespo-
łu z SP nr 2 w składzie: We-
ronika Barciak, Barbara Kru-
pa, Amelia Jaskulska, Amelia 
Orlińska, Katarzyna Szcze-
panik i Karolina Kuracka. 

Wśród uczniów klas IV-VI   I 
miejsce zajął  Mikołaj Budner  
z SP w Kozłowie Biskupim 
oraz duet z sochaczewskiej 
„czwórki”  -  Otylia Stawicka 
i  Adam Michałowski. 

Wręczenie nagród i wy-
różnień odbyło się we wto-
rek 31 stycznia. Dodatkowo 
w niedzielę 22 stycznia, dzię-
ki życzliwości proboszcza 
ks. Jacka Skrobisza, laureaci 
stworzyli oprawę muzyczną 
mszy odprawionej w koście-
le MBNP w Boryszewie.

Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim, bez wsparcia 

których, nie byłaby możliwa 
organizacja konkursu: PEC 
w Sochaczewie, Niepublicz-
nemu Przedszkolu „Małe 
Zuchy”, hurtowni „Da-
rex”, Radzie Rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 2, 
Centrum Zabaw dla Dzie-
ci „Świat Dziecka”, Annie 
Baśkiewicz z Fabryki Cen-
trum Rekreacji i Odnowy, 
księdzu proboszczowi Jac-
kowi Skrobiszowi z Para� i 
MBNP, Aptece Vita, Piotro-
wi Milczarkowi oraz Edycie 
Szymańskiej.

opr. (ap)

Jam jest dudka w „dwójce”

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Sochaczewie zapra-
sza młodzież i dorosłych 
do udziału w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim 
poezji Wisławy Szymbor-
skiej pod hasłem „Obmy-
ślam świat”. W tytule tym 
zawiera się najbardziej la-
pidarna de� nicja spuścizny 
literackiej, którą pozosta-
wiła po sobie ta wyjątkowa 
poetka, laureatka Nagrody 
Nobla.

Do udziału w konkursie 
organizatorzy gorąco zachę-
cają uczniów szkół gimnazjal-
nych i  ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu sochaczew-
skiego a także osoby dorosłe – 
mieszkańców powiatu. Kon-
kurs odbędzie się 22 marca 
w siedzibie Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w  Sochaczewie 
(kramnice miejskie).  Szcze-
góły dotyczące organizacji za-
wiera regulamin konkursu 
dostępny na stronie interneto-

wej biblioteki: bibliotekamiej-
ska.sochaczew.pl.

„Moje wiersze nie są do 
grania, ani do śpiewania ni 
do tańczenia. Moje wier-
sze są do czytania i do my-
ślenia! Trzeba je czytać tak, 
jakby się głośno myślało” – 
zwykła mawiać poetka. 

Konkursowi będzie towa-
rzyszył Koncert Poezji Śpie-
wanej w wykonaniu znanego 
i cenionego wokalisty z nasze-
go miasta Piotra Milczarka.

Wierzymy, że oprócz 
osobistych wrażeń arty-
stycznych i możliwości do-
skonalenia umiejętności re-
cytatorskich, zgłębianie tak 
lubianej i cenionej przez 
czytelników poezji przyczy-
ni się  do głębszych przemy-
śleń  i re� eksji nad wieloma 
wymiarami otaczającego 
nas świata. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Sochaczewie

Najpiękniejszy wiersz Wisławy  Szymborskiej

Nagrody i stypendia wręczali przedstawiciele władz miasta

Galę uświetniły pokazy uczniów ze szkoły cyrkowej w Julinku
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Organizatorzy i partnerzy pro-
jektu „Leki Tornister” to wro-
cławskie fundacje „Rosa” i „Sen-
soria” oraz Główny Inspektorat 
Sanitarny z siedzibą w Warsza-
wie. Jak powszechnie wiadomo, 
jednym z problemów, z jakim bo-
rykają się dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym, są zbyt ciężkie ple-
caki. Projekt zakłada wsparcie 
dla szkół podstawowych poprzez 
wdrożenie programu edukacyj-
nego z zakresu pro� laktyki wad 
postawy, motywowanie uczniów 
do prawidłowego i zdrowego try-
bu życia, jak również zwróce-
nie uwagi uczniom, ich rodzi-
com, opiekunom i nauczycielom 
na problem przeciążonych ple-
caków, będących przyczyną wad 
postawy. W „trójce” akcją  obję-
tych zostało łącznie 15 klas.

- Dzieci w wieku 6-10 lat są 
najbardziej narażone na powsta-
wanie wad postawy - powiedział 
nam dyrektor placówki Krzysz-
tof Werłaty. - To okres szybkiego 
wzrostu, który łączy się ze zmia-
ną stylu życia. Uczniowie zaczy-
nają przecież spędzać w jednej 
pozycji w ławkach kilka godzin.

Dyrektor zapewnia, że pro-
jekt „Lekki Tornister” to nie jedy-
ne działania pro� laktyczne po-
dejmowane w SP nr 3.

- Staramy się dopasowy-
wać wysokość ławek do wzrostu 
uczniów. Wysokość mebli jest re-
gulowana. Poza tym mierzymy 
wzrost dzieci, przypisujemy im 
odpowiedni kolor i w ten sam 
sposób oznaczamy ławki. Dzię-
ki temu uczniowie wiedzą, które 
są dla nich właściwe. Mamy rów-
nież regały, w których uczniowie 
młodszych klas mogą zostawić 
część przyborów szkolnych  - wy-
jaśnia Krzysztof Werłaty. - Druga 

sprawa to plecaki, których masa 
nie powinna przekraczać 10-15 
proc. wagi dziecka. Jest to wy-
nik trudny do osiągnięcia, bio-
rąc pod uwagę, ile książek i ze-
szytów musi ono zabrać ze sobą 
do szkoły.

Podczas ważenia plecaków 
w „trójce” okazało się, że wynik 
szkoły jest lepszy niż polska śred-
nia, choć zdarzyło się też, że jeden 
z pustych tornistrów ważył oko-
ło 2 kg (nie powinno być to więcej 
niż kilogram)

- Proszę sobie wyobrazić, jaki 
ciężar dźwigał ten uczeń, kiedy 
tornister był wypełniony. Pozor-

nym rozwiązaniem są w takim 
przypadku plecaki na kółkach. 
Dziecko ciągnie je za sobą wygi-
nając się w nienaturalnej pozy-
cji, która może mieć wpływ na 
powstawanie wad ortopedycz-
nych - mówi dyrektor. - W ra-
mach pro� laktyki, od przyszłego 
roku chcielibyśmy wprowadzić 
gimnastykę korekcyjną. Już teraz 
nasi nauczyciele starają się wyko-
nywać z uczniami kilka ćwiczeń 
w czasie przerw śródlekcyjnych. 
Dzieci mają możliwość rozcią-
gnięcia się i dotlenienia.

Działania w ramach projek-
tu „Lekki Tornister” obejmują 

przeprowadzenie w czasie lek-
cji zajęć edukacyjnych z zakresu 
pro� laktyki wad postawy oraz 
wysłuchanie przez dzieci bajki, 
która w obrazowy sposób na-
świetla uczniom omawiany pro-
blem.

- Niestety, pogłębiają go czę-
sto sami uczniowie i ich rodzi-
ce. Ci pierwsi zabierają do szko-
ły więcej rzeczy niż będzie im 
potrzebne. Rekordzista wziął ze 
sobą nawet laptop. Z kolei rodzi-
ce powinni przykładać baczną 
uwagę do tego, co znajduje się w 
tornistrach ich pociech - dodaje 
Krzysztof Werłaty.

31 stycznia szkołę odwiedzi-
ła Telewizja Polska. Realizatorzy 
przeprowadzili rozmowę z koor-
dynatorką programu Małgorza-
tą Dobrzyńską. Głównymi bo-
haterami byli jednak uczniowie, 
którzy przedstawili zawartość 
swoich plecaków, określali, któ-
re z przyniesionych rzeczy były 
zupełnie zbędne. Uzbierało się 
tego sporo: resoraki, maskotki, 
dwa lub trzy piórniki itp. Ucznio-
wie ważyli również swoje plecaki. 
Opinię na temat akcji mogli wy-
razić rodzice, którzy w tym czasie 
przyprowadzali dzieci do szkoły. 
Materiał ukazał się w „Kurierze 
Mazowieckim”.

Najlepsze ze szkół uczestni-
czących w projekcie mogą liczyć 
na dodatkową nagrodę: zakup 
nowoczesnych szafek ze skrytka-
mi na rzeczy z przeznaczeniem 
dla uczniów klas I-III oraz od-
działów zerowych. Program re-
alizowany będzie do 10 marca. 
Do połowy kwietnia organizato-
rzy mają przygotować ocenę me-
rytoryczną uczestników. Jak na 
razie zaangażowanie SP nr 3 zo-
stało ocenione wysoko, również 
ze względu na zainteresowanie 
akcją mediów, w tym ogólnopol-
skiej telewizji.

W grudniu 2016 r. Sejm 
uchwalił dwie ustawy re-
formujące dotychczasowy 
system oświaty. Oznacza to 
zmiany w całym szkolnic-
twie. W poprzednim wydaniu 
gazety pisaliśmy o szkołach 
miejskich, tym razem przy-
glądamy się zmianom, jakie 
muszą nastąpić w powiatowej 
oświacie. Wstępna uchwała w 
tej sprawie zapadła na sesji 
Rady Powiatu 7 lutego.

- Nowe przepisy od 1 wrze-
śnia 2017 wprowadzają do 
planu sieci szkół  ponadpod-
stawowych szkołę branżową I 
stopnia oraz ustalają warunki 
włączenia  gimnazjów  do pu-
blicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych, liceów ogól-
nokształcących, a w przypad-
ku gimnazjów specjalnych  
także do publicznych szkół 
podstawowych specjalnych 
prowadzonych przez powiat 
- informuje dyrektor Powia-
towego Zespołu Edukacji Ur-
szula Opasiak. 

Zgodnie z ustawą Pra-
wo oświatowe, na rok szkolny 
2017/18  nie będzie rekrutacji 
do klas pierwszych zasadni-
czych szkół zawodowych. W 
ich miejsce zostanie ogłoszo-
ny nabór do branżowej szkoły  
I stopnia. Pierwsi absolwenci 
ukończą ją w 2020 roku i będą 
mogli podjąć dalszą naukę w 
szkole branżowej II stopnia, 
której ukończenie da im możli-
wość przystąpienia do matury. 
Od roku szkolnego 2019/2020  
nauka w liceach będzie trwa-
ła cztery lata, a nie trzy jak do-
tychczas, natomiast w techni-
kach pięć lat zamiast czterech. 

Jak wyjaśnia Urszu-
la Opasiak, nie wszyscy mło-
dzi ludzie od razu zdecydują 
się na pięć lat nauki w techni-
kum. Edukacja  w branżowej 
szkole  I stopnia daje czas na 

poznanie własnych możliwo-
ści i podjęcie decyzji  co  do 
dalszego kształcenie w szkole 
branżowej II stopnia.

Powiat jest organem pro-
wadzącym dla siedmiu pla-
cówek edukacyjnych posia-
dających różne typy szkół. W 
Młodzieżowym Ośrodku Wy-
chowawczym w Załuskowie 
oraz Zespole Szkół Specjal-
nych w Erminowie starostwo 
musi przekształcić gimnazja, 
włączając  je do ośmioklaso-
wych szkół podstawowych w 
tych placówkach. W Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. 
F. Chopina za dwa lata prze-
stanie istnieć gimnazjum, po-
zostanie jedynie  liceum. W 
pozostałych placówkach: ZSR 
CKU, ZS im. Iwaszkiewicza, 
ZS CKP oraz ZS w Teresinie 
powstaną szkoły branżowe I 
stopnia zamiast zawodówek, 
a od roku szkolnego 2019/20 
wydłuży się nauka w liceach i 
technikach.

- Projekt  uchwały, któ-
rą podjęła Rada Powiatu, po-
dobnie jak w przypadku de-
cyzji miejskich radnych, tra�  
teraz do Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty oraz do związ-
ków  zawodowych. Kurator 
ma 21 dni na wydanie opinii i 
wprowadzenie ewentualnych 
zmian. Radni powiatowi do 
31 marca podejmą ostateczną 
uchwałę - mówi Urszula Opa-
siak.

Dyrektor PZE, pytana o 
podstawy programowe dla 
przekształcanych szkół, odpo-
wiada, że w tej chwili są to je-
dynie projekty. Za to nie po-
winno znacząco zmienić się 
zatrudnienie nauczycieli w 
związku z reformą. Szczegóły 
związane z wprowadzeniem 
rządowych zmian w oświacie 
powinniśmy poznać w dru-
gim kwartale.

Jolanta Sosnowska

Lekki tornister w „trójce”
Szkoła Podstawowa nr 3 dołączyła do ogólnopolskiego projektu „Lekki Tornister”. Skierowany jest 
on do uczniów klas I-III oraz dzieci uczęszczających do „zerówek”. Przedsięwzięcie zainteresowało 
TVP 3 Warszawa i placówka została bohaterem jednego z wydań „Kuriera Mazowieckiego”.

Reforma oświaty 
w powiecie
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Spacerując po Sochaczewie, 
zwłaszcza osiedlowymi alejka-
mi, trudno nie zauważyć kiku-
tów drzew pozbawionych dużej 
części gałęzi, i do tego z obcięty-
mi wierzchołkami, czasem na-
wet w połowie ich wysokości. 
Drzewa pozbawione gałęzi, a 
zatem i liści, po pewnym cza-
sie usychają. Są więc wycina-
ne, oczywiście „legalnie” jako 
uschnięte „z przyczyn natural-
nych”. Niektóre z nich, w tym 
wierzby, są na takie „zabiegi” 
bardziej odporne od innych i 
dość szybko wypuszczają nowe 
pędy. Natomiast inne, np. dęby, 
lipy lub brzozy nie zawsze je 
przeżywają, stając się w końcu 
przedmiotem „legalnej” wycin-
ki. Poza tym drzewa pozbawio-
ne gałęzi i wierzchołków przy-
pominają wspomniane szpetne 
kikuty.

Proceder ten trwa już od kil-
ku lat, ale ostatnim czasem dzia-
łalność „osiedlowych drwali” (bo 
nie można ich nazwać ogrodni-
kami) znacznie się nasiliła. Po-
czątkowo ograniczali się oni 
głównie do wycinki krzewów. 
Ośmieleni bezkarnością tego 
procederu, zabrali się za drze-
wa. Nie oszczędzają nawet par-
kowych, takich jak np. dzikie ja-
błonie (tzw. rajskie jabłuszka) 
oraz jarzębiny. Ich owoce służą 
za pokarm podczas zimy wie-
lu gatunkom ptaków. W ślad za 
wróblami wynoszą się z Socha-
czewa i inne ptaki, w tym kosy. 

Ptaki te gniazdują przeważnie w 
koronach drzew, ale tych w za-
straszającym tempie ubywa. 

Miłośnik przyrody 
z Sochaczewa

(nazwisko znane redakcji)

Od redakcji:
Zamieszczamy obszerny frag-
ment listu naszego Czytelni-
ka, zaniepokojonego wycinką 
drzew, który obawia się, że po 
zmianie ustawy usuwanie oraz 
samowolne przycinanie drzew 
jeszcze się nasili. List oraz doku-
mentację zdjęciową przekazali-
śmy Agnieszce Tomaszewskiej, 
naczelnikowi Wydziału Ochrony 
Środowiska. Oto jej komentarz.

- Wydział Ochrony Środo-
wiska wdroży postępowanie w 
przedstawionej sprawie. Ustali-
my, kto jest posiadaczem tere-
nu i przeprowadzimy wizję lo-
kalną, by ocenić czy przycięcie 
konarów, wierzchołków drzew 
lub krzewów spowodowało ich 
trwałe uszkodzenie. Podsta-
wą do ewentualnego ustalenia 
kary jest rozstrzygnięcie, czy w 
tym przypadku można oprzeć 
się na znowelizowanej ustawie 
o ochronie przyrody. Decydują-
ce o tym jest przede wszystkim 
ustalenie, kto jest posiadaczem 
danego terenu - osoba � zycz-
na, czy np. spółdzielnia miesz-
kaniowa. Możliwość nałożenia 
kary wynika z przepisów usta-
wy, szczegółowo omawianych 
w tym wydaniu gazety. 

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Ustawa mówi, że jeżeli obwód 
drzewa, mierzony na wysoko-
ści 130 cm, dla gatunków: topo-
la, wierzba, kasztanowiec, klon 
jesionolistny, klon srebrzysty, 
robinia akacjowa, platan klo-
nolistny nie przekracza 100 cm, 
wówczas takie drzewo może 
być usunięte bez zezwolenia. 
Powyżej tego obwodu zezwo-
lenie jest wymagane. Dla pozo-
stałych drzew obwód graniczny 
pnia to 50 cm, mierzony rów-
nież  na wys. 130 cm. Zasada ta 
dotyczy wszystkich terenów, z 
tym że dla obszarów wpisanych 
do rejestru zabytków lub obję-
tych formami ochrony przyro-
dy stosuje się dodatkowo prze-
pisy szczególne. 

- Również bez zezwole-
nia można usunąć drzewa lub 
krzewy, które rosną na nieru-
chomości stanowiącej własność 
osób � zycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospo-
darczej. Oczywiście w przy-
padku wpisania takiej działki 
do rejestru zabytków lub obję-
tej formami ochrony przyrody, 
mają zastosowanie także inne 
przepisy szczególne – mówi 
Agnieszka Tomaszewska, na-
czelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Odpa-
dam i podkreśla funkcjonujące 
w ustawie słowo „własność”.

- Rozumiemy przez nią 
działkę będącą czyjąś własno-
ścią w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, w odróżnieniu od 
wieczystego użytkowania te-
renu czy posiadania samoist-
nego. Tylko osoby � zyczne, 
będące właścicielami  dział-
ki, bez informowania nasze-
go wydziału mogą wyciąć 
drzewa lub krzewy, ale może 
to nastąpić pod warunkiem, 
że wycinka nie jest związa-
na z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. To ważne 
zastrzeżenie, bo wyobraźmy 
sobie sytuację, w której wła-
ściciel działki, chcąc posta-
wić halę, warsztat lub cokol-
wiek innego, co jest związane 
z działalnością gospodarczą, 
wycina wszystko co mu prze-

szkadza. To byłoby duże nad-
użycie i ustawa takie sytu-
acje traktuje inaczej. Na taką 
wycinkę musi uzyskać zgo-
dę ratusza. Ponadto, jak już 
wcześniej mówiłam, w przy-
padku wpisania takiej dział-
ki do rejestru zabytków lub 
objęcia jej formami ochro-
ny przyrody, właściciel dział-
ki, chcąc dokonać wycinki 
drzew lub krzewów, nie musi 
co prawda uzyskać zezwole-
nia, ale zakres prac musi zo-
stać uzgodniony z właściwy-
mi organami – uprzedza A. 
Tomaszewska. 

Mówiąc obrazowo, oso-
ba � zyczna, która nie jest wła-
ścicielem działki, a ma ją  w  
użytkowaniu wieczystym lub 
posiadaniu samoistnym i za-
mierza wyciąć rosnący na niej 
np. świerk o obwodzie pnia wy-
noszącym 55 cm, zmierzonym 
na wysokości 130 cm, to na-
dal zobowiązana  jest uzyskać 
zezwolenie na usunięcie tego 
drzewa. 

Pytamy, co w przypadku 
spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot? Naczelnik Toma-
szewska odpowiada, że wycin-
ka drzew i krzewów nie może 
być wówczas traktowana jak  w 
przypadku osób � zycznych, bę-
dących  właścicielami nierucho-
mości. Tutaj należy uwzględ-
niać inne wytyczne  ustawy, 
np. zapis dotyczący ograniczeń 
w wycinkach drzew i krzewów 
z  terenów zielonych, których 
mamy dużo na osiedlach. Dla 
terenów  spółdzielni mieszka-
niowych i wspólnot mieszka-

niowych nie ma jednej reguły  
postępowania. Najlepiej każdą 
planowaną wycinkę i ewentu-
alną konieczność uzyskania ze-
zwolenia skonsultować z pra-
cownikami wydziału ochrony 
środowiska. Nadal obowiązu-
je zapis ustawy o konieczno-
ści poinformowania swoich 
mieszkańców przez spółdziel-
nię mieszkaniową, czy zarząd 
wspólnoty o zamiarze złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia  
na usunięcie drzewa lub krze-
wu i wyznaczeniu co najmniej  
30–dniowego terminu na zgła-
szanie uwag. 

Warto dodać, że jako tere-
ny zielone traktowane są rów-
nież pasy drogowe i, co ważne, 
ogródki działkowe. Oznacza to, 
że nie możemy na ich terenie 
uprawiać zupełnej samowoli, 
zwłaszcza jeśli chodzi o drzewa 
i krzewy owocowe. Agnieszka 
Tomaszewska proponuje, aby 
w przypadku wycinki na tere-
nach zielonych kontaktować się 
z wydziałem ochrony środowi-
ska lub szczegółowo zapoznać 
się z ustawą. W wielu wypad-
kach będzie bowiem potrzebna 
zgoda na ich usunięcie.

Inaczej sytuacja wygląda, 
jeśli posiadamy nieużytkowaną 
działkę rolną i chcemy ją przy-
wrócić na cele rolnicze. Usta-
wodawca dopuszcza wtedy 
usunięcie z niej bez zezwolenia 
krzewów i drzew. Nadal w tym 
przypadku obowiązują pew-
ne ograniczenia, jeżeli działka 
jest wpisana do rejestru zabyt-
ków lub objęta  formami ochro-
ny przyrody. 

- Jeszcze inaczej rzecz się 
ma w przypadku drzew wpisa-
nych do rejestru zabytków. To 
konserwator zabytków wydaje 
zezwolenie  na usunięcie drzew 
lub na ich pielęgnację. Mówię o 
tym dlatego, że na terenie So-
chaczewa są działki wpisane 
do tego rejestru.  Każdorazowo 
właściciel działki występuje o 
zgodę na prace pielęgnacyjne w 
obrębie tego zabytku – komen-
tuje Agnieszka Tomaszewska. –  
I mówimy tu o pielęgnacji, czyli 
przycinaniu gałęzi, kształtowa-
niu korony drzewa, a nie jego 
wycięciu. 

Również odnośnie do 
drzew, które są pomnikami 
przyrody stosuje się przepisy 
szczególne. Na usunięcie drze-
wa będącego pomnikiem przy-
rody, nawet jeśli jego wymia-
ry są mniejsze niż te podane w 
ustawie, wymagana jest zgoda 
rady miejskiej, która musiałaby 
znieść ochronę pomnikową.

Zapewne nowela usta-
wy wzbudzać będzie jeszcze 
niejedną wątpliwość, warto 
więc być ostrożnym, bo kata-
log kar jest obszerny. Wycinka 
niezgodna z zapisami ustawy 
może być kosztowna, gdyż jako 
podstawę do określenia wyso-
kości kary przyjmuje się staw-
kę  500 zł za centymetr obwodu 
pnia  usuniętego drzewa. 

Wydział Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Odpadami znajduje się na 
II piętrze Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie, pok.  nr 42, 
tel.  46 862 22 35 wew. 397

 LISTY DO REDAKCJI

Pielęgnacja, czy dewastacja?Kiedy możemy wyciąć drzewa
1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, liberalizująca zasady 
wycinania drzew. Mylą się jednak ci, którzy uważają, że z własnej działki, bez konsekwencji, 
mogą usunąć cały drzewostan. Nowe przepisy określają, w jakich przypadkach jest to 
dozwolone, a kiedy niezbędna jest zgoda ratusza. 
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Ostatnie dwie studniówki przetańczyli uczniowie z ZS w 
Teresinie i ZS CKP. Uczniom pozostało już odliczanie cza-
su do matury i nadrabianie ostatnich zaległości w nauce.

Zmagania międzyszkol-
ne, na które zgłoszono 47 
uczniów, odbyły się w środę 
8 lutego. Bibliotekę wspie-
rało Starostwo Powiatowe i 
Powiatowy Zespół Eduka-
cji, Kultury i Sportu w So-
chaczewie. Dzieci i mło-
dzież reklamowali książki 
spoza kanonu lektur, w 
większości polskich auto-
rów. Uczestnikom podoba-
ły się  m.in. „Arka czasu” 
i „Czarownica piętro ni-
żej” Marcina Szczygielskie-
go,  „Drzazga” i „Wszystko 
tylko nie mięta” Ewy No-
wak, „Tam, gdzie spadają 
Anioły” i „Poczwarka” Do-
roty Terakowskiej, „Detek-
tyw Pozytywka” oraz „Mity 
dla dzieci” Grzegorza Kas-
depke, a także „Zwierzaki 
świata” i „Automaniaczka” 
Martyny Wojciechowskiej. 
Z literatury zagranicznej 
polecano, m.in.:  „Walizkę 
pełną gwiazd”, „Matyldę”, 
„Miasto kości”, „Szukając 
Nowel”, „Never Never”.

Jury w składzie: Anna 
Syperek (Powiatowy Zespół 
Edukacji, Kultury i Spor-
tu w Sochaczewie), Jolan-
ta Kawczyńska (Sochaczew-
skie Centrum Kultury) i 
Ewelina Daniłowicz (Porad-
nia Psychologiczno-Pedago-
giczna), zwracając uwagę na 
poprawność językową, in-
tonację i oryginalność wy-
stępów, zdecydowało przy-
znać nagrody i wyróżnienia 

w 4 kategoriach wiekowych. 
Wśród uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych miej-
sce pierwsze, drugie i trze-
cie zajęli odpowiednio: Han-
na Kaźmierczak (SP nr 4), 
Adam Głuszek (SP nr 2), 
Jakub Targaszewski (ZS w 
Nowej Suchej). Jeżeli cho-
dzi o uczniów klas 4-6 byli 

to: Julia Rybicka (SP w Iło-
wie), Alicja Krasucka (SP nr 
4), Kacper Matuszewski (SP 
w Giżycach). Wśród gim-
nazjalistów najlepsza była 
Zuzanna Kupniewska (ZS 
w Kozłowie Szlacheckim), 
druga była Wiktoria Kamiń-
ska  (Gimnazjum w Iłowie), 
trzecia - Aleksandra Sobo-

ta (Gimnazjum w Teresinie). 
W kategorii „szkoły śred-
nie” pierwsza nagroda tra� -
ła do Marty Mechockiej (ZS 
RCKU), druga do Weroniki 
Krawczyk (ZSCKP Socha-
czew), a trzecia do Mikoła-
ja Grajka (ZS w Erminowie).

Organizatorom i laure-
atom gratulujemy.

Młodzież poleca
Po raz czternasty uczniowie z terenu miasta i powiatu sochaczewskiego przekonywali, 
że warto czytać. Konkurs „Tę książkę warto przeczytać”,  organizowany przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Sochaczewie, miał w tym roku rekordową liczbę uczestników.

Czas studniówek

17 – 22.02
12.15 Lego Batman Film 
(2D dubbing)
14.00 Lego Batman Film 
(3D dubbing)
16.00 Był sobie pies (dubbing)
18.00, 2020 Ciemniejsza 
strona Greya (napisy)
19.2
10.00 Był sobie pies 
(dubbing)
24.02 - 1.03
16.00 Był sobie pies 
(dubbing)
18.00 Porady na zdrady
20.00 Ciemniejsza strona 
Greya (napisy)

Repertuar Kina 
Mazowsze
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Z dziennika Klubu KONTRASTEWA W PEJZAŻU 
MAZOWSZA Cieszymy się przeogromnie, że 

już dziś możemy zaprosić naszą 
drogą publiczność do nowo po-
wstałego Klubu KONTRAST, 
który, mamy nadzieję, stanie się 
waszym kultowym miejscem 
twórczych spotkań. 

I tu dużo można opowia-
dać o samym remoncie… O 
składaniu wniosków do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które wsparło � -
nansowo nasz projekt. O kurzu 
i pyłach wznoszących się przez 
prawie pół roku w budynku So-
chaczewskiego Centrum Kultu-
ry przy ul. 15 Sierpnia 83, o zwy-
kłej ludzkiej radości z tego  że… 
zniknęły stare, brzydkie łazien-
ki. O zawieszaniu obrazów, o 
szyciu własnoręcznie kurtyny, 
montowaniu świateł… I o wielu, 
wielu innych zapisanych w ka-
drach pamięci chwilach z przy-
gotowań do oddania sochacze-
wianom klubu, w którym będą 
mogli dzielić się z artystami mu-
zyką, surrealistycznym humo-
rem, poezją czy po prostu sło-
wem… Jednak w tym całym, 
jakże realnym i przyziemnym 
budowaniu kolejnego prestiżo-
wego miejsca, które stało się wi-
zytówką naszego miasta – łatwo 
zapomnieć, że ukończono do-
piero, a może aż – I etap.

I kiedy późnym wieczorem 
4 lutego minister Maciej Małec-
ki, burmistrz naszego miasta 
Piotr Osiecki, wiceburmistrz 
Marek Fergiński, przewodni-
czący Rady Miasta Sylwester 
Kaczmarek wraz z gospoda-
rzem „Kontrastu” - dyrektorem 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury Arturem Komorow-
skim przecinali uroczyście 
czerwoną wstęgę okalającą sce-
nę w kształcie fortepianu, łezka 
wzruszenia zakręciła się w oku 
niejednej osobie przybyłej na 
koncert inauguracyjny.

Pochyleni nad � liżanką  go-
rącej kawy wypalanej przez Re-
mex Ca� e Service artyści dys-
kutowali o kulturze… Padło 

wiele ciepłych słów i tych wy-
powiedzianych publicznie, i 
tych w kuluarach… A wszyst-
kie dotyczyły jednego – niekon-
wencjonalnego, nawiązującego 
do kultury międzywojennej, tej 
która łączyła, a nie dzieliła Pola-
ków, Klubu KONTRAST.

Piotr Skrzynecki, o takich 
wydarzeniach mówił „dziej-
stwo”. I miał w tym całkowi-
tą słuszność, bo niczym nie da 
się zastąpić magnetycznego kli-
matu, w którym czas staje w 
miejscu, a zegar wybija dźwię-
ki sztuki…. Tu nic nie dzieje się 
przypadkiem, a początek kon-
certu Basi Błaszczyk płynnie 
wmieszał się w przyjazne dys-
kusje ludzi sztuki. Kontrabas 
koleżeńskim brzmieniem przy-
witał nowiuteńki fortepian, 
który przybył prosto z Japonii. 
Fortepian ma na imię „Roland” 
i swym czystym dźwiękiem cu-
downie skontrastował pełen 
jazzowej głębi głos wokalist-

ki. Basia Błaszczyk natomiast 
podzieliła się z gośćmi swoimi 
ekspresyjnymi balladami, któ-
rym do taktu cichuteńko wtó-
rowała perkusja. Nagle w tym 
nostalgicznym klimacie ożyły 
obrazy Ewy Kubeł Zielińskiej i 
Emilii Zielińskiej przedstawia-
jące postacie z lat 20, a może 30 
XX w.?

I - choć koncert się skończył 
- oczarowani magią sztuki i to-
cząc nadal rozmowy – otworzy-
liśmy całkiem nowy etap Klubu 
KONTRAST – jego historię. A 
jak będzie ona wyglądała - zależy 
zarówno od jego organizatorów, 
jak i naszej drogiej publiczności. 
Z dziennika Klubu KONTRAST 
możemy się już dowiedzieć, że 
będą się tu odbywały koncerty, 
spotkania literackie czy kabare-
towe. Tak więc, drodzy kontra-
stowicze, z wielką przyjemnością 
zapraszamy 18 lutego, na godz. 
18.00 na występ zespołu M-Jazz 
z Łodzi. 

M-Jazz w składzie: Dymitr 
Kościuszko (trąbka), Michał 
Chojnacki (fortepian), Łukasz 
Moszczyński (perkusja), Kamil 
Biedała (kontrabas) specjalizu-
je się w muzyce swingowej, jak 
również w rytmach bossa nova 
i lirycznych balladach. Tego 
wieczoru zagrają dla naszych 
klubowiczów znane standardy i 
popularne melodie jazzowe. 

Oczywiście na naszą dro-
gą publiczność czeka też kubek 
gorącej kawy lub jeśli ktoś woli 
– herbaty. Wieczór poprowadzi 
Marek Kacprzak, dobry duch 
Klubu „Kontrast”.

P.S. Wstęp wolny… ale dys-
ponujemy tylko setką miejsc, 
dlatego bardzo prosimy o re-
zerwację wejściówek wybierając 
numer: 46 863-07-68. Zaprasza-
my też na naszą stronę interne-
tową  www.sck.sochaczew.pl. 

Do zobaczenia w „Kontra-
ście”!

Sochaczewskie Centrum 
Kultury serdecznie zaprasza 
do wzięcia udziału w naj-
większej na naszym terenie 
wystawie zbiorowej ,,Malu-
jące Ewy”, na której poka-
zywana jest twórczość pań z 
terenu miasta i powiatu so-
chaczewskiego. Celem wy-
darzenia jest prezentacja so-
chaczewskich artystek, ich 
twórczości oraz integracja 
lokalnego środowiska arty-
stycznego.

Temat tegorocznej wy-
stawy nawiązuje tradycyjnie 
do Dnia Kobiet, a jest nim, 
czy może raczej są: „Oko-
-Lice czyli kobieta w pejzażu 
Mazowsza”. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że sam ty-
tuł zachęca do twórczej za-

bawy, bo i „oko”, i „lica” po-
tra� ą zachwycić tak samo, 
jak piękno naszej małej oj-
czyzny wiosną… 

Każda malująca Ewa, 
która ukończyła 16 lat, może 
dostarczyć swoje obrazy do 
sekretariatu SCK przy ul. 
Chopina 101 (do 6 marca), 
uprzednio zaopatrując je w 
metryczkę zawierającą: imię 
i nazwisko autora, wiek (do-
tyczy tylko juniorów) adres 
i telefon kontaktowy, tytuł i 
technikę pracy.

Wernisaż IX Wystawy 
„Malujących Ew” obędzie 
się 16 marca o godz. 18.00 w 
Galerii TRAKT Sochaczew-
skiego Centrum Kultury 
przy ul. Chopina 101. 
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Na Małżeństwo przyszły tłumy

Kącik 
Poetycki

HEJ, HEJ DZIECIACZKI

Czwartek Teatralny 
w kabaretowym stylu

To nie był ich pierwszy wy-
stęp w Sochaczewie, a mimo 
to, a może właśnie dlatego, 
śpiewali przy wypełnionej 
po brzegi sali. Stare Dobre 
Małżeństwo ma w naszym 
mieście swoich wiernych 
fanów, którzy tym razem, 
oprócz dobrze znanych 
przebojów, usłyszeli utwory 
z najnowszej płyty zespołu.

Krążek „Memorabilia” 
ukazał się w październiku 
2016 roku, a w piątek 10 lu-
tego, znajdujące się na nim 
utwory popłynęły ze sceny 
SCK na Żeromskiego. Jak 
zwykle w poetycki sposób 
zapowiadał je lider zespo-
łu Krzysztof Myszkowski. 
I przeplatały się ważne sło-
wa z muzyką. Były elementy 
bluesa, ballady, folk. Pozwa-
lały się zasłuchać i unieść 
muzyce w re� eksyjny świat 
poezji, zamyśleń, własnych 
reminiscencji.

Temu nastrojowi pod-
dali się nie tylko rówieśni-
cy zespołu, który powstał w 
latach 80., ale także młodzi 
słuchacze. Jak powiedział 
podczas koncertu Krzysz-

tof Myszkowski, spodziewał 
się widowni 50+, a tu taka 
niespodzianka... W domu 
kultury pojawili się nie tyl-
ko mieszkańcy Sochaczewa, 
ale także wielu okolicznych 
miejscowości, dla których 
udział w koncercie SDM to 
oczywistość.

To dowód na to, że mu-
zyka Starego Dobrego Mał-
żeństwa nigdy się nie starze-
je. Pokazała to druga część 

koncertu, w której zespół 
przypomniał swoje niezapo-
mniane przeboje z tekstami 
Edwarda Stachury. „Czarny 
blues o czwartej nad ranem”, 
„Z nim będziesz szczęśliw-
sza” i wiele innych piosenek 
publiczność śpiewała razem 
z zespołem, a potem dłu-
go nie pozwoliła mu zejść ze 
sceny, wykrzykując tytuły 
kolejnych utworów. A muzy-
cy nie kazali się długo prosić, 

dzięki czemu występ trwał 
2,5 godziny.

Taka frekwencja i at-
mosfera koncertu pozwala-
ją sądzić, że poezja śpiewa-
na, piosenka literacka, czy 
po prostu muzyka z dobrym 
tekstem, mają w Sochacze-
wie wielu miłośników, któ-
rzy zapewne z niecierpli-
wością czekają na podobne 
propozycje.

Jolanta Sosnowska

Czy wy wiecie czego się wła-
śnie dowiedziałem?! No… do-
brze. Raczej – podsłuchałem. 
Wiem, że to nie ładnie „nadsta-
wiać ucha”, ale cóż na to pora-
dzę, że jest gumowe? Zresztą, to 
już o� cjalna wiadomość, więc 
mogę wam ją przekazać!

Otóż, będzie konkurs. I to 
jaki konkurs! K-O-M-I-K-S-
-O-W-Y! Dobra, przepraszam, 
już nie skaczę przy pisaniu tyl-
ko ładnie, składnie i do rzeczy: 
wszystkie dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych Sochaczewskie Centrum 
Kultury zaprasza do udziału w 
konkursie „Komiksowy Socha-
czew” pod patronatem burmi-
strza Piotra Osieckiego. Koor-
dynatorem konkursu jest znany 
wszystkim Bofzin – Łukasz Ku-
ciński, instruktor Studia Ko-
miksu i Innych Form Gra� cz-
nych SCK.

Wydarzenie to ma na celu 
zachęcenie do sięgnięcia po… 
komiksy oczywiście, pobudze-
nie wyobraźni i kreatywno-
ści, popularyzację czytelnictwa 
oraz zainteresowanie wła-
snym miastem lub miejscem 
zamieszkania. Natomiast wa-
runkiem udziału w konkursie 
jest nadesłanie lub dostarczenie 
opisanych prac wykonanych 
samodzielnie, wraz z wypełnio-
ną kartą zgłoszeniową na adres: 
Sochaczewskie Centrum Kul-
tury, ul. 15 Sierpnia 83, 96-500 
Sochaczew do dnia 3 marca i 
uiszczenie symbolicznego wpi-
sowego w wysokości 10 zł. 

Komiksy powinny mieć 
format A4, A3, ale  pan in-

struktor mówi, że mogą być 
i większe, i że do ich wyko-
nania można użyć prawie 
wszystkiego: kredek � ama-
strów, farby, ołówków, tuszu a 
nawet… komputera!!! Pan in-
struktor mówi także, że każda 
praca na odwrocie powinna 
posiadać czytelnie napisane: 
imię i nazwisko autora pracy, 
wiek, kategorię, tytuł pracy, 
numer strony i nazwę szkoły. 
To bardzo ważne, bo jak póź-
niej dowiedzieć się – kto wy-
grał?

No i właśnie - ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród 
nastąpi 10 marca podczas uro-
czystego otwarcia wystawy, na 
której będzie można porysować 
komiksy razem z panem Bofzi-
nem!  

Zwycięzcy „Komiksowe-
go Sochaczewa” otrzymają na-
grody rzeczowe oraz dyplomy 
w każdej kategorii wiekowej, a 
naj, „najlepsiejszy” komiks oraz 
jego autor otrzymają Grand 
Prix „Komiksowy Dymek”!

Więcej szczegółów znaleźć 
można na stronie www.sck.so-
chaczew.pl. Można też zadzwo-
nić do Impresariatu Socha-
czewskiego Centrum Kultury 
pod nr (46) 863-07-68 lub 668-
850-338, gdzie pan Bofzin od-
powie na wszystkie wasze py-
tania.

To ja już zmykam rysować 
swój komiks o rycerzu i wa-
lecznym niedźwiedziu, który 
zamieszkał w ruinach Zamku 
Książąt Mazowieckich i cze-
kam na was na wernisażu „Ko-
miksowego Sochaczewa”.

Przekaźniczek

Któż z nas nie lubi babki z rodzynkami? Pyszna, słodka i w 
dodatku cała w piegach, które można po kryjomu wyciągać 
palcami, delektując się smakiem suszonych winogron… 
Dobra na każdą porę roku, w pogodę – i niepogodę! Socha-
czewskie Centrum Kultury, organizując Czwartki Teatral-
ne, uległo więc pokusie… i zaprosiło nie jedną, a kilka… 
„Babek z Rodzynkami”. Jednakże, te babki z rodzynkami 
połyka się w całości, razem z ich niepowtarzalnym, pełnym 
rodzinnego ciepła humorem.

Mowa oczywiście nie o cieście, ale o fantastycznej gru-
pie kabaretowej „Babki z Rodzynkami”, która wystąpi dla 
naszej publiczności już 23 lutego, o godzinie 18.00 w SCK 
przy ul. Chopina 101 w ramach Czwartku Teatralnego.

Zespół działa w klubie seniora „Zacisze” w Skiernie-
wicach i zdobywa wiele nagród na przeglądach, chociaż-
by za spektakle: „W poczekalni do lekarza” i „Grunt to ro-
dzinka”, które i my zobaczymy właśnie podczas „Czwartku 
Teatralnego”.  Natomiast w przerwie pomiędzy kolejnymi 
dawkami dobrego żartu, wysłuchamy mini koncertu ze-
społu muzycznego, który tegoż wieczoru będzie towarzy-
szył „Babkom z rodzynkami”.

Tak że, nie licząc godzin ni lat, zapraszamy 23 lutego na 
godz. 18.00 drogą publiczność na Czwartek Teatralny w ka-
baretowym stylu „Babek z Rodzynkami” do SCK przy ul. 
Chopina 101.

Wstęp wolny!
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Inny stan ducha
depresja dopada jak ogar zająca

stoję przed bezdusznym światem
ślizgają się cienie ludzi
słyszę głosy widzę wykrzywione usta

oklepane frazesy zalewają pokój
smutek oblepia twarz
nie można go zmyć

buty czapka szalik
na poduszce zwinięty w kłębek
złodziej ukradł sen i klucz do drzwi
strach cicho wdziera się  w myśli
pomocy

Apolonia Lato
 - Sochaczewskie Wieczory Literackie
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14 lutego
 10.00 - 13.30 - Krakowiak u Chopina, czyli ferie z Fryde-
rykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Chopin i jego inspiracje 
mazowiecką wsią, spotkanie z instrumentalistą, warsztaty 
plastyczne, spacer po parku (rezerwacja miejsc: tel. 863-33-00 
lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, zajęcia płatne)
 11.00 - walentynkowa zabawa dla dzieci na Lodowisku 
Miejskim (bilet wstępu 3 zł, bilet wstępu + wypożyczenie 
łyżew 6 zł)
 11.00 - „Zostań Moją Walentynką” - zajęcia plastyczno-lite-
rackie, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - Zajęcia plastyczne „PS kocham Cię”, wykonanie 
kartki walentynkowej. „Obrazek dla Ciebie”, malowanie farbami 
fi gurek gipsowych (uczestnicy powinni zabrać fartuszki do 
malowania), MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Walentynkowe kartki - prace plastyczne”, MBP, fi lia 
przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja „Armia Krajowa i Powstanie  Warszaw-
skie w Puszczy Kampinoskiej” (J. Wojewoda), wstęp: bilet 4 zł 
ulgowy i 6 zł normalny

15 lutego
 10.00 - Feryjny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych 
(MOSiR, obiekty przy ul. Chopina 101)
 10.00 - 13.30 - Polskość w utworach Chopina, czyli ferie z Fry-
derykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Polskość i narodowość 
w muzyce, spotkanie z instrumentalistą, warsztaty plastyczne 
(kolaż), koncert chopinowski (rezerwacja miejsc: tel.  863-33-00 
lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, zajęcia płatne)
 11.00 - „Mapa Zimowego Nieba”  - spotkanie z  Włodzimie-
rzem Politowskim, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Hu hu ha nasza zima zła” - zajęcia plastyczne: malowa-
nie zimowych pejzaży. „Czytam sobie: „Marta i ufoludek”” - czy-
tamy i główkujemy, zajęcia edukacyjne, tworzenie zawieszki na 
drzwi, kolorowanki, zgadywanki,  MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - Gry i zabawy stolikowe, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą - „Misjonarze. Misje Wojska Polskiego poza granicami 
kraju” spotkanie z majorem Arkadiuszem Rzepkowskim, 
uczestnikiem misji ONZ na świecie, wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 
6 zł normalny

16 lutego
 10.00 - 13.30 - „Czy w muzyce potrzebne są kontrasty?”, 
czyli ferie z Fryderykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Spo-
tkanie z perkusistą, warsztaty drukarski i taneczny (rezerwacja 
miejsc: tel.  863-33-00 lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, 
zajęcia płatne)
 11.00 - internet - bezpieczna sieć - zajęcia profi laktyczne, 
MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Witaminowe rozgrywki sportowe” - warzywno-
-owocowe gry i zabawy. „Mówimy NIE” - rozmowa o używkach, 
tworzenie plakatu, MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Zima to fajna pora roku, zimowe atrakcje” - forma 
pracy dowolna. MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wykład archeologiczny „Epoka żelaza na ziemi 
sochaczewskiej”, cz. I. (M. Samborski), wstęp: bilet 4 zł ulgowy 
i 6 zł normalny

17 lutego
 9.00 - Feryjny Turniej Siatkówki (MOSiR, obiekty przy ul. 
Chopina 101)
 10.00 - Warsztaty balonowe dla dzieci, gry i zabawy dla naj-
młodszych (MOSiR, hala sportowa przy ul. Kusocińskiego 2)
 10.00 - 13.30 – „Kto w utworze jest solistą?”, czyli ferie 
z Fryderykiem w Muzeum w Żelazowej Woli. Prezentacja 
budowy fortepianu, wspólne skomponowanie i wykonanie 
utworu muzycznego, warsztaty plastyczne (rezerwacja miejsc: 

tel.  863-33-00 lub zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, zajęcia 
płatne)
 11.00 - „Origami dla dużych i małych” - spotkanie z  Zofi ą 
Szydełko, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Miau - coś ty kotku chciał?” - zajęcia plastyczne z 
okazji Światowego Dnia Kota. „Czy kot zawsze spada na cztery 
łapy?” - zajęcia edukacyjne, poznawanie faktów i mitów z życia 
kotów, MBP, fi lia przy  ul. Chopina 160
 11.00 - „Wystrzegaj się nałogów, preferuj zdrowy tryb życia 
- plakat”, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wykład archeologiczny „Epoka żelaza na ziemi 
sochaczewskiej”, cz. II (M. Samborski), wstęp: bilet 4 zł ulgowy 
i 6 zł normalny

19 lutego
 9.00 - Grand Prix Sochaczewa w Tenisie Stołowym (MOSiR, 
hala sportowa ul. Kusocińskiego 2)

20 lutego
 10.00 - Mini turniej koszykówki (MOSiR, hala sportowa ul. 
Kusocińskiego 2)
 11.00 - zajęcia techniczne „Zamek Królowej Śniegu”, MBP, 
ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Straaasznie fajne ferie w bibliotece” - zabawy 
w detektywów: rozwiązywanie zagadek kryminalnych, 

rysowanie portretów pamięciowych, zdejmowanie odcisków 
palców itp. (zajęcia w oparciu o książkę Martina Widmarka 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”), MBP, fi lia przy ul. 
Chopina 160
 11.00 - „Ulubione baśnie” - opowiadanie i prace plastyczne, 
MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83.
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja  „Tobruk-Szczury Pustyni” (M. Klorek), 
wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 6 zł normalny

21 lutego
 11.00 - Spotkanie z książką podróżniczą - cykl „Nela Mała 
Reporterka”, MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Smerfolandia czyli smerfowa kraina” - zajęcia 
literackie i plastyczne, „Abecadlik” - gry i zabawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, MBP, fi lia przy ul. 
Chopina 160
 11.00 - „Zwierzątka z plasteliny”, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja  „Monte Cassino i Falaise - walki na 
krańcach Europy” (M. Klorek), wstęp: bilet 4 zł ulgowy i 6 zł 
normalny

22 lutego
 11.00 - „Zimowe Makaty” - zajęcia techniczne, MBP, ul. 1 
Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - „Zimowe zadania od Pana Bałwana” - zajęcia 
plastyczne, „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej” - zajęcia 
plastyczne, wykonanie rysunku ulubionego piłkarza, zagadki 
dotyczące znajomości piłki nożnej, gry i zabawy, MBP, fi lia przy 
ul. Chopina 160
 11.00 - „Julian Tuwim - czytanie wierszy”, MBP, fi lia przy ul. 
15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, wykład archeologiczny „Epoka żelaza na ziemi so-
chaczewskiej”, cz. III, (M. Samborski), wstęp: bilet 4 zł ulgowy 
i 6 zł normalny

23 lutego
 10.00 - Warsztaty balonowe dla dzieci, gry i zabawy dla 
najmłodszych (MOSiR, hala sportowa ul. Kusocińskiego 2)
 11.00 - Angielski dla wtajemniczonych - lekcja tematyczna 
(Centrum Helen Doron), MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie
 11.00 - Quiz ze znajomości bohaterów książkowych. „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch” - promocja zdrowego stylu życia, zajęcia 
edukacyjne, plastyczne i ruchowe, MBP, fi lia przy  ul. Chopina 160
 11.00 - „Warto mieć przyjaciela” - czytanie fragmentów 
książek, których motywem przewodnim jest przyjaźń, MBP, 
fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83
 12.00-13.00 - Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą, prelekcja „Berlin-ostatnie walki” (M. Klorek), wstęp: 
bilet 4 zł ulgowy i 6 zł normalny

24 lutego
 8.00-14.00 - Wielobój sprawnościowy dla dzieci (MOSiR, 
hala sportowa ul. Kusocińskiego 2)
 8.00-15.00 - Lodowisko Miejskie, bezpłatny wstęp dla dzieci 
i młodzieży (opłata dotyczy wypożyczenia łyżew)
 11.00 - Wycieczka do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą (MBP, ul. 1 Maja 21, Kramnice Miejskie)
 11.00 - „Do zobaczenia - ferie za rok!” - uroczyste zakoń-
czenie ferii. Muzyczne zabawy dla wszystkich - karaoke i 
fotobudka, MBP, fi lia przy ul. Chopina 160
 11.00 - „Wycinanki, naklejanki” - zajęcia plastyczno-tech-
niczne, MBP, fi lia przy ul. 15 Sierpnia 83

25 lutego
 10.00 - III Halowy Turniej Piłki Nożnej (hala sportowa w Gim-
nazjum nr 2, zgłoszenia przyjmowane są do 22.02 na adres 
mailowy: halowasochaczew@wp.pl)

FERIE ZIMOWE 2017
Przypominamy ofertę na ferie, przygotowaną przez miejskie (i nie tylko) placówki kultury i sportu, z której korzystać mogą wszyscy sochaczewscy 
uczniowie. Warto zapoznać się z naszym zimowym „rozkładem jazdy”, ponieważ na najmłodszych czeka wiele atrakcji.

Sochaczewskie Centrum Kultury
Przypominamy, że przez pierwszy tydzień ferii (13-17 
lutego) dzieci, które wcześniej zapisały się na zajęcia w 
Sochaczewskim Centrum Kultury, uczestniczyć będą w 
„Zimowych Warsztatach Artystycznych”. W ich ramach 
zaplanowano m.in. zajęcia plastyczne, taneczne, te-
atralne. Odbywają się one we wszystkich fi liach SCK. 
Placówka przygotowała dla najmłodszych 150 miejsc.

Pływalnia „Orka”
W ferie obowiązuje promocyjna cena biletów 
wstępu na basen. W godzinach 6.45-9.00 dzie-
ci i młodzież szkolna za wejście płacą jedynie 
1,80 zł/godzinę.
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Klara Kępka
urodzona 6.01.2017.

Igor Karasiewicz
urodzony 6.01.2017.

Jan Siekacz
urodzony 7.01.2017.

Syn państwa Wojciechowskich
urodzony 8.01.2017.

Jagoda Wilamowska
urodzona 8.01.2017.

Blanka Ada Guzik
urodzona 10.01.2017.

Antoni Przybysz
urodzony 11.01.2017.

Pola Konieczna
urodzona 11.01.2017.

Syn Państwa Wilczek
urodzony 12.01.2017.

Jan Kazimierz Gierasik
urodzony 12.01.2017.

Wojtuś Krakowiak
urodzony 13.01.2017.

Małgosia Grzybowska
urodzona 13.01.2017.

Michalinka Centkowska
urodzona 14.01.2017.

Mikołaj Parol
urodzony 14.01.2017.

Maja Wężowska
urodzona 15.01.2017.

Aleksander Sieradzki
urodzony 15.01.2017.

Jakub Wyrembowski
urodzony 16.01.2017.

Szymon Pleban
urodzony 17.01.2017.

Eva Gevorkyan
urodzona 17.01.2017.

Dominika Gasiuk
Urodzona 17.01.2017.

Izabela Wolska
urodzona 17.01.2017. 

Antek Cendecki
urodzony 18.01.2017.

Kamil Bućko
urodzony 18.01.2017.

Antonina Żyro
urodzona 22.01.2017.

NASZE DZIECI
urodzone w sochaczewskim szpitalu

Grupa 
taryfowa Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: Ceny i stawki 

opłat (netto)

I - gospodarstwa domowe, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w grupie II:
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

3,78 zł/m3

5,42 zł/odb./mies

II - gospodarstwa domowe posiadające dodatkowe wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

3,78 zł/m3

5,96 zł/odb./mies

III - pozostali odbiorcy, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w grupie IV i V:
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

4,52 zł/m3

13,49 zł/odb./mies.

IV - pozostali odbiorcy posiadający dodatkowe wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

4,52 zł/m3

14,84 zł/odb./mies.

V - woda na cele przeciwpożarowe:
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

4,40 zł/m3

33,00 zł/odb./mies.
Grupa 

taryfowa Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania: Ceny i stawki 
opłat (netto)

I - gospodarstwa domowe, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w grupie II:
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

8,26 zł/m3

12,48 zł/odb./mies.

II - gospodarstwa domowe posiadające dodatkowe wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

8,26 zł/m3

13,73 zł/odb./mies.

III - pozostali odbiorcy, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w grupie IV i V:
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

10,28 zł/m3

15,28 zł/odb./mies.

IV - pozostali odbiorcy posiadający dodatkowe wodomierze do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

10,28 zł/m3

16,80 zł/odb./mies.

V - podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych całodobowo:
- stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

6,20 zł/m3

15,28 zł/odb./mies.
Do w/w cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8 procent.

Każdego roku Rada Miej-
ska podejmuje uchwałę, ile 
będzie kosztowała woda i 
odprowadzenie ścieków do 
zbiorczej kanalizacji. 

To ważne składniki utrzyma-
nia mieszkańca Sochaczewa. 
Przypomnijmy, że każdy pła-

ci za taką ilość wody, jaką we-
dług licznika zużył. Do tego 
dochodzi jedna opłata abo-
namentowa miesięcznie od 
jednego przyłącza. Za ścieki 
bytowe płacimy tyle, ile ich 
odprowadziliśmy do kanali-
zacji plus jedna opłata abo-
namentowa miesięcznie od 

jednego przyłącza. Jeśli ktoś 
posiada dodatkowy podlicz-
nik wody bezpowrotnie zu-
żytej, czyli nie zostaje ona 
wprowadzona do kanalizacji, 
zapłaci nieco mniej.

Poniżej tabelka, w której 
można sprawdzić, jakie i kto 
konkretnie ponosi opłaty.

Ile za wodę i ścieki 

Andrzej Kopa nie ustaje w 
twórczych działaniach. Po 
wydaniu tomiku fraszek i 
krótkich rymowanych utwo-
rów zebranych w tomiku 
„Drobiazgi”, zaprezentował 
kolejną płytę. Znajdziemy na 
niej także kompozycje autora.

Andrzej Kopa sochaczewskie-
mu środowisku muzycznemu 
znany jest jako nauczyciel gry 
na gitarze klasycznej, ale an-
gażuje się również w poetyc-
kie życie miasta. Uczestniczy 
w Turnieju Jednego Wiersza, 
w zeszłym roku wydał tomik 
„Drobiazgi”. Poza tym koncer-
tuje i komponuje własne utwo-
ry. Jak mówi, sam pisze teksty, 
muzykę, aranżuje. Sprzęt, któ-
ry posiada w domu pozwala na 
samodzielną realizację nagrań. 
Sam wygrywa wszystkie partie, 
składając je jak puzzle z poje-
dynczych dźwięków i akordów.

„My favourite tunes”, 10 
płyta w jego kolekcji, zawie-
ra własne wykonania ulubio-
nych utworów w wersji in-
strumentalnej. Znajdują się na 
niej covery takich przebojów 
jak „Fascination”, „Yesterday” 
czy „Moon River” oraz kilka 

autorskich kompozycji na for-
tepian.

Miłośnicy muzyki in-
strumentalnej oraz twór-
czości Andrzeja Kopy jego 
ostatnią płytę mogą kupić 
w księgarni na rynku bądź 
uzyskać od autora. (sos)

Dziesiąta płyta Kopy
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W zakończonej 23. edycji ALPS, 
organizowanej przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Sochaczewie, wzięło udział pięć 
drużyn. Rozgrywki rozpoczęły 
się 16 października. W rundzie 
zasadniczej rywalizacja odby-
wała się systemem każdy z każ-
dym. Rozegrano w sumie 10 
kolejek. Do pół� nałów awanso-
wały cztery najlepsze drużyny. 
Pojedynki w fazie play-o�  były 
bardzo zacięte i pełne emocji. 

W meczu o trzecie miejsce 
zmierzyły się drużyny Volleya 
Sochaczewa i Teresina. Pierw-
szy mecz zakończył się zwycię-
stwem Teresina 3 do 1 i przewagą 
15 małych punktów. Decydują-
cy okazał się ostatni set, wygrany 
przez drużynę Teresina z ogrom-
ną przewagą - 25:10. Tak duża 
zaliczka miała kluczowe znacze-
nie przed niedzielnym rewan-
żem. W nim losy się odwróciły - 
to Volley triumfował po czterech 
setach. Pierwszego wygrał do 16 i 
wciąż był w grze. Po drugiej par-
tii w małych punktach był remis. 
W trzecim secie sochaczewski 
zespół uległ pięcioma oczkami 
i choć ostatnią partię wygrał, to 
ostatecznie Teresin, dzięki prze-
wadze trzech małych punktów, 
zajął najniższy stopień podium. 

W � nale zagrały zespoły SRS 
Mostu Wyszogród i rewelacja te-
gorocznego sezonu ALPS, młoda 
ekipa Piasta Feliksów. Doświad-
czenie wzięło jednak górę. W 
pierwszym pojedynku Most wy-
grał, lecz dopiero po tie-breaku. 
W rewanżu siatkarze z Wyszo-

grodu rozprawili się z rywalami 
w czterech setach i tym samym 
przypieczętowali zwycięstwo w 
tegorocznym sezonie ALPS. 

Puchary i nagrody wrę-
czali zastępca burmistrza Da-
riusz Dobrowolski, wójt gminy 
Sochaczew Mirosław Orliński, 
dyrektor MOSiR Mieczysław 
Głuchowski oraz radna rady 
miejskiej Magdalena Zborowska. 

Burmistrz Dariusz Dobro-
wolski zapowiedział jednocze-
śnie remont chodakowskiej 
hali MOSiR, który będzie miał 
miejsce za rok. Mecze kolejnego 
sezonu ALPS rozegrane będą 
prawdopodobnie w hali przy ul. 
Kusocińskiego.

Za najlepszego siatkarza 
całego sezonu uznano Marci-
na Błaszczyka (SRS Most Wy-
szogród). Nagrodę dla najlepiej 

przyjmującego otrzymał Łukasz 
Lewandowski (SRS Most Wy-
szogród). Najlepszym środko-
wym został Jakub Stasiak (Vol-
ley Sochaczew), atakującym 
- Artur Rokicki (KS Piast Felik-
sów), rozgrywającym - Grzegorz 

Kozak (SRS Most Wyszogród). 
Tytułem najlepszego libero uho-
norowano Piotra Fergina (KS 
Piast Feliksów). Ponadto przy-
znano puchar Fair Play dla, 
ostatniej w tym sezonie, druży-
ny ZS RCKU Sochaczew.

Puchar dla Mostu Wyszogród
XXIII edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej przeszła do historii. 4 i 5 lutego w hali sportowej w Chodakowie rozegrano 
fi nały. Triumfatorem tegorocznego sezonu została drużyna SRS Most Wyszogród, która w decydującym dwumeczu, 
pokonała świetnie spisującą się w rozgrywkach młodą ekipę Piasta Feliksów. 

Most Wyszogród w � nale dwukrotnie pokonał Piasta Feliksów

Marcin Błaszczyk (SRS Most Wyszogród) otrzymał z rąk Dariusza 
Dobrowolskiego nagrodę dla najlepszego zawodnika ligi

Składy drużyn w XXIII edycji ALPS:
SRS Most Wyszogród: Grzegorz Kozak, Łukasz 
Lewandowski, Emil Jasiński, Jerzy Jędrzejak, Rado-
sław Pachelski, Marcin Błaszczyk, Mateusz Błaszczyk, 
Tomasz Rogoziński, Sebastian Gruza, Piotr Błaszczyk, 
Piotr Rasztemborski, Kamil Zwierzchowski, Piotr 
Idzkowski
KS Piast Feliksów: Piotr Ostrowski, Artur Rokicki, 
Mateusz Koperski, Patryk Kowalski, Mateusz Burzyń-
ski, Piotr Fergin, Jakub Zalewski, Mateusz Grzegorek, 
Maciej Rabiega, Marcin Rabiega, Adrian Kucharewicz, 
Adam Wiśniewski, Konrad Kierzkowski
Teresin: Mariusz Staniak, Robert Woźniak, Mate-
usz Leszczyński, Krzysztof Rzępa, Krystian Woźnicki, 
Sławomir Antoniak, Robert Stańczak, Dawid Świat, 
Maciej Wójcik, Roland Zakrzewski, Jakub Racinowski, 
Karol Sapiogórski, Piotr Rosalski, Jakub Fabiszak
Volley Sochaczew: Robert Gajda, Andrzej Koźbiał, 
Michał Werłaty, Adam Cierebiej, Piotr Wróblewski, 
Jakub Stasiak, Krzysztof Rąg, Damian Rąg, Krzysztof 
Mamcarz, Marek Nowak, Jacek Raczkowski, Tomasz 
Walczewski, Maciej Nowicki, Tomasz Najmrocki, Paweł 
Dąbrowski
ZS RCKU Sochaczew: Piotr Mydlak, Bartłomiej 
Kacprzak, Bernard Kacprzak, Krzysztof Wójcik, Woj-
ciech Socha, Sławomir Grzelak, Marcin Gawroński, 
Konrad Tomaszewski, Przemysław Woźniak, Mateusz 
Szymczyk, Maksymilian Supera

WYNIKI
Mecz o III miejsce

Teresin – Volley Sochaczew 3:1 (25:22, 20:25, 28:26, 25:10)
MVP: Mateusz Leszczyński (Teresin)
Volley Sochaczew – Teresin 3:1 (25:16, 25:19, 20:25, 25:22)
MVP: Andrzej Koźbiał (Volley Sochaczew)

Finał
SRS Most Wyszogród – KS Piast Feliksów 3:2 
(25:14, 24:26, 25:17, 23:25, 15:12)
MVP: Łukasz Lewandowski (SRS Most Wyszogród) 
KS Piast Feliksów – SRS Most Wyszogród 1:3 
(15:25, 25:19, 17:25, 21:25)
MVP: Marcin Błaszczyk (SRS Most Wyszogród)
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RUGBY

RUGBY

JUDO

W rozegranym w sobotę 11 
lutego test-meczu z Żyrar-
dowianką Żyrardów (LO), 
chodakowska Bzura osią-
gnęła wysokie zwycięstwo. 
Biało-zieloni nie forsowali 
tempa, a wynik był sprawą 
drugorzędną, lecz w osta-
tecznym rozrachunku nasi 
IV-ligowi piłkarze bezlito-
śnie wypunktowali rywali.

Na śliskim boisku nie trud-
no było o przypadkową 
kontuzję. Gospodarze od 
samego początku grali z 
dużą determinacją. Wynik 
wcale nie oddaje tego, co w 
rzeczywistości działo się na 
boisku. Mimo to, skutecz-
ność i łatwość z jaką zawod-

nicy Bzury ogrywali obronę 
z Żyrardowa nie podlegały 
żadnej dyskusji.

Kolejny sparing, w ra-
mach przygotowań do run-
dy wiosennej, piłkarze tre-
nera Kruszankina zagrają 
w najbliższą sobotę, 18 lu-
tego. O godzinie 12.00 w 
Skierniewicach zmierzą się 
z tamtejszą Unią, występu-
jącą na co dzień w IV lidze.
Bzura zagrała w składzie: Filip Szypszak, Patryk 
Szewczyk, Tony Chukwuemeka, Michał Błaszczyk 
(46’ Adam Niemyjski), Michał Kowalski (60’ 
Tomasz Niemyjski), Kamil Bartosiewicz, Adrian 
Binienda, Tomasz Oziemblewski, Kamil Stencel, 
Zawodnik testowany (46’ Tomasz Oliwa), Maciej 
Pater.

Żyrardowianka Żyrardów – Bzura Chodaków 1:6 (1:3)
bramki dla Bzury: 07’ Adrian Binienda (rzut karny), 09’, 
31’, 66’, 89’ Kamil Bartosiewicz, 57’ Maciej Pater

Udany sparing Bzury

Piłkarze Bzury Chodaków wygrali w IX Walentynkowym Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Iłów, rozegranym 12 lutego. W 
zawodach wzięło udział osiem zespołów. Biało-zieloni wyszli z gru-
py z kompletem zwycięstw. W pół� nale pokonali pierwszy zespół 
gospodarzy Unii Iłów 3 do 1. W � nale wygrali 1:0 z zespołem Star-
tu Proboszczewice. Bzura Chodaków zagrała w składzie: Sebastian 
Kotlarski (najlepszy bramkarz turnieju), Tomasz Oziemblewski, Mi-
chał Kowalski, Adrian Binienda, Kamil Stencel, Kamil Bartosiewicz.

Wygrali w Iłowie

W sobotę 4 lutego seniorzy 
KS Orkana Sochaczew, wy-
stępujący w płockiej B kla-
sie, zaczęli przygotowania 
do rundy wiosennej. Zagra-
li w Halowym Turnieju Pił-
ki Nożnej w Wiskitkach.

Organizatorem zawodów 
był klub Guzovia Guzów. 
W turnieju zagrało osiem 
zespołów. Orkan, po zwy-
cięstwie i dwóch porażkach 
w fazie grupowej, zagrał w 
meczu o piąte miejsce. So-
chaczewscy piłkarze, po za-
ciętym pojedynku, wygrali 
z Pogonią Wiskitki i wywal-
czyli piątą lokatę. 

Orkan zagrał w skła-
dzie: Antoni Gomza, Mi-
chał Sobański, Szczepan 
Felczak, Robert Kołodziej-
czak, Krystian Rafalski, Er-
nest Dzięcioł, Kamil Dłu-
tek, Arkadiusz Widyński, 
Michał Foks, Przemysław 
Adamiak.

Wyniki
Faza grupowa

Guzovia I Guzów - Orkan Sochaczew 3:0
Orion Cegłów – Orkan Sochaczew 0:2
bramki: Dzięcioł, Foks
Promyk Nowa Sucha - Orkan 6:1
bramka: Rafalski

Mecz o V miejsce
Pogoń Wiskitki – Orkan Sochaczew 2:3
bramki: Adamiak 2, Foks

Rozgrzewka przed wiosną

W sobotę 11 lutego weterani 
rugby Orkana zorganizowali 
towarzyski Mecz Walentynko-
wy. W zabawie na śniegu wzię-
li udział byli, obecni i przyszli 
zawodnicy i zawodniczki so-
chaczewskiego klubu. 

Warunki do gry były trud-
ne. Murawa pokryta war-
stwą śniegu a pod nią lód, 
prowokowały wiele efek-
townych wywrotek. Obyło 
się jednak bez żadnych kon-
tuzji. Wynik był nieistotny. 
Najważniejsza była dobra 
zabawa i radość z gry. Po 
meczu kilka pokoleń rug-

bistów i rugbistek Orkana 
spotkało się przy szatniach 
na tradycyjną „trzecią poło-
wę”, okraszoną grillowany-

mi kiełbaskami i ciepłymi 
napojami.

W Walentynkowym Me-
czu rugby zagrali: Zbigniew 

Dąbrowski, Maciej Brażuk, 
Robert Dłutek, Tomasz Szy-
mański z synem Frankiem, 
Sławomir Dudkowski, Jaro-
sław Orliński, Miłosz Gro-
chowski, Kamil Wydrzyński, 
Paweł Pietrzyk, Jacek Janiak, 
Sławomir Krześniak, Ceza-
ry Dudek, Karol Zimochoc-
ki, Paweł Szwarc, Adam Ka-
liński, Ignacy Krzemiński, 
Oskar Winnicki, Ksawery Pę-
tlak, Mateusz Panek, Szymon 
Frontczak, Przemysław Dobi-
jański, Marcel Barcewicz, San-
dra Kłak, Julia Sadowska, Eliza 
Frontczak. Pojedynek sędzio-
wał Radosław Pietrak.

Walentynkowy mecz rugby na śniegu

W dniach 7-12 marca w COS Cetniwo odbędzie się obóz 
sportowy Kadry Polski U20, na który powołania dostało aż 
30 zawodników. W gronie szczęśliwców znalazło się pię-
ciu wychowanków RC Orkan Sochaczew: Tomasz Markie-
wicz (I linia), Michał Gadomski (I linia), Mateusz Popiołek 
(II/III linia), Adrian Niemiec (skrzydłowy/obrońca) i grają-
cy obecnie w barwach sopockiego Ogniwa Mateusz Plich-
ta (łącznik młyna). 

Wychowankowie Orkana 
w kadrze Polski U-20

W ramach zawodów roze-
grano dwa turnieje. Przed 
południem odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Ma-
zowsza Juniorów Młod-
szych. Natomiast po po-
łudniu XIII Ogólnopolski 
Turniej Judo Młodzików o 
Puchar Wójta Gminy Lesz-
nowola.

W Centrum Edukacji i 
Sportu w Mysiadle do walki 
na tatami stanęło 14 zawod-
ników UKS Orkan-Judo, 
którzy wywalczyli w sumie 
cztery medale. Ich występ 
był swoistym treningiem 
przed wyjazdem do Czech 
na Grand Prix Ostravy, któ-
re odbędzie się 25 lutego. 

W kategorii Dzieci (U-
12) judocy Orkana zajęli 
następujące lokaty: 2. Oli-
wia Hupert (48 kg), 3.  Jan 
Jaworski (50 kg), 5. Tobiasz 
Kiełbasiński (55 kg), 7. Kac-
per Gajda (39 kg), 7. Paweł 
Szewczyk (46 kg), udział - 
Mateusz Martinek (39 kg).

W rywalizacji Młodzi-
ków (U-14) zawodnicy Or-
kana osiągnęli wyniki: 3. 
Jan Jesiołowski (42 kg), 3. 
Bartosz Ambroży (46 kg), 
5. Maksymilian Żakowski 
(50 kg), 5. Jeremi Sucho-
wolak (55 kg), 5. Katarzyna 
Wypchło (52 kg), 7. Kacper 

Wątkowski (50 kg), udział - 
Bartłomiej Wojciechowski 
(42 kg), Szymon Kowalczyk 
(50 kg).

W tej samej grupie wie-
kowej walczyła dwójka ju-
doków UKS „Siódemka” 
Sochaczew.  Andrzej Ki-
sielewski (60 kg) zajął piąte 
miejsce. Wiktor Gąsiorow-
ski (46 kg) po przegraniu 
pierwszej walki odpadł z 
turnieju.

Kolejnych trzech za-
wodników „Siódemki” ry-
walizowało w kategorii Ju-
niorów Młodszych (U-17). 
Szymon Górka (55 kg) za-
jął piąte miejsce. Paweł Ki-
sielewski (66 kg) zakończył 
zawody z dziewiątą loka-
tą. Jakub Górka, startując w 
kategorii wagowej 55 kg, po 
przegraniu nieznacznie na 
punkty pierwszej walki od-
padł z turnieju.

Ponadto wystartowała 
dwójka zawodników (junio-
rzy) Sochaczewskiego Cen-
trum Sportów Walki.  Bar-
dzo dobrze zaprezentowała 
się Wiktoria Niemiec, któ-
ra w kategorii wagowej 52 
kg została wicemistrzynią 
Mazowsza. W kategorii do 
55 kg na siódmym miejscu 
zawody zakończył Adrian 
Miller, dla którego był to de-
biut w tej grupie wiekowej.

Pięć medali naszych judoków
4 lutego w Mysiadle odbyły się pierwsze w tym roku zawody rankingowe 
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo. W gronie ponad 300 zawodniczek 
i zawodników walczyli reprezentanci trzech sochaczewskich klubów – UKS Orkan-
Judo, „Siódemki” oraz Sochaczewskiego Centrum Sportów Walki. 

Walka Kacrpa Wątkowskiego (UKS Orkan-Judo)
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TENIS STOŁOWY BIEGI

W piątek 10 lutego sochaczew-
skie tenisistki stołowe rozegrały 
bardzo ważne spotkanie z dru-
żyną Bebetto Częstochowa. W 
pierwszym pojedynku liderka 
drużyny Katarzyna Grzybow-
ska-Franc pokonała Magdale-
nę Sikorską w czterech setach. 
Kluczowa była trzecia partia, w 
której „Grzybcia”, grając już na 
przewagi, pokonała rywalkę 12 
do 10 i wyszła na prowadzenie 
2:1. W czwartym secie zawod-
niczka z Częstochowy zdołała 
ugrać zaledwie trzy oczka. 

W drugim pojedynku Aga-
ta Pastor-Gołda, pomimo zwy-
cięstwa w pierwszym secie, 
ostatecznie uległa doskona-
łej defensorce Antoninie Szy-
mańskiej. Losy całego spotka-
nia zależały od gry pomiędzy 
Dong Rui Fang i Roksaną Za-
łomską (w ewentualnej piątej 
grze zmierzyłyby się Agata Pa-
stor-Gołda i Magdalena Sikor-
ska, gdzie zawodniczka Czę-
stochowy stawiana była w roli 
faworytki). Po zaciętym pięcio-
setowym pojedynku to jednak 
Dong Rui Fang wyszła z niego 
zwycięsko. 

W czwartej grze Katarzyna 
Grzybowska-Franc, bez straty 
seta, pokonała Antoninę Szy-
mańską i ustaliła wynik całego 
spotkania na 3 do 1 dla socha-

czewskiej drużyny. Wygrana 
pozwoliła awansować SKTS na 
czwarte miejsce w ligowej tabe-
li (częstochowianki spadły na 
piątą lokatę).

SKTS Sochaczew - BE-
BETTO AZS AJD Często-
chowa 3:1 
Katarzyna Grzybowska-Franc – Magdalena Sikorska 
3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:3) 

Agata Pastor-Gołda – Antonina Szymańska 1:3 
(11:6, 4:11, 11:13, 6:11) 

Dong Rui Fang – Roksana Załomska 3:2 (8:11, 
11:3, 11:9, 11:13, 11:8) 

Katarzyna Grzybowska-Franc - Antonina Szymańska 
3:0 (11:2, 11:5, 11:7) 

Natępnego dnia SKTS udał 
się na wyjazdowe spotkanie do 
Lublina. Tamtejsza Optima oka-
zała się mało wymagającym 

przeciwnikiem. Sochaczewskie 
ping-pongistki potrzebowały 
dziewięć setów do rozstrzygnię-
cia całego pojedynku. W me-
czu nie zagrała liderka drużyny 
Katarzyna Grzybowska-Franc, 
którą z powodzeniem zastąpi-
ła Natalia Gawrylczyk-Zielińska, 
pokonując w drugiej grze, bez 
starty seta, Sylwię Pawlak. Był to 
pierwszy i jakże udany  występ 
rezerwowej SKTS w tym sezonie.

AZS UMCS OPTIMA 
Lublin - SKTS Sochaczew 0:3
Natalya Aleksyeyenko - Agata Pastor-Gołda 0:3 
(5:11, 8:11, 9:11)

Sylwia Pawlak – Natalia Gawrylczyk-Zielińska 0:3 
(9:11, 8:11, 4:11) 

Katsiaryna Sivakowa - Dong Rui Fang 0:3 (7:11, 
8:11, 3:11) 

Kolejny bardzo ważny 
mecz tenisistki stołowe SKTS 
rozegrają już w najbliższą so-
botę, 18 lutego. Do Sochaczewa 
przyjadą wrocławskie „Aka-
demiczki”, które wyprzedza-
ją w tabeli drużynę Bronisła-
wa Gawryczyka. Następnego 
dnia SKTS zagra z, zajmującym 
ostatnie miejsce w tabeli, zespo-
łem MKS Jedynki Łódź. Począ-
tek meczów o godzinie 17.00 
w hali MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego. Tradycyjnie wśród 
przybyłych rozlosowane zosta-
ną nagrody. W imieniu druży-
ny zapraszamy i zachęcamy do 
kibicowania.

Tabela 
1. KTS SIARKA-ZOT 
Tarnobrzeg

36:2 24

2. GLKS SCANIA Nadarzyn 24:19 20

3. KU AZS UE Wrocław 32:18 20

4. SKTS Sochaczew  32:14 18

5. BEBETTO AZS AJD 
Częstochowa

30:15 18 

6. POLMLEK Lidzbark 
Warmiński

29:23 16

7. KS BRONOWIANKA Kraków 16:33 10

8. AZS UMCS OPTIMA Lublin 13:36 4

9. UKS CHROBRY 
Międzyzdroje

8:38 2

10. MKS JEDYNKA Łódź 7:39 0

Dwie wygrane SKTS
Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego pnie się w górę tabeli Ekstaklasy Kobiet 
w Tenisie Stołowym. Po ostatnich dwóch zwycięstwach zawodniczki Bronisława 
Gawrylczyka awansowały na czwartą pozycję. Do końca sezonu zasadniczego 
pozostało pięć kolejek. Cztery najlepsze drużyny zmierzą się wiosną w półfi nałach. 

Sochaczewskie Stowarzy-
szenie Sportów Samocho-
dowych rozpoczęło nowy 
sezon. W minioną niedzie-
lę, 12 lutego, na parkin-
gu Starostwa Powiatowego 
w Sochaczewie rozegrano 
pierwszą w tym roku (wa-
lentynkową) rundę Kon-
kursu Zręczności Kierow-
ców. W zawodach wzięło 

udział 26 ekip. Rywalizowa-
no w czterech klasach (w za-
leżności od pojemności sil-
ników aut) oraz w specjalnej 
kategorii dla pań. Warunki 
były trudne. Kierowcy mu-
sieli się tym razem zmie-
rzyć nie tylko z czasem, ale 
też ze śliską, oblodzoną na-
wierzchnią.

Sezon ruszył z kontrolowanym poślizgiem  
W sobotnie popołudnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspól-
nie z Platinium Gym & Fitness zachęcali sochaczewian do aktywno-
ści � zycznej i zdrowego trybu życia. W hali sportowej przy ul. Ku-
socińskiego odbyła się impreza FIT DAY: dzień zdrowia dla ciała i 
ducha. Instruktorzy Platinium Gym & Fitness udzielali porad i kon-
sultacji. Nie zabrakło też zumby. Trzy grupy Smile Crew, prowadzo-
ne przez Ewę Osińską, zaprezentowały najnowsze układy taneczne.

Ruch to zdrowie

28 stycznia Arena Toruń 
gościła lekkoatletów z ca-
łej Polski. W zawodach wy-
startowali też zawodnicy 
KM Aktywni Sochaczew. 

W biegu na 300 metrów wy-
startował trener drużyny 
Emanuel Zimny. Wynikiem 
38.31 sek. ustanowił rekord 
Polski weteranów kategorii 
wiekowej M35. Tym samym 
poprawił swój zeszłoroczny 
rekord o 0.05 s Emek szlifu-
je formę przed 26. Halowy-
mi Mistrzostwami Polski 
Weteranów, które odbędą 
się 25 lutego, również w To-
runiu. Docelowo chce zła-
mać granicę 38 sekund. 

Dwie Aktywne dziew-
czyny wystartowały z ko-
lei na dystansie 600 metrów. 
Weronika Lewandowska 
uzyskała wynik 1.55.60, co 
jest dobrym rezultatem na 
otwarcie sezonu. Warto też 
zaznaczyć, że Weronika w 
tym roku rozpoczęła ka-
tegorię wiekową młodzi-
ka. Agata Szymańska ukoń-

czyła 600 m z wynikiem 
2.13.97. Był to pierwszy start 
Agaty w barwach KM Ak-
tywni i pierwszy na tak du-
żej imprezie.

W biegu na 800 metrów 
pobiegła Julia Wosińska. 
Zawodniczka specjalizująca 
się w biegach ulicznych, po-
radziła sobie całkiem nieźle 
i to na tartanie. Dystans po-
konała w gronie dużo star-
szych zawodniczek (sama 
jest pierwszy rok młodzicz-
ką) w czasie: 2.50.38. Dodaj-
my, że jej preferowanym dy-
stansem jest 1000 metrów.

Na zakończenie mitingu 
w blokach startowych sta-
nęły najmłodsze sprinter-
ki, występujące w barwach 
KM „Aktywni” Sochaczew. 
Dziewczyny startujące jesz-
cze w kategorii dzieci zmie-
rzyły się z dystansem 200 
metrów. Natalia Więckow-
ska w pierwszym starcie w 
tym roku pokonała dystans 
w 31.86. Urszula Walisie-
wicz w 34.97, a Dominika 
Czubak w 35.36.

Halowe starty Aktywnych

Uzupełnienie
W poprzednim numerze opublikowaliśmy wywiad z 
Romualdem Kajakiem, ratownikiem wodnym na socha-
czewskiej pływalni „Orka”. Dla uzupełnienia dodajemy, 
że oprócz bohatera publikacji i wspomnianego Tade-
usza Denisiewicza, współzałożycielem sochaczewskie-
go WOPR był także Bogumił Gajda.

Katarzyna Grzybowska-Franc wygrała wszystkie swoje mecze
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