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U nas
przeczytasz:

Blisko 800 osób uczestniczyło w jubileuszu 90-lecia LO im. F. Chopina. Połowa z nich bawiła się później 
na balu absolwentów. Byli wśród nich zarówno osiemdziesięcio-, jak i trzydziestolatkowie. Spotkania po 
latach dostarczyły wielu niezapomnianych wzruszeń

Zawsze czułam się Polką
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Program miejskich obchodów
więcej strony 12, 13

Na początku listopada miną dwa lata odkąd Oksana Chaliłowa, z domu 
Wasilewska, mieszka wraz z rodziną w Sochaczewie. Przyjechała do 
Polski z Kazachstanu, gdzie w latach 30. XX w. wywieziono jej przodków

 strona 24

Wielki jubileusz LO
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Z PIERWSZEJ RĘKI

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

Jakość wody tra� ającej do naszych 
kranów jest stale kontrolowana. 
Szczegółowe badania wykonywa-
ne są na miejscu, w Laboratorium 
Wodno-Ściekowym sochaczew-
skiego ZWiK. Latem odbyła się w 
nim tzw. ocena w nadzorze prze-
prowadzona przez audytorów Pol-
skiego Centrum Akredytacji. Już 
wiemy, że laboratorium wypadło 
więcej niż dobrze.

Podczas dwudniowego audy-
tu eksperci PCA oceniali po-
prawność działania systemu za-
rządzania funkcjonującego w 
laboratorium od 2007 roku. 
Oceniona została prawidłowość 

realizacji badań z dotychczaso-
wego zakresu akredytacji labo-
ratorium oraz nowo wdrożone 
metody, zgłoszone przez labora-
torium do rozszerzenia zakresu 
akredytacji. Ostatecznie, audy-
torzy Polskiego Centrum Akre-
dytacji stwierdzili, że laborato-
rium posiada kompetencje do 
realizacji wszystkich tych badań. 

W ostatnim czasie PCA 
wydało dokument poświadcza-
jący rozszerzony zakres akredy-
tacji sochaczewskiego laborato-
rium, co oznacza, że jednostka 
może stosować trzy dodatko-
we metody badawcze dotyczące 
wody do spożycia 

- Kolejny rok z rzędu Pol-
skie Centrum Akredytacji bar-
dzo dobrze oceniło funkcjo-
nowanie laboratorium, nie 
wskazało żadnych niezgodno-
ści ani obszarów wymagają-
cych doskonalenia. Cieszy fakt, 
że działania spółki są docenia-
ne przez niezależnych eksper-
tów - mówi dr inż. Joanna Ta-
bara, kierownik laboratorium. 

Przy okazji dodajmy, że w 
Laboratorium Wodno-Ścieko-
wym Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Sochaczew Sp. z 
o. o. można wykonać badania 
mikrobiologiczne i � zykoche-
miczne wody z własnego ujęcia. 

Próbkę do badań mikrobiolo-
gicznych, koniecznie we wcze-
śniej pobranej z laboratorium 
butelce, można dostarczyć od 
poniedziałku do środy, między 
godziną 7.00 a 10.00. Natomiast 
próbkę do badań � zykoche-
micznych wystarczy dostarczyć 
w butelce po niegazowanej wo-
dzie mineralnej, od poniedział-
ku do piątku, również między 
7.00 a 10.00. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji do-
tyczących badań, należy kon-
taktować się bezpośrednio z 
laboratorium pod numerem te-
lefonu 46 811 15 96.

Monika Gadzińska

Z rozszerzonym zakresem akredytacji

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

W listopadzie radni zde-
cydują, czy w wielolet-
nim Planie Gospodarki Ni-
skoemisyjnej znajdzie się 
nowe zadanie, kosztujące 
w pierwszym etapie ok. 10 
mln złotych. To właśnie ba-
dawczy odwiert, który mia-
sto chce wykonać w okolicy 
ul. Trojanowskiej, na terenie 
użytkowanym przez ZKM i 
ZGK. Jak mówi burmistrz 
Piotr Osiecki, miasto celuje 
w słodką wodę, w pokłady z 
okresu kredy, leżące na głę-
bokości 1400-1600 metrów.

- Woda spod ziemi wy-
korzystywana byłaby do 
ogrzewania mieszkań po-
przez specjalny system 
pomp odzyskujących ener-
gię. Schłodzona z 40 do oko-
ło 15 stopni mogłaby tra� ć 
do stacji uzdatniania, a na-
stępnie do naszych kranów. 
Nie chcemy gorącej, lecz za-
solonej wody z niższych po-
kładów, bo tę, po odebraniu 
ciepła, trzeba z powrotem 
wtłoczyć pod ziemię, a to 
bardzo kosztowny i trudny 
technicznie zabieg – wyja-
śnia Piotr Osiecki.  

Ciepło pod stopami
Jak twierdzą eksperci, w 
większości obszar woje-
wództwa mazowieckiego 
położony jest w okręgu geo-

termalnym grudziądzko-
-warszawskim. Okręg ten 
charakteryzuje się wodami 
geotermalnymi o tempera-
turze sięgającej nawet ponad 
100°C. Najkorzystniejsze 
warunki do wykorzystania 
energii geotermalnej wystę-
pują w powiatach płockim, 
żuromińskim, płońskim, 
sierpeckim, sochaczewskim 
i żyrardowskim. Sochaczew, 
obok m.in. Żyrardowa, Go-
stynina i Płocka wymienia 
się w gronie tych, w których 
istnieją dobre warunki do 
budowy systemów geoter-
malnych. 

- Gdyby udało się zdobyć 
dziesięciomilionową dotację 
z NFOŚIGW, przed miastem 
bardzo długa droga. Pierwszy 
krok to opracowanie projektu 
robót geotermalnych, zgoda 
marszałka województwa na 
tego rodzaju prace i przygoto-
wanie studium wykonalności. 
Trzeba dokładnie przeanali-
zować opłacalność wykorzy-
stania energii geotermalnej, 
zrobić badania wielkości za-
sobów, ustalić głębokość za-
legania warstw z ciepłą wodą, 
poznać skład chemiczny wód i 
zdolność złoża do oddawania 
energii – wylicza burmistrz.

Wbrew pozorom prace nad 
wykorzystaniem ciepła spod 
ziemi nie są w planach miasta 
niczym nowym. Założenia tego 
typu znalazły się w uchwalo-
nym przez radnych, w grudniu 
2015 roku, Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Znajdziemy je 
także, jako jeden z celów strate-
gicznych, w uchwalonej w maju 
br. Strategii Rozwoju Miasta.  

Taniej i ekologicznie
Unijne normy ekologiczne 
z pewnością nie będą łago-
dzone, lecz zaostrzane, dla-
tego samorządy już dziś 
muszą myśleć o wykorzy-

staniu odnawialnych źró-
deł, najbardziej bezpiecz-
nych i przyjaznych dla 
środowiska, tanich oraz ak-
ceptowanych przez lokalne 
społeczności.

- Od około ośmiu lat 
nasze kotłownie korzysta-
ją z gazu ziemnego, nie-
porównywalnie bardziej 
ekologicznego paliwa niż 
stosowany wcześniej węgiel. 
Ciepło z wnętrza ziemi nie 
zastąpi tradycyjnych źródeł, 
ale wzmocni nasz miejski 
system grzewczy. Nie moż-
na uzależniać się od jedne-
go paliwa, jednego źródła. 
Dziś mamy dwa, tj. gaz sie-
ciowy oraz olej, na który 
możemy szybko przejść w 
razie niekorzystnych zmian 
na światowych rynkach. W 
perspektywie kilku lat od-
wiert pozwoli nam obniżyć 
o 10 procent ceny ciepła i 
dodatkowo ograniczyć o ok. 
30 procent emisję dwutlen-
ku węgla – zaznacza Piotr 
Osiecki. 

Projekt ma przeprowa-
dzić spółka Geotermia Ma-
zowiecka, w której udziały 
ma Sochaczew oraz spółka 
PEC. Harmonogram prac 
obejmuje lata 2017-2020. 
Decydujący wpływ na po-
wodzenie projektu będzie 
mieć decyzja Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska o przyznaniu miastu 
dotacji na badania.

Wody termalne w Sochaczewie?
W ramach ogólnopolskiego projektu badawczego Sochaczew przymierza się do wykonania odwiertu geotermalnego. 
Zadanie jest ambitne, ale, jak zapewnia ratusz, jego koszty w pełni ma pokryć dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Wydobyta spod ziemi woda ma posłużyć do ogrzewania mieszkań, a po uzdatnieniu trafi ć do naszych 
kranów. Burmistrz liczy, że dzięki temu stawki za dostarczane ciepło spadną o około 10 procent. 

KONDOLENCJE

Barbarze Dąbrowskiej
Wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy
Z powodu śmierci 

Taty
Składają koleżanki i koledzy
z Powiatowego Zarządu Dróg 

w Sochaczewie
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WAŻNY TEMAT

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Most położony jest w śladzie 
drogi wojewódzkiej nr 705, a 
za jego przebudowę odpowia-
da Mazowiecki Zarząd Dróg. 
W tym roku samorząd woje-
wództwa prowadził remonty 
dwóch rond na terenie Socha-
czewa - na skrzyżowaniu ul. 
Piłsudskiego z Żyrardowską i 
w Chodakowie na skrzyżowa-
nia ul. Wyszogrodzkiej i Cho-
dakowskiej. Wyjaśnienia, że 
równoległy remont w trzecim 
punkcie miasta jeszcze bar-
dziej utrudniłby komunika-
cję, wydawały się więc w peł-
ni uzasadnione. 

Plany inwestycyjne zwią-
zane z przebudową mostu zo-
stały zatem przełożone na póź-
niej. Tymczasem konstrukcja 
przeprawy ulega szybkiej de-
gradacji. 8 lipca wprowadzono 
tam ograniczenie nośności do 
10 ton. Decyzję o tym, w trybie 
pilnym, podjął Wojewódzki In-
spektor Nadzoru Budowlane-
go, zaniepokojony stanem tech-
nicznym przeprawy.

Firmy bez objazdu
Boryszew jest przemysłową 
dzielnicą miasta. Przy ulicach 
Inżynierskiej i Kościńskiego 
funkcjonuje kilka dużych, za-
trudniających nawet kilkaset 
osób zakładów. Na tym tere-
nie działa spółka Sarens Pol-
ska świadcząca usługi dźwi-
gowe, Energop produkujący 
metalowe zbiorniki, silosy i 
kominy, � rma Best-Chem zaj-
mująca się sprzedażą kompo-
nentów chemicznych, przed-
siębiorstwa Biopallets i Wavin 
Polska oraz Buszrem pro-
dukujący kostkę brukową i 
wielkogabarytowe prefabry-
katy żelbetowe. Wszystkie te 
przedsiębiorstwa 8 lipca zo-
stały z dnia na dzień odcię-
te od świata, bo z mostu na 
Pisi nie mogły już korzystać 
tiry. Z inicjatywy burmistrza 
w Urzędzie Miejskim odby-
ło się kilka spotkań poświęco-
nych kondycji mostu, planom 
MZDW wobec niego oraz 

najpilniejszej sprawie - wy-
znaczeniu objazdów dla tirów. 
Brali w nich udział przedsta-
wiciele � rm z Boryszewa, wła-
dze miasta, dyrektor Rejonu 
Drogowego MZDW w Gro-
dzisku Mazowieckim, Kon-
rad Ziółkowski, wójt gminy 
Nowa Sucha Maciej Mońka, 
radny sejmiku Adam Orliński 
i nadzorująca organizację ru-
chu na terenie miasta starosta 
sochaczewski Jolanta Gonta.

- Przedstawiciele zarządcy 
drogi tłumaczą, że stan tech-
niczny mostu skłonił MZDW 
do ograniczenia ruchu na 
przeprawie. Rozumiemy to, 
ale oczekujemy konkretnych 
działań. Zadaniem miasta jest 
dbanie o to, aby południowa 
cześć Sochaczewa była dobrze 
skomunikowana z centrum i 
innymi jego częściami, a uli-
ca 15 Sierpnia to jedyna dro-
ga. Po otwarciu ronda przy Li-
cealnej, Zakład Komunikacji 
Miejskiej w minionym tygo-
dniu wrócił do dawnego roz-
kładu jazdy, skierował na trasy 
do Malesina i Energomontażu 
małe autobusy o masie poniżej 
10 ton. Niestety, zarządca drogi 
do tej pory nie przedstawił pla-
nu zmiany organizacji ruchu 
dla przedsiębiorców - komen-
tuje zastępca burmistrza Da-
riusz Dobrowolski.

MZDW w porozumie-
niu z GDDKiA ustalił ob-
jazdy dla kierowców jadą-
cych w kierunku Łowicza 
drogą krajową nr 92 (daw-
na „2” do Poznania), dla ja-
dących do Skierniewic dro-

gą krajową nr 70. Niestety 
korzystając z tych objaz-
dów kierowcy nadrabiają 
ok. 50 km. Docelowy objazd 
dla ciężkiego transpor-
tu miał przebiegać droga-
mi wojewódzkimi, lecz do 
tej pory MZDW nie przed-
stawił propozycji zmiany w 
organizacji ruchu. Dodat-
kowym problemem jest też 
to, że trwa obecnie remont 
drogi wojewódzkiej z So-
chaczewa, przez Bolimów 
do Skierniewic, a GDDKiA 
zapowiada, że wkrótce roz-
pocznie przebudowę ronda 
przy ul. Żyrardowskiej, na 
obwodnicy miasta.

W oczekiwaniu 
na przetarg
Tymczasem, żeby ograniczyć 
przejazd dużym samocho-
dom, na moście na Pisi od bli-
sko roku stoją barierki zwęża-
jące pasy ruchu. Ograniczenia 
nie są respektowane przez 
część kierowców, a ciężarów-
ki i tak przejeżdżają przez 
przeprawę, co doprowadziło 
do uszkodzenia barier i nie-
jednego auta. MZDW planu-
je wkrótce postawić na moście 
specjalne zakotwiczone zna-
ki, pasy ruchu nadal pozosta-
ną zwężone.

Problem zostanie rozwią-
zany dopiero wiosną. Samo-
rząd wojewódzki zabezpieczył 
na budowę nowego mostu 6,5 
mln zł, w tym 1,5 mln na bu-
dowę tymczasowej przepra-
wy. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, powsta-

nie ona w marcu. Na począt-
ku jednak, żeby inwestycja w 
ogóle mogła ruszyć, niezbęd-
ne jest ogłoszenie przetargu 
na wyłonienie wykonawcy. 

- Aktualnie w opra-
cowaniu jest specy� kacja 
istotnych warunków zamó-
wienia niezbędna do ogło-
szenia przetargu. Planuje-
my, że rozpoczęcie naboru 
ofert nastąpi w ciągu 2-3 ty-
godni - poinformowała nas 
rzecznik prasowy MZDW, 
Monika Burdon.

Jeśli terminy zostaną do-
trzymane, to rozstrzygnięcie 
przetargu i podpisanie umowy 
z wykonawcą powinno nastą-
pić na przełomie roku. Inwe-
stycja zakłada na początku bu-
dowę przeprawy tymczasowej, 
która będzie się znajdować po 
prawej stronie obecnego mo-
stu, jadąc w kierunku Malesi-
na. Stawianie konstrukcji ma 
potrwać ok. dwóch miesięcy, 
co oznacza, że korzystanie z 
niej będzie możliwe prawdo-
podobnie na początku mar-
ca przyszłego roku. Co ważne, 
według zapewnień zarządcy, 
na zastępczej przeprawie nie 
będzie obowiązywało dotych-
czasowe ograniczenie tonażu 
dla samochodów. 

Kolejną czynnością bę-
dzie rozebranie istniejącej 
od 1926 i rozbudowanej w 
1947 roku przeprawy. W jej 
miejsce ma powstać nowy 
most łukowy o najwyższej 
skali obciążeń i nośności. 
Budowa potrwa około roku 
i będzie kosztować 5 mln zł. 

Jak informuje spółka Kole-
je Mazowieckie, w najbliż-
szych tygodniach pojawią 
się dość istotne zmiany w 
rozkładzie jazdy pociągów, 
a część z nich dotyczyć ma 
trasy Warszawa - Socha-
czew - Łowicz. 

Zmiany są spowodowane 
pracami modernizacyjnymi 
prowadzonymi przez spół-
kę PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. W związku z tym, 
jak ostrzegają Koleje Mazo-
wieckie, część pociągów bę-
dzie odwołana, część zmie-
ni godziny kursowania.

Oto dane na temat 
utrudnień na linii nr 3 War-
szawa - Łowicz:

 w okresie 18 - 30 paź-
dziernika wystąpią utrud-
nienia w ruchu pociągów ze 
względu na remont wiaduk-

tu pomiędzy stacjami War-
szawa Włochy - Gołąbki;

 w dniach 4 listopada 
(od godz. 20.00) do 7 listopa-
da (do godz. 4.00), a także od 
18 listopada (od godz. 20.00) 
do 21 listopada (do godz. 
4.00) - będzie zamknięty je-
den tor na odcinku Błonie - 
Ożarów Mazowiecki; 

 w dniach 25 listopada 
(od godz. 22.00) do 28 listo-
pada (do godz. 4.00), a tak-
że od 2 grudnia (od godz. 
22.00) do 5 grudnia (do 
godz. 4.00) zamknięty bę-
dzie odcinek Sochaczew - 
Teresin Niepokalanów. 

Szczegółowy rozkład jazdy 
znajduje się na stronie www.
mazowieckie.com.pl w za-
kładce „Tabele rozkładów jaz-
dy”. Informacje o rozkładzie są 
dostępne także pod numerem 
call center 22 364-44-44.

Będzie nowy most na Pisi
Most na Pisi w Boryszewie jest w opłakanym stanie. Jego administrator, Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, zapowiada na początek budowę nowej, tymczasowej przeprawy. Nastąpi to jednak 
nie wcześniej niż wiosną przyszłego roku. Do tego czasu użytkownicy mostu muszą uzbroić się w 
cierpliwość i dostosować do ograniczenia nośności konstrukcji do 10 ton. W listopadzie ma zostać 
ogłoszony przetarg na budowę docelowej przeprawy. MZDW odłożył na nią 5 mln zł. 

Kłopot z pociągami

Poseł Małecki interweniuje 
w sprawie przejazdu kolejo-
wego na styku ulic Chopina 
i 600-lecia. W tej sprawie o 
pilne działanie zwrócił się 
do marszałka Mazowsza 
Adama Struzika. 

Z każdym rokiem w mieście 
przybywa ścieżek rowero-
wych. Ich odcinki znajdują 
się m.in. przy ul. Olimpij-
skiej, Traugutta, Staszica i  w 
pasażu Duplickiego. Wkrót-
ce oddana będzie do użyt-
ku ścieżka na moście, a w 
ciągu dwóch-trzech lat pasy 
dla rowerów znajdą się tak-
że przy Trojanowskiej, Cho-
pina, Chodakowskiej, na na-
stępnym odcinku Płockiej 
(ścieżka dojdzie do ul. Cheł-
mońskiego). Miłośnicy jed-
nośladów doceniają, że ła-
twiej i bezpieczniej dojechać 
po nich do pracy oraz szko-
ły. O rosnącej popularności 
rowerów świadczy też liczba 
uczestników trzech rajdów 
organizowanych corocznie 
przez miasto i powiat. Na 
każdą z imprez zgłasza się od 
600 do nawet 1000 chętnych. 

Co przeszkadza rowe-
rzystom na co dzień? Na 
pierwszy plan wyłania się 
jedno miejsce, które przy-
sparza rowerzystom proble-
mów. To przejazd kolejowy 
na tzw. Kistkach, w śladzie 
drogi wojewódzkiej 705 (uli-

ca Chopina). Sprawą zain-
teresował się poseł Maciej 
Małecki, współorganizator 
rajdu im. Tadeusza Kraw-
czyka. 

- Przejazd na Kistkach 
jest niebezpieczny. Osobiście 
widziałem, ile problemów 
stwarza użytkownikom jed-
nośladów. Dochodzi tam na-
wet do upadków, a żeby ich 
uniknąć trzeba się zatrzy-
mać i przejść przez przejazd. 
Rowerzyści muszą bardzo 
uważać na swoje bezpie-
czeństwo nawet przy małych 
prędkościach – mówi poseł 
Maciej Małecki.

Drogą zarządza Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, który bezpośred-
nio podlega marszałkowi 
województwa, dlatego po-
seł Małecki wystosował w 
tej sprawie pismo do Ada-
ma Struzika. Zwraca w nim 
m.in. uwagę, że szczególnie 
niebezpieczny dla rowerzy-
stów jest najazd na tory w 
kierunku centrum miasta. 
Przypomina, że tory należą 
do kolei wąskotorowej, która 
również jest jednostką pod-
ległą samorządowi Mazow-
sza. Na koniec prosi o pilne 
podjęcie czynności zmierza-
jących do poprawy bezpie-
czeństwa w tym miejscu. 

Do sprawy powrócimy w 
jednym z kolejnych wydań. 

Piotr Kierzkowski

Niebezpieczny przejazd 
w Kistkach
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Piotr Gajewski: Panie 
burmistrzu, przydałyby 
się stojaki na rowery na 
ulicach w strefi e płatnego 
parkowania, przy rynku i 
ulicy Żeromskiego, a także 
utworzenie płatnych miejsc 
parkowania przy ulicy 1 
Maja, aż do skrzyżowania. 
Panie Piotrze, zapewniam, 
że miasto pamięta o rowe-
rzystach. Jeszcze w tym roku zostaną zainstalowane cztery 
nowe stojaki na rowery. Jeśli zaś chodzi o rozszerzenie 
strefy płatnego parkowania, to na razie testujemy jej nowy 
obszar w rejonie targowiska przy ul. Pokoju i Żeromskiego. 
Zbieramy też opinie od mieszkańców o wprowadzeniu 
parkomatów w innych częściach miasta. Weźmiemy Pana 
sugestię pod uwagę. 

Ewa Orzechowska-Dudek: W ubiegłym roku, prawdopo-
dobnie w grudniu, podczas spotkania z mieszkańcami 
dzielnicy Malesin, obiecał Pan, że w 2016 roku położo-
ny zostanie asfalt na nowym osiedlu Malesin m.in. na 
ul. Kawalerzystów. Minęło lato (jakże sprzyjające takim 
pracom) i niebawem zacznie się zima. Rozmawialiśmy 
wtedy, że po większych opadach po tej ulicy jeździ się 
jak po namoczonej gąbce. Czy ma Pan zamiar dotrzy-
mać danego wtedy słowa? Czy położenie asfaltu na 
naszym osiedlu jest zaplanowane? Jeśli tak, to kiedy?  
Szanowna Pani Ewo, temat nowego asfaltu na ulicy Kawa-
lerzystów jest jak najbardziej aktualny. Pracownicy Wydziału 
Infrastruktury Miejskiej przeanalizowali sytuację w tej części 
miasta. Myślę, że zaproponowane rozwiązanie będzie 
dla Pani i pozostałych mieszkańców korzystniejsze niż 
sama nakładka asfaltowa. Miasto przeprowadzi inwestycję 
kompleksowo w 2017 roku, najpierw wybudowana zostanie 
kanalizacja sanitarna i deszczowa, dopiero na koniec 
wylany asfalt (mamy gotowy projekty odwodnienia nie tylko 
ulicy Kawalerzystów, ale też sąsiedniej, generała Stanisława 
Maczka). Taka kolejność prac  sprawi, że mieszkający w 
rejonie ulicy Kawalerzystów będą mogli cieszyć się w pełni 
uzbrojoną i utwardzoną drogą.

Krzysztof Modrzejewski: Mam pytanie, co stoi na 
przeszkodzie w remoncie ul. Narutowicza? Przecież to 
centrum coraz ładniejszego Sochaczewa, a ta ulica jest 
z czasów Gierka. To jest raptem 200 m, a ile by zyskało 
miasto na wyglądzie. Chodniki są okropne, jezdnia 
nadaje się do frezowania i nowej wylewki, a przy okazji 
powstałyby nowe miejsca postojowe. (…) Dzięki za 
odpowiedź. 
Szanowny Panie Krzysztofi e, stan sochaczewskich dróg jest 
mi doskonale znany. Przypomnę, że w naszym mieście od 
pięciu lat prowadzimy duży program „Drogi zamiast błota”. 
Jego głównym celem jest wyeliminowanie w pierwszej kolej-
ności dróg gruntowych, sukcesywne utwardzanie tłuczniem 
i asfaltem poszczególnych ulic osiedlowych. Pozostałe uli-
ce, które są już „w asfalcie”, tak jak przywołana przez Pana 
ulica Narutowicza, nie są i nie będą zapomniane. Przypo-
mnę tylko, że w najbliższych dwóch latach chcemy wspólnie 
z powiatem i MZDW przebudować drugi odcinek Płockiej, 
Trojanowską, Chopina, Chodakowską, część 15 Sierpnia i 
Licealną. To wielomilionowe inwestycje. Jeśli chodzi o ul. 
Narutowicza, to Wydziału Infrastruktury Miejskiej prowadzi 
obecnie analizę drogowych usprawnień w tej części miasta, 
tak by nie tylko poprawić stan nawierzchni głównych dróg, 
ale również ułatwić kierowcom korzystanie ze znajdujących 
się w centrum lokali użytkowych.

Pytania burmistrzowi 
Piotrowi Osieckiemu można zadawać 

na portalu Sochaczew.pl

ZAPYTAJ 
BURMISTRZA

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Przede wszystkim do budżetu 
wprowadzono 243,5 tys. zł zwięk-
szonej subwencji oświatowej i 100 
tys. zł wpływów ze Strefy Płat-
nego Parkowania, które od razu 
przeznaczono na pokrycie kosz-
tów związanych z jej utrzyma-
niem. Na miejskie konto wpłynęło 
52,7 tys. zł z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska na opra-
cowanie planu gospodarki nisko-
emisyjnej, 50 tys. zł darowizny 
od � rmy Carrefour przeznaczo-
nej na budowę chodnika przy ul. 
Warszawskiej oraz 41,5 tys. zł uzy-
skane z dzierżawy miejskich tere-
nów w czasie Dni Sochaczewa. Na 
inne zadania burmistrz mógł roz-
dzielić 30 tys. zł zaoszczędzone na 
projekcie przebudowy ul. Choda-
kowskiej i 22,5 tys. na projekcie re-
witalizacji terenów nad Utratą, po-
nieważ wyłonione w przetargach 
biura opracują te materiały taniej 
niż pierwotnie zakładano. 

Na tej samej sesji zwiększo-
no wydatki miasta m.in. na: as-
faltowanie ulic i tłuczniowanie 
dróg (351 tys. zł),  dodatkowe pra-
ce budowlane w rejonie mostu na 
Bzurze (300 tys. zł), dożywianie 
najuboższych oraz zapewnienie 
schronienia i noclegów osobom 
bezdomnym (87 tys. zł), pobyt 
podopiecznych w domach pomo-
cy społecznej (20,3 tys. zł).

Na sesję wróciła sprawa bu-
dowy nowej siedziby Komen-
dy Powiatowej Policji w Socha-
czewie. Burmistrz zaproponował 
radnym w czerwcu, aby przezna-
czyli na ten cel 100 tys. zł, a na 
ostatniej sesji kolejne 80 tys. zł. 
Wszyscy radni byli „za”.  

Zwery� kowano kwoty dota-
cji przyznanych ratuszowi na prze-

łomie 2015 i 2016 roku na remont 
mostu na Bzurze oraz umocnie-
nie skarpy w rejonie ul. Traugutta. 
W przypadku mostu rządową do-
tację zmniejszono z 3 do 1,9 mln zł, 
gdyż wyłoniony w przetargu wy-
konawca podjął się tego zadania za 
3,7 mln zł, a program budowy dróg 
zakłada udzielenie wsparcia po-
krywającego maksymalnie do 50 
proc. kosztów inwestycji. Podob-
nie w przypadku skarpy Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 

przyznał miastu 10 mln zł dota-
cji, lecz faktycznie na umocnienie 
osuwiska na tyłach cmentarza po-
trzebne będzie znacznie mniej pie-
niędzy. Dotacja z NFOŚiGW wy-
niesie 4.566.000 zł. 

- Mamy powody do radości 
i dumy, bo od początku roku na 
konto miasta, w formie różnych 
dotacji, wpłynęło ponad 10,5 mln 
zł. Za pozyskane pieniądze umac-
niamy skarpę za cmentarzem, bu-
dujemy kanalizację deszczową w 

Chodakowie, remontujemy most. 
Dzięki nim możemy więcej środ-
ków z budżetu przeznaczać choć-
by na program „Drogi zamiast 
błota”. Pierwotnie odłożyliśmy na 
ten cel 1,5 mln zł, w trakcie roku 
zasililiśmy program dodatkowym 
milionem, a teraz jeszcze kwo-
tą 351 tysięcy. Łącznie wydatki na 
poprawę stanu technicznego osie-
dlowych ulic zwiększyliśmy dwu-
krotnie, do 3 mln złotych - mówi 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Pieniądze na drogi i komendę
Wracamy jeszcze do ostatniej, wrześniowej sesji Rady Miejskiej, w trakcie której dokonano 
znaczących zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodatkowe 
pieniądze trafi ły m.in. na asfaltowanie osiedlowych ulic oraz budowę komendy policji.

Dotacje pozyskane przez miasto w 2016 r.
4.566.000 zł - dotacja z NFOŚiGW na wzmocnienie skarpy przy ul. Traugutta
1.900.000 zł - dotacja z rządowego programu remontu dróg na remont mostu, prawoskręt w Gawłowską 
1.569.800 zł - refundacja części kosztów poniesionych na remonty ul. Traugutta i Warszawskiej (z lat 2008-2010) 
1.490.000 zł - dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Kolejowej
380.000 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont piwnic SCK Boryszew
261.400 zł - refundacja części wydatków za realizację projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji”
192.000 zł - z programu MALUCH Ministra Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie integracyjnego 
żłobka miejskiego
60.750 zł - z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na refundację kosztów zatrudnienia asy-
stentów rodziny w MOPS
52.700 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej
40.000 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum Ziemi Sochaczewskiej na drugi 
etap modernizacji wystawy stałej o polu bitwy 
40.000 zł - z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na organizację XVI Mazowieckiego Prze-
glądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy
18.970 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na akcję usuwania azbestu z terenu miasta

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta informuje, 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Sochaczewie wywieszony został wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do wynajęcia:

- lokalu użytkowego o pow. 18,02 m2 w budynku przy 
ul. Staszica 50 - Zarządzenie Nr 225/16 z dnia 11.10.2016 r.

KOMUNIKATY
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Dzięki kontaktom z Polsko-
-Ukraińską Izbą Gospodarczą, 
Instytutem Badań nad Demo-
kracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym, Sochaczew od-
wiedziła delegacja samorzą-
dowców i działaczy społecz-
nych z ukraińskiej Odessy. 
Wzięli oni udział w spotkaniu 
poświęconym trzeciemu sek-
torowi, które przygotował 
Wydział Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Organizacji Pozarzą-
dowych UM.

Wizyta była elementem pro-
gramu „Dobre Rządzenie w 
Odessie. Budowanie współpra-
cy NGO z administracją mia-
sta”. W skład delegacji weszli 
m.in. pracownicy tamtejsze-
go ratusza, członkowie zrzesze-
nia prawników, stowarzyszenia 
przedsiębiorców czy komi-
sji lustracyjnej. Goście z Ukra-
iny mieli okazję poznać róż-
ne aspekty współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowy-
mi. Byli pod wrażeniem kwot, 
jakie tra� ają do sochaczewskich 
stowarzyszeń i fundacji,  a tak-

że nieznanych im do tej pory 
form wsparcia, jak np. darmo-
we udostępnianie miejskich 
obiektów na potrzeby organiza-
cji. W 2015 roku ratusz skiero-
wał do trzeciego sektora prawie 
1,3 mln zł. Kwota ta sukcesyw-
nie rośnie. Wiele pytań doty-
czyło konsultacji społecznych, 
które w ukraińskich realiach 
dopiero są wprowadzane w re-
lacjach władza-obywatele, tym-
czasem u nas nie są one niczym 
nadzwyczajnym.

10-osobowa delegacja inte-
resowała się rozwiązaniami w 
zakresie Sochaczewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, do� -
nansowaniami zewnętrznymi, 
które pozyskuje Urząd Miasta, 
wsparciem oferowanym oso-
bom starszych, dzieciom czy 
mieszkańcom w trudnej sytu-
acji losowej, rolą  Sochaczew-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Sochaczew-
skiej Rady Sportu. Gości intere-
sowały również zasady podziału 
funduszy między 80 organizacji 
pozarządowych działających w 
naszym mieście. (ap)

Most na � niszu

Samorządowcy z Ukrainy 
uczą się współpracy z NGO

Trwa budowa chodnika 
przy ul. Warszawskiej. 
Nową kostką wyłożono już 
prawie cały odcinek od to-
rów kolejki wąskotorowej 
aż do budynku gminy So-
chaczew.

- Prace postępują w do-
brym tempie. Przy wy-
konanym odcinku trwa 
porządkowanie zieleni. Wy-
konawca uzupełnia wła-
ściwie już tylko niewielkie 
fragmenty, które wyma-
gały nieznacznych korekt 
w przygotowanym projek-
cie – powiedział nam Piotr 
Kierzkowski, rzecznik pra-

sowy burmistrza Piotra 
Osieckiego.

Chodnik powstaje dzięki 
decyzji radnych miasta, któ-
rzy przychylili się do wnio-

sku burmistrza o przekazanie 
na ten cel 250 tys. zł oraz do-
datkowych 110 tys. na oświe-
tlenie drogi (lampy staną na 
całej długości ulicy do granic 

miasta). Jak argumentowano, 
obok samochodów chodzą 
piesi, narażając się na potrą-
cenie, a ciemny odcinek drogi 
jest wyjątkowo niebezpieczny.

Nowy chodnik biegnie 
po lewej stronie jezdni, idąc 
z miasta do Sonaty. Dodat-
kowo obok niego zapla-
nowano oddzielny pas dla 
rowerów. Do wykonania in-
westycji dorzuciła się rów-
nież � rma Carrefour, prze-
kazując do budżetu miasta 
50 tys. zł darowizny.

Ratusz przewiduje, że 
prace na Warszawskiej zo-
staną zrealizowane do koń-
ca roku. (seb)

Z centrum miasta aż do Sonaty Podczas ostatniego spotkania 
„Kącika Rodzinnego” uczest-
niczki mogły porozmawiać z 
położną Marzeną Ogrodow-
ską, na co dzień pracującą w 
warszawskim Szpitalu Kli-
nicznym przy ul. Karowej.

18 października panie dowie-
działy się, jak dbać o siebie, 
na co zwrócić uwagę, a czego 
nie wolno bagatelizować jeżeli 
chodzi o sprawy kobiece. Pro-
wadząca odpowiadała na licz-
ne pytania zgromadzonych, 
rozwiewała wątpliwości i pod-
powiadała rozsądne rozwiąza-
nia. 

Następne spotkanie zapla-
nowano już na wtorek 25 paź-
dziernika. O godz. 16 gościem 

w MOPS będzie ponownie 
Marta Żakowska, kosmetycz-
ka-wizażystka, właścicielka so-
chaczewskiego Studia Holly-
wood Star. Będą to już ostatnie 
zajęcia z serii spotkań tema-
tycznych w „Kąciku”. (ap)

Położna na zajęciach 
„Kącika Rodzinnego”

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Most był zamknięty dla samo-
chodów przez ostatni tydzień. 
Wyłączenie ruchu na przepra-
wie wprowadzono w piątkowy 
wieczór 14 października. Jego 
ponowne otwarcie nastąpiło w 
sobotnie południe 22 paździer-
nika. Prace na moście trwały 
dłużej niż pierwotnie zakłada-
no. Przyczyną była niesprzyja-
jąca pogoda, a konkretnie ob� te 
opady deszczu. 

Zaplanowane prace związa-
ne z izolacją konstrukcji, w tym 
układaniem warstw żywicz-
nych, musiały się przedłużyć. 
Były one wykonywane w krót-
kim czasie i nie mogły przebie-
gać przy padającym deszczu. 
Następnie pracownicy wylali 
dwie warstwy asfaltu – wyrów-
nawczą i ścieralną. W newral-
gicznych punktach budowlańcy 
położyli także specjalne siat-
ki zabezpieczające asfalt przed 
pękaniem. Równocześnie eki-
py mostowe przygotowywały 
zbrojenia pod betonowe chod-
niki na obiekcie mostowym.

Pod koniec ubiegłego tygo-
dnia, w miejscach gdzie przęsła 
mostu oparte są na łożyskach, 
wykonawca wylał specjalną 
masę bitumiczną, która posiada 
określoną elastyczność. Utrzy-
manie decyzji o dalszym wy-
łączeniu mostu z ruchu było 

niezbędne, bowiem roboty od-
bywały się na całej szerokości 
przeprawy. Niestety, ze względu 
na warunki pogodowe, prace 
te również potrwały dłużej niż 
planowano. Padający w czwar-
tek i piątek deszcz powodował, 
że w miejscach dylatacji groma-

dziła się woda, która uniemoż-
liwiała uzupełnienie szczelin 
specjalistycznym asfaltem. 

Od minionej soboty na mo-
ście w dalszym ciągu obowią-
zuje ruch wahadłowy. Z prze-
prawy cały czas mogą korzystać 
piesi i rowerzyści.

W minionym tygodniu ekipy budowlane fi rmy Strabag, wykonawcy remontu mostu na 
Bzurze, prowadziły intensywne prace. W tym czasie przeprawa była zamknięta dla ruchu 
samochodowego. Inwestycja dobiega końca. Pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa. 
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Wydział Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Organizacji Pozarzą-
dowych UM zorganizował dla 
sochaczewskich organizacji bez-
płatne, otwarte dla wszystkich 
szkolenie dotyczące wydanego 
17 sierpnia ministerialnego roz-
porządzenia o nowych wzorach 
ofert. Spotkanie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem przedsta-
wicieli lokalnych NGO.

Szkolenie prowadził Andrzej 
Rybus-Tołłoczko, pełnomoc-
nik zarządu Fundacji KSK, któ-
ra zajmuje się przede wszystkim 

zapewnianiem merytorycznego 
wsparcia dla organizacji poza-
rządowych. Tym razem prezesi, 
skarbnicy, reprezentanci funda-
cji i stowarzyszeń mogli dowie-
dzieć się wszystkiego o nowych 
wzorach ofert, umów i sprawoz-
dań, jakie składają w urzędach 
miast i gmin, jeśli ubiegają się o 
dotacje z kasy samorządu.

- Jest wiele zmian i np. zło-
żenie oferty na starym formu-
larzu będzie skutkowało jej od-
rzuceniem - powiedziała nam 
Agata Kalińska, pełnomocnik 
burmistrza ds. współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi. - 
Z tego powodu w szkoleniu wzię-
li udział przedstawiciele niemal 
wszystkich liczących się w So-
chaczewie NGO.

Andrzej Rybus-Tołłoczko 
w swojej prezentacji poruszył 
m.in. takie tematy, jak: Oferta 
realizacji zadania publicznego, 
aspekty formalne wypełniania 
oferty, logika konstruowania 
oferty, rezultaty, mierniki - jak 
organizacja powinna to pla-
nować, tworzenie kosztorysu 
do oferty, załączniki do ofer-
ty. Umowa jako ramowy wzór, 

przedkładanie kosztorysu do 
oferty, możliwe przesunięcia 
środków, prawo zamówień pu-
blicznych, udowadnianie re-
zultatów, ochrona danych oso-
bowych, czy sprawozdanie z 
realizacji zadania publicznego, 
merytoryczne podsumowa-
nie, rezultaty jako główna część 
sprawozdania, rozliczenie fak-
tur, potwierdzenie rezultatów.

Nowe druki umów i spra-
wozdań obowiązywały będą od 
ogłoszenia następnego konkur-
su na wsparcie dla organizacji 
pozarządowych. (seb)

Przedstawiciele NGO uczyli się nowych wzorów umów

Trwa ogólnopolska kampania 
informacyjna Ministerstwa 
Finansów „Weź paragon ze 
sobą”, która ma uświadomić 
Polakom, z czym wiąże się nie-
wydawanie paragonów � skal-
nych na stacjach paliwowych i 
niezabieranie ich ze sobą, gdy 
je otrzymują. Jak przekonuje 
sochaczewski Urząd Skarbo-
wy, zostawianie paragonów 
skłania niektórych przedsię-
biorców do nadużyć, a rozra-
stająca się szara strefa osłabia 
polską gospodarkę. 

Jak zauważa Ministerstwo Fi-
nansów, jedną z najczęstszych 
nieprawidłowości na stacjach 
paliw jest niewydawanie pa-
ragonu nieuważnemu klien-
towi lub zbieranie nieodebra-
nych przez klienta paragonów 
� skalnych. Proceder ten może 
mieć dalsze konsekwencje po-
legające na wystawianiu tzw. 
„pustych” faktur służących 
potem m.in. sztucznemu za-
wyżeniu kosztów działalno-
ści gospodarczej oraz zwięk-
szaniu nienależnego podatku. 
Dokumenty te krążą między 
zaufanymi przedsiębiorcami, 
a takie działania ostatecznie 
godzą w uczciwych przedsię-
biorców, którym trudniej jest 
konkurować z oszustami osią-
gającymi nienależne korzyści.

- Chcemy uczulić podat-
ników na nadużycia związa-
ne z wyłudzaniem podatku 
VAT. Wystarczy, że każdy z 
nas tankując paliwo zabierze 
ze sobą paragon � skalny, by 
zapobiec takim sytuacjom - 
mówi wiceminister � nansów 
Leszek Skiba. 

Dzięki współpracy z orga-
nizacjami branżowymi: Polską 
Organizacją Przemysłu i Han-

dlu Na� owego oraz Polską Izbą 
Paliw Płynnych, na stacjach 
benzynowych należących do 
ich członków pojawiły się ma-
teriały informacyjne zachęca-
jące klientów do zabierania pa-
ragonów. Plakaty tra� ły też do 
urzędów i izb skarbowych w 
całej Polsce oraz na bilbordy 
stojące przy trasach zarządza-
nych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jak zapewnia minister-
stwo, działania informacyj-
ne są prowadzone równolegle 
z pracami nad ustawą o VAT 
i akcyzie, stanowiącej tzw. pa-
kiet paliwowy. Nowe rozwią-
zania ograniczą możliwość 
dokonywania oszustw podat-
kowych i przyczynią się do 
zwiększenia legalnej sprzeda-
ży paliw.

Ministerstwo apeluje, by w 
przypadku, gdy stwierdzimy, 
że sprzedawca nie wydaje para-
gonów lub zbiera wystawione i 
nieodebrane paragony � skalne, 
zgłosili te nieprawidłowości na 
numer bezpłatnej infolinii: 800-
807-007 lub adres e-mail: po-
wiadom_podatki@mf.gov.pl.

Kampania „Weź paragon” 
jest organizowana od 2002 
roku. Ma uświadamiać klien-
tom, że paragon � skalny to 
gwarancja uczciwości sprze-
dawcy odprowadzającego po-
datki do kasy państwa. Jeśli 
� rma handlowa lub usługowa 
nie wydaje paragonu, najpraw-
dopodobniej ukrywa obroty i 
uszczupla budżet państwa, a 
przecież z podatków utrzymy-
wana jest policja, straż, służ-
ba zdrowia, znaczna część pol-
skiej oświaty, budowane są 
drogi krajowe, dotowane ope-
ry, teatry, wyższe uczelnie itd. 
(opr. dw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Zaktualizowany przez ZWiK 
wieloletni plan rozwoju za-
kłada kontynuację wcze-
śniej zaplanowanych prac, 
jak choćby we wspomnia-
nych ulicach Kochanowskie-
go, Kraszewskiego, Lechic-
kiej i Langiewicza (kontrakt 
za ponad 500 tys.), ale też 
wprowadza nowe zadania. 
Spółka reaguje w ten sposób 
na zawierane przez ratusz (z 
MZDW czy powiatem) poro-
zumienia dotyczące przebu-
dowy centralnych dróg bie-
gnących przez Sochaczew. 

- Tak było w minionym 
roku w przypadku remontu 
ul. Staszica, gdzie na wymianę 
infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej ZWiK wyłożył nie-
mal 800 tys. zł. Zakład skorzy-
stał z okazji i przed ułożeniem 
asfaltu wymienił własne sie-
ci, by za kilka lat nie niszczyć 
nowej nawierzchni. Z tego sa-
mego powodu w 2017 roku 
największe nakłady pójdą na 
Chodaków – mówi burmistrz 
Piotr Osiecki.

Przypomnijmy, że wiosną 
miasto i Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich ustaliły, 
iż w Chodakowie w pierwszej 
kolejności należy wyremonto-
wać ulicę Chodakowską, na 
całej długości (rok 2017) oraz 
ulicę Chopina między ron-
dem Jana Pawła II a torami 
kolejki wąskotorowej (2018). 

W pierwszej z nich sieci są w 
dobrym stanie, nie wymaga-
ją poważnych nakładów. Zu-
pełnie inaczej sytuacja wyglą-
da w ulicy Chopina, dlatego 
w przyszłym roku najwięk-
szą inwestycją ZWiK-u będzie 
zaprojektowanie i wymiana 
wodociągu między rondem a 
Kistkami. To prawie 1,7 km 
rur. 

Wodociągi
Wymiana wodociągu w uli-
cy Chopina to oczywiście 
nie jedyny przyszłorocz-
ny projekt. Spółka planu-
je m.in. budowę, dobudowę 
lub wymianę wodociągów 
w ulicach Próżnej (130 m), 
Kochanowskiego, Leśmia-
na, Konopnickiej, ulicy 
Cmentarnej (100 m), 600-le-
cia i Długiej (400 m), Towa-
rowej, Łuszczewskich i Za-
łamanej (łącznie 200 m), 

Podgórnej oraz wymianę 
wodociągu biegnącego pod 
mostem w Chodakowie, w 
śladzie ulicy Brukowej. Jaką 
część z tych zamierzeń uda 
się zrealizować, trudno po-
wiedzieć, gdyż np. spółka 
musi poczekać do lutego na 
rozstrzygnięcie konkursu, 
w którym spodziewa się po-
nad 400 tys. zł zwrotu wy-
datków ponoszonych na 
wspomnianą już dobudowę 
sieci w ulicach Kochanow-
skiego, Kraszewskiego, Le-
chickiej i Langiewicza. 

Kanalizacja sanitarna
W opracowaniu są też wy-
liczone zadania dotyczą-
ce kanalizacji sanitarnej. 
Oprócz rozpoczynającej się 
w tym roku budowy prawie 
kilometra tej sieci w rejonie 
ulic Kochanowskiego i Kra-
szewskiego spółka chce za-

inwestować w ułożenie sa-
nitarki w al. 600-lecia oraz 
ul. Cmentarnej. 

Choć w ostatnich latach 
samorząd skupił się na bu-
dowie kanalizacji sanitar-
nej, wydał na ten cel ok. 110 
mln złotych i pokrył nią 95 
proc. obszaru miasta, dobu-
dowa i remonty infrastruk-
tury to niekończąca się pra-
ca. Teraz strategicznym 
celem zakładu jest skiero-
wanie wszystkich ścieków z 
miasta do oczyszczalni w al. 
600–lecia, jedynej w Socha-
czewie spełniającej unijne 
normy ekologiczne. Poważ-
ne koszty będą generowa-
ły wodociągi. Jak czytamy 
w Wieloletnim Planie Roz-
woju, blisko połowa ze 144 
km tej sieci powstała w la-
tach 60-80 XX wieku i czas 
myśleć o jej stopniowej wy-
mianie. 

ZWiK planuje nowe inwestycje
W listopadzie radni zajmą się zaktualizowanym Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do 2020 r. W przyszłym roku ZWiK, autor 
opracowania, chce przeznaczyć na inwestycje kilka milionów złotych. Dwa największe projekty 
to budowa sieci sanitarnej i wodociągu w rejonie ulic Kochanowskiego, Kraszewskiego, 
Lechickiej i Langiewicza oraz, co jest nowością, wymiana wodociągu w ul. Chopina. 

Zabierz paragon
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PAMIĘĆ
Odeszli od nas w minionym roku

Marian Kotus (25 grudnia 2015)
Aktywny działacz sochaczewskiego od-
działu Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych. Patriota, który dla wielu 
pokoleń był autorytetem i wzorem do 
naśladowania. Zmarł w wieku 86 lat.

Franciszek Wilczkowski (13 lipca)
Był pierwszym komandorem Rodzin-
nego Rajdu Rowerowego im. Tadeusza 
Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej. 
Niestrudzony promotor aktywnego 
tryby życia i piękna naszej małej ojczy-
zny. Odszedł w wieku 84 lat.

Juliusz Dworakowski (8 czerwca)
Przez prawie ćwierć wieku służył w 
policji, związany był z pionem kry-
minalnym sochaczewskiej KPP. Po 
przejściu na emeryturę zaangażował 
się w działalność społeczną, udzie-
lając się m.in. w International Poli-
ce Association, Rodzinie Policyjnej czy Stowarzy-
szeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. Z jego 
inicjatywy organizowano uroczyste pochówki po-
licjantom zamordowanym w 1940 roku w Związ-
ku Radzieckim, sadzono dla nich Dęby Pamięci. 
Zmarł w wieku 54 lat.

Bożenna Małolepsza (7 lutego)
Długoletnia nauczycielka, wychowaw-
czyni wielu pokoleń uczniów oraz wi-
cedyrektor w Zespole Szkół im. J. Iwasz-
kiewicza w Sochaczewie. Zmarła w 
tragicznych okolicznościach wraz z mę-
żem Markiem Małolepszym. 

Porucznik Zygmunt Tymorek (19 sierpnia)
Od ponad 20 lat był prezesem Związ-
ku Inwalidów Wojennych RP i jed-
nym z nielicznych już w Sochaczewie 
członków tej organizacji. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, medalem Pro 
Memoria za zasługi w utrwalaniu pamięci o lu-
dziach i ich czynach w walce o niepodległość Pol-
ski. Miał 89 lat.

Kazimierz Grzybowski (30 stycznia 2016)
Był znanym lekarzem i dyrektorem so-
chaczewskiego szpitala. Doktor Grzy-
bowski pracował w naszym mieście od 
1970 roku. Jako bezpartyjny był posłem 
na Sejm IX kadencji. Działał w Komisji 
Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury. 
Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Miał 86 lat.

Urszula Orlińska (27 września)
Była wieloletnim pracownikiem Wy-
działu Inwestycji i Modernizacji Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie. Doskona-
ły fachowiec, pracujący przy wszystkich 
największych miejskich projektach dro-
gowych i budowlanych w ostatnich 
dwudziestu latach. Odeszła w wieku 51 lat.

Święto 
Zmarłych

Autobusów 
będzie więcej 
Zakład Komunikacji Miej-

skiej informuje o uruchomieniu 
dodatkowych kursów autobu-
sów w okresie Wszystkich Świę-
tych. Dojechać będzie można 
do cmentarza komunalnego, 
dwóch para� alnych w Socha-
czewie oraz nekropolii w Kozło-
wie Biskupim. Oto szczegóły:

Poniedziałek, 31 paź-
dziernika

Autobusy ZKM kursu-
ją jak w dni robocze, a do-
datkowo:

• Linia „LC” kursuje z 
Cmentarza Komunalnego 
do Kozłowa Biskupiego (ka-
pliczka) trasą: ul. Trojanow-
ska, Kau� and, Staszica, Trau-
gutta, PKP, Łuszczewskich, 
15 Sierpnia, Malesin, Kozłów 
(szkoła) w godz. 8.50 – 15.15. 
Częstotliwość kursowania co 
godzinę i 15 minut.

Wtorek, 1 listopada 
(Wszystkich Świętych)

Autobusy ZKM kursują 
jak w dni świąteczne, a do-
datkowo:

• Linia „LC” kursu-
je z dworca PKP do Cmen-
tarza Komunalnego trasą: 
ul. Piłsudskiego, 600-lecia, 
Trojanowska w godz. 8.00 
– 15.35. Częstotliwość kur-
sowania co pół godziny.

• Linia „LC” kursuje z 
osiedla Korczaka do Cmen-
tarza Komunalnego trasą: 
ul. Wyszogrodzka, Choda-
kowska, Kistki, Trojanów, 
Trojanowska w godz. 9.00 – 
14.00. Częstotliwość kurso-
wania co godzinę.

• Linia „LC” kursuje z 
Cmentarza Komunalnego do 
Kozłowa Biskupiego (kaplicz-
ka) trasą: ul . Trojanowska, Kau-
� and, Staszica, Traugutta, PKP, 
Łuszczewskich, 15 Sierpnia, Ma-
lesin, Kozłów (szkoła) w godz. 

8.50 – 15.15. Częstotliwość kur-
sowania co godzinę i 15 minut.

Środa, 2 listopada (Za-
duszki)

Autobusy ZKM kursu-
ją jak w dni robocze, a do-
datkowo:

• Linia „LC” kursuje z 
Cmentarza Komunalnego do 
Kozłowa Biskupiego (kaplicz-
ka) trasą: ul. Trojanowska, 
Kau� and, Staszica, Traugutta, 
PKP, Łuszczewskich, 15 Sierp-
nia, Malesin, Kozłów (szkoła) 
w godz. 8.50 – 15.15. Często-
tliwość kursowania co godzi-
nę i 15 minut.

Uwaga! Dodatkowe in-
formacje umieszczone zo-
staną na przystankach ZKM.

Parkowanie przed
nekropoliami
Sochaczewska policja infor-

muje o zmianach w organizacji 
ruchu, jakie obowiązywać będą 
w czasie Wszystkich Świętych. 
Zatwierdzona przez KPP cza-
sowa organizacja ruchu obo-
wiązuje od godzin wieczornych 
w piątek 28 października, do 
godziny 7:00, w czwartek 3 li-
stopada. Oto szczegóły:

Cmentarz przy ul. Traugutta
Na ścieżce rowerowej przy ulicy 

Traugutta dopuszczalne będzie par-
kowanie równoległe do osi jezdni. 
Parkować tam można maksymalnie 
przez 4 godziny. Policjanci przypo-
minają, że pojazd nie może być za-
parkowany bezpośrednio przed i na 
przejściu dla pieszych. Ponadto, przy 
bramie głównej cmentarza para� al-
nego będzie wyznaczone miejsce dla 
policji i pojazdów przeznaczonych 
do przewozu osób w podeszłym 
wieku i niepełnosprawnych. Postój 
w tym miejscu jest zabroniony, moż-
na tam jedynie zatrzymać się, wysa-
dzić osobę i po chwili należy opuścić 
wydzielony pas.

Na odcinku od ulicy Rey-
monta do ulicy Ziemowita, po 
stronie zamku książąt mazo-

wieckich, dopuszczone będzie 
tylko parkowanie skośne. W 
ulicę Cmentarną wjadą tylko jej 
mieszkańcy.

Cmentarz Komunalny
Ulica Przylasek będzie uli-

cą jednokierunkową w stro-
nę ulicy Piaszczystej. Po pra-
wej stronie ulicy Trojanowskiej, 
na odcinku pomiędzy ulicami 
Przylasek a Wypalenisko, bę-
dzie obowiązywał zakaz zatrzy-
mywania się i postoju. Parking 
przy cmentarzu będzie zarezer-
wowany dla pojazdów komuni-
kacji miejskiej.

Cmentarz przy al. 600-lecia
W tym rejonie nie nastąpią 

żadne zmiany. Kierowcy korzy-
stają z osiedlowych parkingów. 
W kierowaniu ruchem jak za-
wsze pomogą policjanci socha-
czewskiej drogówki.

Na Wszystkich
Świętych z biletem
wycieczkowym
W związku z obchodzonym 

1 listopada świętem, przypada-
jącym we wtorek, oraz długim 
weekendem (29 października - 1 
listopada), Koleje Mazowieckie 
przedłużają okres obowiązywa-
nia oferty biletów wycieczkowych.

Jak informuje rzecznik pra-
sowy KM Donata Nowakow-
ska, tym razem z biletem wy-
cieczkowym będzie można 
wyruszyć w podróż w piątek o 
godz. 18.00 i wrócić do godz. 
24.00 we wtorek.

Szczegółowe zasady ko-
rzystania z oferty znaleźć 
można na stronie www.ma-
zowieckie.com.pl w zakład-
ce Strefa Podróżnych.

Dodatkowe 
miejsca handlu
Jak co roku ratusz wyzna-

czył dodatkowe punkty na ter-
nie miasta, w których można 
prowadzić sprzedaż kwiatów, 
wieńców oraz zniczy w okresie 
poprzedzającym Wszystkich 
Świętych oraz w dniu święta.

Opłaty placowe i targowe 
pobierać będzie Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. MOSiR 
będzie również zobowiązany 
do utrzymania porządku na 
wskazanych terenach oraz ich 
oznakowania (w tym organi-
zacji ruchu). Pamiętać należy, 
że handlujący nie mogą zasta-
wiać wjazdów do nieruchomo-
ści oraz ustawiać stoisk w miej-
scach niewyznaczonych, np. 
wzdłuż ul. Traugutta. Handel 
będzie się odbywał w trzech lo-
kalizacjach, w terminie od 27 
października do 2 listopada:

 pas drogowy wzdłuż 
ogrodzenia cmentarza przy 
ul. Cmentarnej i Moniuszki

 parking przed Cmen-
tarzem Komunalnych przy 
ul. Trojanowskiej 89

 pas zieleni przy al. 
600-lecia (vis a vis cmenta-
rza para� alnego na Troja-
nowie). (ap)

Przed nami obchody Święta Zmarłych. Większość z nas spędzi je w rodzinnym gronie. Miasto i 
podległe jednostki jak co roku przygotowały szereg udogodnień, które pozwolą nam jak najłatwiej 
dotrzeć na cmentarz, czy zrobić niezbędne zakupy. Ofertę dla podróżnych ma też kolej. 
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ROZMOWA TYGODNIA
 RADA MIASTA NA PÓŁMETKU

Od ilu lat działa pan w 
strukturach władz mia-
sta?
Rozpocząłem pracę w Ra-
dzie Miejskiej w roku 1994, 
sześć lat pełniłem funkcję 
członka Zarządu Miasta, 
pół roku przewodniczyłem 
Radzie Miejskiej, uczestni-
czyłem w wielu komisjach. 
Czternaście lat zasiadam w 
Komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Inwestycji. Z 
przerwami uzbierało się 18 
lat w samorządzie.

To niezły kawałek czasu. 
Które z inwestycji uważa 
Pan za kluczowe w tym 
okresie?
Było ich naprawdę wiele. 
Mówię to z perspektywy 
radnego, ale i mieszkańca 
Sochaczewa. Mam na my-
śli np. oddanie pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych  no-
wego szpitala. Wiele osób 
może już nie pamięta, w jak 
urągających warunkach le-
czono chorych w starym 
budynku przy ul. Staszi-
ca. Kolejne przedsięwzię-
cia to oczywiście oddanie 
do użytku obwodnicy wraz 
z nowym mostem na Bzu-
rze, przebudowa wyeks-
ploatowanego i szkodliwe-
go dla środowiska systemu 
grzewczego  w mieście, re-
witalizacja pl. Kościuszki, 
pl. św. Dominika, targowi-
ska miejskiego, remont ulic 
Warszawskiej, Traugutta i 
Staszica, powstanie nowo-
czesnej oczyszczalni ście-
ków oraz 96 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, budowa 
basenu. Dużą rolę odegra-
ły też inwestycje oświato-
we jak rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 4. Dzieci i 
młodzież zyskały też obiek-
ty sportowe - kilka sal gim-
nastycznych i boisk. Bardzo 
dobre dla Sochaczewa były 
też ostatnie lata. Miasto 
bardzo się zmieniło: rewi-
talizacja kramnic, wzgórza 
zamkowego, pl. Obrońców 
Sochaczewa, budowa no-
wego żłobka, wybudowa-

nie  miejsc parkingowych w 
centrum miasta i przy sta-
cji PKP czy powstanie plaży 
miejskiej.

Niektórzy mówią, że 
większość tych przedsię-
wzięć to nie zasługa ratu-
sza, a środków zewnętrz-
nych.
Rzeczywiście wiele z wy-
mienionych inwestycji po-
wstało z wykorzystaniem 
funduszy unijnych, środ-
ków z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, 
Ministerstwa Edukacji, To-
talizatora Sportowego. Mia-
sto z własnych środków nie 
było w stanie zrealizować 
tak dużych przedsięwzięć. 
Pamiętać należy jednak, że 
pozyskanie tych pieniędzy 
nie było łatwe. Pracownicy 
urzędu w sposób profesjo-
nalny i zasadny przygoto-
wali wnioski, dzięki którym 
tak ważne i kosztowne pro-
jekty stały się rzeczywisto-
ścią. W inwestycjach po-
zostało jeszcze dużo do 
zrobienia. Musimy odrobić 
zaniedbania, które są pozo-
stałością po zapaści inwe-
stycyjnej i gospodarczej z 
lat przynależności do woje-
wództwa skierniewickiego.

Uważa Pan, że nasz sa-
morząd potrafi  wykorzy-
stać potencjał funduszy 
zewnętrznych?
Nie mam obaw, że plano-
wane inwestycje i remon-
ty w naszym mieście mogą 
zostać zastopowane. Wy-
starczy spojrzeć na sam po-
czątek roku 2016. Miasto 
pozyskało 10 milionów zło-
tych z NFOSiGW na lata 
2016-2017 oraz trzy milio-
ny z programu infrastruk-
tura drogowa. Pieniądze te 
pozwoliły zwiększyć wydat-
ki majątkowe i przystąpić 
do zabezpieczenia osuwiska 
zbocza Bzury i przebudowy 
ul. Płockiej. Przyjęty przez 
Radę Miejską Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej po-
zwoli na pozyskanie ok. 47 

milionów złotych do roku 
2020 na inwestycje z za-
kresu budownictwa, trans-
portu i oświetlenia. Środki 
unijne wynosić będą do 85 
proc. kosztów inwestycji. Z 
pewnością pracy naszej ko-
misji nie zabraknie.

Czy istnieje w Socha-
czewie realna szan-
sa na poprawę sytuacji 
mieszkaniowej ludzi śred-
niozamożnych?
Liczba osób oczekują-
cych na własne mieszkanie, 
szczególnie młodych mał-
żeństw, wzrasta. Próby roz-
wiązania narastającego pro-
blemu nie przyniosły do tej 
pory pozytywnych efek-
tów. Ogłoszony przez obec-
ny rząd program idzie w do-
brym kierunku. Niezbędne 
są przepisy wykonawcze, 

które dokładnie sprecyzują i 
określą rolę samorządów w 
tej kwestii. Osobiście uwa-
żam, że partnerstwo pu-
bliczno-prywatne pchnęło-
by do przodu budownictwo 
mieszkaniowe. Dzisiaj, aby 
mieć własne mieszkanie, 
trzeba wyłożyć kilkaset ty-
sięcy złotych, a na taki wy-
datek stać niewiele osób.

W ostatnim czasie miesz-
kańcy żyją głównie re-
montami dróg. Pojawiają 
się głosy, że utrudnie-
nia w ruchu są zbyt duże. 
Słusznie?
Każdy remont przeprowa-
dzony na drodze publicznej 
wiąże się ze spowolnieniem 
płynności przejazdów i stąd 
narzekania. Po wykonaniu 
remontu szybko zapomina 
się o okresowych utrudnie-

niach. Opóźnienia w remon-
tach nie zawsze wynikają z 
winy wykonawcy. W trakcie 
robót pojawiają się nieprze-
widziane wcześniej prace. 
Trzeba dokonywać zmian w 
dokumentacji projektowej, 
wyceniać roboty dodatkowe. 
Jako przykład podam  pro-
wadzone przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przebudowy rond w Choda-
kowie i w rejonie  wiaduktu 
kolejowego, gdzie wystąpi-
ła konieczność dodatkowych 
prac związanych z torami 
kolejki wąskotorowej.

Drogi to w Sochaczewie 
niekończący się temat.
Ale w ostatnich kilku la-
tach mamy poważny po-
stęp, choćby w utwardzaniu 
ulic osiedlowych. Co roku 
asfalt układany jest na kil-

ku kilometrach dróg. Doce-
lowo, wspólnie z ościenny-
mi samorządami i udziałem 
władz centralnych, powin-
niśmy zbudować nowy most 
na Bzurze, co, jak pokazują 
badania, proste nie będzie. 
Moim zdaniem konieczne 
staje się też przystąpienie do 
budowy odcinka trasy pół-
noc-południe w śladzie ul. 
Łąkowej do stacji PKP. W 
najbliższym czasie, wspól-
nie ze starostwem, będzie 
przebudowywana ul. Troja-
nowska. Ponadto miasto s� -
nansuje za MZDW projekty 
przebudowy ulic Chopina, 
Chodakowskiej i odcinka ul. 
15 Sierpnia. Należy podkre-
ślić, że partnerska współpra-
ca między samorządami jest 
wysoko oceniana przy ubie-
ganiu się o do� nansowanie  
zewnętrzne.

A jakich inwestycji mo-
żemy spodziewać się w 
przyszłości?
Kierunki rozwoju miasta 
określone zostały w przy-
jętej przez Radę Miejską 
Strategii Rozwoju Gminy 
Miasta Sochaczew na lata 
2016-2024. Natomiast zada-
nia rzeczowe i � nansowanie 
tych przedsięwzięć określo-
ne są w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, obejmu-
jącej lata 2016-2025. Te dwa 
bardzo ważne dokumenty 
powinny być spójne. W ko-
lejnych latach stosownie do 
nich należy kontynuować 
prace dotyczące zagospoda-
rowania terenów nad Bzurą 
wraz z otoczeniem wzgórza 
zamkowego i budową am� -
teatru. Podobne prace będą 
wykonywane w rejonie osie-
dla Grunwaldzka w Cho-
dakowie. Planowana jest 
renowacja parków - w Cho-
dakowie, przy ul. Traugut-
ta oraz przy szkole muzycz-
nej. Będzie kontynuowany 
remont ul. Płockiej do ul. 
Chełmońskiego.

Rozmawiała 
Agnieszka Poryszewska

Zostało jeszcze dużo do zrobienia
Kadencja sochaczewskiej Rady Miasta jest już na półmetku. Kontynuujemy nasz cykl, w którym pytamy przewodniczących komisji o 
to, jak widzą nasze miasto obecnie i w jakim kierunku powinno się ono dalej rozwijać. Tym razem rozmawiamy z Edwardem Stasiakiem, 
jednym z najbardziej doświadczonych lokalnych samorządowców, przewodniczym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.
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ZA BARIERĄ PRAWA

W środę 12 października po-
licjanci zatrzymali 26-letnie-
go obywatela Ukrainy, który 
zdemolował mieszkanie. W 
piątek 14 października usły-
szał on zarzut uszkodzenia 
mienia. 

W środę wieczorem policjan-
ci otrzymali informację, że 
w mieszkaniu przy ulicy Fa-
brycznej od dłuższego cza-
su słychać dźwięk tłuczone-
go szkła. Na miejscu zastali 
26-letniego obywatela Ukra-
iny, który demolował wynaj-

mowane przez siebie mieszka-
nie. Mężczyzna wybił szyby w 
drzwiach, uszkodził również 
meble. Ponieważ 26-latek był 
pijany, nie reagował na wyda-
wane polecenia i zachowywał 
się agresywnie, funkcjonariu-
sze obezwładnili go i osadzili 
w policyjnym areszcie.

Zarzuty przedstawiono 
mężczyźnie w obecności tłu-
macza przysięgłego języka 
ukraińskiego. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu nawet 
do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. (opr. seb)

W niedzielę 16 październi-
ka, kilkadziesiąt minut po 
północy, do sochaczewskiej 
komendy zatelefonowała 
kobieta informując, że przy-
szły do niej dwie osoby pro-
sząc o pomoc, po tym jak 
zostały napadnięte i okra-
dzione przez zamaskowa-
nych napastników.

Policjanci ustalili, że 
poszkodowany obywatel 
Ukrainy przyjechał volks-
wagenem transporterem 
w odwiedziny do swo-
jej dziewczyny na terenie 
gminy Iłów. Gdy rozma-
wiali, do pojazdu podbie-
gło dwóch zamaskowanych 
mężczyzn. Jeden ze spraw-
ców wyciągnął 26-latka 
z samochodu i zaczął bić 
go po całym ciele, używa-
jąc przy tym kastetu. W 
tym samym czasie, drugi 
napastnik związał dziew-
czynę i wepchnął na tył 
pojazdu należącego do po-

szkodowanego. Sprawcy 
wywieźli ich do lasu, przy-
wiązali do drzewa, po czym 
odjechali, kradnąc volks-
wagena, telefony, pieniądze 
i dokumenty należące do 
pokrzywdzonych.

Przywiązani do drze-
wa 26-latek i jego 20-letnia 
dziewczyna zdołali się po 
jakimś czasie uwolnić i szu-
kając pomocy dotarli do ko-

biety, która powiadomiła 
policję.

W poszukiwanie spraw-
ców zaangażowani byli po-
l ic janci sochaczewsk iej 
komendy i podległych po-
sterunków. Funkcjona-
riusze przypuszczali, że w 
sprawę może być zamie-
szany jeden z mieszkańców 
gminy Iłów. Mimo iż nie za-
stali podejrzanego 23-latka, 

w jego domu znaleźli kastet, 
nóż i atrapę pistoletu.

Dzięki sprawnej pra-
cy sochaczewskich poli-
cjantów, podejrzani zosta-
li zatrzymani kilkanaście 
godzin po zdarzeniu. Zna-
leziono przy nich doku-
menty, telefony i pieniądze, 
które zabrali napadniętym. 
Funkcjonariusze odzyskali 
też skradzionego volkswa-
gena.

W poniedziałek 17 paź-
dziernika obydwaj mężczyź-
ni zostali doprowadzeni do 
Prokuratury Rejonowej w 
Sochaczewie, gdzie usłysze-
li zarzut dokonania rozboju 
z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia.

Po zapoznaniu się z ma-
teriałem dowodowym, sąd 
postanowił zastosować wo-
bec 23 i 26-latka środek za-
pobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztu. 

(opr. seb)

Nowym dzielnicowym re-
jonu Centrum Południe w 
Sochaczewie jest sierżant 
sztab. Damian Papierowski.

Policja przypomina przy 
tym, że adres mailowy i nu-
mery telefonów do Damia-
na Papierowskiego ułatwiają 
co prawda kontakt z dziel-
nicowym, ale nie służą do 
składania zawiadomienia o 
przestępstwie, wykroczeniu, 
petycji, wniosków, ani skarg 
w rozumieniu przepisów. 
Dzielnicowy odbiera maile i 
telefony służbowe w godzi-
nach swojej pracy. W spra-
wach niecierpiących zwłoki 
należy dzwonić pod: 997, 112 
lub 46 863 72 22.

Wykaz ulic w rejonie ob-
sługiwanym przez dzielnico-
wego Damiana Papierowskie-
go można znaleźć na stronie 
www.ziemia-sochaczewska.pl

Rejon II - „Centrum Południe”
sierż. sztab. Damian Papierowski
tel. 46 863 72 59, 519 035 538

e-mail: 
dzielnicowy.sochaczew2@ra.policja.gov.pl

Jak już informowaliśmy, 
policja ogłosiła długo 
oczekiwany przetarg na 
budowę nowej siedziby Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Sochaczewie. Termin 
składania ofert upłynął 5 
października. Zgodnie z 
przewidywaniami, o kon-
trakt ubiegają się również 
sochaczewskie � rmy.

Przedmiotem zamówienia 
jest budowa budynku admi-
nistracyjnego, trzykondy-
gnacyjnego z kondygnacją 
podziemną oraz obiektów to-
warzyszących. Inwestycja ma 
się zakończyć do 30 września 
2019 roku.

Do Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Radomiu wpły-
nęło łącznie 18 ofert, wśród 
nich te złożone przez naszych 
przedsiębiorców: � rmę „He-
gor” oraz spółkę „Winnic-
ki”. Z wykazu zamieszczone-
go na stronie BIP radomskiej 
komendy wynika, że najta-
niej swoją pracę wyceniła � r-

ma „Polaqua” z Wólki Ko-
zodawskiej pod Piasecznem 
(17,2 mln zł). Kolejne są spół-
ki: „Rembud” (18,2 mln zł) 
i „Zam-Bud” (18,5 mln zł). 
Najdroższa z ofert opiewa na 
prawie 24 mln zł i pochodzi 
od spółki Instalbud z Rzeszo-
wa. Jak ustaliliśmy, ostateczny 
wybór wykonawcy nastąpi po 
dokładnym przeanalizowa-
niu złożonych dokumentów. 
Potrwać to może nawet kilka 
tygodni.

Przypomnijmy, że przy ul. 
1 Maja, na działce o pow. po-
nad 6,5 tys. mkw. (w sąsiedz-
twie bloku JW Constructions), 
oprócz głównej siedziby ko-
mendy, powstać mają budynek 
socjalny dla pracowników, bu-
dynek garażowo-gospodarczy 
i kojce dla psów. Przedsięwzię-
cie będzie imponujące. Tylko 
powierzchnia biurowa wynie-
sie 1,3 tys. mkw., w tym 200 
mkw. powierzchni usługowej. 
Na działce zaplanowano rów-
nież parking o powierzchni 1,2 
tys. mkw. (ap)

Policjanci Wydziału Krymi-
nalnego zatrzymali dwóch 
mieszkańców Sochaczewa, 
którzy pobili i okradli obywa-
tela Ukrainy. Za popełnione 
przestępstwo grozi im do 12 
lat pozbawienia wolności.

W nocy z 25/26 września na uli-
cy Żeromskiego doszło do roz-
boju, w wyniku którego pobi-
ty został  młody mężczyzna, 
obywatel Ukrainy. Policjanci 
pracujący nad sprawą ustalili, 
że 21-latek spożywał alkohol z 
przypadkowo poznaną kobietą 
i jej dwoma kolegami.

W trakcie libacji mężczyź-
ni pobili i okradli obcokrajow-
ca, który stracił dokumenty, 
telefon i pieniądze. Jako że męż-
czyźni ukradli telefon komór-
kowy poszkodowanego, szybko 
udało się ustalić, że sprawca-
mi rozboju są dwaj mieszkańcy 
Sochaczewa. (Policja jest w sta-
nie zlokalizować każdy odbior-
nik telefoniczny, niezależnie od 
włożonej do niego karty SIM). 
Obydwaj podejrzani zostali za-

trzymani. Podczas przeszuka-
nia w mieszkaniu 40-letniego 
sochaczewianina, funkcjona-
riusze odnaleźli przedmioty na-
leżące do poszkodowanego 
obywatela Ukrainy. 

Sprawcy usłyszeli zarzut 
rozboju. Przestępstwo jest za-
grożone karą do 12 lat po-
zbawienia wolności. Sąd, po 
zapoznaniu się ze zgroma-
dzonym materiałem dowodo-
wym, postanowił zastosować 
wobec nich środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru po-
licyjnego. (opr. seb)

Kto wybuduje naszą komendę? Uważaj, z kim pijesz

O� ary pobili i wywieźli do lasu, 
sami wyjechali na Pomorze
17 października sochaczewscy policjanci ustalili dwóch sprawców brutalnego rozboju. 
Napastnicy bili swoje ofi ary kastetem, po czym zostawili w lesie. Zostali zatrzymani tego 
samego dnia na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. 

Nowy dzielnicowy

Zdemolował mieszkanie

Sochaczewscy policjanci 
ujęli podejrzanych o kra-
dzież dwóch samochodów 
osobowych. Zatrzymanym 
grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Policjanci z Wydziału Kry-
minalnego od kilku tygodni 
pracowali nad sprawą kra-
dzieży z terenu powiatu so-
chaczewskiego dwóch po-
jazdów osobowych.

Pierwsze zdarzenie mia-
ło miejsce w nocy 21 września 
tego roku w miejscowości Ko-
żuszki Parcel. Sprawcy ukradli 
wtedy Opla Corsę. Niespełna 
dwa tygodnie później łupem 
złodziei padł Fiat Albea.

Działania podjęte przez 
policjantów przyniosły ocze-
kiwany efekt. W kilka dni po 
drugiej kradzieży funkcjo-
nariusze ustalili, gdzie znaj-
dują się skradzione pojazdy. 

Odnaleźli je porzucone na 
terenie gminy Teresin.

Następnego dnia po od-
nalezieniu samochodów 
kryminalni zatrzymali po-
dejrzanych o te kradzieże 
dwóch młodych mężczyzn. 
17-letni mieszkaniec gmi-
ny Teresin i jego 23-letni ko-
lega mieszkający na tere-
nie powiatu żyrardowskiego 
usłyszeli zarzuty kradzieży z 
włamaniem. Za popełnione 
przestępstwa grozi im do 10 
lat pozbawienia wolności.

- Trwają poszukiwa-
nia trzeciego podejrzanego 
mężczyzny. Jest nim 20-la-
tek z gminy Teresin. Jego 
tożsamość jest znana po-
licjantom, więc zatrzyma-
nie jest tylko kwestią cza-
su - powiedziała nam o� cer 
prasowy sochaczewskiej ko-
mendy, Agnieszka Dzik. 
(opr. seb)

Amatorzy jazdy cudzymi 
autami zatrzymani
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W spotkaniu wzięli udział na-
grodzeni pedagodzy ze wszyst-
kich miejskich szkół oraz lau-
reaci stypendiów burmistrza. 
Piotr Osiecki mówił do zebra-
nych, że to wielka radość gościć 
najlepszych z najlepszych. 

- 134 stypendia mówią 
same za siebie. Otrzymują je ci, 
którzy konsekwentnie łączą ta-
lent z pracowitością, bo tylko 
wtedy można odnieść sukces. 
Gratulacje należą się także ro-
dzicom,  którzy doskonale rozu-
mieją, że najlepsza inwestycja to 
inwestycja we własne dzieci. Ale 
nie byłoby tych sukcesów, gdy-
by nie praca naszych nauczycie-
li i wychowawców. Życzę wam, 
abyście zawsze umieli znaleźć 
drogę do każdego z waszych 
podopiecznych i abyście byli dla 
nich największymi autoryteta-
mi - mówił burmistrz.

Piotr Osiecki, wspólnie z 
przewodniczącym rady miej-
skiej Sylwestrem Kaczmar-
kiem wręczyli podziękowania 
i nagrody 35 wyróżnionym na-
uczycielom, a dyrektor Miej-
skiego Zespołu Ekonomiczno-
-Administracyjnego Danuta 
Szewczyk-Kozłowska informo-
wała, że czwórka pedagogów 
będzie uczestniczyć w woje-
wódzkich obchodach Dnia 
Edukacji. Katarzyna Kozłow-
ska, wicedyrektor Gimna-
zjum nr 1 oraz Paweł Chochoł 
- nauczyciel tej szkoły 17 paź-
dziernika zostali odznaczeni 
Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej. Grażyna Kołasińska, 

nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej nr 4 otrzymała Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę, a Alina 
Okraska - nauczycielka Gim-
nazjum nr 1 została wyróżnio-
na Nagrodą Ministra Edukacji 
Narodowej.

W imieniu wyróżnionych 
pedagogów podziękowania zło-
żyła Teresa Zawisza-Chlebow-
ska, która przepraszała za częste 
„nękanie” władz miasta, ale jed-
nocześnie wyjaśniała, że to dla 
dobra uczniów.

Po nauczycielach przyszedł 
czas na stypendystów. W jesien-
nej edycji burmistrz przyznał aż 
134 stypendia - najwięcej (122) 
za średnią ocen, która w szkołach 
podstawowych nie może być niż-
sza niż 5,50, a w gimnazjach 5,25. 
Pozostałe stypendia przyznano 
sportowcom, laureatom ogólno-
polskiego konkursu plastyczne-
go oraz gimnazjaliście, który na 
olimpiadzie przedmiotowej wy-
kazał się szczególną znajomością 
języka rosyjskiego. Uczniowie, 
przez pięć miesięcy, od września 
do stycznia, otrzymywać będą 
po 60 zł brutto. 

Dla uczestników uroczysto-
ści wystąpili uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 7, którzy pod 
kierunkiem pań: Magdaleny 
Czajkowskiej i Sylwii Pędowskiej 
zaprezentowali dowcipny pro-
gram „Radość o poranku”. Na-
uczycielom życzyli m.in.: godnej 
emerytury, nowych strun gło-
sowych, grzecznych uczniów, a 
najlepiej samych noblistów. So-
bie zaś... kolejnych wakacji.

Spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji zakończył słodki po-
częstunek.

Nagrody Burmistrza
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Jolanta Skotak - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 • 
Bożenna Skrzynecka - nauczycielka Miejskiego Przedszko-
la nr 1 • Renata Trzos - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3
• Anna Sobieraj - nauczycielka Miejskiego Przedszkola 
nr 3 • Elżbieta Wężowska - nauczycielka Miejskiego 
Przedszkola nr 3 • Monika Radwańska-Komosa - dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 4 • Małgorzata Walczak-Sarao 
- nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 4 • Ewa Brylska 
- dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 • Wiesława Liberek 
-  nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 6 • Danuta Wal-
czuk - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7 • Małgorzata 
Biernacka - nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 7 • 
Hanna Celeda - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 • Daniel 
Głowacki - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 • Ewa Zie-
lińska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 • Krzysztof 
Werłaty - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 • Małgorzata 
Dobrzyńska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 • Mał-
gorzata Grzymkowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr 3 • Teresa Wilczek - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 
• Marzena Stasiak - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 
• Ewa Malinowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
• Iwona Mierzwińska - wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 • Katarzyna Figat - nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr 4 • Małgorzata Orlikowska - nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej nr 4 • Agnieszka Raczkowska - nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 4 • Małgorzata Gorgis - dyrektor 
Gimnazjum nr 1 • Małgorzata Adamczyk - nauczycielka 
Gimnazjum nr 1 • Alina Okraska - nauczycielka Gimnazjum 
nr 1 • Teresa Zawisza-Chlebowska - dyrektor Gimnazjum 
nr 2 • Alicja Maciągowska - nauczycielka Gimnazjum nr 2 
• Piotr Jażdżyk - nauczyciel Gimnazjum nr 2 • Zbigniew 
Pakuła - dyrektor Zespołu Szkół • Renata Jabłońska - na-
uczycielka Zespołu Szkół • Kinga Przybylska - nauczycielka 
Zespołu Szkół • Izabela Pandel - nauczycielka Zespołu 
Szkół • Danuta Szewczyk-Kozłowska - dyrektor Miejskiego 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Dzień Nauczyciela po sochaczewsku
Dzień Edukacji Narodowej w Sochaczewie uroczyście obchodzono 13 października. W kramnicach miejskich gościli 
nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, którzy odbierali gratulacje i podziękowania od władz miasta i przedstawicieli samorządu.
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WYDARZENIA
Stypendia burmistrza 
Piotra Osieckiego dla uczniów
Szkoła Podstawowa nr 2
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Anna Orlińska • Aleksandra Fortuna • Wiktoria Giersz • Adam 
Milczarek • Inga Ert-Eberdt • Oskar Orlicki • Karolina Włodarska 
• Amelia Kloch • Julia Duplicka
Szkoła Podstawowa nr 3
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Katarzyna Buczyńska • Katarzyna Kołodziej • Bartosz Pliszka • Micha-
lina Gosik • Oliwia Gozdek • Weronika Kitlińska • Julia Skomiał • Norbert 
Prengowski • Maja  Cieślak • Maria Dybiec • Karolina Jędrzejewska • 
Aleksandra Kras - Bolimowska • Wiktoria Sobolik • Amelia Wszoła • 
Andżelika Szymańska • Adam Zaczkowski • Katarzyna Bury • Anna 
Czubla • Wiktoria Zobaczyńska • Sebastian Kowalski • Piotr Nowakow-
ski • Wiktoria Frank • Marta Sylwestrzak • Piotr  Wolski • Natalia Zasada 
• Damian Zasada • Agata Badowska • Piotr Łuszczyk • Oliwia Kuśmider 
• Jakub Kowalczyk • Adrianna Tondera • Amelia Durzyńska • Marta  
Kitlińska • Bartłomiej Myczka • Katarzyna Nowakowska • Wiktor  Ryn-
kowski • Weronika Sylwestrzak • Pola  Kopka • Milena Dobrowolska • 
Julia Dobrzyńska • Krystyna Szwarc • Weronika Karwaszewska • Alicja 
Majorek  • Dominika Nowicka • Milena Biszczanik • Oliwia Białas • Jakub 
Dziuba • Biernacka Maria • Kaja Skrońska • Aleksander Pawłowski
Szkoła Podstawowa nr 4
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Patrycja Olczak • Julia Kobylińska • Marta Łukaszewicz • 
Kamila Łukaszewicz • Zuzanna Staniaszek • Mateusz Kuśmier-
czyk • Adam Michałowski • Amelia Postek • Karol Miłkowski • 
Maja Herc • Maja Ciągarlak • Weronika Nowak • Wojciech Bołoz 
• Amelia Michalak • Maja Zwolińska • Zofi a Garbacz • Piotr 
Surmański • Julia Kuzińska • Mateusz Nguyen • Agata Tonecka 
• Julia Włodarczyk • Olimpia Woszczalska • Anna Wylot
Szkoła Podstawowa nr 7
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Weronika Krzemińska • Piotr Dasiewicz • Zofi a Wilczak • 
Klaudia Krawczyk • Dawid Błaszczyk • Julia Gers
Gimnazjum nr 1
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Natalia Brejnak • Adam Czubak • Natalia Kruszewska • Julia 
Tymorek • Julia Ślusarczyk • Jan Wierzbicki • Klaudia Buczyń-
ska • Justyna Ciechomska • Ewa Grzegorzewska • Daria Łada
Gimnazjum nr 2
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Agnieszka Adamiak • Olga Dłutek • Kinga Ewa Cieślak • 
Aleksandra Chudzik • Joanna Szymańska • Julia Stępniak • 
Wiktoria Owczarzak • Weronika Nguyen • Olga Majewska • 
Natalia Kamila Kiełbasińska • Mateusz Kichiński • Patrycja 
Jasińska • Olga Jakubowska • Dominika Jagiełło
Gimnazjum nr 3 
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Aleksandra Nikoniuk • Julia Więckowska • Emilia Więckowska 
• Zuzanna Jaczyńska • Aleksandra Jeznach • Aleksandra Hołoś 
• Wiktoria Sobieszek 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Akademia Prymusa”
Stypendia za wybitne wyniki w nauce:
• Samuel Lewandowski • Piotr Pyrak • Antoni Więcek • Maciej 
Szewczyk
Gimnazjum nr 1 
Stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie
• Anna Mrożewska - I miejsce w International Swimming Cup Po-
znań • Aleksander Ciurzyński - III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Kadetów w Rugby • Sebastian Misiak - II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Kadetów w Rugby • Mateusz Panek - II miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kadetów w Rugby • Jan Mroziński - II miejsce w 
Mistrzostwach Polski Kadetów w Rugby • Dawid Szymerski - II 
miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów w Rugby • Kamil Zieliń-
ski - II miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów w Rugby
Gimnazjum nr 2 
Stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie
• Kacper Kopka - I  miejsce i tytuł Mistrza Europy oraz IV  
miejsce w brydżowych  Drużynowych Mistrzostwach Świata 
• Dominika Gajda - III miejsce w XXVI Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie
Stypendium za wybitne osiągnięcia  w nauce
• Roman Chaliłow - laureat konkursu języka rosyjskiego
Stypendia za wybitne osiągnięcia  artystyczne
• Mikołaj Łukawski - nagroda w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym • Natalia Szematowicz - nagroda w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym

„Ziemia Sochaczewska” roz-
poczyna coroczną świąteczną 
akcję „Paczka do paczki”. Jest 
ona skierowana do najbardziej 
potrzebujących dzieci, skupio-
nych w kilku świetlicach tera-
peutycznych w Sochaczewie.

„Paczkę” organizujemy w na-
szej redakcji już od ponad 20 
lat. Wielu rodzinom trudno jest 
wyobrazić sobie bez niej Boże 
Narodzenie. W najbardziej 
trudnych latach nasze wspar-
cie docierało nawet do kilku-
set dzieci. Nie możemy ich teraz 
zostawić bez pomocy.

Chcemy, żeby w paczkach 
znalazły się słodycze, książki, ma-
teriały plastyczne, zabawki, gry 

planszowe, puzzle. Dzieci otrzy-
mają je podczas uroczystych ko-
lacji wigilijnych tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia. Dla 
wielu dzieciaków będą to jedyne 
prezenty i kolacje wigilijne.

Podopieczni świetlić z na-
dzieją czekają na ten dzień. 
Uczą się kolęd, przygotowują 
jasełka, dekorują sale. Dla nich 
to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w roku.

Nie chcemy ich zawieść, ale 
sami nie damy rady, dlatego zwra-
camy się do sponsorów i darczyń-
ców z prośbą o pomoc � nansową 
lub rzeczową. Będziemy wdzięczni 
za każdy serdeczny odruch, który 
pomoże naszym podopiecznym.

Dary można dostarczać do 
10 grudnia do redakcji „Ziemi 
Sochaczewskiej” mieszczącej 
się w kramnicach, ul. 1 Maja 21, 
pok. 312.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Wychowankowie „trójki” 
czwarty raz wzięli aktywny 
udział w akcji organizowanej 
przez fundację WOŚP. Jest to 
akcja prowadzona w ramach 
programu edukacyjnego „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować”, 
w której szkoła uczestniczy 
od samego początku, czyli od 
2006 roku. 

Próba bicia rekordu odby-
wała się w szkolnej sali gim-
nastycznej. Rozpoczęła się w 
samo południe i trwała peł-
ną godzinę lekcyjną. Ucznio-
wie ustawili się w  rzędach po 
10 osób przed rozłożonymi 
na podłodze fantomami. Pró-
ba odbywała się pod okiem 
pięciu stewardów, którymi 
byli policjanci z Komendy Po-
wiatowej w Sochaczewie: st. 
asp. Grzegorz Śliwiński, mł. 
asp. Justyna Mikołajczyk, mł. 
asp. Ireneusz Żurek, sierż. szt. 
Agnieszka Dzik, st. sierż. Iza-
bela Pajek.

Podczas wejścia na salę 
uczniów witali niezależ-
ni świadkowie: Małgorza-
ta Sokoluk (pielęgniarka z 
Gimnazjum nr 1), Patryk 
Sobieraj (ratownik i kierow-
nik sekcji pływalni „Orka”), 
Dariusz Stefaniak (ratownik 
na pływalni „Orka”) oraz 
dwójka nauczycieli wycho-
wania � zycznego uczących 
w SP 3 – Agnieszka Male-

sa i Dariusz Górski. Świad-
kowie odbierali od uczniów 
otrzymane wcześniej w kla-
sach bilety. Próbie bicia re-
kordu przyglądali się także 
honorowi uczestnicy akcji 
- babcie i rodzice najmłod-
szych ratowników - zuchów. 
Akcję � lmowało dwóch 
profesjonalnych operato-
rów.

Lekcję udzielania pierw-
szej pomocy poprowadzi-
ła instruktor fundacji WOŚP 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
Krystyna Stańkowska. Na 
początku przypomniała krót-
ko cel akcji, w tym rolę funda-
cji WOŚP. W nadzorowaniu 
próby bicia rekordu wspoma-
gała ją też druga szkolna in-
struktorka ratownictwa me-
dycznego, Zo� a Szydełko.

Według danych fundacji 
WOŚP w ogólnopolskiej akcji 
wzięło udział ponad 85 tysię-
cy osób z blisko 900 instytucji. 
Udało się pobić rekord, który 
po wery� kacji tra�  do księ-
gi Guinnessa. Jednocześnie w 
dniu prowadzonej akcji, prezes 
fundacji Jurek Owsiak ogło-

sił temat najbliższego 25. � na-
łu orkiestry, który odbędzie się 
15 stycznia 2017 roku. Tym ra-
zem WOŚP będzie prowadził 
zbiórkę „Dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom”.

Startujemy z „Paczką do Paczki”

Wpłaty przyjmujemy na konto: 
90 1240 1822 1111 0000 0719 8427

koniecznie z dopiskiem „Paczka do paczki”.

Rekord w przywracaniu życia
17 października w Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono akcję bicia Guinness 
World  Records w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej 
przez jak największą liczbę osób. W próbie uczestniczyło 176 uczniów.
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Sala gimnastyczna nie była w stanie pomieścić wszystkich uczestników

Absolwenci w drodze z kościoła do szkoły

Słynne akwarium stało się kawiarenką i galerią zdjęć Organizatorzy zaprezentowali około 2 tys. fotogra� i 

Witał ich dyrektor Dariusz Miłkowski

Prof. Maria Łakomska

JUBILEUSZ

Jolanta Śmielak-Sosnowska 
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Uroczystość rozpoczęła 
msza św. w para� i MBNP 
w Boryszewie w intencji 
uczniów, nauczycieli, pra-
cowników szkoły. Mimo 
przejmującego zimna, część 
jej uczestników zdecydowa-
ła się na wspólny przemarsz 
do szkoły. Tam czekała już 
gorąca kawa, herbata i prze-
kąski oraz przygotowane 
na tę okoliczność pamiątki. 
Wśród nich książki - oko-
licznościowa, wydana przez 
szkołę z okazji jubileuszu, 
druga - podarowana przez 
Annę i Jana Głuchowskich 
- opowiadająca o czasach 
nauki w latach 1953-57 (jej 
obszerne fragmenty druko-
waliśmy w „ZS”). Były też 
czerwone tarcze, wykona-
ne na wzór tych sprzed lat i 
inne gadżety przypomina-
jące szkołę i jej rocznicę.

Z minuty na minu-
tę gęstniał tłum i coraz 
częściej powtarzające się 
okrzyki rozpoznawanych 
po latach kolegów ze szkol-
nej ławy.

- Magda, to ty?! Przepra-
szam, nie poznałam cię. - A 
ty się w ogóle nie zmieniłaś. 
- A pamiętasz...

I płynęły opowieści, 
wspomnienia, wymienia-
ne uściski, radosny śmiech. 
Pomagały w tym liczne pre-
zentacje zdjęć oraz obec-
ni nauczyciele i uczniowie 
szkoły, którzy tych nieco 
zagubionych kierowali we 
właściwe miejsca. Jeszcze 
przed częścią o� cjalną pra-
cownie lekcyjne, zamienio-
ne w małe kawiarenki i ga-
lerie fotogra� i, zapełniły 
się rocznikami licealistów, 
od tych najstarszych, któ-
rzy maturę zdawali w la-
tach 50. ubiegłego stulecia, 
po najmłodszych, którzy z 
LO rozstali się kilkanaście 
lat temu.

 O� cjalne obchody roz-
poczęło odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej zjazd. Gra-

nitową płytę z mottem: „W 
przeszłość przenoszą nas 
wspomnienia, w przyszłość 
przenoszą nas marzenia” 
ufundowali byli ucznio-
wie „Chopina” - Wojciech i 
Andrzej Ciurzyńscy.  Po tej 
uroczystości rozpoczął się 
prawdziwy exodus wspo-
mnianych 800 osób zmie-
rzających do sali gimna-
stycznej. Wśród nich było 
ponad 670 absolwentów, 
czterdziestu nauczycieli i 
blisko 80 zaproszonych go-
ści. 

Dyrektor LO, Dariusz 
Miłkowski, witając zebra-
nych, wśród których byli 
politycy, przedstawiciele sa-
morządów wojewódzkiego, 
powiatowego i miejskiego, 
emerytowani pracownicy 
szkoły i reprezentanci wielu 
lokalnych środowisk (często 
będący również absolwen-
tami LO), mówił m.in.:

- Wydaną na tę okolicz-
ność książkę zatytułowali-
śmy „Szkoła to ludzie...”, bo 
to właśnie my, absolwenci, 
uczniowie, nauczyciele, ro-
dzice, pracownicy admini-
stracji, tworzymy tę wyjąt-
kową społeczność. Dzięki 
zaufaniu do naszej placów-
ki od 90 lat trwa nieprze-
rwanie edukacyjna sztafeta. 
Niektórzy mówią nawet, że 
szkoła to drugi dom. A więc 
witajcie w domu. W naszym 
domu...

W imieniu lokalnych sa-
morządów gratulacje i ży-
czenia z okazji jubileuszu 
składała starosta Jolanta 
Gonta. To starostwo powia-
towe jest bowiem organem 
prowadzącym dla „Chopi-
na”. Jolanta Gonta nie kry-
ła dumy z istnienia i edu-
kacyjnych sukcesów szkoły, 
w tym stuprocentowej zda-
walności na maturze. Za-
pewniała, że, mimo ogra-
niczonych funduszy, urząd 
nie zapomina o inwestowa-
niu w oświatę, ale jednocze-
śnie dziękowała wszystkim, 
którzy wspierają LO na co 
dzień.

Witajcie w domu...
Blisko 800 osób uczestniczyło w jubileuszu 90-lecia LO im. F. Chopina, który odbył się 15 października. Połowa z nich bawiła się później na 
balu absolwentów. Byli wśród nich zarówno osiemdziesięcio-, jak i trzydziestolatkowie. Spotkania po latach dostarczyły wielu niezapomnianych 
wzruszeń, a perfekcyjna organizacja imprezy sprawiła, że o godz. 18 byli uczniowie nadal niechętnie opuszczali szkołę. 
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"
Mimozami jesień się zaczyna..." w wykonaniu uczniów LO

Parlamentarzyści też są absolwentami szkoły

Profesorowie Grażyna Szcześniak, Tadeusz Tomaszewski i Monika Cylke

Uhonorowano sponsorów zjazdu

Jak miło odnaleźć się na zdjęciu

Absolwentki klasy humanistycznej z 1978 na wspólnym zdjęciu z obecnym dyrektorem Dariuszem Miłkowskim

Międzypokoleniowi konferansjerzy

JUBILEUSZ
15 października socha-

czewskie liceum otrzymało 
najwyższe wojewódzkie od-
znaczenie - medal za zasługi 
dla Mazowsza Pro Mazovia. 
Na ręce dyrektora wręczył 
je radny sejmiku wojewódz-
kiego Mirosław Adam Or-
liński. Tuż za nim na scenie 
ustawiła się długa kolejka 
przedstawicieli szkół i in-
stytucji, które składały upo-
minki, kwiaty i życzenia.

Również liceum przygo-
towało pamiątkowe medale 
i podziękowania dla byłych 
dyrektorów, ich zastęp-
ców, kierowników admini-
stracyjnych oraz sponso-
rów, którzy systematycznie 
pomagają szkole i wspar-
li organizację jubileuszu. 
Owację na stojąco zebrani 
zgotowali prof. Tadeuszo-
wi Tomaszewskiemu, który 
przez kilka lat pełnił funk-
cję wicedyrektora. Ale bra-
wa zebrał głównie za prze-
kazaną wiedzę, stosunek 
do uczniów i... wspólne z 
nimi mecze w „piłkę kopa-
ną”. „Tadzio” odwdzięczył 
się stwierdzeniem, że naj-
większą radość sprawia mu 
obecność w gronie absol-
wentów tak wielkiej liczby 
mądrych, wykształconych 
osób. 

Zwieńczeniem tej czę-
ści obchodów był program 
artystyczny w wykonaniu 
uczniów. Występ absolut-
nie profesjonalny, wzrusza-
jący, wręcz magiczny. Już 
wyjście na scenę konferan-
sjerów, w których wcieli-
li się: pani profesor Marze-
na Kaniewska oraz uczeń 
Maksymilian Tkacz, zapo-
wiadało coś zupełnie wy-
jątkowego. I tak rzeczywi-
ście było. Aktorzy mówili 
do nas fragmentami wspo-
mnień zawartymi w jubile-
uszowej książce, okraszo-
nymi zdjęciami sprzed lat 

wyświetlanymi na głównej 
ścianie. Dialogi artystów 
przerywały więc okrzyki, 
śmiechy i brawa płynące z 
widowni po każdej zmianie 
kadru. Młodzież na scenie 
w cudowny sposób wyczu-
wała reakcje publiczności, 
przerywając lub powtarza-
jąc swoje kwestie. Jeśli do-
dać do tego takie ponad-
pokoleniowe utwory jak: 
„Mimozami jesień się za-
czyna” Czesława Niemena, 
„Naszą klasę” Jacka Kacz-
marskiego, czy „Czas nas 
uczy pogody” Grażyny Ło-
baszewskiej w wykonaniu 
utalentowanych szkolnych 
artystów, to nic dziwnego, 
że oczy zebranych błyszcza-
ły od łez, a refreny piosenek 
nucili wszyscy.

Pewnie długo można 
by jeszcze pisać o wraże-
niach ze zjazdu, ale słowa-
mi nie sposób oddać jego 
atmosfery, wzruszeń i rado-
ści uczestników. Połowa z 
nich kontynuowała wieczór 
na balu w hotelu „Chopin”, 
a wiele osób umawiało się 
już na kolejny zjazd z okazji 
100-lecia szkoły.

Organizatorzy kolej-
nych obchodów będą mie-
li nie lada zadanie, bo w 
tym roku poprzeczka za-
wisła tak wysoko, że trud-
no ją będzie przeskoczyć. 
I trzeba się zgodzić z opi-
nią przedstawiciela komi-
tetu organizacyjnego zjaz-
du, prof. Jerzego Poczobuta, 
który powiedział, że w tym 
roku rola komitetu była wy-
łącznie honorowa. Całą or-
ganizację wzięła na sie-
bie społeczność szkolna, od 
koncepcji, po jej realizację. 

Dziękujemy więc na-
uczycielom, uczniom i ich 
rodzicom, a wreszcie dy-
rekcji szkoły, że pozwolili 
nam tak pięknie wrócić do 
domu...  

Nadal czekają na zdjęcia
Organizatorzy zjazdu dziękują wszystkim, którzy z 
okazji jubileuszu LO przesłali swoje szkolne zdjęcia. 
Dotychczas udało się ich zgromadzić ok. dwóch 
tysięcy. „Chopin” nie chce jednak poprzestać na tym, 
chce sukcesywnie powiększać zbiory. Stąd prośba do 
absolwentów o nadsyłanie skanów fotografi i z czasów 
nauki w LO.
Korespondencję e-mailową można kierować na adres 
szkoły lub na adres nauczyciela historii Kazimierza 
Jacka Górnickiego (jacekgornicki@op.pl), który 
zajmuje się kompletowaniem, katalogowaniem i ar-
chiwizowaniem zdjęć.
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BLISKO NAS

SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW
Z BURMISTRZEM

15 LISTOPADA - SOCHACZEWSKIE CENTRUM KULTURY

                            UL. 15-SIERPNIA 83, GODZ. 18.00

16 LISTOPADA - KARWOWO (SALA PARAFIALNA)

                            UL. LAZUROWA 44, GODZ. 18.00

18 LISTOPADA - SOCHACZEWSKIE CENTRUM KULTURY

                            UL. CHOPINA 101, GODZ. 18.00

21 LISTOPADA - KRAMNICE (SALA KONFERENCYJNA)

                            UL. 1 MAJA 21, GODZ. 18.00

23 LISTOPADA - PRZEDSZKOLE NR 7 im. Marii Montessori

                            UL. ŻWIRKI I WIGURY 15, GODZ. 18.00

25 LISTOPADA - DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

                            AL. 600-LECIA 90, GODZ. 18.00

29 LISTOPADA - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

                            UL. ZAMKOWA 4A, GODZ. 18.00

1 GRUDNIA - SALON FRYZJERSKI ,,U RENI”

                            UL. SZAJNOWICZA 7, GODZ. 18.00                            UL. SZAJNOWICZA 7, GODZ. 18.00

WWW.SOCHACZEW.PL

ZapraszamZapraszamZapraszam

Sochaczewski ratusz ogłosił 
kolejną serię konsultacji spo-
łecznych obejmujących pro-
jekty szesnastu uchwał, które 
jeszcze w tym roku tra� ą pod 
obrady Rady Miasta.  

W drugiej połowie października 
ratusz poddaje ocenie siedem pro-
jektów uchwał dotyczących szero-
ko rozumianych � nansów miasta. 
Konsultowane są m.in:

• uchwała w sprawie zmiany 
statutu Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, który ma w styczniu 
2017 roku przejąć majątek i pra-
cowników Cmentarza Komunal-
nego. Konsultacje potrwają do 27 
października.

• uchwała w sprawie nowe-
go regulaminu cmentarza komu-
nalnego szczegółowo opisująca za-
sady wnoszenia opłat za prawo do 
grobu. Jak się okazuje, część rodzin 
wnosi opłatę za pierwsze 20 lat, a 
przy kolejnych okresach pojawia-
ją się problemy, stąd zaległości ro-
dzin wobec cmentarza sięgają ok. 
250 tys. zł. By zmobilizować je do 
regulowania opłat, w regulaminie 
wprost wskazano, że prawo do gro-
bu wykupuje się na 20 lat. Na rok 
przed końcem tych dwóch dekad, 
dyrektor ZGK wyśle do najbliż-
szych zmarłego pismo z informa-

cją o konieczności odnowienia pra-
wa do grobu. By rodzinom ułatwić 
regulowanie opłat, wprowadza się 
raty. Po pierwszych 20 latach, za 
przedłużenie prawa na następne 
10 lat można wpłacić połowę i po 
upływie tego terminu drugą ratę. 
Konsultacje uchwały potrwają do 
27 października.

• uchwała w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na 2017 
rok. Dobra wiadomość jest taka, 
że średnio spadną one o 0,9 proc. 
w stosunku do obecnie obowią-
zujących. Niższe będą m.in. staw-
ki dla przedsiębiorców, organi-
zacji pozarządowych i zakładów 
opieki zdrowotnej. Konsultacje 
tej uchwały potrwają do 31 paź-
dziernika.

Z kolei od 21 października 
do 4 listopada konsultowany bę-
dzie pakiet dziewięciu uchwał z 
zakresu polityki społecznej. Naj-
pierw mieszkańcy, a po zebraniu 
ich uwag i sugestii, radni zajmą się 
Miejskimi Programami Przeciw-
działania Narkomanii i Alkoholi-
zmowi, określą stawkę żywienio-
wą w DDPS i nadadzą tej placówce 

nowy statut (aktualizacja doku-
mentu). 

W pięciu pozostałych uchwa-
łach szczegółowo określających za-
sady działania programów Socha-
czew Honorowym Dawcom Krwi, 
Sochaczewska Karta Rodziny, So-
chaczewska Karta Seniora, Socha-
czew Weteranom i Sochaczew-
ska Karta Mieszkańca pojawi się 
istotna zmiana. Na prośbę miesz-
kańców, w części opisującej zniż-
ki przyznawane posiadaczom tych 
kart, znajdzie się deklaracja, że ta-
niej można będzie korzystać z całej 
oferty własnej MOSiR. Dotychczas 
mowa była o zniżkach przy zaku-
pie biletów i karnetów na basen, lo-
dowisko i w wypożyczalni łyżew, 
a to uniemożliwiało np. udzielenie 
zniżek rodzinom wypożyczającym 
kajaki na plaży miejskiej. W no-
wym sezonie ten problem zniknie. 

Dodatkowo w Karcie Seniora, 
obejmującej mieszkańców w wieku 
75+, znajdzie się zapis, że tym bene-
� cjentom karty wydawane są bez-
terminowo. To istotne, bo w pozo-
stałych czterech programach karty 
są wydawane na 12 miesięcy i po 
roku należy je odnowić.  (daw)

Miasto pyta mieszkańców

Uwagi i sugestie do szesnastu projektów uchwał można składać w 
Biurze Obsługi Klienta UM, na dostępnym tam formularzu. Papierowy 
formularz można też pobrać ze strony BIP urzędu, albo podzielić się 
uwagami na specjalnej platformie www.konsultacje.sochaczew.pl.

Wprowadzone zmiany w 
wysokości opłat za usuwa-
nie pojazdów z drogi i ich 
przechowywanie na parkin-
gu strzeżonym, jak również 
ustalenie wysokości kosz-
tów w przypadku odstąpienia 
od wykonywania dyspozycji 
usunięcia pojazdu, wynika-
ją ze zmian w stosownej usta-
wie i obwieszczeniu.

Ustalono następującą wy-
sokość opłat za usunięcie i prze-
chowywanie pojazdu usunię-
tego z drogi w ustawie Prawo o 
ruchu drogowym w następują-
cej wysokości: 

1) rower lub motorower: za 
usunięcie - 110 zł; za każdą dobę 
przechowywania - 19 zł;

2) motocykl: za usunięcie - 
218 zł; za każdą dobę przecho-
wywania - 26 zł;

3) pojazd o dopuszczal-
nej masie całkowitej do 3,5 

t: za usunięcie - 476 zł; za 
każdą dobę przechowywa-
nia - 39 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 
t do 7,5 t: za usunięcie - 594 zł; 
za każdą dobę przechowywa-
nia - 51 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 7,5 t 
do 16 t: za usunięcie - 841 zł; za 
każdą dobę przechowywania - 
73 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 16 t: 
za usunięcie - 1 239 zł; za każdą 
dobę przechowywania - 133 zł;

7) pojazd przewożący 
materiały niebezpieczne: za 
usunięcie - 1 508 zł; za każ-
dą dobę przechowywania - 
196 zł.

Ustalono też wysokość 
kosztów powstałych w przy-
padku odstąpienia od usu-

nięcia pojazdu, jeżeli wy-
danie dyspozycji usunięcia 
pojazdu spowodowało po-
wstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;
2) motocykl - 100 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t - 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej powyżej 3,5 t do 
7,5 t - 275 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej powyżej 7,5 t do 
16 t - 390 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 
16 t - 575 zł;
7) pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne - 700 zł.

Decyzję o przemieszcze-
niu lub usunięciu pojazdu z 
drogi wydaje policja. Jeżeli 
wydanie dyspozycji usunięcia 
pojazdu w określonych usta-
wą przypadkach spowodo-
wało powstanie kosztów, do 
ich pokrycia jest obowiąza-
ny właściciel pojazdu. Pojazd 
usunięty z drogi umieszcza 
się na parkingu strzeżonym 
do czasu uiszczenia opłat za 
jego usunięcie i przechowy-

wanie. Obecnie parking ten 
znajduje się w miejscowości 
Sielice, w gminie Sochaczew. 
Usuwanie pojazdów oraz 
prowadzenie parkingu strze-
żonego dla pojazdów usunię-
tych, zgodnie z ustawą prawo 
o ruchu drogowym, należy 
do zadań własnych powiatu. 
Starosta wykonuje te zadania 
przy pomocy powiatowych 
jednostek organizacyjnych 
lub powierza ich wykonywa-
nie zgodnie z przepisami o 
zamówieniach publicznych. 
Realizacją tego obowiązku w 
starostwie zajmuje się Wy-
dział Bezpieczeństwa, Zarzą-
dzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych.

Do pozostałych tematów 
poruszanych na sesji wrócimy 
w kolejnym wydaniu.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Nowe stawki za usunięcie pojazdów
Na ostatniej sesji Rady Powiatu 21 października radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane stawki dotyczące wysokości 
opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, 
ich wysokość. W tym roku dokonane zmiany są kosmetyczne, a niektóre kwoty zostały zmniejszone.



1525 października 2016  nr 22 (1270)
SOCHACZEWSKA

WŚRÓD LUDZI

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Oksana opowiada historię, 
jak w czwartej klasie podsta-
wówki, na pytanie o narodo-
wość, napisała, że jest Polką. 
Potem przyszła do domu i 
pytała mamę, czy dobrze 
zrobiła, że tak napisała. Czy 
nie będzie miała nieprzy-
jemności z tego powodu.

- Od dzieciństwa marzy-
łam, żeby przeprowadzić się 
do swojego kraju. Rodzina 
ojca została wysiedlona do 
Kazachstanu w 1936 r. Ro-
dzina mamy chyba w 1934. 
Mówię chyba, bo moja pra-
babcia nie przeżyła trans-
portu. Zmarła po drodze. 
Babcia była wtedy dziec-
kiem i dotarła do Kazach-
stanu jako sierota. Nie po-
tra� ła nawet podać swojego 
nazwiska. Rodzina ojca po-
chodziła z obwodu winnic-
ko-chmielnickiego. Wtedy 
to była Polska. Tam ludzie 
zasypiali w ojczyźnie, a bu-
dzili się za granicą. Nie ru-
szając się z domu.  

Oksana urodziła się w 
miejscowości Szortandy, 
4 tys. km od Polski. Tam 
mieszkali do wyprowadz-
ki, o której Oksana myśla-
ła przez lata. Kiedy wresz-
cie udało jej się przekonać 
męża, rozpoczęła procedu-
rę repatriacyjną. Uczyła się 
także polskiego, bo przez 
lata język ojczysty został w 
rodzinie zapomniany. Miała 
książkę do nauki polskiego 
i to z niej próbowała pozna-
wać język przodków. Cho-
dziła też na zajęcia językowe 
prowadzone przez nauczy-
cielkę z Polski.

- Pomógł nam wujek, 
rodzony brat mojego ojca, 
Piotr Wasilewski, które-
go 18 lat temu zaprosiła do 
siebie gmina Nowa Sucha. 
Później przyjechała tu jego 
matka, a moja babcia. To 
babcia przez lata zagrzewa-
ła do wyjazdu. Pamiętam, 
jak mówiła: czemu ty tu sie-
dzisz? Dlaczego nie ruszasz 
do Polski? Jej marzenie się 
spełniło. Resztę życia spę-

dziła w kraju przodków i tu 
została pochowana – opo-
wiada pani Oksana. - Wujek 
Piotr rozmawiał z burmi-
strzem Piotrem Osieckim 
na temat zaproszenia dla 
mojej rodziny. To było bar-
dzo ważne. Nie każde mia-
sto czy gmina chcą zapra-
szać repatriantów, bo to 
kłopot. W Kazachstanie lu-
dzie po 15, 18 lat czekają na 
możliwość wyjazdu do Pol-
ski. My czekaliśmy jedynie 
trzy lata - dodaje.

Do Sochaczewa przy-
jechali 6 listopada 2014 r. 
Oksana Chaliłowa opowia-
da, że pierwsze miesiące 
były ciężkim doświadcze-
niem.

- Przez lata żyjesz ma-
rzeniami o ojczyźnie, wy-
obrażasz sobie, jak ona 
może wyglądać, a po przy-
jeździe okazuje się, że rze-
czywistość jest inna. Dzieci 
i mąż nie mówią po polsku, 
nie znasz miasta, zwycza-
jów, nie masz rodziny, zna-
jomych. Dochodzisz do 
wniosku, że tam, w Kazach-
stanie, jako Polak nie byłeś 
u siebie i tutaj też nie jesteś 
u siebie – opowiada Oksana. 
- Wydawało mi się, że znam 
język polski, a tutaj nie ro-
zumiałam, co ludzie do 
mnie mówią. Początki były 
bardzo ciężkie i nie mówię 
tego z pretensją do kogo-
kolwiek. Wręcz przeciwnie, 
jestem bardzo wdzięcz-
na burmistrzowi Piotrowi 
Osieckiemu, który nas za-
prosił i wypełnił wszystkie 
zobowiązania wynikające z 
umowy, a dodatkowo zor-
ganizował nam prywatne 
lekcje języka polskiego. Nie-
zwykle pomocna była tak-
że pani Zo� a Romanowska, 
sekretarz w starostwie.

Oksana przyjechała z mę-
żem Olegiem i trójką dzie-
ci. Najstarszy syn Igor ma 
23 lata, właśnie się ożenił, te-
raz razem z żoną mieszkają i 
pracują w Warszawie. Młod-
szy syn Roman jest uczniem 
trzeciej klasy Gimnazjum 
nr 2.  Najmłodsza jest Złata, 
co po polsku znaczy „złota”. 

Ma pięć lat, chodzi do przed-
szkola, mówi już świetnie po 
polsku, nawet poprawia ro-
dziców. Mąż, z zawodu in-
żynier budownictwa i „złota 
rączka”, większe doświadcze-
nie ma w dziedzinie paliw, 
bo przez 10 lat w Kazachsta-
nie  kierował stacją benzyno-
wą. Najpierw sam wyremon-
tował ich mieszkanie, teraz 
pracuje, choć to co robi nie 

jest szczytem zawodowych 
marzeń.

Oksana Chaliłowa do-
stała pracę w ratuszu, jest 
zaopatrzeniowcem i lubi 
swoją pracę. Chwali ją bez-
pośredni przełożony, sekre-
tarz miasta Andrzej Wierz-
bicki.

- Pani Oksana w pracy 
jest ambitna i skrupulatna. 
Bardzo szybko poznała całą 

strukturę ratusza, nawiąza-
ła ciepłe kontakty z pracow-
nikami, jest przez nich lu-
biana i ceniona. Bez trudu 
objęła powierzone obowiąz-
ki, czemu sprzyjało jej wyż-
sze ekonomiczne wykształ-
cenie oraz dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe 
w handlu. Z perspektywy 
dwóch lat możemy mieć sa-
tysfakcję, że nasza społecz-

ność sprowadziła do ojczy-
zny rodaka ze wschodu, a 
sochaczewski samorząd po-
zyskał wartościowego pra-
cownika – mówi Andrzej 
Wierzbicki.

Dzieci zaadaptowały 
się w nowym miejscu, jak 
twierdzi nasza rozmów-
czyni, dzięki pomocy in-
nych. Jest wdzięczna dyrek-
tor Gimnazjum nr 2, Teresie 
Zawiszy-Chlebowskiej i na-
uczycielom za to, że zaopie-
kowali się Romanem. Wraz 
z mężem martwili się o nie-
go, bo kiedy przyjechali do 
Polski on był w trudnym 
wieku dorastania, nie znał 
języka, nie miał kolegów. 
Po dwóch latach jest bardzo 
dobrym uczniem, lubi swo-
ją szkołę, a kilka dni temu 
otrzymał stypendium bur-
mistrza.

- Pani dyrektor, wycho-
wawca, nauczyciele Romana 
znaleźli do niego właściwą 
drogę, pomogli na począt-
ku w nauce języka, zachęcili 
innych uczniów, żeby go do-
brze przyjęli w klasie. Za to 
wszystko jestem im bardzo 
wdzięczna.

Z kolei dyrektor Gim-
nazjum nr 2, Teresa Zawi-
sza-Chlebowska, jest peł-
na podziwu dla Romana, 
twierdząc, że to wyjątkowo 
zdolny, pracowity i mądry 
uczeń.

- Jest u nas niespełna 
dwa lata. Kiedy zaczynał, 
zupełnie nie znał polskie-
go. Musiał wykonać ogrom-
ną pracę, aby dojść do po-
ziomu, na którym znajduje 
się teraz. To chłopak o wy-
jątkowej sile charakteru, 
a przy tym bardzo prawy 
człowiek.

To była trudna decyzja. 
Oboje z mężem są 40-lat-
kami, którym dobrze po-
wodziło się w Kazachstanie. 
Ale Oksanie „coś” kazało  
zostawić wszystko i ruszyć 
w świat. Do niewiadomego. 
Oksana nie umie nazwać 
uczucia, które nią kierowało 
i ciągnęło do Polski. Mówi, 
że ma to zapisane w genach. 
I to właśnie ono zwyciężyło.

Czystki etniczne na tzw. kresach wschodnich, które zagarnął ZSRR, rozpoczęły 
się w latach 30. XX w. Dla radzieckiej Rosji Polacy stali się wrogiem publicznym, 
którego należało unicestwić.  Wiele polskich rodzin straciło życie, inni cały dobytek i 
dach nad głową.
Decyzją Komisarzy Ludowych pierwsza wielka deportacja Polaków do Kazachstanu, 
obejmująca 70 tys. osób, miała miejsce w 1936 r. Dlaczego do Kazachstanu? Żeby 
zaludnić tę azjatycką część Kraju Rad i dać jej siłę napędową w postaci rąk do pracy. 
Polacy, transportowani w nieludzkich warunkach, pozbawieni wszystkiego, rozdziela-
ni z rodziną, sami musieli wybudować dla siebie schronienie, ujarzmić step, żeby się 
wyżywić. Nie da się dokładnie ustalić, ilu naszych rodaków nie przeżyło tej okrutnej 
operacji. A przecież w latach 40. odbyły się jeszcze liczniejsze deportacje.
Sowiecka władza dbała przy tym, aby Polacy skutecznie zapomnieli o swojej oj-
czyźnie i stali się prawomyślnymi obywatelami radzieckimi. To ostatnie się nie udało. 
Nasi rodacy, wywiezieni cztery tysiące kilometrów od domu, bez prawa opuszczania 
miejsca pobytu, nigdy nie zapomnieli, kim są. To raczej ojczyzna zapomniała o nich.
W tym roku przypada 80 rocznica pierwszych wysiedleń. Sejm i Senat RP przy-
gotowały specjalne uchwały, w których oddają hołd Polakom wywiezionym w głąb 
Związku Radzieckiego, przyznając jednocześnie, że przez ostatnie ćwierćwiecze 
Polska niewiele dla nich zrobiła. W treści uchwały czytamy,  że „jak najszybsze prze-
prowadzenie repatriacji Polaków z Kazachstanu oraz innych miejsc katorgi stanowi 
dziś jedno z najważniejszych moralnych zobowiązań Narodu Polskiego.” (sos)

Jestem Polką. Mam to w genach
Na początku listopada miną dwa lata odkąd Oksana Chaliłowa, z domu Wasilewska, mieszka w Sochaczewie. 
Przyjechała do Polski z Kazachstanu, gdzie w latach 30. XX w. wywieziono jej przodków. Do naszego miasta, 
na zaproszenie burmistrza, sprowadziła się z całą rodziną.

Szortandy to niewielka miejscowość w pobliżu Astany, będąca jednym z licz-
niejszych skupisk Polaków zamieszkujących centralne rejony Kazachstanu. Osada 
usytuowana jest w stepie otaczającym stolicę kraju. Miasteczko zostało założone na 
początku XX wieku. Ludność polska przybyła do Szortandów wskutek przymusowych 
deportacji, przeprowadzonych przez Sowietów z terenów obwodu chmielnickiego, z 
okolic Kamieńca Podolskiego i Żytomierza (obecna Ukraina). Przesiedleńcy z 1936 
roku w znaczący sposób przyczynili się do rozbudowy ówczesnej osady, która w 
latach 50. XX wieku nabrała cech miasteczka i zyskała na znaczeniu.

Oksana, Roman i Złata (w środku) z burmistrzem Piotrem Osieckim i jego zastępcą Markiem Fergińskim
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Między 3 a 6 listopada w So-
chaczewie odbędzie się XXIV 
Międzynarodowy Festiwal 
Chopinowski na Mazowszu. 
Wyjątkową gratką dla każde-
go melomana będą koncerty w 
murach szkoły muzycznej oraz  
w Warszawskim Towarzystwie 
Muzycznym i Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki.

W czwartek 3 listopada o 
godz. 17.00 wysłuchać będzie 
można recitali jurorów. W 
sali koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. wy-
stąpią: Andrzej Dutkiewicz, 
Jan Kadłubiski (przewod-
niczący jury), Dorian Leljak 
(Serbia - Chorwacja), a tak-
że Murray McLachlan (Wiel-
ka Brytania). W piątek i sobo-
tę od rana będą się odbywać 
publiczne audycje uczestni-
ków. Każdy z nich wybierze 
program spośród czterech za-

kresów repertuarowych za-
proponowanych przez orga-
nizatorów. Składają się na nie 
kompozycje Fryderyka Cho-
pina i J.S. Bacha.

- Pragniemy dać młodym 
artystom okazję do występu 
na estradzie naszej szkoły, któ-
rej patronuje bliskość Domu 
Urodzenia Fryderyka Chopi-
na w Żelazowej Woli, miejsca 
otoczonego czcią całego świata 
- mówi dyrektor szkoły Anna 
Wróblewska.

Najlepszych młodych pia-
nistów poznamy w niedzielę 
6 listopada o godz. 18.00 pod-
czas uroczystego koncertu lau-
reatów. Wstęp na wszystkie im-
prezy festiwalowe jest wolny. 
Zapraszają na nie organizato-
rzy: burmistrz Sochaczewa, dy-
rekcja Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. w Sochaczewie 
oraz Centrum Edukacji Arty-
stycznej. (ap)

Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
w Sochaczewie zaprasza do 
udziału w tegorocznej edycji 
konkursu na szopkę bożo-
narodzeniową. Jej tematem 
jest szopka mazowiecka.

Celem konkursu, obok propa-
gowania tradycji szopkarstwa 
polskiego i pielęgnowania oby-
czajów związanych z Bożym 
Narodzeniem, jest zaintere-
sowanie uczestników walora-
mi regionu, w którym żyjemy 
- Mazowsza, jego krajobrazem, 
zabytkami, architekturą, folk-
lorem i historią.

Organizatorzy informu-
ją, że maksymalne gabaryty 
szopki nie powinny przekra-
czać wymiarów 70x50 cm w 
podstawie. Formy plastycz-
ne, materiały oraz techni-
ka prac pozostają dowolne, 
z jednym zastrzeżeniem. Nie 
dopuszcza się wykorzysty-
wania elementów seryjnych 
produkcji (� gurek, pocz-
tówek, elementów dekora-
cji). Chętnie widziane będą 
natomiast efekty świetlne, 
dźwiękowe i ruchowe. 

Tradycyjnie do udziału w 
konkursie muzeum zaprasza 
wszystkich zainteresowanych: 
dorosłych, młodzież i dzieci. 
Prace oceniane będą w nastę-
pujących kategoriach wieko-
wych i grupach: prace indywi-
dualne, prace zespołowe (do 3 
osób) i prace rodzinne.

Do każdej szopki należy 
dołączyć metryczkę uczestnika, 
na której powinny znajdować 
się tytuł lub krótki opis, imię, 
nazwisko i wiek uczestnika, ad-
res szkoły (wzór na stronie in-
ternetowej muzeum). Metrycz-
ka powinna być umocowana 
na sznurku w widocznym miej-
scu. Wszystkie prace obowiązu-
je karta zgłoszenia.

Prace należy dostarczać do 
2 grudnia br. do Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą w Sochaczewie, pl. 
Kościuszki 12. Uroczyste roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 
10 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 
w siedzibie muzeum. Nagro-
dzone prace będą eksponowa-
ne na wystawie pokonkurso-
wej, czynnej do końca stycznia 
2017 r., a laureaci otrzymają na-
grody rzeczowe i dyplomy. 

Z MZSiPBnB można się 
kontaktować telefonicznie (46) 
862 33 09 lub za pośrednictwem 
e-mail: muzeum@muzeum-
sochaczew.pl. Regulamin oraz 
karty zgłoszenia są dostępne na 
stronie internetowej: www.mu-
zeumsochaczew.pl. (sos)

Robimy mazowiecką szopkę

Po raz 24. zagrają Chopina

Zbiór małych dzieł sztuki po-
kazał całą bogatą gamę różno-
rodnych technik, jakimi posłu-
gują się artyści z terenu miasta i 
powiatu sochaczewskiego – od 
malarstwa na płótnie zaczyna-
jąc, a na rękodziele i gra� kach 
kończąc. Warto zaznaczyć, że 
kolorystyka, jak i sama tema-
tyka prac, była tak różnorodna, 
że organizatorzy pokusili się o 
przygotowanie dla artystów tak 
samo nieprzewidywalnego, ale 
jakże pełnego humoru i ciepła 
programu artystycznego. 

Wernisaż otworzył dyrek-
tor SCK Artur Komorowski, a 
podziękowania uczestnikom 
zbiorowej wystawy wręczył 
burmistrz Piotr Osiecki, któ-
ry pomimo wielu zajęć, został 
do samego końca, gratulując 
artystom i konwersując z nimi 
o ich pasjach. Burmistrz po-
dziękował także kierowniko-
wi Sekcji Edukacji Teresie Kłuj-
szo za przygotowanie wystawy, 
w czym pomogła Krystyna 
Bogdańska – opiekun Galerii 
Kramnice. Naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Sportu i Organiza-
cji Pozarządowych Agata Ka-
lińska podkreśliła natomiast, że 
kramnice miały służyć miesz-
kańcom, jako miejsce kultural-
nych spotkań i cieszy się, że tak 
chętnie pokazują tu swoją twór-
czość lokalni artyści. 

Prezentem dla uczest-
ników wystawy oraz zwie-
dzających był wspomniany 

wcześniej program artystycz-
ny, przedstawiający pełen wa-
chlarz możliwości, jakie daje 
nam polska tradycja ludowa. I 
tak, chór VIVACE pod dyrek-
cją Piotra Milczarka zaśpiewał 
kilka popularnych pieśni ludo-
wych, a mini koncert zakoń-
czył pełnym nostalgii utwo-
rem ze słynnego musicalu 
„Skrzypek na dachu”.

Z melancholii wyrwała 
słuchaczy młodzież z projek-
tu SCK „Sochaczew rozśpiewa-

ny” trenująca pod opieką Anny 
Wolińskiej (reżyseria), Piotra 
Milczarka (kierownictwo mu-
zyczne) oraz Moniki Rychwal-
skiej (instruktor wokalny). 
Spektakl przygotowany przez 
kabaret WIC (będący nowym 
pomysłem SCK), sam w so-
bie był „odą do młodości”, po-
chwałą wszystkich sztuk, które 
- gdy zderzą się z witalnością i 
energią młodzieńczą - nie tylko 
wychowują i uczą przetrwania 
w świecie dorosłych, lecz tak-
że mogą narobić niezłego ba-
łaganu, który ktoś musi sprząt-
nąć… 

Niedoszłe artystki - woźne 
Cześka i Mańka, wzięły spra-
wy w swoje ręce (a raczej mio-
tły) i doprowadziły wszystko 
do porządku, na całe szczęście 
pozostawiając prace V Wysta-
wy Twórczości Nauczycieli na 
miejscu, z czego ucieszyli się 
zwiedzający. Na wystawie za-
prezentowano prace 19. Arty-
stów Niepokornych: Agnieszka 
Adamska, Małgorzata Bła-
żejewska, Cecylia Charążka, 
Zdzisław Chlebowski, Gabriela 
Frej, Barbara Glanc, Maria Kla-
wenek, Łukasz Kuciński, Miro-
sława Łękawska, Jadwiga Or-
czyk-Miziołek, Urszula Muras, 
Hanna Pietrzak, Dorota Ra-
choń, Justyna Sadowska, Anna 
Sobieraj, Justyna Sowacka, Al-
dona Wasilewska, Stanisław 
Werle oraz Elżbieta Zielkowska. 

Anna Wolińska

Wernisaż Klubu Nauczyciela
Wernisaż V Wystawy Twórczości Nauczycieli zorganizowany przez Sekcję Edukacji i Klubu 
Nauczyciela SCK okazał się nietuzinkowym wydarzeniem. Swe prace zaprezentowali sami 
artyści niepokorni, będący sympatykami i przyjaciółmi Klubu Nauczyciela. 

W najbliższą niedzielę 30 
października odbędą się 
kolejne zajęcia Małej Aka-
demii Chopinowskiej w Mu-
zeum Fryderyka Chopina w 
Żelazowej Woli.

Atrakcyjną formę spędza-
nia czasu znajdą dla siebie za-
równo dzieci jak i dorośli. O 
godz. 11.00 zapraszamy na 
zajęcia muzyczne i plastycz-
ne W krainie gestodźwięków 
i  performance. Podczas Klu-
bu Przyrodnika młodzi stu-
denci Akademii zastanowią 
się, dlaczego na zimę drze-
wa zrzucają liście. Spacer 
dla dorosłych z edukatorem 

przyrodniczym tym razem 
pozwoli na odkrycie wzajem-
nego przenikania się muzyki, 
rzeźby, architektury i sztu-
ki krajobrazu. Zachęcamy do 
rezerwowania miejsc i ser-
decznie zapraszamy: zelazo-
wawola.rezerwacje@nifc.pl

Dom Urodzenia 
Fryderyka Chopina

Mała Akademia 
w krainie gestodźwięków 19 października biblioteka tęt-

niła muzyką, poezją i gwarem 
młodzieży. Uczniowie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Sochaczewie zaprezentowali 
inscenizację słowno – muzycz-
ną „BRAT NASZEGO BOGA” 

Dramat Karola Wojtyły (św. 
Jana Pawła II) na potrzeby pro-
gramu opracowała Justyna 
Kwiatkowska–Kornatko, na-
uczycielka tej szkoły. Adaptacja 
zawiera elementy dramatu, mu-
zyki, tańca i przedstawia losy 
polskiego powstańca, malarza 
i zakonnika św. brata Alberta 
Chmielowskiego (1845 – 1916). 
W 1983 r. został on beaty� ko-
wany w Krakowie, a w 1989 r. 
kanonizowany w Rzymie. 

Bohater przedstawienia 
zmarł 100 lat temu ale cenio-
ne przez niego wartości: dobro, 
współczucie, miłosierdzie mają 
charakter ponadczasowy. In-
scenizację obejrzała młodzież z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych, ZS RCKU i Gimnazjum 
nr 2 w Sochaczewie. 

Brat naszego Boga w MBP
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Chodaczek w podróżyPamięci wielkiego Polaka
Cześć dzieciaki! Opowia-
dałem Wam, moi kocha-
ni przyjaciele, że będę brał 
udział w Powiatowym Kon-
kursie Chodaczek 2016, któ-
ry odbył się w SCK przy ul. 
Chopina 101 w czwartek 20 
października.

Co prawda nie śpiewa-
łem, ale mogę przekazać, jak 
wypada na „Przekaźniczek”, 
bardzo ważne wiadomości. 
Otóż jury „Chodaczka” w 
składzie: Iwona Niemyjska 
– nauczyciel z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. F. Chopina w Socha-
czewie, Marta Wasilewska – 
kierownik Sekcji Teatru, 
Estrady i Sztuk Pięknych 
SCK, Monika Rychwalska 
– wokalistka, Jolanta Kaw-
czyńska – kierownik Sekcji 
Integracji Społecznej SCK, 
obejrzało aż 40 prezentacji 
wokalnych, w których głów-
nym bohaterem była piosen-
ka harcerska i turystyczna. 

Z zapartym tchem słu-
chałem wielu wspaniałych 
wykonań różnych znanych 
i mniej znanych piosenek. 
Razem z solistami, duetami 
i zespołami przeniosłem się 
w świat kowbojów, wspina-
łem się po górach z kubkiem 
ciepłej herbaty, rozpakowy-
wałem ciężki plecak i słu-
chałem koncertu świerszczy 
schowanych za kominkiem.  
I tak się rozmarzyłem, że 
prawie bym zapomniał do-
dać, że Grand Prix „Cho-
daczka” – konkursu pod 
honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Socha-
czewa Piotra Osieckiego, 
Wójta Gminy Sochaczew 
Mirosława Orlińskiego oraz 
Komendanta Hufca ZHP 
w Sochaczewie Krzysztofa 
Wasilewskiego – otrzyma-
ła  Zuzanna Mikołajczyk ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Sochaczewie!

Radości było co niemia-
ra, tym bardziej, że komisja 
konkursowa przyznała aż 
sześć dodatkowych wyróż-
nień! A otrzymali je: Mar-
celina Stasiak   ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Socha-
czewie; Mateusz Staniaszek 
z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Iłowie; Mateusz Ga-
wor ze Szkoły Podstawowej 
w Teresinie; Zuzanna Gołąb 
z Gimnazjum im. Św. Fran-
ciszka z Asyżu w Teresinie; 
Aleksandra Kozieł z Gim-
nazjum nr 2 w Łowiczu; Ze-
spół wokalny „TERAZ MY” 
z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Iłowie.

Z wszystkich dzieci oraz 
młodych wokalistów jeste-
śmy bardzo dumni, że tak 
pięknie zaśpiewali i wpro-
wadzili nas w czarodziejski 
świat podróży. Nagrodzo-
nym gratuluję oraz życzę 
dalszych sukcesów na sce-
nie!

Wasz Przekaźniczek

16 października 1978 roku ar-
cybiskup krakowski kardynał 
Karol Wojtyła, jako pierwszy 
kardynał z Polski, jak również 
pierwszy po 455 latach biskup 
niebędącym Włochem, został 
wybrany na papieża i przybrał 
imię Jan Paweł II… 38 lat póź-
niej, w kramnicach miejskich 
otwiera się po raz kolejny Sa-
lonik Muzyczno-Literacki za-
inicjowany przez dyrektora 
SCK Artura Komorowskiego. 
W tym, jakże ważnym dla Po-
laków dniu, w kameralnej at-
mosferze „podcieni kramnic”, 
zabrzmiały pieśni religijne wy-
konane przez Chór Towarzy-
stwa Śpiewaczego Ziemi So-
chaczewskiej, zabrzmiały słowa 

Jana Pawła II przypomnia-
ne przez Jolantę Kawczyńską. 
Pieśni religijne w klimacie go-
spel zaśpiewała też Monika 
Rychwalska z zespołem, dając 
w imieniu nas wszystkich akt 
wiary, miłości i pokory.

Spotkanie, w którym 
uczestniczył m.in. wicebur-
mistrz Marek Fergiński wraz 
z żoną oraz Agata Kalińska - 
naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Sportu i Organizacji Poza-
rządowych UM, upłynęło zbyt 
szybko, przypominając nam, że 
czas choć nieubłagany w swej 
naturze, to zapisuje w swej hi-
storii ludzi i myśli ponadcza-
sowe, o których pamiętać będą 
jeszcze nie jedne pokolenia… 



25 października 2016  nr 22 (1270)18 KULTURA
SOCHACZEWSKA

Adres redakcji:
Sochaczewskie Centrum Kultury
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 83
Kontakt:
e-mail: redakcja.sck@gmail.com
tel: 46 863 07 68, 507 501 227

Redaguje:
Anna Wolińska
Rozwój infrastruktury kultury w Socha-
czewskim Centrum Kultury realizowany 
jest z udziałem środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO 
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO.

20 lat z grupą MoCarta

Ocalić od zapomnienia Teatr w SCK

Wędrująca wystawa na Zaduszki
W piątek 28 października 
o godz. 17:00 zapraszamy 
na otwarcie III edycji wy-
stawy z cyklu „Wędrująca 
wystawa Grupy OtoFOTO”. 
Odbędzie się ono w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
przy ul. 15 sierpnia 83. 

Grupa Entuzjastów Fotogra-
� i Cyfrowej OtoFOTO po-
wstała w 2009 roku przy SCK 
Chopina 101. Jej założycie-
lem jest Przemko Stachowski 
– artysta malarz, absolwent 
warszawskiej ASP, pasjo-
nat fotogra� i. Credo grupy 
brzmi: „Fotogra� a zmusza do 
odkrywania świata wciąż na 
nowo. I to jest w niej najcen-
niejsze oraz to, że częstokroć 
pozwala nam się porozu-
mieć”. Jedną z form działania 
- oprócz spotkań w plenerach 
lub na przeglądach � lmów o 
tematyce związanej z foto-
gra� ą - jest również kilkulet-
nia tradycja konkursowej ry-
walizacji między członkami 
grupy. Dziś liczy ona ponad 
400 członków różnych naro-
dowości z Polski i zagrani-
cy. Reprezentują oni niemal 

wszystkie grupy wiekowe: od 
młodzieży po seniorów. 

Miło nam również poin-
formować, że kolejne edycje 
wystaw są wspierane przez 
� rmę ANTALIS - produ-
centa ekologicznej płyty 
papierowej DISPA. Ponad-
to entuzjastów fotogra� i 
wspiera  Drukarnia COLO-
RADOR i Pracownia Arty-
styczna DECO ARCH.

Cykl „Wędrującej wysta-
wy grupy OtoFOTO” roz-
począł się w kwietniu 2016 
roku od prezentacji wy-
branych zdjęć w SCK przy 
ul. Żeromskiego 8. O� cjal-
ne otwarcie wystawy odby-
ło się zaś 20 maja w Galerii 
TRAKT w SCK w Chodako-
wie. Obecnie, tj. w paździer-
niku, wystawa „powędruje” 
do SCK przy ul. 15 Sierpnia, 
w lutym do kramnic miej-
skich, a na przełomie marca 
i kwietnia do Brzegu Dol-
nego.

Zapraszamy wszystkich 
do podążania za wystawą i 
obejrzenia, jakże pięknego 
świata zatrzymanego okiem 
kamery.
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W sobotę 22 października 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. Żeromskie-
go wystąpiła jedna z najpo-
pularniejszych obecnie for-
macji kabaretowych - grupa 
MoCarta. 

Kwartet świętują dwu-
dziestolecie pracy na scenie, 
stąd w programie półtora-
godzinnego koncertu zna-
lazły się najlepsze skecze i 
gagi z minionych dwóch de-
kad. Były węgierskie czar-
dasze, najpopularniejsze 
fragmenty operetek. Pu-
bliczność dorastająca z gru-

pą MoCarta z sentymentem 
wysłuchała zabawnych mie-
szanek piosenek z bajek, se-
riali czy wiązanki pieśni o 
Krakowie. 

Muzycy pochwalili się 
też Mocarciątkami, czy-
li siódemką swoich dzieci, 
które wirtualnie, wraz z ta-
tusiami grającymi na żywo, 
wykonały piosenkę o swej 
artystycznej przyszłości. 
Jak skwitował to Filip Jaślar, 
„śpiewało dla Państwa 3,5 
tys. złotych”. 

Publiczność wracała do 
domu zachwycona. (dw)

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?

Ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach 
wielu?
I znów upór żeby powstać
i znów iść, i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, 
wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? 
Książek?

Ile lat nad strof tworzeniem?
Ile krzyku w poematy?
Ile chwil przy Beethovenie?
Przy Corellim? Przy Scarlattim?

Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce 
ocalić od zapomnienia.

Konstanty Ildefons 
Gałczyński

Koncert „Ocalić od zapo-
mnienia” w ramach Socha-
czewskich Zaduszek Kultural-
nych odbędzie się 5 listopada, 
o godz. 17.00 w kramnicach 
miejskich przy ul. 1 Maja 21. 
Wystąpi Monika Rychwalska 
wraz z zespołem. Wstęp oczy-
wiście wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Na szesnastą rocznicę ślubu 
Roman zaprasza do swojego 
domu parę, którą poznał przez 
internetowy portal. Planują ra-
zem urządzić frywolne par-
ty. Sekretne spotkanie ma być 
niespodzianką i prezentem dla 
jego żony Barbary. Jednak nie-
planowany zwrot akcji sprawia, 
że do umówionego mieszka-
nia tra� ają niewłaściwi ludzie. 
Omyłkowe spotkanie, do które-
go dochodzi w nowym lokum, 
staje się pretekstem do nieco-
dziennych opowieści związa-
nych z małżeństwem, miłością, 
seksem i marzeniami... 

To tylko fragment opisu in-
trygującej, znakomitej i znanej 

komedii „Lunch o północy”, w 
której występują popularni ak-
torzy: Paweł Królikowski, Joan-
na Kurowska, Piotr Gąsowski i 
Anna Oberec. I choć spektakl 
będzie można zobaczyć w So-
chaczewskim Centrum Kultu-
ry dopiero 27 listopada o godz. 
17.00, to do rezerwacji miejsc 
zachęcamy już dziś. Jak to przy 
pełnych humoru spektaklach 
bywa – miejsca siedzące znika-
ją, jak świeże bułeczki. A jak tu 
śmiać się, płakać i trzymać pod 
boki na stojąco? 

Zamówienia indywidualne 
i grupowe SCK przyjmuje pod 
numerami telefonów: 46  862-
25-02 i 512-507-706.
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OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w 

Sochaczewie Nr XIV/140/16 z dnia 22.03.2016 r. 

Lp. Lokalizacja Pow. użytk. 
lokalu w m2

Opis lokalu Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Pow. 
działki

Udział w działce Oznaczenie w księdze 
wieczystej KW nr 

Wartość lokalu mieszkalnego z 
częścią wspólną budynku

Wartość udziału w prawie 
użytkowania wieczystego 

gruntu (netto)

Wadium Postąpienie na 
przetargu

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w gruncie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ul. Mickiewicza 5 Lokal użytkowy 91,77 parter,sala 
sprzedażowa, 
przedsionek, 
zaplecze, wc 

2099/8 609 9177/141337 PL1O/00012864/5 132 093,00 zł 3 537,00 zł  7 000 zł 2 000 zł

135 630,00 zł

Przetarg  odbędzie się w dniu 01.12.2016 r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. 
Wadium należy wpłacić do dnia 28.11.2016 r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO S.A. I Oddział Sochaczew 
Nr 23 1240 1822 1111 0000 0719 8469. 
Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Mienia i 
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, IV piętro, pokój 519, tel 862 - 22 - 35 wew. 331 istnieje możliwość obejrzenia lokalu 
użytkowego w dniu 28.11.2016 r. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji 
udziela ww. wydział. 
Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

TU DOSTANIESZ 

"
ZIEMIĘ"

 Urząd Miejski
 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, basen Orka 
 Powiatowy Urząd Pracy
 Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
 Redakcja - Kramnice
 Miejska Biblioteka Publiczna 
 Filia MBP w Chodakowie
 Biblioteka Pedagogiczna
 Szpital Powiatowy 
 Wydział Komunikacji 
 Sąd Rejonowy
 Urząd Skarbowy 
 Żłobek Miejski
 Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Sochaczewie
 Szkoła Podstawowa nr 2
 Szkoła Podstawowa nr 3
 Szkoła Podstawowa nr 4 
 Zespół Szkół w Choda-
kowie
 Gimnazjum nr 1
 Gimnazjum nr 2 
 Miejskie Przedszkole nr 1
 Miejskie Przedszkole nr 3
 Miejskie Przedszkole nr 4
 Miejskie Przedszkole nr 6
 Miejskie Przedszkole nr 7
 Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej/MOPS
 Środowiskowy Dom 
Samopomocy
 Zakład Gospodarki 
Komunalnej
 Zakład Komunikacji Miejskiej
 Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej
 Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji
 Sochaczewskie Centrum 
Kultury: ul. Żeromskiego, 
Chopina 101, 15 Sierpnia 
 Sklepy PSS Społem: 
ul. Okrzei 1, ul. Płocka 1, 
ul. Wojska Polskiego 39, 
ul. Pokoju 8, al. 600-lecia 3, 
ul. Bojowników 9, 
ul. Gawłowska 45, 
ul. Trojanowska 1, 
ul. 17 Stycznia 1,
ul. Narutowicza 10, 
ul. Traugutta 23, ul. 1 Maja, 
ul. 15 Sierpnia,
 kiosk Żeromskiego 1 
(skrzyżowanie z Warszawską)
 kiosk Reymonta (przy 
poczcie)
 kiosk Żeromskiego i 
Pokoju
 kiosk pl. Kościuszki
 Sklep chemiczny 
ul. Chodakowska 10
 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa L-W
 kiosk – pasaż Żeromskiego
 Gram ul. Targowa
 Leviatan
 Sklep przy PKP

Jest luty 2003 roku. Scena 
chodakowskiej � lii MOK. 
Pojawia się na niej słynny 
reżyser. Opowiada o swo-
ich � lmach zgromadzonej w 
sali młodzieży sochaczew-
skich szkół ponadgimna-
zjalnych. Swoją około go-
dzinną prelekcje kończy 
słowami: „Oglądajcie � lmy 
dobre, bo na byle jakie szko-
da czasu. Oglądajcie � lmy 
polskie, one mówią o na-
szych sprawach, o Polakach, 
o Polsce...”.

Wyraża tu przekonanie, 
że sprawy kraju powinny 
być dla nas najważniejsze, 
tak, jak były dla niego. Bo 
Wajda był patriotą w najlep-
szym tego słowa wydaniu i 
rozumieniu. Po jego śmier-
ci pojawiły się określenia: 
„Mickiewicz ekranu”, „Sło-
wacki ekranu”, „wielki ro-
mantyk polskiego kina”. 

Wszystkie one w jakiś 
sposób określają krąg zain-
teresowań i tematów dzieł 
Andrzeja Wajdy, bo potra� ł 
„targać trzewiami” jak Sło-
wacki i przenosić nas „do 
tych pól malowanych zbo-
żem rozmaitem” - jak Mic-
kiewicz.

Począwszy od klasycz-
nego już „Popiołu i diamen-
tu”, a skończywszy choćby 
na „Wałęsie”, � lmy Wajdy 
budzą wielkie emocje, pro-
wokują do burzliwych dys-
kusji, są zawsze oczekiwane 
z ogromnym zainteresowa-

niem. Pamiętam, jaki fer-
ment wśród polonistów 
wywołała wiadomość, że 
Wajda będzie kręcił „Wese-
le” wg dramatu Wyspiań-
skiego. Nie wierzono, że 
� lmowy obraz będzie ode-
brany ze zrozumieniem 

przez przeciętnego widza, 
bo przecież to dzieło sce-
niczne pełne jest symboliki, 
niedopowiedzeń, aluzji.

A jednak powstał jeden 
z najlepszych � lmów na-
szego mistrza, utwór, który 
znowu – tak jak ten z Mać-
kiem Chełmickim i Andrze-
jem Koseckim – wstrząsnął 
nami, który przypomniał 
nam, że „myśmy wszystko 
zapomnieli / mego ojca piłą 
rżnęli...”

Bo byliśmy wtedy po-
grążeni w „małej”, tym ra-
zem gierkowskiej „stabili-
zacji”. Nie sposób, mówiąc 
o tym „Weselu”, nie wspo-
mnieć o jego walorach pla-
stycznych. Wajda – sam 
malarz – mocno nawiązu-
je do sztuki młodopolskiej. 
Można tu odnaleźć cyta-
ty obrazów z tamtej epo-
ki lub � lmowego przetwo-
rzenia dzieł takich malarzy, 
jak przede wszystkim Wy-
spiański, ale i Gierymski, 
Tetmajer czy Chełmoński.

„Wesele” to nie wyjątek 
wśród wybitnych � lmów 
mistrza, bo na Oscara za-
sługują „Panny z Wilka”, 
„Brzezina” i przede wszyst-

kim „Ziemia obiecana”. A 
„Człowiek z marmuru”? To 
jeden z � lmów, w którym 
Wajda sygnalizuje w pol-
skim kinie nurt moralnego 
niepokoju. Pięknie wpiszą 
się w niego tacy twórcy jak: 
Zanussi, Kieślowski, Hol-
land, Falk, Bajon, Saniew-
ski, Kijowski.

Andrzej Wajda kochał i 
znał literaturę polską i po-
wszechną. Popularyzował 
ją swoimi adaptacjami, nie 
tylko na srebrnym, ale i na 
szklanym ekranie (słyn-
ny polski Teatr Telewizji), 
a także na scenie żywego 
planu – na deskach teatrów 
Krakowa i Warszawy.

Zawsze były to dzieła 
wyjątkowe, zachwycające, 
poruszające nie tylko pol-
skich odbiorców. Cieszy-
ły się uznaniem koneserów 
sztuki � lmowej i teatralnej. 
Wielokrotnie nagradzany 
na całym świecie Andrzej 
Wajda adresował swoje 
dzieła przede wszystkim do 
naszej rodzimej widowni, 
mówiąc nam: „A to Polska 
właśnie” – dawniej i dziś!

Barbara Sobkowicz

Do końca myślał po polsku
Jest 26 marca 2000 roku. Gala oscarowa. Słynne Shrine Auditorium w Los Angeles. 
Wajda odbiera z rąk Jane Fondy upragnioną przez wszystkich fi lmowców nagrodę – Oscara. 
Jego pierwsze słowa tradycyjnego przemówienia to: „Będę mówił po polski, bo myślę po polsku...”.

2003 r. Andrzej Wajda i Barbara Sobkowicz 
podczas I Sochaczewskiego Festiwalu Filmowego
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Maksymilian Kotkowski
urodzony 7.10.2016. 

Michalina Biczak
urodzona 7.10.2016. 

Syn państwa Stańczewskich
urodzony 8.10.2016.

Jan Stanisław Grzegorek
urodzony 10.10.2016. 

Krzyś Łasica
urodzony 10.10.2016.

Oliwia Bukowska
urodzona 11.10.2016. 

Lena Sitowska
urodzona 11.10.2016. 

Bruno Machnicki
urodzony 11.10.2016.

Marcel Szałaj
urodzony 11.10.2016.

Karolina Kalinowska
urodzona 12.10.2016.

Marta Wiśniewska
urodzona 13.10.2016.

Filip Socik
urodzony 13.10.2016.

Alicja Szyperek
urodzona 13.10.2016.

Marianna Kopka
urodzona 19.10.2016.

Lenka Szczepaniak
urodzona 20.10.2016.

Wiktoria Kozłowska
urodzona 20.10.2016.

NASZE DZIECI
urodzone w sochaczewskim szpitalu Tesco pomaga naszemu TPD

Hipermarket Tesco w Sochaczewie nawiązał współpracę z lokalnym 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Do ognisk wychowawczych TPD trafi ła 
pierwsza transza nadwyżek żywności z Tesco.
Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Dla sieci handlowej to sposób 
na walkę z marnotrawieniem 
żywności, dla organizacji - 
możliwość wzbogacenia jadło-
spisu dzieci o owoce i warzywa. 

- Umówiliśmy się z Tesco, 
że raz w tygodniu, w czwartek, 
będziemy odbierać przeznaczo-
ną dla nas żywność. Tra� a ona 
kolejno do czterech ognisk TPD 
na terenie powiatu. Jedno jest 
zlokalizowane w Młodzieszy-
nie, trzy pozostałe w Sochacze-
wie - powiedziała nam Teresa 
Przybylska, prezes Zarządu Po-
wiatowego TPD.

W tej chwili hipermarket 
przekazuje owoce i warzywa - 
jabłka, brokuły, włoszczyznę, 
kukurydzę w kolbach. Ponie-
waż w ogniskach wychowaw-
czych nie przygotowuje się obia-
dów, a jedynie podwieczorki, 
warzywa przeznaczone do go-
towania dzieci zabierają do do-
mów. Owoce zjadają na miejscu.

W informacji prasowej 
przesłanej do redakcji kierow-
nik sochaczewskiego Tesco, 
Dariusz Piekutowski, cieszy 
się z przystąpienia do progra-

mu i zapowiada, że asorty-
ment przekazywanej żywności 
będzie się powiększał. W ten 
sposób sklep dołączył do 130 
placówek Tesco na terenie kra-
ju, które wykorzystały zmia-
ny w ustawie o opodatkowa-
niu przekazywania żywności 
na cele charytatywne. 

W Polsce co roku marnu-
je się około dziewięciu milionów 
ton jedzenia. Ta ilość mogłaby 
wyżywić miliony ludzi. Od lat 
pozyskiwaniem nadwyżek pro-
duktów spożywczych zajmują się  
Banki Żywności. To właśnie za 
ich pośrednictwem jedzenie tra-
� a do najbardziej potrzebujących.

- Korzystamy z pośrednic-
twa Banku Żywności w War-
szawie, który załatwia sprawy 
formalne, ale towary odbiera-
my bezpośrednio z marketu 
w Sochaczewie - mówi Teresa 
Przybylska. - Nieekonomicz-
ne byłoby zawożenie artyku-
łów do siedziby banku w War-
szawie, a później przywożenie 
ich z powrotem do Sochaczewa. 
Zwłaszcza że chodzi o produkty 
posiadające krótki termin przy-
datności do spożycia.

Warto dodać, że ogniska 
wychowawcze TPD skupia-
ją dzieci borykające się z biedą, 
alkoholizmem w rodzinie, wy-

magające wsparcia wychowaw-
czego i edukacyjnego. Do swo-
ich placówek przychodzą po 
szkole, odrabiają lekcje, bawią 
się z rówieśnikami, jedzą pod-
wieczorek, który czasem jest dla 
nich kolacją. Latem wyjeżdża-
ją na wycieczki i krótki wypo-
czynek do ośrodka TPD w Se-
rocku. 

Każda pomoc dla tego typu 
placówek jest bezcenna. Te-
sco dokonało dobrego wyboru 
ośrodka wsparcia. 

Do tych samych placó-
wek skierowana jest redakcyj-
na akcja „Paczka do paczki”, o 
której piszemy na str. 11.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sochaczewie za-
chęca do udziału w konkursie 
literackim „Świat bez przemo-
cy”. Mogą wziąć w nim udział 
gimnazjaliści i uczniowie klas 
IV – V – VI szkół podstawowych.

Celem konkursu jest przeciw-
działanie przemocy, ale tak-
że podnoszenie świadomości 
na temat wartości rodziny, 
wzmacnianie istniejących 
więzi rodzinnych, pobudza-
nie wyobraźni artystycznej i 
przede wszystkim dobra za-
bawa. Zadaniem uczestni-
ków jest przedstawienie wizji 
świata, w którym nie istnie-
je przemoc, świata idealnego.

Forma jest dowolna. Czeka-
my na opowiadania, listy, kartki 
z pamiętnika, wiersze, piosenki, 
poematy, dramaty, wszystko, co 
da się przelać na papier. Liczymy 
na wyobraźnię i dużo, dużo kre-
atywności, może zaskoczenia.

- Mamy nadzieję, że udział 
w konkursie będzie nie tylko 
dobrą zabawą, ale także oka-
zją do re� eksji na temat obec-
ności przemocy w naszym ży-
ciu. Chcemy, aby konkurs stał 
się przyczynkiem do rozmów, 
przemyśleń, ale też zmian – 
mówi Katarzyna Kajak, dyrek-
tor PCPR. 

Na zwycięzców czekają 
bardzo atrakcyjne nagrody. 
Wśród sponsorów znalazły 
się dwie pizzerie: „Pizzeria 
Wiejska” z Teresina i „Pizze-
ria Da Grasso” z Sochacze-
wa, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sochaczewie, 
Klub Jeździecki „Daisy”, 
Stowarzyszenie Kajakarzy 
Sochaczewa.

Prace należy zgłaszać do 15 
listopada. Regulamin dostęp-
ny jest na stronie internetowej 
www.powiatsochaczew.pl w za-
kładce konkursy.

PCPR

19 października w wypoży-
czalni dla dzieci odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego dla uczniów 
klas I-III szkół podstawo-
wych zatytułowanego „Zwie-
rzęcy bohater w literaturze”.

Na konkurs zorganizowa-
ny przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną nadesłano ponad 
trzysta prac z sochaczew-
skich szkół. Komisja kon-
kursowa w składzie: Elżbie-
ta Maciątkiewcz, Urszula 
Wrzesińska oraz Katarzy-
na Raubo, nagradzając pra-
ce, brała pod uwagę przede 
wszystkim wkład poniesio-
nej pracy, pomysłowość, ma-
larskość, kolorystykę pracy 
współgrającą z tłem, kom-
pozycję pracy, dynamikę zi-
lustrowanych postaci, uży-
cie ciekawych materiałów, 
ale przede wszystkim samo-
dzielność wykonania. 

Laureaci:
I miejsce – Nadia Karasek 

kl. IIg SP nr 4 „Doktor Dolittle 
i jego zwierzęta”, op. Mirosława 
Malinowska, II miejsce – Bartosz 
Bińkowski kl. Ia SP nr 7 „Trzy 
Małe Świnki”, op. Monika Beta, 
III miejsce – Elena Witkowska 
kl. IIIb SP nr 2 „Łysek z pokładu 
Idy”, op. Agnieszka Boczkowska.

Wyróżnienia:
Łucja Zatorska kl. IIIb SP 

nr 4 „Miś Padington”, op. Beata 
Oziemblewska /Małgorzata Or-
likowska, Lena Figut kl. IIIb SP 
nr 4 „Kot w butach”, op. Beata 
Oziemblewska/Małgorzata Or-
likowska, Kinga Włodarczyk kl. 
IIIg SP nr 4 „Dumbo”, op. Doro-
ta Orlińska, Weronika Szajew-
ska kl. IIIc SP nr 4 „Szelmostwa 
Lisa Witalisa”, op. Ewa Chaber, 
Oliwia Sutkowska kl. IIIg SP nr 4 
„O psie, który jeździł koleją”, op. 
Justyna Klejna, Jan Dąbrowski 
kl. IIb SP nr 3 „Smok Wawelski”, 
op. Krystyna Stańkowska.

Zwierzaki w literaturzeŚwiat bez przemocy
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TENIS STOŁOWY

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

W 2016 roku, w trzech róż-
nych konkursach ofert, na 
upowszechnienie aktyw-
nego uczestnictwa w ży-
ciu sportowym miasta ra-
tusz oddał do dyspozycji 
klubów i UKS-ów niemal 
700 000 zł. Na początku 
roku rozdzielono pieniądze 
na tworzenie sprzyjających 
warunków rozwoju dla sied-
miu dyscyplin: piłka nożna 
(160 000 zł), rugby (160 000 zł),
judo (60 000 zł), tenis stoło-
wy (40 000 zł),  sporty wal-
ki i inne dyscypliny (35 000 
zł), pływanie i sporty wod-
ne (30 000 zł), koszykówka 
(15 000 zł). Po dotacje w ra-
mach konkursu sięgnęło w 
sumie 16 klubów i stowarzy-
szeń sportowych. Potem roz-
dzielono wsparcie w ramach 
konkursu z pomocy społecz-
nej i trzeciego, obejmujące-
go pro� laktykę antyalko-
holową i antynarkotykową. 
Uzbierało się 686 000 zł. 

W Sochaczewie dzia-
ła jednak kilka sekcji zwią-
zanych z konkretną dyscy-
pliną sportu, przykładowo: 
trzy kluby piłki nożnej, trzy 

sekcje judo, dwie drużyny 
tenisa stołowego itd. Żeby 
podział był sprawiedliwy, 
każdy z wnioskodawców, 
otrzymujący wsparcie � -
nansowe od miasta, podlega 
wcześniejszej ocenie komisji 
konkursowej, w której bra-
nych jest pod uwagę siedem 
kryteriów.

1. Poziom sportowy 
klubu - tj. poziom rozgry-

wek w przypadku gier ze-
społowych, poziom rywali-
zacji w przypadku sportów 
indywidualnych. Uwzględ-
niane są również wyniki i 
osiągnięcia - medale mi-
strzowskie - (0-11 pkt.)

2. Liczba zawodników 
biorących udział w szko-
leniu sportowym. Brana 
jest pod uwagę m.in. licz-
ba drużyn zgłoszonych do 

rozgrywek lub zawodników 
uprawnionych do startu w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych - (0-10 pkt.)

3. Zdolność do pra-
widłowej realizacji zada-
nia przez klub, rozumiana 
jako doświadczenie w wy-
konywaniu podobnych za-
dań, czytelność i adekwat-
ność budżetu, pozyskiwanie 
na ich realizację środków ze 

źródeł spoza gminy - (0-10 
pkt.)

4. Dotychczasowe wy-
korzystanie przez wniosko-
dawcę środków z budżetu 
miasta oraz innych środków 
publicznych powierzonych 
do wykorzystania klubowi 
sportowemu. Ocena rzetel-
ności i terminowości wyko-
nywania zadań oraz ich roz-
liczania - (0-5 pkt.)

5. Wysokość opłat po-
bieranych od zawodników. 
Im są one mniejsze, tym 
większa liczba możliwych 
punktów do zdobycia - (0-
10 pkt.)

6. Szkolenie, uczestnic-
two we współzawodnictwie 
oraz troska o rozwój sportu 
wśród seniorów - (0-12 pkt.)

7. Organizacja przez 
klub imprez sportowych o 
zasięgu regionalnym, ogól-
nopolskim oraz międzyna-
rodowym, a także ich po-
pularność na terenie miasta 
- (0-10 pkt.)

Taką listę kryteriów oraz 
ich punktację zatwierdzi-
ła rada sportu na posiedze-
niu 17 października. Mak-
symalnie można zdobyć 68 
punktów. Wnioski, które 

nie przekroczą granicy 47 
punktów, zostaną odrzuco-
ne i nie otrzymają dotacji. 
Konkurs zostanie ogłoszo-
ny po uchwaleniu budżetu 
miasta na 2017 rok. 

Warto też zaznaczyć, 
że to nie jedyne środki z 
budżetu miasta, które są 
co roku przeznaczane na 
sport. Kluby, stowarzysze-
nia i UKSy mogą składać 
wnioski o do� nansowanie 
jeszcze do dwóch innych 
konkursów ogłaszanych w 
pierwszym kwartale przez 
urząd miejski: dla organiza-
cji pozarządowych działają-
cych na terenie miasta oraz 
na walkę ze zjawiskiem al-
koholizmu i narkomanii. 
Ponadto miasto (a konkret-
niej Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji) z własnych 
środków utrzymuje obiekty 
sportowe. Koszty korzysta-
nia z hal i boisk w 2016 roku 
wyniosły 310 tys. zł. Doda-
jąc do tego 74 tys. zł na sty-
pendia sportowe, ratusz na 
podstawowe wsparcie dla 
klubów i UKS-ów przezna-
czył w tym roku 1,2 mln 
złotych. A zapowiada się, 
że w przyszłym roku kwota 
będzie jeszcze większa.

Rada o pieniądzach na sport
17 października kolejny raz w tym roku spotkała się Sochaczewska Rada Sportu. Wiodącym tematem 
posiedzenia była analiza podziału środków z przyszłorocznego budżetu miasta w otwartym konkursie ofert 
dla klubów i stowarzyszeń sportowych. 

W dniach 15-16 paździer-
nika odbył się turniej Ma-
sters Tenisowego Grand 
Prix Sochaczewa 2016. 
Zawody zostały rozegrane 
na korcie pod zadaszeniem 
przy ul. Warszawskiej 80.

Prawo udziału w turnie-
ju wywalczyła sobie pierw-
sza ósemka zawodników 
tegorocznego rankingu. 
Do turnieju głównego za-
kwali� kowali się: Arka-
diusz Kuliński, Marcin Cy-
bulski, Patryk Kmieciński, 
Sebastian Poświata, Wal-
demar Zabost, Roman Sa-
lamon, Tomasz Mińkowski 

oraz Adam Król (nr 9), któ-
ry zastąpił Roberta Górskie-
go (nr 6).

W pierwszej fazie tur-
nieju zawodnicy walczyli do 
dziewięciu wygranych ge-
mów w dwóch grupach (A i 
B) systemem „każdy z każ-
dym”. Awans zapewniali so-
bie dwaj zawodnicy z każ-
dej grupy. Walka w grupie 
B przebiegła bez niespodzia-
nek. Dalej przeszli faworyci: 
Marcin Cybulski (nr 2) i Pa-
tryk Kmieciński (nr 3). Na-
tomiast w grupie A, już w 
pierwszym pojedynku do-
szło do kontuzji, numeru 1 
tegorocznego rankingu - Ar-

kadiusza Kulińskiego, który 
przy stanie 7:7 nie zdołał do-
kończyć meczu i resztę poje-
dynków musiał oddać wal-
kowerem. Z tej grupy awans 
zapewnił sobie Roman Sala-
mon (nr 7) i Sebastian Po-
świata (nr 4).

Dalsza cześć zawodów 
toczyła się systemem pucha-
rowym do dwóch wygra-
nych setów. Pierwszy pół-
� nał to pojedynek Patryka 
Kmiecińskiego oraz Roma-
na Salomona. Lepszym oka-
zał się Roman, który wygrał 
6:3; 6:3 tym samym zapew-
nił sobie awans do � nału. W 
drugim pół� nale spotka-

li się Marcin Cybulski i Se-
bastian Poświata. Po bar-
dzo słabym pierwszym secie 
Marcin ostatecznie wygrał 
minimalnie w tie-braku 0:6; 
6:4 (10:8).

Finał turnieju Masters 
Tenisowego Grand Prix So-
chaczewa 2016 był zatem 
pojedynkiem Marcina Cy-
bulskiego z Sochaczewa i 
Romana Salomona z Ży-
rardowa. Po zaciętym po-
jedynku, trwającym blisko 
dwie godziny, lepszy okazał 
się Roman Salamon. Zacho-
wał on więcej sił na trzecie-
go seta i wygrał ostatecznie 
2:1 (6:3; 4:6; 6:0).

Był to ostatni singlowy 
turniej z cyklu Grand Prix 
Sochaczewa 2016 w teni-
sie ziemnym. Opiekę nad 
turniejem Masters sprawo-
wał Marcin Cybulski, który 
jednocześnie był sędzią na-
czelnym zawodów. Sponso-
rem głównym zawodów był 
ING Bank Śląski, natomiast 
patronat nad turniejem ob-
jął burmistrz Piotr Osiecki. 
Przypomnijmy, że Tenisowe 
GP Sochaczewa 2016 to tur-
nieje organizowane przez 
Sochaczewskie Towarzy-
stwo Tenisowe oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sochaczewie.  

Najlepsza ósemka w � nałowym turnieju Masters
TENIS

SRS

Remis, wygrana, 
przegrana
Rozpoczęli od remisu, w dru-
gim meczu wysoko wygrali, 
w trzeciej kolejce, w powia-
towych derbach z drugą dru-
żyną Tęczy Budki Piaseckie, 
ponieśli z kolei porażkę. Ze 
zmiennym szczęściem radzi 
sobie drużyna tenisistów sto-
łowych Basketu, prowadzona 
przez Justynę Mamcarz. Póki 
co plasuje się w środku tabeli 
Mazowieckiej V Ligi. Kolejny 
mecz pingpongiści zagrają 6 
listopada w hali MOSiR przy 
ul. Kusocińskiego. Rywalem 
ekipy Basketu będzie drugi 
zespół Sokoła Serock.

Wyniki:
- UKS MOSiR BASKET Soch. - UKS III Sanniki 8:2
- ULKS TĘCZA II Budki Pia. - UKS MOSiR BASKET Soch. 8:3
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Jesienna pogoda sprzyjała 
zawodnikom. Gra była dy-
namiczna i toczyła się pod 
dyktando gospodarzy. Choć 
to krakowskie smoki przy-
łożeniem otworzyły wy-
nik spotkania, Orkan szyb-
ko odpowiedział i z każdą 
minutą starał się zwiększać 
swoją przewagę. Pierwszą 
połowę sochaczewianie za-
kończyli ostatecznie z pię-
ciopunktowym prowadze-
niem. 

Chwilę po przerwie Ka-
mil Wydrzyński położył na 
lewym skrzydle, a następ-
nie dwa punkty z trudnej 
pozycji próby podwyższenia 
zdobył Paul Walters. Wyda-
wałoby się, że z bezpieczną 
przewagą zawodnicy Orka-
na zwolnią tempo gry, lecz 
było wręcz przeciwnie. Przez 
blisko kwadrans sochacze-
wianie napierali na obro-
nę Juvenii, utrzymując się 
przy piłce pięć metrów przed 
polem punktowym rywa-
li. Ci jednak zacięcie broni-
li dostępu do słupów, w mię-
dzyczasie zwiększając siłę 
swojego młyna, dokonując 

podwójnej zmiany zawod-
ników tej formacji. Wyłom 
w ich defensywie, ponownie 
na lewym skrzydle, udało się 
zrobić w 65. minucie. Orkan 
prowadził 29:12.

Na dziesięć minut przed 
końcem spotkania Juve-
nia wepchnęła się mau-
lem i zwiększyła swoje kon-
to punktowe o kolejne pięć 
oczek. Drużyna z Małopol-
ski nie odpuszczała. Dążyła 
do czwartego przyłożenia, 
dającego jej piąty bonusowy 

punkt w ligowej tabeli. Po-
mimo ambitnych prób już 
im się to nie udało. Przysło-
wiową kropkę nad i, po cel-
nej próbie rzutu karnego, 
postawił Paul Walters, zdo-
bywając w ostatniej minu-
cie spotkania kolejne trzy 
punkty. Ostatni pojedynek 
w tym roku drużyna RCO 
zagra za dwa tygodnie na 
wyjeździe z Lechią Gdańsk.  

Skład Orkana: Marcin 
Krześniak (Bogdan Wró-
bel), Mateusz Popiołek, To-

masz Gasik, Filip Wielgosz, 
Piotr Czarnecki, Paul Wal-
ters, Adrian Niemiec, Kamil 
Palasik (Marcin Olszew-
ski), Norbert Okoniewski 
(Michał Gadomski), Kamil 
Dudkowski, Maciej Brażuk, 
Emil Kowalewski, Tomasz 
Markiewicz, Łukasz Sype-
rek, Kamil Wydrzyński.

RC Orkan Sochaczew 
- Juvenia Kraków 32:17 
(17:12)
punkty: Wydrzyński (10), Walters (7), Czarnecki 
(5), Gadomski (5), Dudkowski (5)

Ekstraliga

Nie taki smok straszny
W niedzielne popołudnie, 23 października, seniorzy Orkana zagrali ostatni w tym 
roku mecz przed własną publicznością. Sochaczewscy rugbiści kolejny raz w tym 
sezonie w rozgrywkach o Puchar Polski Ekstraligi pokonali Juvenię Kraków.

Kolejny raz kadeci Orkana 
pokazali grę z klasą, wy-
grywając pierwszy turniej 
pół� nałowy o Mistrzostwo 
Polski Kadetów w olimpij-
skiej odmianie Rugby 7, 
rozegrany w sobotę 22 paź-
dziernika w Bolesławcu.

Podopieczni trenera Macie-
ja Misiaka w całym turnie-
ju pokazali wiele widowi-
skowych akcji. Wisienką na 
torcie był zacięty i wyrów-
nany mecz � nałowy pomię-
dzy RCO a Juvenią Kraków. 
Stał on na bardzo wysokim 
poziomie. W regulamino-
wym czasie gry nikt nie 
zdobył punktów. Dopiero w 
dogrywce, po widowiskowej 
akcji, Orkan uzyskał zwy-
cięskie przyłożenie.

Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został uzna-
ny Jan Mroziński z RCO. 
Ponadto w drużynie wy-
różnili się kapitan zespołu 

Sebastian Misiak oraz Se-
bastian Kitliński, Michał 
Szwarc, Dawid Szymerski, 
Kacper Getka, Przemyslaw 
Dobijański i Igor Kocimski 
- zdobywca zwycięskiego 
przyłożenia w � nale. 

Wyniki:
Eliminacje
Orkan - Pogoń Siedlce 

31:7 (19:0)
punkty: Kocimski 14, Dobijański 7, Misiak 5, 
Kitliński 5

Orkan - Nowogrodziec 
46:0 (24:0)
punkty: Misiak 15, Dobijański 10, Kocimski 9, 
Getka 7, Szwarc 5

Orkan - Juvenia Kra-
ków 12:17 (7:7)
punkty: Kocimski 5, Dobijański 5, Kitliński 2.

Pół� nał
Orkan - Budowlani Lu-

blin 31:14 (14:7)
punkty: Kocimski 9, Dobijański 5, Mroziński 5, 
Panek 5, Kitliński 5, Getka 2

Finał
Orkan - Juvenia Kra-

ków 5:0 (0:0; 0:0)
punkty: Kocimski 5

Wygrana kadetów

16 października ruszyła 
XXIII edycja sochaczewskiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej, organizowana przez 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. W tym roku do 
rozgrywek zgłosiło się pięć 
drużyn. Spotkania odby-
wają się tradycyjnie w hali 
sportowej przy ul. Chopina.

W pierwszej kolejce socha-
czewski Volley nie bez tru-
du, dopiero po tie-breaku, 
pokonał ekipę z Teresina. 
W drugim meczu tego dnia 
drużyna „Ogrodnika” gład-
ko wygrała z Piastem Felik-
sów.

W rozegranej w minio-
ną sobotę, 22 października, 
drugiej kolejce Teresin po-
nownie stoczył pięcioseto-

wą batalię. Tym razem wy-
szedł z niej zwycięsko, po 
doskonałym tie-breaku, w 
którym dał ugrać zespo-
łowi ZS RCKU tylko pięć 
oczek. W drugim pojedyn-
ku na parkiet wyszedł, pau-
zujący przed tygodniem, ze-
spół Mostu Wyszogród. Po 

zaciętym spotkaniu z Vol-
leyem, a szczególnie dru-
gim secie, który zakończył 
się wynikiem 36:34 dla so-
chaczewskiej drużyny, eki-
pa przyjezdnych po pię-
ciu setach musiała uznać 
wyższość ubiegłorocznego 
triumfatora ALPS.

Wyniki
I kolejka - 16.X

Volley Sochaczew – Teresin 3:2 (18:25, 23:25, 
25:18, 25:21, 16:14)

MVP: Jakub Stasiak (Volley Sochaczew)
ZS RCKU Sochaczew – KS Piast Feliksów 3:0 
(25:12, 25:13, 25:22)

MVP: Piotr Mydlak (ZS RCKU Sochaczew)

II kolejka - 22.X
Teresin – ZS RCKU Sochaczew 3:2 (25:19, 
25:17, 24:26, 24:26, 15:5) 

MVP: Krystian Woźnicki (Teresin) 
SRS Most Wyszogród – Volley Sochaczew 2:3 
(25:21, 34:36, 24:26, 25:15, 13:15) 

MVP: Marcin Błaszczyk (SRS Most Wyszogród) 

Tabela po II kolejce: 
1 ZS RCKU Sochaczew  4   5:3 
2 Volley Sochaczew  4   6:4 
3 Teresin   3   5:5
4 SRS Most Wyszogród  1   2:3 
5 KS Piast Feliksów  0   0:3

Siatkarze rozpoczęli kolejny ligowy sezon
W niedzielę 23 paździer-
nika w naszym mieście od-
była się XII edycja Biegu 
Papieskiego, organizowa-
na przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Sportu i Rekre-
acji „Razem i Sprawnie”. 
Wystartowało blisko 180 
uczestników.

Jak co roku trasę biegu wy-
znaczały dwa pomniki: Jana 
Pawła II przy kościele w Cho-
dakowie oraz Jana Pawła II 
i Prymasa Kardynała Wy-
szyńskiego obok placu Ko-
ściuszki. Zawodnicy biegli 
ulicami: Młynarską, Łąkową, 
Trojanowską, Kochanow-
skiego, Polną, Pokoju, Staszi-
ca, Toruńską i Farną. Musieli 
pokonać w sumie dystans ok. 
4700 metrów.

Pierwszy do mety do-
biegł Tomasz Mikulski, z 
czasem 14:58. Organizato-
rzy tradycyjnie nagrodzi-
li też najmłodszego i naj-
starszego uczestnika biegu. 
Najmłodszy był ośmiolet-
ni Bartek, najstarszym bie-
gaczem na trasie był z kolei 
70-letni Wiesław Tokarski. 

W biegu nie było po-
działu na kategorie. Nie 
wynik i osiągnięta loka-
ta były w nim najważniej-
sze. Dla uczestników sam 
udział w wydarzeniu był 
swoistą pielgrzymką, miał 
charakter honorowy i sym-
boliczny. Wszyscy startują-
cy byli zwycięzcami, otrzy-
mali pamiątkowe medale 
oraz certy� katy ukończe-
nia biegu. 

Pobiegli dla papieża
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PIŁKA NOŻNA

BIEGI

MOSiR

BADMINTON

Wygrane spotkanie u sie-
bie, w sobotę 15 paździer-
nika z drużyną z Łomia-
nek, było chyba najlepszym 
występem chodakowskie-
go zespołu w tym sezonie. 
Dwie bramki dla gospo-
darzy strzelił Maciej Pater, 
który po przetasowaniach 
w składzie z środkowego 
obrońcy stał się napastni-
kiem. Pierwsze tra� enie za-
liczył w 43. minucie po spo-
rym zamieszaniu w polu 
karnym gości. Drugi gol to 
efekt świetnego dośrodko-
wania w pole karne przez 
Piotra Wójcika. Piłkę gło-
wą przedłużył Kamil Sten-
cel, a Maciek Pater dopełnił 
formalności pakując ją do 
siatki. Piłkarze z Łomianek 
również nie byli bezczynni 
i próbowali zagrozić bram-
ce biało-zielonych, głównie 
strzałami z dystansu, które 
na szczęście mijały światło 
bramki. 

Bzura Chodaków – KS 
Łomianki 2:0 (1:0)
bramki: 43’, 57’ Maciej Pater 

Na optymizm po jednym 
wygranym meczu było jednak 
za wcześnie. W ostatnią so-
botę, 22 października, Bzura 
wysoko przegrała na wyjeź-
dzie z Hutnikiem Warszawa. 
Gospodarze już na początku 
meczu zdobyli dwa gole, a po-

tem, jeszcze w pierwszej po-
łowie, dołożyli trzeciego. W 
drugiej części spotkania bia-
ło-zieloni próbowali odro-
bić straty i nawet stworzyli 
sobie kilka sytuacji bramko-
wych, jednak zawodziła sku-
teczność. Hutnik w końców-

ce przeprowadził sprawny 
kontratak i ustalił wynik na 
4:0. Za tydzień 29 październi-
ka Bzura zagra na wyjeździe z 
liderem IV ligi, Pogonią Gro-
dzisk Mazowiecki.

Hutnik Warszawa – 
Bzura Chodaków 4:0 (3:0) 

IV Liga Mazowiecka, Grupa północna

Trzy razy piętnaście
Z piętnastoma punktami, po piętnastu kolejkach, na piętnastym miejscu w tabeli. 
Niestety nie jest to szczęśliwa liczba dla Bzury, bowiem póki co chodakowski 
zespół wciąż utrzymuje się w strefi e spadkowej. 

W sobotę 15 października w 
hali sportowej ZS RCKU roze-
grano I Memoriał Sylwestra 
Rozdżestwieńskiego w Bad-
mintona. Organizatorem za-
wodów było Stowarzyszenie 
Działamy Sprawnie – Tworzy-
my Lepiej „Przez sport w przy-
szłość”. 

Turniej rozegrano w czterech 
kategoriach: w singlu kobiet 
i singlu mężczyzn A (dla za-
awansowanych), singlu B oraz 
w grze podwójnej. Wśród ko-
biet zdecydowanie najlepsza 
okazała się zawodniczka z Za-
brza, Wioletta Wójtowicz. O 

wygranej Dariusza Cierebieja w 
klasy� kacji mężczyzn zadecy-
dował pojedynek z Rafałem To-
maszkiewiczem.

Wyniki
Singiel kobiet:

1. Wioletta Wójtowicz (Zabrze), 2. 
Marlena Gala (Skierniewice), 3. Karolina 

Sałacińska (Sochaczew), 4. Katarzyna Fortuna 
(Sochaczew), 5. Ewa Sztandur-Leszczyńska 
(Sochaczew), 6. Natalia Wiśniewska 
(Sochaczew)

Singiel męski A 
(zaawansowani)

1. Dariusz Cierebiej (Sochaczew), 2. Rafał 
Tomaszkiewicz (Sochaczew), 3. Tadeusz Gala 

(Skierniewice), 4. Michał Adamkiewicz 
(Sochaczew), 5. Gracjan Jakubczak (Sochaczew), 
6. Janusz Stanowski (Sochaczew)

Singiel B
1. Wioletta Wójtowicz (Zabrze), 2. Sławomir 
Gala (Skierniewice), 3. Marek Tomaszewski 
(Sochaczew), 4. Michał Nowak (Przysucha), 
5. Damian Gala (Skierniewice), 6. Eligiusz Gala 
(Sochaczew)

Debel
1. Michał Adamkiewicz / Tadeusz Gala 
(Sochaczew / Skierniewice), 2. Rafał 
Tomaszkiewicz / Dariusz Cierebiej (Sochaczew), 
3. Iwona Rutkowska / Wojciech Dzienisiewicz 
(Olsztyn / Pruszków), 4. Janusz Stanowski / 
Marek Tomaszewski (Sochaczew), 5. Gracjan 
Jakubczak / Michał Nowak (Sochaczew / 
Przysucha)

Grali pojedynczo i podwójnie dla Sylwka

Zwyciezcy gry podwójnej Michał Adamkiewicz i Tadeusz Gala

Basen zamknięty
W dniu 1 listopada Miejska Pływalnia „Orka” przy 
ul. Olimpijskiej będzie nieczynna. Tego dnia odbędą się 
na basenie ogólnopolskie zawody pływackie.

Blisko 500 uczniów z pię-
ciu powiatów wzięło udział 
w międzypowiatowych � -
nałach XIX Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w sztafetowych biegach prze-
łajowych, które rozegrano w 
poniedziałek, 10 październi-
ka w Kozłowie Biskupim. 

Startowała młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Sztafetę pokonywano w 
dziesięcioosobowych zespo-
łach. Zwycięzcy, którzy za-
jęli pierwsze i drugie miej-
sca, awansowali do zawodów 
szczebla wojewódzkiego. 

Niestety, żadna szkoła pod-
stawowa i gimnazjum z terenu 
powiatu sochaczewskiego nie 
awansowało wyżej. Reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej nr 
4 dziewcząt z klas V-VI zajęła 
szóste miejsce, ich rówieśnicz-
ki z SP 3 były dziewiąte. Z kolei 
drużyna chłopców (kl. V-VI) z 
„trójki” ukończyła bieg na naj-
niższym stopniu podium. Ich 
koledzy z SP 4 zajęli piątą lokatę.

Słabo pobiegli gimna-
zjaliści. Dziewczęta z Ryb-

na były szóste. Tuż za nimi 
na siódmej pozycji uplaso-
wały się uczennice Gim-
nazjum w Młodzieszynie. 
Chłopcy osiągnęli jeszcze 
gorsze miejsca. Młodzie-
szyn w końcowej klasy� ka-
cji był dziewiąty, biegacze 
z chodakowskiego gimna-
zjum ukończyli rywalizację 
na dziesiątej pozycji.

Lepiej poradzili sobie 
uczniowie szkół średnich. Na 
zawody kolejnego szczebla, z 
drugich miejsc, awansowa-
ły uczennice Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących oraz 
chłopcy z ZS CKP. Ponadto 
na trzecim miejscu zawody 
ukończyły biegaczki z Zespo-
łu Szkół im. J. Iwaszkiewicza. 
Koledzy z ich szkoły znaleźli 
się na czwartej pozycji.  

Składy awansujących zespołów
ZSO: Dagmara Cybulska, Klaudia Cybulska, Agniesz-
ka Gołębiowska, Barbara Mońka, Zuzanna Paduch, 
Sylwia Pawelak, Anna Sobieraj, Magdalena Sot, 
Karolina Tomaszewska, Magdalena Wiśniewska.

ZS CKP: Marcin Wróblewski, Filip Raczkowski, Kamil 
Wargocki, Kacper Winnicki, Karol Kazimierczak, 
Damian Stencel, Michał Kaliński, Konrad Kobierecki, 
Mateusz Zieliński, Paweł Rzeźnicki.

Awans uczniów ZSO i ZS CKP

JUDO

15 października w Płoc-
ku odbył się I Międzyna-
rodowy Turniej Judo Sen-
sei. Zawody były bardzo 
mocno obsadzone, star-
towały w nim ekipy z An-
glii, Włoch i Rumuni. Za-
wodnicy Orkana „Judo” 
Sochaczew w klasyfika-
cji końcowej zajęli trzecie 
miejsce na 27 startujących 
klubów.

Wyniki indywidualne:
kategoria wiekowa 

2006-2007
I miejsca: Aleksander Dudek (50 kg+), 
Oliwia Hupert (48 kg)

II miejsce:  Konrad Romanowski (36 kg)

III miejsce: Kacper Gajda (39 kg)
V miejsce: Mateusz Martinek (39 kg)

kategoria wiekowa 
2004-2005

I miejsce: Jan Jesiołowski (39 kg)
II miejsca: Maksymilian Żakowski (50 kg) 
Eryk Osiński (36 kg)

III miejsca: Kacper Wątkowski (46 kg)
Katarzyna Wypchło (52 kg)

IV miejsce: Sara Sałasińska (52 kg)
V miejsce: Szymon Kowalczyk (50 kg)
VII miejsca: Bartłomiej Wojciechowski (39 
kg),Paweł Szewczyk (46 kg)

Udział: Jan Jaworski (46 kg)
Tobiasz Kiełbasiński (55 kg)

kategoria wiekowa 
2002-2003

III miejsca: Bartosz Ambroży (46 kg),  Bartosz 
Kowalczyk (60 kg), Jeremi Suchowolak (55 kg)

Dobry występ w Płocku
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