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MZDW wchodzi
na ul. Chopina

7 stycznia rozpocznie się
remont wojewódzkiej ulicy
Chopina, jej odcinka od
torów kolejki wąskotorowej
w Kistkach do ronda Jana
Pawła II. Przebudowywany
fragment będzie wyłączony
z ruchu. Objazdy przewidziano ulicami: Trojanowską, Łąkową i Młynarską.
Tak też kursować będą
autobusy ZKM. Ciężarówki
mają korzystać z objazdów
drogami wojewódzkimi
i krajowymi. Remont
Chopina to inwestycja za
prawie 11 mln zł

Podsumowujemy
miniony rok
2018 obfitował w
ważne wydarzenia
związane choćby ze
stuleciem odzyskania
niepodległości

str. 4, 5, 6

20 lat bliżej
historii
Muzealna Grupa
Historyczna, działająca
przy muzeum ziemi
sochaczewskiej, obchodziła
piękny jubileusz
str. 7

Jej cztery
dekady

Jolanta Kawczyńska
pracuje w sochaczewskiej
kulturze od czterdziestu
lat. Wspólnie wspominamy
jej początki i sukcesy

Strona 2

Mamy budżet na 2019 rok

„Paczka” pełna radości

Rada uchwaliła budżet
na przyszły rok.
Wydatki będą mniejsze
o prawie trzy miliony
od dochodów.
Inwestycje pochłoną
31 mln zł, a najważniejsze z nich to m.in.
budowa bulwarów nad
Bzurą, przystani, zakup
pięciu autobusów
i budowa amﬁteatru
Strona 3
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600 tysięcy
na sport

170 dzieci otrzymało paczki od naszej redakcji. Dla
niektórych z nich, to jedyne świąteczne prezenty
Strona 12

W styczniu ratusz chce
rozdzielić dotacje między
sochaczewskie kluby
sportowe. Samorząd to ich
główny sponsor
str. 22
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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 604-206108, 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
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 całodobowa
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
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MZDW zamyka Chopina 7 stycznia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 7 stycznia rozpocznie się remont wojewódzkiej ulicy
Chopina, jej odcinka od torów kolejki wąskotorowej w Kistkach do ronda Jana Pawła II.
Przebudowywany fragment będzie wyłączony z ruchu. Objazdy przewidziano ulicami: Trojanowską,
Łąkową i Młynarską. Tak też kursować będą autobusy ZKM.
Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Jak informuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ulica Chopina będzie zamknięta
od poniedziałku 7 stycznia, na
całej długości remontowanego
odcinka, przy czym wykonawca prac zapewni mieszkańcom
dojazd do posesji. Znak zakazu
jazdy w obydwu kierunkach
pojawi się przy torach kolejki
wąskotorowej oraz zamknięty zostanie zjazd z ronda Jana
Pawła II w kierunku centrum
miasta. Objazd dla samochodów osobowych i autobusów
ZKM (linie nr: 1, 2, 3a, 5, 6, LD,
DHL) zostanie poprowadzony ulicami: Trojanowską, Łąkową i Młynarską. Ze względu

na podobną długość trasy kursowania autobusów nie zmieni
się znacząco godzinowy rozkład jazdy. Objazd dla samochodów ciężarowych powyżej
10 ton, w tym ruchu tranzytowego, będzie przebiegał drogą wojewódzką nr 575 (Kazuń-Śladów-Kamion) i łączącą się
z nią drogą krajową nr 50, której część stanowi obwodnica
Sochaczewa. Utrudnienia dla
kierowców potrwają do połowy 2019 roku.
Na przebudowę ulicy Chopina mieszkańcy czekali od
lat, podobnie jak kierowcy na
co dzień korzystający z tej arterii. Odcinek od torów kolejki wąskotorowej do ronda w
Chodakowie jest najbardziej
zniszczonym
fragmentem

drogi wojewódzkiej nr 705. Jej
administrator - Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich
planował pierwotnie przeprowadzenie inwestycji w drugiej
połowie 2018 roku. Samorząd
województwa oszacował wtedy wartość robót na 9,6 mln.
Do pierwszego przetargu przystąpiła tylko jedna firma i zażądała aż 18,9 mln zł. Ze względu
na astronomiczną kwotę marszałek unieważnił przetarg.
Wykonawcę udało się wyłonić
za drugim podejściem. Konsorcjum firm Granar sp. z o.o.
i Invest AG sp. z o.o. zadeklarowało podjąć się robót za kwotę
10,8 mln zł.
Prace przygotowawcze
trwały od listopada. Pracownicy konsorcjum uprzątnęli po-

bocza, postawili tymczasowe
znaki na czas remontu, realizując te zadania bez wyłączania
ruchu. Jak informuje MZDW,
niestety, podczas głównego etapu przebudowy ulicy nie będzie
możliwości wprowadzenia ruchu wahadłowego. Powodem
rezygnacji z takiego rozwiązania jest konieczność wykonania
głębokich, nawet pięciometrowych wykopów, w których ułożona zostanie kanalizacja deszczowa. Przy odbywającym się
ruchu kołowym byłoby to niemożliwe.
Przypomnijmy, że projekt
przebudowy ul. Chopina przewiduje wymianę podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, obustronnych
chodników i pasa dla rowe-

rów, a także całej infrastruktury podziemnej, łącznie z
kanalizacją. Partnerem inwestycyjnym jest sochaczewski
ratusz, który dołoży do przedsięwzięcia w sumie ponad 800
tysięcy złotych. W 2017 roku
samorząd miejski zapłacił 110
tys. zł za projekt przebudowy drogi i zlecił opracowanie dokumentacji pod budowę
oświetlenia (56,7 tys.). Z kolei
w budżecie na 2019 rok znalazło się 700 tys. zł na budowę
oświetlenia w remontowanym
odcinku drogi. Dodatkowo,
przygotowując się do zapowiadanego remontu, sochaczewski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji wymienił w 2017
roku w ul. Chopina sieć wodociągową.

Dokończą i rozliczą w nowym roku Studium do aktualizacji
Rada miasta ustaliła wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z
końcem roku budżetowego.
Chodzi o projekty rozpoczęte, finansowane z budżetu 2018 roku, ale rozliczane ostatecznie do końca
czerwca 2019 roku. Na liście znalazło się pięć takich
zadań o łącznej wartości
741.000 zł:
- 358.200 zł - przebudowa
stadionu przy ul. Warszawskiej. Z firmą budującą zadaszone trybuny ratusz

ostatecznie rozliczy się w
nowym roku.
- 149.600 zł - budowa
schodów terenowych w parku przy ul. Traugutta. To
nowe zadanie, wpisane do
budżetu miasta jesienią, firma ma dokończyć schody
pod koniec marca.
- 110.500 zł - projekt przebudowy alei 600-lecia, jej odcinka od torów kolejki wąskotorowej do skrzyżowania
z ul. Trojanowską (bez mostu). Do zakończenia prac
nad dokumentacją niezbędne są uzgodnienia z urzę-

dem marszałkowskim, a te
się przeciągają.
- 64.600 zł - projekt przebudowy należącego do samorządu powiatowego mostu
w śladzie ulicy Mostowej w
Chodakowie. Przyczyną przesunięcia terminu są przedłużające się uzgodnienia.
- 58.240 zł - projekt przebudowy ulicy Dewajtis. Tu
także projektant nie mógł oddać gotowych planów w terminie, gdyż przedłużają się
m.in. uzgodnienia z Nadleśnictwem Radziwiłłów.
daw

28 grudnia rada zdecydowała o rozpoczęciu prac
nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”. To
dokument nadrzędny nad
miejscowymi planami zagospodarowania, wyznaczający kierunki rozwoju
przestrzennego na obszarze całego miasta.
Studium przyjęto szesnaście lat temu. Od tej
chwili pojawiło się wiele
zmian w prawie, powsta-

ła obwodnica Sochaczewa, autostrada, kilometry ścieżek rowerowych,
do miasta doprowadzono gaz, przeprowadzono wart ponad 100 mln
projekt
kanalizacyjny.
Każda tak duża inwestycja ma wpływ na lokalną
społeczność, gospodarkę,
przeniesienie ruchu kołowego w nowe obszary. Jak
podkreślano na sesji, w
studium należy uwzględnić plan budowy nowego mostu na Bzurze oraz
odnieść się do zapowie-

dzi budowy Centralnego
Portu Komunikacyjnego
w pobliskim Baranowie.
Nie bez znaczenia jest
także fakt, że kilkanaście
lat temu zainteresowanie
terenami pod budownictwo wielorodzinne było
znikome, a dziś coraz
częściej deweloperzy pytają, gdzie studium dopuszcza budowę bloków.
Choćby z tego powodu
dokument wymaga pilnej
zmiany.
daw
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„Tak” dla budżetu 2019

W przyszłym roku dochody budżetu miasta mają wynieść 172,6 mln zł, a wydatki
169,7 mln. Nadwyżka w wysokości 2,9 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na inwestycje burmistrz chce wydać niemal
31 mln złotych, czyli ponad 18 procent wszystkich wydatków.
Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

28 grudnia rada uchwaliła
budżet Sochaczewa na 2019
rok oraz ściśle z nim związaną Wieloletnią Prognozę
Finansową. Jak zawsze debatę nad projektem rozpoczęła informacja, że plan
dochodów i wydatków miasta oraz WPF Regionalna
Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie, bez
żadnych uwag. Podobnie
wszystkie komisje rady wydały o nich pozytywne opinie.

31 mln na inwestycje

W tradycyjnym wystąpieniu, tuż przed głosowaniem, burmistrz Piotr
Osiecki zauważył, że budżet jest pewną formą kompromisu pomiędzy potrzebami a możliwościami, a
część opisująca inwestycje
jest powieleniem zapisów z
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jak mówił, budżet zawiera dobry kompromis dla miasta, bo z jednej
strony zabezpiecza bieżące
funkcjonowanie samorządu i wszystkich podległych
mu jednostek, a jednocześnie pokazuje, że na inwestycje ratusz chce wydać 31
mln zł. To zadania w dużej
mierze finansowane z pozyskanych już dotacji rządowych i unijnych.
Burmistrz odniósł się
też do pytań o pieniądze na
remonty dróg czy budowę
nowego mostu na Bzurze.
Jak powiedział, budżet nie
jest dokumentem zamkniętym, podlega zmianom, a
praktyka ostatnich lat pokazuje, że niemal na każdej
sesji analizowane są propozycje korekt. To normalna
praktyka. Odnosząc się do
31 mln odkładanych na inwestycje zaznaczył, że 2019
to rok przygotowań do nowych projektów i ma nadzieję, że rynek wykonawców, który się ukształtował
w ubiegłym roku, nieco się

Tegoroczny budżet to kompromis między potrzebami, a możliwościami miasta

zmieni tzn. ceny ofertowe
nie będą przekraczały w tak
dużym stopniu kosztorysów
inwestorskich.

Edward Stasiak
o wynikach głosowań

W głosowaniach „za” WPF
opowiedziało się 12 radnych,
8 było przeciw. „Za” budżetem było 11 radnych, przeciw 8. Wyniki głosowania
nad WPI skomentował radny
Edward Stasiak podkreślając, że po raz pierwszy od kilku kadencji tak duża grupa
radnych zagłosowała przeciw
WPI. Pytał, co by się stało,
gdyby jeszcze kilku radnych
było przeciw. - Wówczas
wstrzymalibyśmy zagospodarowanie terenów nad Bzurą, całe zadanie inwestycyjne
dofinansowane ze środków
zewnętrznych, środki musielibyśmy zwrócić - mówił.
Wyliczał, że trzeba by zwrócić też dotacje zdobyte na renowację parków Garbolewskiego i przy ul. Traugutta,
miliony pozyskane na Sochaczewski Eko-bus przewidujący m.in. zakup ekologicznych autobusów. - Państwo
radni, którzy głosowaliście
przeciw, jesteście z tych rejonów, gdzie te zadania będą
wykonywane. Rewitalizacja
terenów nad Utratą, zadanie
dofinansowane, środki pozyskaliśmy. Nie wyobrażam sobie, jeśli bym głosował prze-

ciw jako radny z tego okręgu,
jak mógłbym spojrzeć mieszkańcom w oczy – mówił.
Edward Stasiak przypomniał, że w kadencji 20142018 miejskie inwestycje w
ponad 70 procentach finansowano z dotacji, a wkład własny do tych projektów był minimalny. - Każda pozyskana
złotówka to nasze 30 groszy,
każdy pozyskany tysiąc to nasze 300 zł. Jak można nie skorzystać z takiej oferty? – pytał.

Ostatnie zmiany
w budżecie 2018 roku

W dalszej części obrad radni
dokonali ostatnich zmian w budżecie 2018 roku, czyli na podstawie najnowszych danych finansowych zaktualizowali
planowane dochody i wydatki samorządu oraz podległych
mu jednostek. Mniejsze niż zakładano były np. wpływy z najmu i dzierżawy majątku miasta,
za to wyższa o niemal 150 tys. zł
subwencja oświatowa.

Dopłaty do MOSiR
i komunikacji miejskiej

Dwa zakłady komunalne, które ze względu na swój charakter nie są w stanie zarobić na
swoje utrzymanie, otrzymają
z budżetu miasta dotacje. Zakład Komunikacji Miejskiej
będzie dofinansowany kwotą
2.140.000, a MOSiR z jego basenem, boiskami, halami sportowymi i placami zabaw kwotą

2.133.000 zł. Wysokość dopłaty do każdego przejechanego
przez autobusy ZKM kilometra, do każdej godziny pracy
pływalni i hal sportowych zatwierdzono oddzielną uchwałą.

Dodatkowe punkty
za Kartę Mieszkańca

Radni określili dodatkowe kryteria rekrutacji do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto oraz rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od
pewnego czasu obowiązują ogólnokrajowe kryteria,
do których muszą się stosować wszystkie samorządy. Zgodnie z nimi najpierw
do przedszkoli zapisuje się
np. dzieci niepełnosprawne,
mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo,
pochodzące z rodzin wielodzietnych. Samorząd może
ustalić jeszcze kilka innych
kryteriów, co też zrobiła nasza rada miasta. Teraz dodatkowe punkty można
będzie zyskać m.in. za posiadanie Sochaczewskiej
Karty Mieszkańca.
Na koniec bez uwag i
jednogłośnie zatwierdzono Miejskie Programy Profi laktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
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Miejskie inwestycje 2019 roku
• 10.226.300 zł - projekt
„Sochaczew od(Nowa)”
składa się z trzech elementów, to termomodernizacja
budynku muzeum ziemi
sochaczewskiej (prace
z ako ń czo ne), bud owa
bulwarów rekreacyjnych
nad Bzurą (w trakcie) oraz
budowa przystani kajakowej wraz z kawiarnią przy
plaży miejskiej (w trakcie).
• 8.862.240 zł - projekt
„Sochaczewski
Eko-bus”
składa się aż z ośmiu elementów, z których trzy już
wdrożono - powstała ścieżka rowerowa łącząca trasę
dla jednośladów na moście
i tę w ulicy Staszica, zamontowano stojaki rowerowe,
postawiono 26 nowych
wiat przystankowych. W
2019 ratusz chce kupić pięć
ekologicznych autobusów,
dwa biletomaty, elektroniczne tablice wyświetlające
rozkład jazdy, uruchomić w
biurze ZKM punkt sprzedaży biletów elektronicznych, a
w pobliskiej bazie utworzyć
punkt ładowania elektrycznych autobusów.
• 4.961.100 zł - przebudowa stadionu miejskiego,
czyli dalszy etap modernizacji
obiektu właśnie wyposażanego w zadaszoną trybunę.
Kolejne planowane prace to
m.in. renowacja płyty głównej
boiska i bieżni.
• 4.081.300 zł - zagospodarowanie terenów nad
Bzurą, etap II. To budowa
amfiteatru o kubaturze
ponad 2,5 tys. m3 wraz z
widownią na 894 miejsca
siedzące. Dotychczas ogłaszano trzy przetargi i nie
udało się wybrać wykonawcy. Amﬁteatr ma stanąć w
miejscu muszli koncertowej.
• 700.000 zł - modernizacja oświetlenia w wojewódzkiej ulicy Chopina.

• 522.000 zł - wykonanie
odwiertu geotermalnego Sochaczew GT-1 (dokończenie
i rozliczenie projektu).
• 500.000 zł - budowa parku linowego (Sochaczewski
Budżet Obywatelski).
• 339.500 zł - projekt
„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój
terenów zieleni” składa
się z pięciu elementów:
renowacji trzech parków,
wykonania zielonej kurtyny w ul. Olimpijskiej oraz
przebudow y terenów
rekreacyjnych nad Utratą
w Chodakowie. W 2019
roku do wykonania pozostał ten ostatni element.
• 250.000 zł - dotacja dla
powiatu na wykonanie
projektu nowego mostu na
Bzurze.
• 122.840 zł - modernizacja systemu monitoringu
miasta.
• 72.000 zł - modernizacja i doposażenie placu
zabaw na osiedlu Polna
(Sochaczewski
Budżet
Obywatelski).
• 70.000 zł - wykup gruntów pod drogi miejskie.
• 70.000 zł - budowa tężni
solankowej (Sochaczewski Budżet Obywatelski).
• 70.000 zł - zakup urządzenia napowietrzającego
wodę w parku Garbolewskiego.
• 42.000 zł - modernizacja
placu zabaw na osiedlu
Malesin (Sochaczewski
Budżet Obywatelski).
• 37.000 zł - rozbudowa
ogródka jordanowskiego
przy ul. 1 Maja (Sochaczewski Budżet Obywatelski).
• 13.000 zł - wykonanie
przyłącza energetycznego
do DDPS.

Budowa bulwarów i przystani kajakowej to największa
tegoroczna inwestycja miasta
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Najważniejsze wydarzenia 2018

Rok 2018 to czas obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, związanych z nimi wielkich wydarzeń kulturalnych
i patriotycznych. To też rok wyborów samorządowych, które po raz pierwszy w przypadku burmistrza zakończyły się rozstrzygnięciem
już w pierwszej turze. 2018 to też rok wielkich inwestycji miejskich, choćby w energię geotermalną, tereny rekreacyjne nad Bzurą, w
renowację dwóch parków, remonty muzeum ziemi sochaczewskiej, hali sportowej i SCK w Chodakowie, budowę trybuny na stadionie
przy ul. Warszawskiej. Przy świątecznym stole, a tydzień później przy sylwestrowej lampce szampana, mówiliśmy bliskim, aby nowy rok
był lepszy od starego. I tego też życzymy naszym czytelnikom zachęcając do lektury podsumowania minionych dwunastu miesięcy.
6 stycznia - Ulicami miasta przeszedł
czwarty sochaczewski Orszak Trzech Króli.
14 stycznia - Ponad 300 wolontariuszy wyszło na ulice Sochaczewa, aby kwestować w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Sochaczew ponownie
pobił rekord, udało się zebrać 173 tys. zł. Najcenniejszym przedmiotem wystawionym na
aukcję okazało się złote serduszko o numerze 95. Zostało zlicytowanie na antenie Radia Sochaczew za 28 tys. zł.
15 stycznia - Odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości za Ziemi Sochaczewskiej. Z okazji narodowego jubileusz w 2018 roku w naszym mieście odbyło się ponad sto różnego typu wydarzeń
- sportowym, kulturalnych, społecznych i
patriotycznych.

31 stycznia - Zakończył się remont połączony z termomodernizacją hali sportowej MOSiR przy ul. Chopina 101. Wartość
inwestycji wyniosła 2,65 mln zł.
5 lutego - W kramnicach miejskich odbyła się historyczna sesja trzech samorządów - miejskiego, powiatowego i gminnego. Podczas spotkania burmistrz, starosta
i wójt gminy Sochaczew podpisali umowę partnerską w sprawie budowy nowego
mostu na Bzurze, łączącego ulice Staszica i
Gawłowską. Przeprawa ma powstać w ciągu
najbliższych pięciu-sześciu lat.
7 lutego - Burmistrz Osiecki i prezes
firmy Ziel-Bud Wojciech Rukat podpisali
umowę w sprawie renowacji parku im. I.W.
Garbolewskiego. Inwestycja warta 3,8 mln
zł rozpoczęła się w lutym i zakończyła we
wrześniu.
15 lutego - W Klubie Kontrast odbyła się Sochaczewska Gala Sportu, podczas której miasto

nagrodziło najlepszych zawodników, trenerów
i działaczy sportowych. Sportowcem roku została Katarzyna Grzybowska-Franc (SKTS), trenerem Maciej Misiak (RC Orkan), działaczem
Sławomir Cypel (Dragon FC). Gościem specjalnym wydarzenia był zapaśnik, wicemistrz olimpijski - Andrzej Supron.

W uznaniu zasług minister kultury przyznał Bernardowi Pacholskiemu odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej”.
W jego imieniu, podczas uroczystej gali w
szkole muzycznej, wręczył je poseł Maciej
Małecki.

14 marca - W szkole muzycznej odbyła
się gala XII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Zwycięzcą sochaczewskiej edycji został Marcin
Narloch, związany z Klubem Wolontariusza
działającym przy sochaczewskim MOPS.
26 lutego - Miasto podpisało umowę
dotyczącą remontu ulicy Licealnej. Była to
największa inwestycja drogowa prowadzona przez samorząd miejski w 2018 roku. Jej
koszt wyniósł 2,1 mln zł. Remont rozpoczął
się dokładnie miesiąc później, 26 marca.

15 i 16 marca - Do Szkoły Podstawowej
nr 4 przyjechał „Naukobus” i edukatorzy z
warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.
Zabrali ze sobą blisko 20 eksponatów, które w czasie lekcji mogli oglądać uczniowie
„czwórki”, popołudniami były one dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

1 marca - Odbyły się jubileuszowe X Muzealne Spotkania z Żołnierzami Wyklętymi. Kulminacyjnym punktem obchodów
było odsłonięcie na budynku muzeum ziemi sochaczewskiej tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi Starzykowi ps.
Korwin i kapitanowi Wilhelmowi Kosińskiemu ps. Mścisław, którzy byli komendantami sochaczewskiego Obwodu AK
„Skowronek”.
3 i 4 marca - Rekordowa liczba blisko
150 uczestników wystartowała w V edycji
Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie
mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”,
organizowanego przez stowarzyszenie „Sochaczew Daj się Ponieść” i UM.
4 marca - Około setka zawodników
wzięła udział w sochaczewskiej odsłonie
ogólnopolskiego projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”.
10 marca - W chodakowskiej filii SCK odbyła się gala „Instruktor godny naśladowania”,
której organizatorem była Chorągiew Mazowiecka ZHP. Najwyższy dowód uznania, czyli
skautowską laskę, za pomoc, wsparcie działalności i tworzenie dobrej atmosfery wokół harcerstwa otrzymał burmistrz Piotr Osiecki.

27 marca - Na wniosek burmistrza rada
miasta jednogłośnie zgodziła się na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Mieli z
nich korzystać uczniowie i studenci posiadający Sochaczewską Kartkę Mieszkańca.
Ulgi zaczęły obowiązywać od 1 września.
7 kwietnia - Po rocznej przerwie pierwszy zespół sochaczewskich rugbistów wrócił do gry w Ekstralidze. Drużyna Orkana przeszła metamorfozę, zdobyła nowych
sponsorów, do zespołu dołączyli zagraniczni zawodnicy.
13 kwietnia - Wieloletni nauczyciel
PSM Bernard Pacholski obchodził potrójny jubileusz - 25-lecia działalności orkiestry dętej, 35 urodzin big-bandu oraz półwiecza pracy pedagogicznej i artystycznej.

16 kwietnia - Rozpoczęła się gruntowna przebudowa drugiego odcinka powiatowej ul. Trojanowskiej, od skrzyżowania z ul.
Łąkową do skrętu w ul. Piaszczystą. Wartość inwestycji wyniosła 6,1 mln zł. Na podstawie porozumienia z powiatem w dużej
części koszty remontu wziął na siebie samorząd miejski. Ruch na drodze został przywrócony przed 1 listopada.
29 kwietnia - Odbyły się jubileuszowe XXV Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Swoje produkty pokazało 120
wystawców.

30 kwietnia - Powołana przez burmistrza komisja dokonała wyboru hejnału Sochaczewa. Najładniejszym, spełniającym wymogi konkursu i zdaniem komisji
najciekawszym utworem była kompozycja
Piotra Flisa z Warszawy. Premiera hejnału
miała miejsce 8 czerwca podczas uroczystej sesji rady miejskiej inaugurującej Święto Mieszkańców - Dni Sochaczewa.
1 maja - Padł dotychczasowy rekord frekwencji. Około 1200 osób wystartowało w
szóstej edycji Majowego Rajdu Rowerowego, którego organizatorem był urząd miejski.
4 maja - Ruszył kolejny etap termomodernizacji Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, w ramach którego wymieniono
całą sieć centralnego ogrzewania, piec węglowy
(na gazowy) oraz ocieplono poddasze budynku.
Koszt prac wyniósł ponad milion złotych.
6 maja - Zakończyła się druga edycja
„Dziecięcej Strefy Kreatywności - Arty-
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styczne Kramnice”. Przez trzy miesiące, prawie w każdą niedzielę, dzieci miały okazję uczestniczyć m.in. w zajęciach
muzycznych, teatralnych, plastycznych
pod okiem profesjonalnych instruktorów.
7 maja - Piotr Osiecki podpisał z wykonawcą umowę na budowę nowej, w pełni zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Warszawskiej. To pierwszy etap modernizacji
stadionu MOSiR, którego wartość wyniosła
2,83 mln zł. Kolejne prace, m.in. związane z
wymianą głównej płyty boiska, będą prowadzone w 2019 roku.
16 maja - Burmistrz podpisał umowę z
wykonawcą badawczego odwiertu geotermalnego. Koszt inwestycji, finansowanej w całości ze środków rządowych, to ponad 10 mln
zł. Jeśli potwierdzą się naukowe założenia,
ciepłe źródła będą mogły zostać wykorzystane w miejskim systemie grzewczym oraz po
uzdatnieniu trafić do sieci wodociągowej.
18 maja - Odbyła się uroczysta gala z
okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej. Na jubileusz przybyli obecni i byli nauczyciele, pracownicy
oraz wielu absolwentów najstarszej sochaczewskiej podstawówki.
26 maja - Ponad 40 podwórkowych ekip,
w pięciu kategoriach, rywalizowało na boiskach w Chodakowie w XVIII Turnieju
Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną o Puchar
Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa „Zamek”.

26 maja - W boryszewskim SCK odbyła się premiera pierwszego sochaczewskiego musicalu „Niepodległa - I iskra tylko”.
Spektakl spotkał się z bardzo pozytywnym
odbiorem. W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wystawiono
go w naszym mieście trzykrotnie.
27 maja - W ogródku jordanowskim
przy al. 600-lecia odbyła się miejska impreza z okazji Dnia Dziecka. Teren podzielony został na tak zwane krainy tematyczne,
gdzie na dzieci czekały atrakcje z różnych
dziedzin - m.in. muzyki, plastyki, literatury, historii i sportu. Nowa formuła wydarzenia okazała się strzałem w dziesiątkę.
28 maja - Rozpoczęła się przeprowadzka
Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, która
mieści się obecnie przy ul. Ziemowita 10. Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 21 czerwca.
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cja Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków. W rywalizacji wzięło udział około
1300 młodych lekkoatletów.

6 czerwca - Piotr Osiecki podpisał jedne z
najważniejszych umów inwestycyjnych ostatnich
lat, o wartości blisko 16 mln zł, dotyczące budowy
terenów rekreacyjnych w centrum miasta. Umowy obejmowały m.in. renowację parku Chopina
przy ul. Traugutta, budowę bulwarów nad Bzurą
oraz nowej przystani kajakowej i kawiarni. Roboty mają potrwać do końca maja 2019 roku.
6 czerwca - Reprezentanci starostwa
i firmy wykonującej inwestycję podpisali umowę na przebudowę trzech powiatowych ulic w rejonie stacji PKP - Towarowej,
Księcia Janusza i Sienkiewicza. Warta pięć
milionów inwestycja zakończyła się na początku listopada. W znacznej części projekt
współfinansowało miasto.
7 czerwca - W kramnicach miejskich
odbyła się uroczysta gala, wręczenie nagród
oraz finał VIII Wydarzenia Artystycznego
„Kocham Polskę...” organizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

8-10 czerwca - Tradycyjnie w drugi weekend czerwca odbyły się Dni Sochaczewa. Muzycznymi gwiazdami Święta Mieszkańców były zespoły: Brathanki, Boney M, Dawid
Kwiatkowski i Wilki. Wiele zmieniło się w formule imprezy. Do programu wprowadzone zostały m.in. Festiwal Teatrów Ulicznych, możliwość zwiedzania urzędu, premiery książek
lokalnych pisarzy, Festiwal Orkiestr Dętych.
Były też premiery - hejnału miasta oraz aplikacji
mobilnej dla turystów; liczne imprezy sportowe;
nadanie sztandaru 37. Sochaczewskiemu dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej.
11 czerwca - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Wody Polskie)
zatwierdził stawki opłat za dostarczanie
wody i odbioru ścieków. Ceny zaproponowane przez sochaczewski ZWiK zostały zamrożone na trzy lata, do czerwca 2021 roku.
15 czerwca - Na terenie jednostki wojskowej w Bielicach odbyła się XXVI edy-

23 czerwca - 32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, stacjonujący w
Bielicach w latach 1963-1998, uczcił 55
rocznicę swego powstania. Była msza
święta, kwiaty pod tablicą pamiątkową,
otwarcie wystawy podsumowującej historię pułku, premiera książki o lotniczych
tradycjach miasta oraz spotkanie byłych
żołnierzy i pracowników cywilnego garnizonu.
24 czerwca - Blisko 700 śmiałków wystartowało w V Biegu Cichociemnych. To
jedne z największych ekstremalnych biegów
przełajowych w Polsce, które każdego roku
przyciągają do Sochaczewa coraz większą
liczbę uczestników.
24 czerwca - Na placu Kościuszki odbył się pierwszy koncert w ramach I Sochaczewskiego Festiwalu Folklorystycznego.
Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i
Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. W ramach festiwalu w cztery
kolejne niedziele miejski rynek rozbrzmiewał muzyką ludową.

15 lipca - Drużyna seniorów Bzury Chodaków wróciła do gry i w 2018 roku była niepokonana! Biało-zieloni wygrali przed sezonem wszystkie sparingi, a piłkarską jesień
zakończyli na fotelu lidera płockiej A-klasy.
22 lipca - W niedzielne popołudnie na
moście w Boryszewie odbyła się podwójna uroczystość - symbolicznie oddano do
użytku nową przeprawę zbudowaną przez
samorząd Mazowsza oraz odsłonięto tabliczkę z nazwą jej patrona. Most na Pisi zyskał imię księdza Ignacego Jana Skorupki.
29 lipca - Po folklorze przyszedł czas na
jazz. Cztery kolejne niedzielne występy muzyczne na placu Kościuszki złożyły się na I
Sochaczewski Festiwal Jazzowy. Otworzył
go koncert o charakterze niepodległościowym „W hołdzie wolności”. Wystąpił Andrzej Jagodziński wraz z grupą zaprzyjaźnionych artystów.
18 sierpnia - Ponad pół tysiąca osób
pojechało w XIX Rodzinnym Rajdzie Rowerowym im. Tadeusza Krawczyka po Ziemi Sochaczewskiej.

27 czerwca - Nastąpiło oficjalne otwarcie nowego placu zabaw na osiedlu Polna,
przy ul. Kochanowskiego. To jeden ze zwycięskich projektów Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Jednocześnie
odbył się pierwszy z cyklu dziewięciu letnich pikników rodzinnych organizowanych we wszystkich dzielnicach Sochaczewa przez Wydział Sportu i Organizacji
Pozarządowych UM.

18 sierpnia - Na wzgórzu zamkowym,
stowarzyszenie „Nasz Zamek” zorganizowało ósmą edycję pikniku „Zawisza Czarny nad
Bzurą - Sochaczewskie Spotkania z Historią”.
1 września - Rozpoczął się rok szkolny,
a wraz z jego początkiem Szkoła Podstawowa nr 4 zyskała nowe wielofunkcyjne boisko. Koszt jego budowy wyniósł blisko milion złotych. Prace nad jego powstaniem
trwały przez całe wakacje.

30 czerwca - Piknikiem w pałacu w
Gawłowie oficjalnie zaingerowała swoją
działalność Fundacja Ochrony Zabytków
Mazowsza.
1 lipca - Od tego dnia, między godzinami 23.00 a 6.00 rano, nie możemy kupić
w sochaczewskich sklepach i na stacjach
benzynowych napojów alkoholowych. Decyzję w tej sprawie podjęła rada miasta na
wniosek mieszkańców skarżących się na
uciążliwe sąsiedztwo sklepów całodobowych.
5 lipca - Wyświetlono pierwszy z czterech fi lmów w ramach VI sezonu Sochaczewskiego Kina Letniego. Wieczorne seanse odbywały się co dwa tygodnie na plaży
miejskiej.

2 września - Ruszył cykl wrześniowych
imprez pod wspólnym tytułem „Mieszkańcy Sochaczewa swoim Bohaterom”, który
miał przybliżyć postaci budujące zręby sochaczewskiej niepodległości. Tego dnia odbyła się m.in. msza święta, odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku muzeum
ziemi sochaczewskiej, odbył się koncert zespołu Patria na placu Kościuszki.
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9 września - Rozpoczęło się głosowanie na
wybrane projekty w Powiatowym Budżecie Obywatelskim. Starostwo wydzieliło na zwycięskie
propozycje kwotę miliona złotych. Wyniki poznaliśmy w październiku. W 2019 roku zostanie
m.in. zmodernizowane boisko przy ZS RCKU, a
w gminie Nowa Sucha odbywać się będą seanse
kina letniego.

łemu staroście Marcinowi Kubiakowi. Samorządowcy wzięli udział także we mszy
świętej w chodakowskim kościele i jubileuszowym koncercie, którego gwiazdą był
zespół „Warszawianka”.

15 września - W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 odbył się jubileuszowy X
Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Judo
Juniorek i Juniorów im. Tadeusza Naskręta. Organizatorem zawodów był UKS Orkan-Judo Sochaczew. Ponad 150 zawodników walczyło w 16
kategoriach wagowych.
16 września - Blisko 200 zawodniczek
i zawodników pobiegło w 35. Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą. To najstarsza
impreza biegowa w powiecie sochaczewskim, która w tym roku odbyła się na klasycznej trasie ze startem w Kamionie.

8 października - „Paderewski, który wygrał Polskę na fortepianie” - to wyjątkowe wydarzenie było jednocześnie happeningiem, rekonstrukcją historyczną oraz
spektaklem historycznym. W jego trakcie
przypomniano wizytę wybitnego pianisty
i kompozytora, który odwiedził Sochaczew
równo sto lat temu.
14 października - Na polach czerwonkowskich odbył się ósmy historyczny
piknik z cyklu „VII Wieków Historii” organizowany przez sochaczewskie muzeum i
działającą przy nim grupę rekonstrukcji historycznej.

17 września - Nasze miasto odwiedził
Mateusz Morawiecki. Pierwszym punktem
jego wizyty była firma Energop. Następnie
premier złożył kwiaty pod pomnikiem poległych znajdującym się na cmentarzu wojennym w Trojanowie, skąd udał się na plac
Kościuszki, by spotkać się z mieszkańcami
Sochaczewa.

21 października - Odbyły się wybory samorządowe. Sochaczewianie wybrali burmistrza już w pierwszej turze. Został
nim na trzecią kadencję Piotr Osiecki, który
pokonał dwóch kontrkandydatów zdobywając ponad 53 proc. głosów. Na pięcioletnią kadencję wybrano także radnych miasta i powiatu.

17 września - Obchody 79. rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz napaści ZSRR na Polskę. Uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Pamięci, a następnie na cmentarzu
wojennym w Trojanowie.
17 września - Urząd miejski w ramach
programu profilaktyki zdrowotnej w kolejnym sezonie przeprowadził akcję darmowych szczepień seniorów przeciw grypie.
Ratusz zakupił 500 szczepionek.
29 września - To data premiery sochaczewskiej opery „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. Jesienią 2018 roku przedstawienie można było zobaczyć aż cztery
razy. Operę przygotowali soliści, chórzyści i orkiestra kameralna Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej.
5 października - Powiat sochaczewski świętował swoje dwudziestolecie. Odbyła się ostatnia sesja rady powiatu mijającej
kadencji, a na budynku powiatu odsłonięto tablicę poświęconą przedwcześnie zmar-

31 października - Rozpoczęła się realizacja wartej 10 mln inwestycji w komunikację miejską - Sochaczewski Eko-Bus. W
pierwszym etapie na ulicach miasta stanęło
26 nowych wiat przystankowych, wszystkie
z charakterystycznym chopinowskim wzorem. W 2019 roku pojawi się też pięć elektronicznych tablic informacyjnych i dwa biletomaty. Miasto planuje także zakup pięciu
nowych autobusów, w tym trzech elektrycznych.
7 listopada - Poznaliśmy wyniki głosowania w kolejnej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, na który miasto
oddało do dyspozycji mieszkańców 1,2 mln zł.
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W 2019 roku całkowicie lub częściowo zrealizowanych zostanie osiem projektów. To
m.in. budowa tężni solankowej, parku linowego, modernizacja i doposażenie kilku
placów zabaw.
11 listopada - Przygotowania do tego
dnia trwały cały rok. Sochaczew godnie i
uroczyście uczcił setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach
miejskich obchodów m.in. odsłonięto przy
komendzie straży pożarnej pomnik Honorowego Obywatela Sochaczew, marszałka Józefa Piłsudskiego. W muzeum otwarto dwie okolicznościowe wystawy. Na placu
Kościuszki odbył się uroczysty apel wojskowy, a wieczorem pokaz laserowy i koncert
Chóru Niepodległa złożonego ze wszystkich sochaczewskich chórów.
15 listopada - W siedzibie SCK w Chodakowie odbyła się Gala Twórców Kultury,
podczas której podsumowano całoroczne działania w dziedzinie kultury na terenie miasta oraz nagrodzono lokalnych artystów, twórców, mecenasów sztuki oraz
pracowników instytucji kultury. Spotkanie
uświetnił występ Sochaczewskiej Orkiestry
Akordeonowej i recital Tomasza Stockingera.
20-24 listopada - 70 uczestników
wystartowało w XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu. Jury pod przewodnictwem prof.
Jana Kadłubiskiego nagrodziło i wyróżniło
33 młodych pianistów, przyznało też nagrody specjalne.
21 listopada - W Klubie Kontrast miasto nagrodziło wyróżniających się pracowników sektora pomocy społecznej. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego przebiegło pod hasłem „Każdy z
nas może rozświetlić czyjeś życie”.

22 listopada - Odbyła się pierwsza
sesja nowo wybranej Rady Miejskiej VIII
kadencji. Ślubowanie złożył również burmistrz Piotr Osiecki. Rozpoczęła się, wydłużona o rok, pięcioletnia kadencja władz
miasta.
24 listopada - Działający od ponad
pół wieku na scenie sochaczewski instrumentalista i kompozytor muzyki elektronicznej - Władysław „Gudonis” Komendarek obchodził 70 urodziny. Z tej okazji w
SCK odbył się benefis artysty.

29 listopada - Zmarł Honorowy Obywatel Sochaczewa - ks. prałat Antoni Jaszczołt,
przez 40 lat związany z parafią w Trojanowie.
9 grudnia - Prawie 80 wystawców, konkursy, śpiewanie kolęd, degustacja potraw
bożonarodzeniowych i wiele innych atrakcji czekało na gości, którzy odwiedzili hotel Chopin podczas VII edycji kiermaszu
świątecznego. Tego samego dnia na pl. Kościuszki odbyło się spotkanie z Mikołajem.

14 grudnia - Zakończył się podstawowy,
wart 2,1 mln zł, zakres prac renowacyjnych
w parku Chopina przy ul. Traugutta. Odnowiona przestrzeń została oddana do użytkowania. Drugi etap to budowa schodów terenowych łączących park z ulicą Podzamcze.

16 grudnia - W hali MOSiR przy ul. Kusocińskiego odbyła się największa impreza amatorskiego MMA w roku - mistrzostwa Polski seniorów w formule Full Contact. Organizatorem
zawodów był sochaczewski Dragon Fight Club.
16 grudnia - W kramnicach miejskich odbył się organizowany przez miasto kiermasz świąteczny. Odwiedzający mogli kupić bożonarodzeniowe ozdoby, posłuchać kolęd, wziąć udział w
warsztatach, konkursie kulinarnym.
31 grudnia - Sochaczewianie pożegnali
stary 2018 i powitali nowy 2019 rok. Gwiazdą miejskiego sylwestra na placu Kościuszki
była grupa Vox. Tym razem zrezygnowano
z fajerwerków na rzecz pokazu laserowego.
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Dwadzieścia lat blisko historii
Swoją dwudziestą rocznicę istnienia
Muzealna Grupa Historyczna im.
II/18 pp obchodziła w towarzystwie
władz samorządowych, przedstawicieli
służb mundurowych oraz członków
i przyjaciół stowarzyszenia. Były
gratulacje, tort i gromkie „Sto lat”.
Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Na początku jednak przewodniczący stowarzyszenia
Jakub Wojewoda przypomniał historię grupy, która zaczęła się kształtować
zimą 1998 r. Jej trzon stanowili harcerze z 24. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej im T. Zawadzkiego
„Zośka” z hufca Sochaczew,
a pierwszym przedsięwzięciem była organizacja pokazu plenerowego pt. „Sieczychy 1943”.
- W marcu 1999 roku
24 ŚDH obchodziła 25-lecie założenia, wtedy to, przy
okazji obchodów rocznicowych, harcerze odtworzyli
epizod z ataku grup szturmowych Szarych Szeregów
na strażnicę niemiecką w
Sieczychach, w której poległ podporucznik Tadeusz
Zawadzki „Zośka”. Kilka
miesięcy później, na polach
w Witkowicach harcerze
24 ŚDH wspólnie z 14 DH
im „14 Pułku Ułanów Jazłowieckich” odtwarzali po
raz pierwszy epizod z Bitwy
nad Bzurą 1939 r. Ta pierwsza próba stała się zapowiedzią i pierwszym krokiem

Muzealna Grupa Historyczna zajmuje się także
cmentarzami wojskowymi
z okresu I i II wojny światowej na terenie powiatu sochaczewskiego. Wiele z nich
oczyszczono, odnowiono, a
przede wszystkim przywrócono pamięć o zapomnianych żołnierskich miejscach
pochówku.
- Szczególną troską rekonst r u k torz y otacz ają
Miejsca Pamięci Narodowej
związane z bohaterstwem
żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu
1939 r. Dzięki tej pracy nieustannie powstaje Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy nad
Bzurą 1939 r., najważniejszy
projekt Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna –
mówił Jakub Wojewoda.
Sochaczewscy
rekonstruktorzy uczestniczyli w
wielu pokazach historycznych na terenie kraju oraz
poza jego granicami. Są
także zapraszani do udziału w fi lmach i kampaniach
reklamowych. Brali udział
m.in. w produkcji „Bitwa
Warszawska 1920”, „Stawka większa niż śmierć”,
„Miasto w ogniu” - fi lmie
Bogusława Wołoszańskiego, prezentującym obronę
Sochaczewa w 1939 r., serialach takich jak: „Misja
Afganistan”, „Karbala”, czy
„Drogi Wolności”.
Możemy ich także spotkać podczas uroczystości
patriotycznych, historycznych rocznic, obchodów
ważnych wydarzeń.

w kierunku organizacji widowiska „Bzura”. W latach
1999-2009 nie było ani jednej rekonstrukcji, przy której nie pracowali członkowie MGH – przypominał
Jakub Wojewoda.
Przez lata działalności
grupa korzystała z wypożyczonych mundurów. W
2007 r. zakup 10 pierwszych
kompletów umundurowania wz. 1919 sfinansował
Urząd Miejski w Sochaczewie. Od tej pory, prawie
każdego roku, grupa uzyskiwała wsparcie w postaci zakupu sprzętu i umundurowania od urzędujących
burmistrzów. Jak twierdzi
Jakub Wojewoda obecnie w
stowarzyszeniu działa około
50 osób.
Z czasem rekonstrukcje
epizodów bitwy nad Bzurą
przeniosły się na pola czerwonkowskie lub ulice miasta, dzięki czemu Sochaczew był świadkiem wielu
ciekawych wydarzeń. Były
to rekonstrukcje historyczne, ekspozycje plenerowe, rajdy piesze i warsztaty młodzieżowe szlakiem
żołnierzy Września 1939 r.,
Armii Krajowej i Żołnierzy
Wyklętych.

Informację o działalności MGH uzupełnił fi lm
Leszka Gizińskiego, w którym członkowie grupy opowiadają o tym, jak trafili do niej i na czym polega
ich praca. Po tych prezentacjach przyszedł czas na
życzenia i gratulacje. Burmistrz Piotr Osiecki pytał
retorycznie, czy w Sochaczewie, mieście o tak tragicznej historii i tak zniszczonym podczas dwóch
wojen, mogła nie powstać
grupa pasjonatów przypominających te straszne czasy. – Musiała powstać, ale
czekaliśmy na to 60 lat. Musiało dojrzeć do tego pokolenie ludzi, którzy w sposób
„czysty” mogą przedstawiać
historię.
Wyrazy uznania w imieniu rady miejskiej składał
jej wiceprzewodniczący Arkadiusz Karaś. Wspólnie z
burmistrzem na ręce Jakuba Wojewody przekazali list
gratulacyjny i upominek dla
stowarzyszenia.
Rekonstruktorzy odwzajemnili się uczestnikom
uroczystości, którzy wspierają ich w codziennej pracy,
wręczeniem okolicznościowego znaczka i pamiątkowej fotografii grupy.
Jubi leu sz z a kończ ył
tort i głośne sto lat odśpiewane wspólnie przez gości i członków MGH. Tych
ostatnich łatwo było poznać, bo na tę okazję przybyli w pełni umundurowani, z dumą prezentując
swoje mundury.

Czas i przestrzeń w gawłowskim pałacu
W niedzielę 16 grudnia w
pałacu w Gawłowie miała
miejsce przedpremierowa
prezentacja książki Marka
Orzechowskiego „Gawłów.
Czas i przestrzeń”, której wydawcą jest Fundacja Ochrony
Zabytków Mazowsza.
Prezentacja nowego na sochaczewskim rynku wydawnictwa nie była jedyną
atrakcją tego wieczoru. Na
scenie zaprezentowała się
świetna jazzmanka Joanna
Morea ze swoim zespołem.

Główną częścią wieczoru było jednak spotkanie z
Markiem Orzechowskim.
Autor z dużym zaangażowaniem opowiadał o swoim
warsztacie. Przytaczał masę
ciekawych anegdotek na temat gawłowskiego pałacu.
Napisana przez Marka Orzechowskiego książka
opowiada o historii Gawłowa
od średniowiecza do czasów
współczesnych. Autor zweryfikował wiele źródeł. Część
funkcjonujących do tej pory
w przestrzeni publicznej in-

formacji nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. Pojawiły się też nowe wątki.
Wieczór był okazją do
podsumowania pierwszej
fazy działalności FOMZ.
Wśród gości pojawili się
między innymi poseł Maciej Małecki, burmistrz
Piotr Osiecki, wicestarosta Tadeusz Głuchowski,
przedstawiciele firm, które wspierały wydanie albumu, dyrektorzy i pracownicy
zaprzyjaźnionych placówek
kulturalnych, pomocowych

i oświatowych oraz samorządowcy. Agnieszka i Zbigniew Gerasikowie przedstawili całą fundacyjną
rodzinę. Wręczyli podziękowania i upominki osobom,
które wspierają prace fundacji. Podsumowali też pierwsze miesiące działalności.
Wszystkich, którzy są
zainteresowani dziejami
Gawłowa, FOMZ zaprasza
na otwartą promocję albumu, która odbędzie się 19
stycznia w pałacu.
Sebastian Stępień
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Poznaliśmy składy
komisji Rady Powiatu
Znane są już składy osobowe sześciu stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.
Powołana została również Komisja Rewizyjna i po raz pierwszy nowa Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji. Ustalenia te zostały przyjęte na grudniowej sesji Rady Powiatu.

Trzynastu uczniów Zespołu
Szkół im. J. Iwaszkiewicza
wzięło udział w konkursie
i wykonało niepowtarzalnie, przepiękne kalendarze
adwentowe. Konkurs miał
na celu poznanie tradycji
związanej ze Świętami Bożego Narodzenia w Niemczech, okazanie szacunku
dla kultury i tradycji innego narodu oraz rozwijanie
kreatywności u uczniów.
Dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarze i
odliczają dni do świąt. Kalendarz z okienkami lub
przegródkami zawiera niespodzianki. Każdego dnia
dziecko może otworzyć tyl-

ko jedno okienko. W ramach
konkursu uczniowie Zespołu
Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza samodzielnie, według
własnego pomysłu wykonali
kalendarze adwentowe.
A oto zwycięzcy konkursu: I miejsce Karolina Grabarczyk (kl. I technikum),
II miejsce Kinga Krupińska
(kl. II technikum), III miejsce Wiktoria Stępień (kl. III
technikum).
Zwycięzcom gratulujemy wygranej. Dziękujemy
sponsorom za ufundowanie
nagród: Ambasadzie Niemiec, Ambasadzie Austrii,
Instytutowi Austriackiemu
w Warszawie.
A. Cybulska

Szkolenia w zakresie
obrony cywilnej
Kursokonferencją z zakresu obronny cywilnej rozpoczął się w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie
cykl szkoleń, mających na
celu podniesienie kompetencji członków Powiatowego Zespołu Zarzadząnia
Kryzysowego.
Wszystko
to w ramach przygotowań
do kolejnych powiatowych
ćwiczeń obronnych zaplanowanych na 2020 rok.
W spotkaniu uczestniczyli
pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego,
Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych w Starostwie
Powiatowym w Sochaczewie, przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu, miasta Sochaczew, straży
pożarnej, policji, weterynarii i sanepidu. Podczas szkolenia, które poprowadził Inspektor Obrony Narodowej
Roman Balcerowiak, roz-

mawiano m.in. na temat
przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad i kompetencji
organów administracji publicznej w zakresie obrony
cywilnej oraz zasady tworzenia i odbywania służby
w jej formacjach. Dyskutowano także o funkcjonowaniu jednolitego Krajowego
Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Szkolenie, którego organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa Publicznego,
Zdrowotnego, Zarządzenia Kryzysowego i Spraw
Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
współfinansowane było ze
środków dotacji celowej z
budżetu państwa w ramach
działu Bezpieczeństwo Publiczne, Ochrona Przeciwpożarowa rozdział - Obrona
Cywilna.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Komisje mają służyć organowi uchwałodawczemu,
usprawniając podejmowanie uchwał i umożliwiając
wybór rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla
danej jednostki samorządu.
W obecnej kadencji Komisję Rewizyjną tworzą:
Sylwester Lewandowski przewodniczący, Filip Kopka - zastępca oraz Aneta Sowińska, Daniel Janiak, Jerzy
Żelichowski.
W skład Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady
Pow i a t u w S o c h a c z e wie - nowej komisji, której powołanie wprowadziła
nowelizacja ustaw samorządowych, weszli: Aneta Roskosz - przewodnicząca,
Daniel Janiak jako zastępca, a także Filip Kopka,
Wojciech Ćwikliński i Jerzy
Krupa.
W Komisji Budżetowej
pracować będą: Aneta Sowińska - przewodnicząca,
Jan Aleksander Łopata - zastępca, Jolanta Gonta, Bogdan Dobrzyński i Agnieszka Ptaszkiewicz.
Z kolei Komisji Statutowo - Regulaminowej przewodniczyć będzie Bożena
Samson, jej zastępcą został

Robert Gajda, członkami
zaś: Andrzej Kierzkowski,
Tadeusz Głuchowski oraz
Wanda Dragan.
W skład Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury,
Sportu i Turystyki weszli:
Daniel Janiak - przewodniczący, Anna Ulicka - zastępca przewodniczącego
oraz Tadeusz Głuchowski,
Jerzy Krupa, Jerzy Żelichowski.
Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Powiatu w Sochaczewie pracować będzie w składzie: Tadeusz Głuchowski przewodniczący, Bogumił
Czubacki - zastępca przewodniczącego, Jolanta Gonta, Andrzej Kierzkowski
oraz Agnieszka Ptaszkiewicz.
Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
tworzą: Andrzej Kierzkowski - przewodniczący, Sylwester Lewandowski jako
zastępca oraz Anna Ulic-

ka, Robert Gajda i Dariusz
Zielski. Natomiast Komisji
Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sochaczewie przewodniczyć
będzie Filip Kopka. Na jego
zastępcę wybrano Bogdana Dobrzyńskiego, w skład
komisji weszli także: Bożena Samson, Aneta Roskosz
i Dariusz Zielski.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Dziękujemy za „Czysty powiat”
Akcję pod takim tytułem
zorganizowali wspólnie
mieszkańcy wsi Czerwonka
Parcel i Czyste wraz z Powiatowym Zarządem Dróg
w Sochaczewie.

Pod koniec listopada, mimo
niesprzyjających warunków
atmosferycznych, do sprzątania pobocza przy ulicy Głowackiego w Sochaczewie zaangażowało się wiele osób:
radni wsi Czerwonka Parcel
oraz Czyste-Czerwonka Wieś,
sołtysi, członkowie rad sołeckich, a przede wszystkim wielu

mieszkańców obu miejscowości oraz Sochaczewa. Na odcinku 1 km zostały posprząta-

ne zanieczyszczenia, którymi
zapełniono ponad czterdzieści
160-litrowych worków.

- Po wycięciu krzaków i
odrostów drzew wzdłuż ul.
Głowackiego okazało się, że
jest tam dużo śmieci powyrzucanych w workach. Należało je jak najszybciej usunąć, stąd też nasza wspólna
akcja, za co jej uczestnikom
serdecznie dziękuję - mówi
Krzysztof Zieliński, zastępca dyrektora sochaczewskiego PZD. Głównymi inicjatorami akcji byli państwo
Nagłowscy, mieszkańcy wsi
Czerwonka-Parcel.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie
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Policja podsumowała
Boże Narodzenie

Coraz więcej osób, również w Sochaczewie, rezygnuje z tradycyjnego wyjścia do
sklepu na rzecz wygodnego kupowania przez internet. Podczas takich zakupów,
w poszukiwaniu wymarzonej okazji, często zapominają jednak o zachowaniu
ostrożności. A na takich klientów czyhają w internecie rozmaici oszuści.
Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Na szczęście transakcje przeprowadzone w internecie pozostawiają trwały ślad, co często pozwala policji zatrzymać
nieuczciwych handlarzy. Tak
było w przypadku 27-letniego sochaczewianina, który w
grudniu ubiegłego roku wystawił na sprzedaż na jednym
z portali społecznościowych
dwa rodzaje damskich rowerów. Każdy z nich wycenił na
kilkaset złotych. Z uwagi na to,
że oferta była wyjątkowo atrakcyjna, jednoślady cieszyły się
dużym zainteresowaniem internautów. Krótka wymiana
zdań z nieuczciwym sprzedawcą za pośrednictwem portalu,
wystarczała często, by klienci
decydowali się na zakup płacąc z góry. Szybko okazywało
się jednak, że paczka nie nadchodziła, a kontakt z kontrahentem się urywał. Gdy oszukani nie otrzymali roweru, ani
zwrotu pieniędzy, powiadamiali policję.
Policyjne śledztwo wykazało, że 27-latek nie prowadził
swojej przestępczej działalności tylko na terenie Sochaczewa.
Założył kilka kont na znanym
portalu społecznościowym i
wstawiał ogłoszenia na wielu
grupach sprzedażowych. Po-

sługiwał się przy tym kilkoma
kontami w różnych bankach.
- Śledczy udowodnili mężczyźnie, że oszukał w ten sposób 18 osób z całej Polski - informuje oficer prasowy KPP w
Sochaczewie Agnieszka Dzik.
- Podejrzewamy jednak, że
pokrzywdzonych może być
znacznie więcej. Sochaczewianin usłyszał już zarzuty oszustwa. Za popełniony czyn grozi
mu do 8 lat pozbawienia wolności.
Tylko w ostatnim miesiącu policja otrzymała trzy
inne zgłoszenia od osób, które
nie otrzymały zamówionych
przez internet towarów, mimo
że za nie zapłaciły. Okazuje się,
że wymyślony przez oszustów
asortyment jest bardzo urozmaicony. We wspomnianych
zgłoszeniach chodziło na przykład o torebkę znanej mar-

ki, klocki do zabawy oraz grę
komputerową.
Tymczasem przed tego
typu oszustwami można się łatwo ustrzec. W internecie istnieją rankingi sklepów, w których możemy dowiedzieć się,
jaką opinią obdarzają je inni
internauci. Duże portale aukcyjne, jak Allegro, prowadzą
program ubezpieczenia kupujących. Jeśli wykażemy, że towar
do nas nie dotarł (w tym celu
wystarczy dostarczyć potwierdzenie, że sprawa została zgłoszona na policję, a ta wszczęła
śledztwo), portal zwróci nam
pieniądze i będzie ich dochodził
od sprzedającego.
Warto też dokładnie obejrzeć zdjęcia wystawionego towaru, a jeśli budzi nasze wątpliwości, poprosić sprzedającego o
wysłanie kolejnych, zrobionych
według naszej prośby (rower

oparty o budynek, klocki położone na podłodze w łazience, to
o jakie zdjęcie poprosimy zależy tylko od naszej inwencji) np.
drogą mailową.
Jeśli jednak wymarzoną
okazję znaleźliśmy poza portalami aukcyjnymi i oficjalnymi sklepami internetowymi, a
sprzedawca z jakichś powodów
nie może zrobić dodatkowych
zdjęć, warto wybrać płatność za
przesyłkę przy odbiorze.
- Uczciwy sprzedawca nie
będzie miał żadnego problemu
z wysłaniem nam zamówienia
właśnie w takiej formie - mówi
Agnieszka Dzik. - Nie wiąże
się to dla niego z dodatkowymi kosztami, a każda firma kurierska przewiduje możliwość
dostarczenia towaru w ten właśnie sposób. Nawet jeśli kupujący rozmyśli się już po tym, jak
towar został wysłany, to sprzedający ryzykuje tylko opłatą
za przesyłkę, co często stanowi ułamek wartości wysyłanego towaru.
Radzimy stosować się do
kilku prostych zasad: sprawdź
sprzedającego, dokładnie przyjrzyj się zdjęciom wystawianego przedmiotu, w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości płać
tylko przy odbiorze. Może nas
to uchronić przed przykrą niespodzianką i koniecznością wizyty w komendzie policji.

Za nami „Niebieska Gwiazdka”
Policjanci po raz szósty zorganizowali akcję charytatywną „Niebieska Gwiazdka”. W tym roku obdarowane
zostały 53 rodziny - w tym
aż 41 z gminy Teresin, skąd
wywodzi się akcja, i 12 z pozostałych gmin powiatu sochaczewskiego.

Akcja początkowo koncentrowała się tylko na najbardziej potrzebujących osobach z gminy
Teresin. W tym roku została rozszerzona i po raz pierwszy objęła
cały powiat sochaczewski.

Starszy sierżant Anna Opęchowska-Ciak, wspólnie z wolontariuszami, od kilku lat zbie-

ra żywność o długim terminie
ważności, środki czystości,
sprzęt AGD, artykuły szkolne

i zabawki. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli co roku
wsparcie kierowane jest do wielu potrzebujących.
Przygotowane paczki trafiły do wytypowanych rodzin
tuż przed Wigilią. W tym roku
udało się obdarować ich aż 53.
Oprócz żywności i środków
czystości zebrano 4 tony węgla, vouchery na ubrania, 3 telewizory, 4 pralki, 2 lodówki, 3
odkurzacze i kuchnie gazowe.
Do potrzebujących trafiły także łóżka i krzesła.
KPP Sochaczew

Święta za nami, więc czas na
podsumowanie policyjnych
działań. Na terenie powiatu
sochaczewskiego obyło się
na szczęście bez wypadków
i bez osób rannych.
Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Sochaczewie, wraz z policjantami
z podległych posterunków,
brali udział w działaniach
„Boże Narodzenie 2018”.
Policyjna akcja rozpoczęła
się 21 grudnia 2018 roku o
6:00 i trwała do 26 grudnia
do godziny 22:00. Policjanci

w tym czasie zwracali szczególną uwagę na prędkość z
jaką poruszają się kierowcy, stosowanie pasów bezpieczeństwa oraz sprawdzali czy dzieci są przewożone
w odpowiedni sposób. Dokładnej kontroli został poddany także stan trzeźwości
kierujących i stan techniczny pojazdów.
Podczas tych kilku dni,
policjanci odnotowali osiem
kolizji drogowych i zatrzymali dwoje nietrzeźwych
kierowców.
KPP Sochaczew

Zgubiła go chęć grania
Źle dla 23-latka skończyła
się chęć pogrania w najnowsze konsolowe tytuły w
święta. A to dlatego, że nie
zamierzał za wspomniane
gry zapłacić. Miał przy tym
pecha, bo sposób w jaki je
sobie przywłaszczył nagrały marketowe kamery.
Do kradzieży doszło tuż
przed świętami, a dwie
skradzione pozycje kosztowały razem kilkaset złotych. Z nagrania wykonanego przez sklepowe kamery
wynika, że młody mężczyzna robił zakupy wraz ze
swoją żoną i dzieckiem. W
pewnym momencie odłączył się od nich i podszedł
do półki z cyfrową rozrywką, z której wziął dwie gry.
Ze zdobyczami udał się do
przebieralni, gdzie usunął z nich zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe. Schował płyty pod ubraniem, po
czym wrócił do żony i synka, by kontynuować zakupy. Po jakimś czasie opuścił
sklep, oczywiście za gry nie
płacąc.
- Moi koledzy szybko
rozpoznali na nagraniu
23-letniego
mieszkańca

gminy Sochaczew - mówi
oficer prasowy KPP w
Sochaczewie, Agnieszka
Dzik. - Jest dobrze znany
policji, ponieważ niejednokrotnie wchodził już w
konf likt z prawem.
Jak się okazało przemożna chęć pogrania na
konsoli i wynikające z niej
życiowe komplikacje nie są
jedynym problemem zatrzymanego amatora cyfrowej rozrywki. W trakcie śledztwa, z komendy
w Starych Babicach przyszedł telegram, z którego wynika, że 23-latek i
dwóch innych mieszkańców Sochaczewa zostało
zatrzymanych w sprawie
kradzieży m.in. elektronarzędzi i kaloryferów elektrycznych.
Podczas przeszukania w
domu 23-latka znaleziono
jedną z gier, którą ukradł w
sklepie. Po doprowadzeniu
do sochaczewskiej komendy, przedstawiono mu zarzut kradzieży, do której się
przyznał. Święta spędził ze
świadomością, że grozi mu
do 5 lat pozbawienia wolności.
(seb)
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Betlejemskie Światło
uniwersalnych wartości
W środę 19 grudnia reprezentacja harcerzy z naszego
hufca przekazała Światło
Betlejemskie na ręce burmistrza Piotra Osieckiego.
Byli także w redakcji.
Historia Światła Pokoju zaczęła się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które
przez lata było w centrum
napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam, ponad dwa tysiące
lat temu, narodził się Jezus
Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień.
Od niego co roku odpala się
świeczkę, której płomień,
niesiony przez skautów w
wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat.
Jak podkreślają harcerze i skauci, sam moment
odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla
tej idei ludzie potrafią na
chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.
W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju,
w zmieniających się warun-

kach politycznych, nigdy
nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju,
poświadczenie wzajemnego
zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród
nich harcerki i harcerze
ZHP, pragną podzielić się
ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów
i domów, dzielą się radosną
nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości
braterstwa i pokoju.
Sochaczewskie
zuchy
zaśpiewały specjalnie przygotowaną na tę okazję kolędę. Z kolei burmistrz
Osiecki złożył im życzenia
świąteczne, akcentując, że
są oni członkami jednej z
najwspanialszych organizacji w kraju. Na koniec dzieci zapoznały się z tablicą, na
której upamiętniono honorowych obywateli naszego miasta, a wśród nich komendanta hufca Krzysztofa
Wasilewskiego.
Agnieszka Poryszewska
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Dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych

Sochaczew od lat gra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i robi to na tyle skutecznie,
że kolejny rok z rzędu warszawski sztab zdecydował o przekazaniu nam złotego serduszka.
Jego licytację, jak i wielu innych orkiestrowych gadżetów, przeprowadzi Radio Sochaczew.
27. kwesta odbędzie się w niedzielę 13 stycznia, a na ulice miasta i gmin powiatu sochaczewskiego
wyjdzie 330 wolontariuszy. Tym razem pieniądze będą zbierane na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych, których w Polsce funkcjonuje blisko pięćdziesiąt.
W niedzielę 13 stycznia na
ulicach miasta i wszystkich
gmin powiatu sochaczewskiego będzie kwestować
ponad trzystu wolontariuszy zaopatrzonych w identyfi katory z imieniem i
nazwiskiem, zdjęciem, numerem zbiórki oraz hologramem potwierdzającym
jego oryginalność. Wolontariusze będą posiadać też
puszki zabezpieczone banderolami oraz charakterystyczne czerwone serduszka - naklejki. Wszyscy będą
kwestować tylko w miejscach publicznych i tylko do
zmierzchu (ok. godz. 16.00).
Orkiestrowi
wolontariusze będą poruszać się w niewielkich grupach tak, aby
każdy z nich mógł czuć się
pewnie i bezpiecznie.

Licytacja na antenie
Radia Sochaczew

Jednym z ważniejszych
punktów sochaczewskiego
grania jest coroczna licytacja orkiestrowych gadżetów,
w tym tego najcenniejszego
- Złotego Serduszka WOŚP.
Złote Serduszka powstają
z kruszcu otrzymanego w
czasie poprzedniego finału.
Jak co roku Złotych Serduszek zostało wyprodukowanych sto, każde z nich jest
oznaczone numerem. Zwy-

wzbudza sympatię, gdyż
wyglądają jak żywe maskotki. Ponadto zbiórki, licytacje i ciekawe imprezy towarzyszące odbędą się też na
terenie wszystkich okolicznych szkół.

Wyjazdy do studia

W czasie XXV finału na placu Kościuszki przyjaciele WOŚP ustawili
się w kształt serca i zrobili sobie wspólne zdjęcie z lotu ptaka

czajowo serduszka od numeru 91 do numeru 99 fundacja przekazuje do licytacji
w sztabach. Pozostałe trafiają do licytacji w mediach
oraz w Internecie. Sochaczewski sztab jest jednym z
nielicznych, do którego co
roku trafia Złote Serduszko. Jeszcze nie wiemy, jaki
numer serduszka przypadnie sztabowi w tym roku. W
ubiegłym był to numer 95 i
zostało ono wylicytowane
za kwotę 28 tysięcy złotych.
Licytację, która rozpocznie się o godz. 14.00,
jak zawsze poprowadzi Radio Sochaczew. Ponadto
przez cały dzień radiowe
studio będzie otwarte dla
gości i wolontariuszy, dzięki
którym można na bieżąco
śledzić przebieg akcji oraz

pierwsze wyniki zbiórki.
Do wielkiego grania dołączy również zespół portalu
e-Sochaczew, który przeprowadzi licytację orkiestrowych gadżetów on-line.

Orkiestrowe spotkanie
z alpakami

W ramach niedzielnego finału WOŚP Zagroda w Zakrzewie zaprasza na plac
Kościuszki na spotkanie z
alpakami. Te „przytulne”
zwierzaki szczególnie pozytywne nastawienie mają
do dzieci. Dają się głaskać i
przytulać, a sam ich wygląd

To co najbardziej cieszy wolontariuszy to wyjazdy do
studia telewizyjnego do
Warszawy. Każdy choć na
chwilę chce poczuć WOŚP
całym sobą i móc zobaczyć
na żywo głównego dyrygenta Orkiestry Jurka Owsiaka.
Dlatego wyjazd jest poniekąd formą podziękowania
im za to, że potrafią poświęcać swój czas na chłodzie,
nieraz mrozie, po to, aby
śpieszyć z pomocą innym.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w autokarze odbędą się dwa wyjazdy. W przeddzień Finału (w
sobotę, 14 stycznia) do studia pojadą najmłodsi - sochaczewskie zuchy. Z kolei
w niedzielę wyjadą ci nieco
starsi.
Anna Wasilewska
Hufiec ZHP Sochaczew

Sochaczewski Sztab WOŚP zachęca do odwiedzania
strony internetowej www.zhpsochaczew.pl oraz polubienia proﬁlu na Facebooku www.facebook.com/Sztab.
WOSP.ZHP.Sochaczew co pozwoli być na bieżąco
z jego działaniami w ramach 27 Finału WOŚP.

Plastycy z „Bo” na wernisażu w bibliotece
W piątek 14 grudnia odbył się
w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
wernisaż prac mazowieckich
plastyków z grupy „Bo”.
Inicjatorem wystawy był
Piotr Czarnecki. Obrazy
przyjechały z Czerwińska,
gdzie powstały podczas plenerów i gdzie były prezentowane. W galerii MBP moż-

na oglądać urokliwe zakątki
Czerwińska, ikony, malowane tkaniny oraz prace
w metalu wykonane przez
Barbarę Derdę, Elżbietę
Duńską, Barbarę Jachimowicz, Katarzynę Nalej, Elżbietę Powroziewicz, Barbarę
Rowdal, Teresę Skrzyńską,
Annę Sobierajską, Piotra
Czarneckiego i Alka Kiziniewicza.
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Wigilia z przytupem
Tradycyjne spotkanie wigilijne Uniwersytetu Trzeciego Wieku dało zebranym prawdziwy
przedsmak świąt. Były kolędy, okolicznościowa poezja i wspólna wieczerza z opłatkiem.
Uroczystość w hotelu „Chopin” uświetnił brawurowy występ dziecięcego zespołu
ludowego „Folklorek” oraz wzruszający program 12 pań - członkiń UTW.
Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Licznie przybyłych gości powitała prezes UTW, Jadwiga Urbaniak, ciesząc się, że
tak wiele osób przyjęło zaproszenie na przedświąteczne spotkanie uniwersytetu i
zapowiadając występ dziecięco-młodzieżowego zespołu
ludowego „Folklorek”. Młodzi tancerze dali popis swoich
coraz większych umiejętności. Zaprezentowali dwa żywiołowe tańce pochodzące z
Kaszub: „Dziki” oraz „Nasza
Nenka”. Tak się one spodobały publiczności, że ta wyklaskiwała rytm młodym artystom. Gromkimi brawami
nagrodziła także odśpiewane przez zespół kolędy, a słowa jednej z nich: „hejże ino
dyna, dyna, narodził się Bóg
dziecina, w Betlejem, w Betlejem” jeszcze długo brzmiały w głowach słuchaczy. Jednym słowem, „Folklorek”
pod kierunkiem Katarzyny
Proch oraz Kingi Przybylskiej
i z akompaniamentem Piotra Milczarka, który tym razem „robił” za kapelę ludową,
wywołał prawdziwy aplauz
wśród słuchaczy UTW.
W zupełnie innym klimacie utrzymany był program
zespołu wokalno-poetyckiego działającego w ramach uni-

Kolejny fragment
historii miasta

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą
zachęca do nabywania nowej
muzealnej książki autorstwa
Pawła Fijałkowskiego pt.
„Żydzi Sochaczewscy”. Autor
jest znanym sochaczewskim
historykiem, pracownikiem
Żydowskiego Instytutu Historycznego.

wersytetu. Były piękne wykonania kolęd oraz teksty, które w
tym bożonarodzeniowym czasie miały specjalny wydźwięk.
Publiczność wielkimi brawami
podziękowała 12 paniom, pracującym pod kierunkiem Jolanty Kawczyńskiej.

Tuż przed kolacją wigilijną fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa przeczytał i
krótką homilię wygłosił proboszcz parafii w Chodakowie, ks. prałat Józef Staszewski. Życzenia zebranym złożył
burmistrz Piotr Osiecki, przy-

pominając, że siła takich stowarzyszeń jak UTW polega na spotkaniu człowieka z
człowiekiem.
Po tych słowach zebrani z
serdecznością dzielili się opłatkiem, a potem zasiedli do symbolicznej Wigilii.

Początki obecności ludności żydowskiej w Sochaczewie sięgają XV wieku. Najstarszy zapis świadczący o
tym pochodzi z 1463 roku,
gdy mieszkał tu i pracował
żydowski doktor Feliks. Nierozerwalnie więc historia Żydów przeplata się z dziejami
naszej małej ojczyny.

Sochaczew wspomina Kazimierza Kutza
W 2005 r. podczas trzeciej
edycji Sochaczewskiego Festiwalu Filmów Polskich mieliśmy zaszczyt gościć Kazimierza Kutza. Nasza impreza
przebiegała pod hasłem „Mistrzowie i debiutanci”. Debiutantem był Jarosław Żamojda, a mistrzem oczywiście
Kazimierz Kutz. Bo po mistrzowsku realizował swoje
filmy, począwszy od „Krzyża
Walecznych”, „Nikt nie woła”,
poprzez słynny śląski tryptyk („Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie”, „Paciorki jednego różańca”), „Śmierć jak

kromka chleba”, aż do bardzo popularnego „Pułkownika Kwiatkowskiego” czy równie chętnie oglądanego teraz
w TVP „Zawróconego”.
Kazimierz Kutz to nie tylko twórca filmowy. Jego reżyserskie dzieła wystawiały również teatry tradycyjne
i Teatr Telewizji. Dla tego
ostatniego przygotował „Antygonę w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego, a Teatr
Narodowy w Warszawie na
początku lat 90. był oblegany
przez widzów chcących obejrzeć dramat Tadeusza Róże-

wicza „Kartoteka”. Do dziś
pamiętam, ile zabiegów kosztowało mnie zdobycie biletów
na ten spektakl.
Kazimierz Kutz był człowiekiem niezwykle żywotnym, zaangażowanym w życie polityczne i społeczne,
nie tylko swojej małej ojczyzny - Śląska, ale całego kraju. Internowany w stanie
wojennym w 1981 r., w okresie transformacji włączył się
w trudne przemiany pełniąc
funkcje posła i senatora. Był
też członkiem założycielem
Stowarzyszenia Filmowców

Polskich, a wcześniej - długoletnim kierownikiem artystycznym Zespołu Filmowego „Silesia”. Był współtwórcą
polskiej szkoły filmowej, a
w swoim środowisku uchodził za „bezkompromisowego twórcę obdarzonego własną tożsamością artystyczną
i światopoglądową”.
Zmarł 18 grudnia 2018 r.
Odszedł jeden z tych, którzy
na przełomie XX i XXI stulecia, swoją twórczością wzbogacili polską kulturę o znaczące dzieła filmowe i teatralne.
Barbara Sobkowicz

Tym razem książka Pawła
Fijałkowskiego ukazuje się po
polsku i angielsku (pierwsza
edycja miała miejsce w 1989
roku). Opracowanie zawiera
historię sochaczewskich Żydów od zarania miasta aż do
okresu holokaustu i lat powojennych. Przypomnijmy, że po
1945 roku do Sochaczewa powróciła grupa Żydów. Powstał
nawet oddział Centralnego Komitetu Żydów Polskich.
Jednak praktycznie wszyscy oni opuścili Sochaczew do
końca lat czterdziestych XX
wieku. W publikacji znajdziemy wiele zdjęć, w tym część do
tej pory niepublikowanych.
Cena publikacji to 15 zł.
Agnieszka Poryszewska
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„Paczka” pełna radości
Wypełnione po brzegi torby, mnóstwo
dziecięcej radości i poczucie dobrze
wykonanego zadania towarzyszyły nam
w przedświątecznym tygodniu, kiedy
realizowaliśmy ostatni etap charytatywnej
akcji „Paczka do paczki”. Zarówno redakcja,
jak i nasi darczyńcy mogą być dumni
- do potrzebujących trafiło 170 paczek.
Jolanta Śmielak-Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

W tym roku udało nam się zebrać 7 425 zł oraz dary rzeczowe w postaci zabawek, gier
planszowych, artykułów szkolnych i spożywczych. Za część
zebranych pieniędzy kupiliśmy słodycze oraz dziecięce i
młodzieżowe kosmetyki: np.
dezodoranty, płyny do kąpieli, szampony, porządne szczoteczki i pasty do zębów. W
paczkach znalazły się także
pożywne płatki do mleka, kakao rozpuszczalne, uwielbiane przez dzieci kalendarze adwentowe, czekolady w różnych
smakach i wiele innych słodkości.
Tradycyjnie
obdarowaliśmy podopiecznych trzech
ognisk wychowawczych TPD
(w Boryszewie, Trojanowie
i Chodakowie) oraz świetlicę „Kleks” (także w Chodakowie). Po raz pierwszy naszą akcję skierowaliśmy do Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
(dawny Dom Dziecka) w Giżycach oraz do kilkunastu najbardziej potrzebujących uczniów
Szkoły Specjalnej w Erminowie. Uznaliśmy, że im ta pomoc
jest bardziej potrzebna niż sochaczewskim rodzinom wyposażonym w 500+, wyprawkę szkolną i inne świadczenia.
Chociaż nie odmówiliśmy
wsparcia kilku osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej
sytuacji.
Akcja „Paczka do paczki”
to dla naszej redakcji duże wyzwanie organizacyjne, realizowane poza głównymi obowiązkami. Najpierw trzeba
akcję rozpropagować, pozyskać sponsorów lub partnerów
przedsięwzięcia. Później, kiedy zaczynają napływać pieniądze, trzeba zamówić artykuły
do paczek, dokonać niezbędnych zakupów, sprowadzić to-

war do siedziby redakcji w
kramnicach. Tutaj, w jednym
z pomieszczeń, powstaje istny
magazyn, który następnie zamienia się w „paczkarnię”. Z
uwagi na niewielką powierzchnię, paczki robimy sukcesywnie, tak aby nie blokować miejsca. Kiedy dotrą one do jednej
świetlicy, przygotowujemy prezenty dla kolejnej.
Najprzyjemniejszym momentem całej akcji jest wręczania paczek podczas uroczystych
kolacji wigilijnych w placówkach. Siadamy przy stołach nakrytych białymi obrusami, na
których królują ryba, pierogi i
inne postne potrawy. Najpierw
dzieci popisują się przygotowanymi na ten dzień jasełkami,
później jest opłatek, wieczerza
i prezenty. Te ostatnie niekoniecznie w takiej kolejności, bo
trudno się skupić na jedzeniu,
kiedy myśli się o tym, żeby już
wreszcie przyszedł św. Mikołaj.
A gdy się pojawi, żeby przyniósł
coś fajnego.
Okrzyki dzieci to znak, że
Mikołaj trafił w ich gust i potrzeby. Wtedy radość ogarnia
także nas, organizatorów, bo
wiemy, że warto było się starać. Że ta akcja ma sens, że łączy ludzi i że dzięki niej tworzy się autentyczna wspólnota.
Zwłaszcza przed świętami, kiedy dobrze mieć pewność, że innych nie zostawiliśmy w potrzebie.
Po podliczeniu funduszy
okazało się, że zostało nam jeszcze trochę pieniędzy. Zrobiliśmy więc kolejne zamówienie
i czekamy na dostarczenie towarów. Będą to artykuły spożywcze (dżemy, pasztety, Nutella, chrupki do mleka, herbata),
które przez następne tygodnie
zostaną wykorzystane w świetlicach podczas posiłków. Nasi
darczyńcy mogą więc być dumni, że dobrze przysłużyli się
tym, którzy mają mniej.

Sponsorzy „Paczki”

Pani Barbara Komorowska - prezes Bakoma SA, państwo Helena i Dawid
Cendeccy - właściciele ﬁrmy „Promex” sc, pani notariusz Jolanta Demczyszyn-Stachowska, zakład jubilerski, państwa Grażyny i Krzysztofa
Rostkowskich, dyrekcja i społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej w
Sochaczewie, Zarząd, pracownicy oraz klienci PSS „Społem”, ﬁrma Mars
Polska, Wioletta i Damian Bartosiewicz - ﬁrma Dawibus, szkoła językowa
Early Stage z siedzibą w kramnicach, Tomasz Jankowski oraz ﬁrma
Play House z Ożarowa Maz., pani Małgorzata Pakoca - sklep Lewiatan,
Tygrysice RC Orkan Sochaczew, ASK Serwis Michał Zarzyński, Beauty
Creator, Kino Odeon, kawiarnia „Bez ogródek”, pracownicy RAF-CAR
Transport, a także państwo: Marta Zarzyńska, Barbara Jachimowicz,
Halina Pędziejewska, Sebastian Stępień, Żaneta Czyżniewska, Hanna
i Marek Rybiccy, Renata i Maciej Wódka, Anna Stefańska, Elżbieta
Bielińska, Ewa Fabiańczyk, Lucjan Jamka, Gabrysia Palińska, Maria
Sosnowska
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W świątecznym nastroju

Kilka tygodni temu bożonarodzeniowe dekoracje rozświetliły główne ulice i place miasta.
Pięknie prezentuje się plac Obrońców Sochaczewa, gdzie ustawiono m.in. świetlną fontannę
oraz park w Chodakowie, gdzie wrócił multimedialny fortepian. Wielu mieszkańców przychodzi
na plac Kościuszki, by zrobić sobie zdjęcie w bombce i świątecznej ramce. Światełkami
udekorowane są główne ulice miasta, m.in. Warszawska, Traugutta i Chodakowska.

Uchwycić
klimat tych dni
Zachęcamy do udziału w
VII już edycji świątecznego
konkursu fotograficznego
pn. „Boże Narodzenie w
Twoim obiektywie”, który
skierowany jest do uczniów
VII i VIII klas szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Jego organizatorem
od pierwszej edycji jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

W organizację konkursu i
jego przebieg włącza się Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Powiatowy Zespół
Edukacji a patronuje mu
starosta Jolanta Gonta i Julia Jakubowska, dyrektor ZS
CKP.
Organizatorom zależy, by uczestnicy konkursu
uchwycili w fotografii nie
tylko atmosferę świąt Bożego Narodzenia, ukazali
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, ale też
zaprezentowali swą okolicę w świątecznym klimacie,
a wziąć udział w nim może
dowolna ilość uczniów z
każdej szkoły.
Jak zakłada regulamin,
konkurs polega na przygotowaniu maksymalnie
5 zdjęć (można je dostarczyć wydrukowane, ale też
wysłać drogą e-mail na adres - swietlica80@onet.pl. w
formacie jpg,) przedstawiających temat świąt Bożego
Narodzenia. W przypadku

Ławka Niepodległości stanęła w centrum
Nasze miasto włączyło się do
projektu Ministerstwa Obrony Narodowej upamiętniającego setną rocznicę odzyskania
państwowości przez nasz kraj.
W jego ramach na pl. Kościuszki ustawiona została Ławka
Niepodległości. Jej montażu,
wieczorem 28 grudnia, dokonała firma SEEDiA z Krakowa.
Program budowy multimedialnych Ławek Niepodległości to odpowiedź na sygnały
od samorządów, które chciały
upamiętnić stulecie odzyskania

niepodległości. Ławka stojąca
na pl. Kościuszki, tak jak inne
ustawione w polskich miastach,
jest multimedialna. Można poznać kluczowe informacje dotyczące wydarzeń z 1918 roku,
również w odniesieniu lokalnym. Lektor czyta fragmenty
wspomnień Jana Wojdy, spisanych w 1975 roku, opisujących
proces wyzwalania Sochaczewa. Forma i kolor ławki nawiązuje do czystej kartki papieru, na której zapisane jest ręką
marszałka Piłsudskiego słowo
„Niepodległa”. (seb)
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dostarczenia wydrukowanych zdjęć, powinny mieć
one jednakowy format, tj.
15x21 i posiadać wspólną
tematykę.
Organizatorzy w tym
roku przewidzieli 4 kategorie tematyczne, tj.: „Boże
Narodzenie w mojej rodzinie”, „Wyjątkowość świąt w
mojej okolicy lub w miejscu
spędzania świąt” (iluminacje domów, regionalne potrawy, choinki, szopki itp.);
„Różne oblicza Świętego
Mikołaja”; „Klimat świąt w
mojej szkole”.
Komisja oceniając prace
weźmie pod uwagę: estetykę, jakość zdjęć, treść i pomysłowość ujęcia oraz spójność tematyczną fotografii.
W przypadku wydrukowanych prac, należy je dostarczyć do świetlicy szkolnej lub listownie na adres:
Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego,
ul. Piłsudskiego 51, 96-500
Sochaczew z dopiskiem na
kopercie „Konkurs Fotograficzny - świetlica”. Zdjęcia można nadsyłać do 28
stycznia.
Regulamin konkursu
dostępny jest m.in. na stronie internetowej szkoły-www.80-sochaczew.pl.
Koordynatorem konkursu z ramienia szkoły jest
Ewa Chaber. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

Spotkanie opłatkowe w DDPS
Tradycyjnie, jak przed
każdymi świętami Bożego
Narodzenia, w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej
mieszkańcy i przyjaciele
placówki spotkali się, by
wspólnie kolędować i przełamać się opłatkiem.
W piątek 21 grudnia w placówce rozbrzmiewały m. in.
„Cicha noc” i „Przybieżeli do
Betlejem” w wykonaniu pensjonariuszy, którym akompaniował Arkadiusz Mamcarz. Można było wysłuchać

również prezentacji dotyczącej historii powstania kolęd
oraz tego, jak splatały się one
z historią naszego kraju.
Życzenia wszelkiej pomyślności zebranym złożyli zastępca burmistrza Marek Fergiński, poseł Maciej
Małecki i, reprezentujący
Radę Miejską, Edward Stasiak. Ks. Kazimierz Wojtczak, proboszcz parafii w
Trojanowie, odmówił modlitwę. Wspólny posiłek poprzedziło łamanie się opłatkiem. (ap)
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Otworzyła drzwi. Szeroko

Od 40 lat, niezmiennie, kojarzy się z sochaczewską kulturą. Jest animatorką wielu przedsięwzięć teatralnych, muzycznych,
rozrywkowych, integracyjnych. Ale jest też nieokiełznaną artystyczną duszą, która podąża własną, czasem krętą drogą.
Z tego indywidualizmu potrafi jednak zrobić wielką wartość, z której czerpią inni. Z Jolą Kawczyńską, o jej życiowej
i zawodowej drodze rozmawia Jolanta Śmielak-Sosnowska.

Dla rodziny to musiało być
objawienie.
Raczej zaskoczenie.
I co było dalej. Zaczęłaś się
uczyć grać?
Tak, ale uczyłam się sama.
Jak to sama?
Normalnie, słuchałam, grałam,
znowu słuchałam, znowu grałam.
Nie miałaś żadnego nauczyciela muzyki?
W trzeciej klasie szkoły podstawowej rodzice wysłali
mnie do ogniska muzycznego, bo szkoły muzycznej jeszcze wtedy nie było. Ognisko
mieściło się w obecnym budynku banku PeKaO SA przy
ul. 1 Maja. Wtedy był tam Powiatowy Dom Kultury, a gry
na pianinie uczyła mnie pani
Drużna. Pamiętam, że w ciągu roku zrobiłam dwa lata nauki, bo tak naprawdę, kiedy
poszłam na egzamin, to już
sporo umiałam. Śpiewałam
różne przeboje, akompaniując
sobie na pianinie.
Zapewne ze swoimi zdolnościami byłaś wykorzystywana na różnego typu
akademiach.
Zdarzało się. W szkole podstawowej muzyki uczył mnie
cudowny pan Przepiórka.
Kiedyś dał mi bałałajkę, żebym sobie na niej pograła.

Bardzo mi się to spodobało i
następnym krokiem była gitara.

go Ziemi Sochaczewskiej,
„przywróciłaś” kulturę w
Boryszewie i nadal twoja praca jest bardzo ważna
dla wielu ludzi.
Zaczynam się czerwienić.

Pan Przepiórka uczył cię
grać na gitarze podczas zajęć szkolnych?
Nie, pan Przepiórka był skrzypkiem, a nauczyłam się sama.
Mówisz o tym, jakby to była
łatwizna.
Podobała mi się gra na instrumentach i nie było to dla mnie
specjalnie trudne.
Pamiętam Jolu, że w twoim
życiu były okresy ogromnych fascynacji. Najpierw
chyba była Edith Piaf.
Edith Piaf to było coś na
kształt obucha. Po raz pierwszy usłyszałam jej piosenkę
w październiku 1963 r., kiedy zmarła. Włączyłam radio
i nagle usłyszałam jej niski,
niepowtarzalny głos i „Non,
je ne regrette rien”. To było
jak grom z jasnego nieba. Byłam kilkuletnim dzieckiem, a
nie mogłam o niej zapomnieć.
W końcu, po jakimś czasie,
tata kupił mi w Warszawie jej
płytę i mój adapter Bambino
chodził bez przerwy (śmiech).
Tak mnie to opętało, że uczyłam się jej piosenek dźwięk po
dźwięku, słowo po słowie. Zapisywałam tekst fonetycznie,
bo przecież nie znałam francuskiego, a więc też nie rozumiałam tekstu, ale intuicyjnie
wyczuwałam emocje. Z tych
piosenek kilka lat później powstał recital, z którym rzeczywiście występowałam przy
różnych okazjach.
Do dzisiaj pamiętam twoje występy w domu kultury przy Żeromskiego i panią Marię Gołkowską, która
wysoko oceniała interpretację wykonywanych przez
ciebie utworów. Zabierałaś nas nimi w inny, odległy świat.
To miłe, co mówisz, bo nie sądziłam, że moje występy zostawiały taki ślad.

Chyba niepotrzebnie, bo
to o czym mówię, to żadna Eureka. Mnóstwo ludzi
w Sochaczewie myśli podobnie.
Nie wiem, co powiedzieć.
FOT. IZA STRZELECKA

Twoje pierwsze muzyczne
wspomnienie?
Veni Creator. Miałam chyba 3-4 lata. Byłam z tatą w kościele, a zawsze, kiedy trzymał
mnie na rękach, byłam zwrócona twarzą do chóru. Usłyszałam „O stworzycielu, Duchu , przyjdź”, jeszcze wtedy
po łacinie. Kiedy wróciliśmy
do domu, odegrałam cały ten
temat na pianinie. Pianino się
nazywało Legnica, a ja miałam
głowę na wysokości klawiszy.
Jakoś intuicyjnie zagrałam na
czarnych, może łatwiej mi było
do nich dosięgnąć. (śmiech)

Ważna dla ciebie była także piosenka rosyjska, która
doprowadziła cię na festiwal w Zielonej Górze.
To prawda. Jeszcze w szkole
podstawowej zaczęłam śpiewać po rosyjsku, a ta umiejętność dojrzała w liceum, w
czym wydatnie pomogła mi
prof. Narcyza Smolaga. Wtedy też po raz pierwszy wystartowałam w eliminacjach do
Festiwalu Piosenki Radzieckiej i dotarłam chyba do etapu
międzywojewódzkiego. Pamiętam, że odbywał się on w
Radomiu w 1977 r.
A dwa lata później, już
będąc słuchaczką Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego w
Ciechanowie, dotarłaś do
ﬁnału w Zielonej Górze i
byłaś o krok od zwycięstwa. O twoim występie pisały gazety.
Teraz to takie niepopularne
mówić o sukcesach na Festiwalu Piosenki Radzieckiej.
Ale to przecież była nasza
rzeczywistość. Innej nie
mieliśmy. Mogliśmy jedynie między wierszami poezji czy piosenki przemycać jakieś dwuznaczne
treści i liczyć na to, że cenzor się nie połapie. Co wtedy śpiewałaś?
Pierwszego dnia, akompaniując sobie na gitarze, za-

śpiewałam „Ziemię” Włodzimierza Wysockiego, a
drugiego - balladę rosyjskiej
pieśniarki Żanny Biczewskiej.
No właśnie, to na pewno
nie był repertuar gloryﬁkujący ówczesny system.
Po tym, jak zaśpiewałam Wysockiego, na widowni zaległa
wielka cisza. To była taka cisza, że bałam się, co będzie
dalej. Dopiero po chwili rozległa się owacja kilkutysięcznej widowni.
Ale, mimo zachwytów nad
twoim głosem, interpretacją, nie wygrałaś.
Pamiętam, że po moim występie wywiązała się dyskusja, czy
dziewczyna powinna śpiewać
Wysockiego.
A może po prostu twojej
wygranej nie było w festiwalowych planach?
W każdym razie zwyciężczyni tamtego festiwalu wystąpiła
w moich rzymiankach (to takie
sandały na rzemyki, wtedy bardzo modne - red.).
Nigdy nie myślałaś, żeby
pójść na akademię muzyczną?
Gdzieś głęboko były takie pomysły, ale ostatecznie nic z tego
nie wyszło. Akademię, zamiast
mnie, skończyła moja córka
(śmiech).

Dla ciebie rozpoczął się
wkrótce czas zawodowych
wyzwań. Miejski Dom Kultury, Klub Garnizonowy,
Szkoła Podstawowa nr 7,
Warsztat Terapii Zajęciowej
i wiele innych miejsc, gdzie
cię potrzebowano.
Dobrze to określiłaś. Do
wielu miejsc, zawodowo czy
społecznie, trafiałam, bo byłam tam potrzebna. W jednych zostałam na dłużej, np.
w „siódemce” uczyłam 23
lata, w innych były to epizody. Ale zawsze wracam myślami do propozycji pracy,
których nie udało mi się zrealizować.
Na przykład?
W młodości proponowano mi
pracę w domu kultury w Starym Sączu. Do dziś żałuję, że
nie spróbowałam. Być może nie
zostałabym tam długo, ale wiedziałabym, czy jest czego żałować.
Dzięki temu, że nie wyjechałaś, zorganizowałaś
wiele wydarzeń artystycznych w Sochaczewie - programów teatralnych, recitali muzycznych, twoi
recytatorzy i wokaliści zdobywali laury na konkursach i festiwalach, robiłaś
świetne rzeczy z osobami niepełnosprawnymi,
od lat śpiewasz w chórze
Towarzystwa Śpiewacze-

Opowiedz o zespole
„Skrzat”, którego byłaś wokalistką. To też w tamtych
czasach był wielki sukces.
No rzeczywiście, zupełnie o
tym zapomniałam. To był początek lat 80. W Sochaczewie
powstał zespół, w którym grała czołówka sochaczewskich
muzyków. Wykonywaliśmy
własne kompozycje, z którymi jeździliśmy na koncerty,
konkursy, warsztaty muzyczne. Wygraliśmy m.in. Ogólnopolski Przegląd Muzyki i
Piosenki Młodzieżowej, który
otwierał drzwi do Opola. Byliśmy w tzw. Złotej Dziesiątce, która miała zadebiutować
na festiwalu opolskim. Ale był
rok 1982, stan wojenny i festiwal został odwołany.
To był jeden jedyny raz,
kiedy w swojej długiej historii opolski festiwal się
nie odbył. I znowu coś w
twojej karierze przeszło
obok. Ale za to w zespole
poznałaś przyszłego męża.
Który po kilku latach wybrał
wolność, więc tu też nie było
happy endu, nie licząc wspaniałych dzieci. Pojawiły się za to
kolejne fascynacje, tym razem
literackie. Najpierw był Becket, z którego zrobiłam dyplom
w Studium Reżyserii Teatrów
Amatorskich w Warszawie, a
później twórczość Antoniego
Libery, z którym nawet korespondowałam, bo zachwyciły
mnie jego książki.
Aż przyszedł rok 2005, kiedy miasto zdecydowało się
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zagospodarować były Zakładowy Dom Kultury w
Boryszewie. Wtedy bez wahania podjęłaś decyzję o
objęciu funkcji kierownika
tego obiektu i zaczęłaś go
kształtować po swojemu.
Kiedy padła taka propozycja,
od razu wiedziałam, że ona
jest dla mnie i że zrobię wszystko, aby na nowo oddać tę placówkę mieszkańcom Boryszewa. Problem polegał na tym, że
po wyprowadzeniu się stamtąd
młodszych klas SP nr 2, budynek wymagał mnóstwa pracy
i nakładów finansowych. Kilka miesięcy pracowaliśmy nad
tym, aby nabrał charakteru
domu kultury.
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Kiedy rodziców
nie ma na święta

Za nami świąteczny czas, który w naszej kulturze kojarzy się z obecnością rodziny. Nie jest jednak
tajemnicą, że nie wszyscy mają tyle szczęścia, że mogą spędzić te chwile w obecności najbliższych.
W takiej sytuacji są dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach. Jednak ich opiekunowie
robią wszystko, żeby odczuwały ten brak jak najmniej dotkliwie.
Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Wtedy mówiłaś: „Trzeba
otworzyć drzwi” i rzeczywiście je otworzyłaś. Tak szeroko, że dzisiaj znajduje się
w Boryszewie główna siedziba SCK.
Cieszę się, że ktoś to docenia, bo
zaczynaliśmy praktycznie od
zera. Po kolei powstawały sekcje i zespoły, a mieszkańcy zaczęli nas tłumnie odwiedzać.
A teraz, po 40 latach pracy,
wybierasz się na emeryturę. W Miejskim Ośrodku
Kultury pracowałaś jeszcze
z dyrektorem Kaźmierczakiem, później z Haliną Pędziejewską, a obecnie z Arturem Komorowskim, więc
trudno uwierzyć w to, że
odchodzisz.
Mnie też, dlatego nie rezygnuję całkiem z życia kulturalnego.
Jeśli będę jeszcze potrzebna, to
na pewno nie odmówię.
Dyrektor Komorowski,
podczas otwarcia obecnego sezonu artystycznego,
zapowiedział beneﬁs na
40-lecie twojej pracy twórczej. Myślę, że spora grupa mieszkańców czeka na
tę uroczystość z niecierpliwością, a „Ziemia Sochaczewska” już dziś wprasza
się na nią.
Miło mi to słyszeć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a w tym świątecznym
czasie życzę Ci jeszcze
wielu sukcesów twórczych.
Ja również gazecie i jej czytelnikom przekazuję najlepsze życzenia. Dziękuję także wszystkim, których spotkałam na
swojej drodze, mając nadzieję, że przed nami jeszcze wiele
ważnych wydarzeń.

15

Sprawdziliśmy, jak święta
spędzają podopieczni podsochaczewskiej POW, czyli dawnego Domu Dziecka.
Jak się okazało, większość
dzieci wyjechała, by spędzić
ten szczególny czas z rodzinami.
- Nie wszyscy wiedzą, że
nie jesteśmy ośrodkiem adopcyjnym – wyjaśnia Kamila Gołaszewska-Kotlarz,
dyrektor POW w Giżycach.
- Dzieci przebywają u nas,
ponieważ ich rodzice, z różnych względów, mają ograniczone prawa rodzicielskie,
a to nie jest równoznaczne
z tym, że dzieci zostały im
odebrane i nie mogą do nich
wrócić, bo mogą i nasza
w tym rola aby tak się stało. Dlatego robimy wszystko, aby dzieci jak najczęściej
odwiedzały swoich bliskich.
Za zgodą sądu, możliwa jest
wizyta naszych podopiecznych u ich rodziców, bądź
rodzin.
I właśnie szczególnie
w okresie świąt dochodzi
do wielu takich wizyt. Nawet jeśli niemożliwe jest odwiedzenie rodziców, dzieci
chętnie wyjeżdżają, by spędzić Boże Narodzenie w domach swojego starszego rodzeństwa, dziadków czy
wujostwa.
Czasem jednak taka wizyta nie jest możliwa, przez
co część dzieci musi zostać
na święta w placówce. Niektóre z nich mają jednak
szansę wyjechać do tzw. rodzin zaprzyjaźnionych.
- Istnieją rodziny, które zgłaszają się do takich
instytucji jak nasza, by pomóc w opiece nad dziećmi –

W POW w Giżycach nie zabrakło choinki i prezentów

mówi Kamila Gołaszewska-Kotlarz. - Wsparcie to jest
możliwe w przypadku dzieci, które nie mają częstego
kontaktu z rodziną naturalną. Takie osoby, chcące
zostać rodziną zaprzyjaźnioną, systematycznie odwiedzają dziecko przebywające w placówce. Na
początku wizyty odbywają się w obecności wychowawców. Przeprowadzany
jest także wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania tej rodziny. Psycholog placówki przeprowadza
rozmowę z takimi osobami i sporządza opinię co dopredyspozycji do pełnienia
przez nie funkcji rodziny
zaprzyjaźnionej. Na podstawie zebranych dokumen-

tów zespół, w którego skład
wchodzą wychowawcy, dyrektor placówki, pracownik
socjalny i psycholog decydują, czy rodzina zaprzyjaźniona może zabrać dziecko
np. na święta, czy też nie.
Do takiego wyjazdu dochodzi jednak tylko na podstawie skrupulatnej i długotrwałej weryfi kacji rodziny
i tylko jeśli ta rodzina systematycznie odwiedza wychowanka.
- Jestem wielkim zwolennikiem rozwiązania polegającego na pojawieniu się
w życiu dziecka rodziny zaprzyjaźnionej - mówi Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
- Korzystają na tym głównie
dzieci, które z rozmaitych
względów nie zostały skie-

rowane do adopcji - albo z
uwagi na wiek, albo skomplikowaną sytuację prawną. Tymczasem w rodzinie
zaprzyjaźnionej taki młody
człowiek ma szansę spotkać
się z pozytywnymi wzorcami, nauczyć się tworzenia
trwałej więzi emocjonalnej, poczuć, że są ludzie, dla
których jest bardzo ważny,
a to niezbędne do jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Dlatego rodzina
zaprzyjaźniona, decydując
się na taką funkcję, powinna zdawać sobie sprawę, jak
wielką odpowiedzialność za
dziecko na siebie bierze.
W tym roku święta w
POW spędziło sześcioro dzieci z ponad czterdzieściorga przebywających na
codzień w placówce. To właśnie dla nich kadra starała się stworzyć jak najbardziej świąteczną atmosferę.
Dyrektor Gołaszewska-Kotlarz podkreśla przy tym,
jak ważne w tym przypadku
jest wsparcie starosty Jolanty
Gonta. Starosta jest bardzo
otwarta na wszelkie inicjatywy służące budowaniu dobrych relacji i jak najlepszej
atmosfery między kadrą, a
podopiecznymi.
W tym roku dzieci wzięły udział we wspólnej Wigilii z zaproszonymi gośćmi,
w tym dyrektorami okolicznych szkół. Otrzymały z tej
okazji słodkie upominki. W
przedświąteczny wieczór
wychowankowie placówki
tworzyli ozdoby świąteczne z papieru. Zdobili również okna. Wszystko po to,
by podopieczni mieli szansę
poczuć atmosferę zbliżających się świąt. Miłymi gośćmi w wigilię byli na pewno
członkowie sochaczewskie-

go Klubu Wolontariuszy,
którzy zaczęli w tym roku
odwiedzać podopiecznych
POW i bardzo się z nimi
zżyli.
Prezentów nie zabrakło też pod stojącymi w placówce choinkami. Tak jak w
wielu domach, dzieci otworzyły je po wigilijnej kolacji.
- Święta, to czas, kiedy
wiele organizacji o nas pamięta – mówi Kamila Gołaszewska-Kotlarz. - Hojne
były takie firmy jak TUiR
Warta, czy Santander Bank.
Dzieci wzięły też udział
w „Akcji Mikołaje”. W jej
trakcie pisały listy, na podstawie których darczyńcy
przygotowali dla nich paczki. Zbiórki dla nas zorganizowali kibice Legii i Widzewa. Uczniowie Gimnazjum
nr 1 z Sochaczewa przygotowali upominki. Od redakcji „Ziemi Sochaczewskiej”
otrzymaliśmy torby pełne
słodkości i zabawek. Zajęcia z dekorowania pierników prowadzili dla naszych
podopiecznych uczniowie
LO im. Fryderyka Chopina.
Pomoc okazało tak wiele instytucji, że nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić.
Między innymi dzięki tym wszystkim zbiórkom
i akcjom charytatywnym
możliwe jest dbanie o jak
najlepszy stan zabytkowego budynku w Giżycach. Poprawiło się też otoczenie, w
jakim przebywają dzieciaki.
Ze środków własnych POW
otrzymały nowe meble do
pokojów. Jednak, mimo tych
wszystkich starań, kiedy
pyta się je, jaki jest ich wymarzony prezent pod choinkę, wiele odpowiada, że byłby to widok rodziców.
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Czworo nowych
nauczycieli
mianowanych

Historia z kasztanem w tle

W środę 19 grudnia w sali
konferencyjnej
urzędu
miasta odbyła się uroczystość wręczenia aktów
nadania stopnia nauczyciela mianowanego czterem
sochaczewskim nauczycielkom. Każda z pań, by uzyskać awans, musiała wcześnie odbyć trwający prawie
trzy lata staż zakończony
egzaminem.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, z rąk
odpowiedzialnego za oświatę zastępcy burmistrza Marka Fergińskiego, otrzymały:
Ewelina Majcher, nauczyciel
wychowania przedszkolnego
w Miejskim Przedszkolu nr 1,
Sylwia Trzeciak nauczyciel
matematyki i informatyki
w Szkole Podstawowej nr 2,
Magdalena Nowak, nauczyciel psycholog w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Joanna
Fidos, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 7. W uroczystości
wzięła udział dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Danuta Szewczyk-Kozłowska.
W części oficjalnej nowi
nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie w treści:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą
powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i
własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w
duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.”
Uroczystość zakończyły
życzenia wielu sukcesów zawodowych, a także, z uwagi na
zbliżające się Boże Narodzenie, życzenia świąteczne, które do zebranych skierował burmistrz Marek Fergiński. (seb)
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Dla społeczności Miejskiego Przedszkola nr 6 ten rok szkolny jest wyjątkowy. Placówka przygotowuje się
do swoich 70 urodzin, a jej dyrektor zaprasza do wspólnej podróży do lat dzieciństwa, do wspomnień
i swoistego powrotu do przeszłości. Udajmy się wspólnie w tę podróż.
ce do Łącka i plenerowej zabawie tanecznej przy akompaniamencie
harmonisty
(1959), zorganizowaniu zabawy dochodowej na zakup
sprzętu terenowego (1960),
choinkach noworocznych
(1958, 1960).

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Historia przedszkola rozpoczyna się w Chodakowie,
późniejszej dzielnicy Sochaczewa, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo placówka zaczęła
działać w pałacu znajdującym się w dzisiejszym parku
przy ul. Chopina, dla dzieci
pracowników Chodakowskich Zakładów Włókien
Chemicznych „Chemitex”.

Ku nowemu

Blisko natury

- Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika,
że miejsce to otoczone było
piękną zielenią - mówi dyrektor przedszkola Anna
Sobieraj. - Dookoła znajdowały się sady owocowe oraz
gospodarstwo należące do
przedwojennego właściciela ziemskiego. Prawdopodobnym zarządcą zakładu
i majątku był wtedy niejaki
pan Sachański. Przedszkole
miało pierwotnie jeden oddział, później dwa, ale potrzeby były o wiele większe.
Kierowniczą funkcję pełniła wówczas pani Maria
Szynkielewska.
Dyrektor Sobieraj opowiada, że przedszkole, jak
na tamte trudne czasy, było
pięknie urządzone. „Chemitex”, na miejscu dzisiejszego ogródka jordanowskiego,
urządził plac zabaw. Wszystkie zabawki i sprzęt terenowy były wykonywane przez
zakładowych
fachowców.
Okoliczne gospodarstwo zaopatrywało przyzakładową
i przedszkolną stołówkę, latem przedszkolaki jadały
posiłki na dworze, pod wielkim rozłożystym kasztanem
i miały zajęcia w otoczeniu
natury, uczyły się przez doświadczanie.
Zakład się rozrastał,
przybywało pracowników, a
tym samym i dzieci. W fabryce zatrudniani byli pracownicy z okolicznych wsi,
więc do przedszkola uczęszczały również dzieci wiejskie. W 1947 roku zrodził

Przełom lat 50. i 60. XX w. Wśród dzieci stoją (od lewej): ówczesna dyrektor Melania Rosłoniak
i nauczycielka Krystyna Wiśniewska

się pomysł budowy bardziej
przestronnego przedszkola, które oddano do użytku w 1949. Powstał zupełnie nowy budynek przy ul.
Chodakowskiej, mieszczący nowoczesne przedszkole
oraz żłobek. Te czasy doskonale pamięta Helena Zawadzka.
- Jestem byłą nauczycielką oraz absolwentką przedszkola i chodakowianką od
urodzenia. Uczęszczałam
do przedszkola mieszczącego się jeszcze w pałacyku
(w latach 1945 - 1947). Później ukończyłam szkołę pedagogiczną w Obornikach
Śląskich i Studium Nauczycielskie w Skierniewicach.
Pracę w naszym przedszkolu rozpoczęłam w roku 1962
i kontynuowałam ją do momentu przejścia na emeryturę w roku 1990 - wspomina Helena Zawadzka.

Od opiekunki
do nauczycielki

Kierownictwo w placówce w
1949 r. objęła pani Melania
Rosłoniak i pełniła je do roku
1972. Po niej, przez 3 lata, dyrektorem była Zofia Bajurska,
a następnie, do roku 1986,
Danuta Piotrowska. Przez
kolejne 31 lat dyrektorską
funkcję pełniła Ewa Brylska,
a od września 2017 sprawuje
ją wspomniana już dyrektor
Anna Sobieraj.

Kiedyś w przedszkolach funkcjonował zawód
opiekunki, dopiero w latach pięćdziesiątych zaczęła
się budować specjalistyczna
kadra nauczycielska, pierwsi absolwenci powojennych
liceów pedagogicznych.
- Ukończyłam Liceum
Pedagogiczne w Płocku, a
później Studium Nauczycielskie w Pułtusku - opowiada emerytowana nauczycielka, Krystyna Wiśniewska.
- W 1956 r., z nakazu pracy, objęłam funkcję nauczyciela i kierownika przedszkola w Słubicach, a w roku
1960 przeprowadziłam się
wraz z rodziną do Chodakowa i rozpoczęłam pracę w
przedszkolu. Przez 26 lat, do
roku 1986, kiedy przeszłam
na emeryturę, wychowałam
wiele roczników przedszkolaków - dodaje.
Z kolei Teresa Jakubowska wspomina, że ukończyła Liceum Pedagogiczne w Gostyninie i kursy
specjalistyczne we Wrocławiu. Do pracy w przedszkolu przyjmowała ją ówczesna
Inspektor Oświaty Janina Kowalczuk. Pani Teresa
spędziła w przedszkolu całe
swoje zawodowe życie.
Dawne
nauczycielki opowiadają, że oddziały
dziecięce były bardzo liczne: od 30 nawet do 45 dzieci. Wszystkie przedszkolaki

wypoczywały po obiedzie,
co miało zbawienny wpływ
na ich układ nerwowy i
funkcjonowanie w grupie
rówieśniczej. Co najmniej
dwa razy w roku były organizowane bale integracyjne dla całej społeczności,
hucznie obchodzono Dzień
Dziecka, Dzień Nauczyciela, czy karnawał.
- W roku 1956 dyrektor
Melania Rosłoniak założyła
kronikę przedszkola, w której pieczołowicie zapisywała ważne fakty i wydarzenia.
Początkowo był to zwykły
zeszyt zapisany starannym
charakterem pisma, a później powstała księga zawierająca również profesjonalne
fotografie - opowiada Anna
Sobieraj. - Niestety kronika uległa zniszczeniu, ale w
przedszkolnym archiwum
odnalazł się zeszyt, który
jest źródłem niezwykle ciekawych informacji z okresu
od 1 czerwca 1956 roku do
30 grudnia 1960 roku. Czytamy w nim m.in. o: Międzynarodowym Dniu Dziecka (w 1956 r.), wycieczce do
Warszawy i zwiedzaniu Pałacu Kultury i Nauki (6
czerwca 1956), nagraniu audycji do radiowęzła zakładowego z cyklu „Przedszkolaki
przy mikrofonie”, pozyskaniu białej pościeli na leżaki
(1957 r.), ogrodzeniu terenu
przedszkola (1958), wyciecz-

W latach osiemdziesiątych,
ze względu na wyż demograficzny i rosnące potrzeby, przedszkole przejęło w
użytkowanie od zakładu
barak weselny w alejkach, w
którym przez kilka lat funkcjonowały dwa oddziały dla
najstarszych dzieci. Pozwoliło to na pewien czas rozwiązać problemy lokalowe.
Budynek ten, już po wyprowadzeniu się z niego przedszkola, spłonął w latach
dziewięćdziesiątych.
Mniej więcej w tym samym czasie, po przemianach ustrojowych i upadku Chemitexu, patronat
nad placówką przejął Urząd
Miejski w Sochaczewie i do
dziś funkcjonuje ona jako
Miejskie Przedszkole nr 6
- przypomina dyrektor Sobieraj. - Przez wiele lat placówka była czynna w godzinach 6.30 - 16.00/16.30, a po
roku 2000 zaczęła działać
do godziny 18.00. W roku
1999, przy okazji obchodów
50-lecia, przedszkole przyjęło imię poety Juliana Tuwima.
W związku ze zbliżającym się obchodami 70-lecia istnienia dyrektor przedszkola zwraca się z prośbą
do absolwentów, pracowników, przyjaciół przedszkola o udostępnienie pamiątek, fotografii, wspomnień,
artykułów, informacji, ciekawostek dotyczących placówki. Można to zrobić za
pośrednictwem internetu
(adres specjalny: mp6.wspomnienie@wp.pl), przynosząc je bezpośrednio do placówki lub przesyłając pod
adres: Miejskie Przedszkole
nr 6 im. Juliana Tuwima ul.
Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew.

SOCHACZEWSKA

ROZMAITOŚCI

2 stycznia 2019 nr 1 (1327)

17

Kocham Polskę 2019
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ufundował dyplomy
i nagrody dla rozpoczynającej się w 2019 roku 8.edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego. Uroczysty list został
wysłany do TMMWŚ w połowie grudnia 2018 roku.
W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dla uhonorowania wielkiego święta
narodowego, Towarzystwo
Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz
Miejska Biblioteka Publiczna
w Sochaczewie zorganizowały VII Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny im. Władysława
Ślewińskiego pod hasłem:
„Kocham Polskę... Niepodległa” oraz nierozerwalnie z
nim związane VIII Wydarzenie Artystyczne Kocham Polskę, któremu towarzyszyły
wystawy pokonkursowe.
Ubiegłoroczna inicjatywa kulturalna odbyła się
pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy. Projekt kulturalny od
wielu już lat budzi patriotyczne uczucia, upamiętnia narodowych bohaterów,
wzbudza zainteresowanie
młodego i starszego pokolenia dziejami narodu polskiego oraz docenia wysiłki
wielu pokoleń Polaków.
Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława

DPS na kiermaszu

Kolejny raz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie wzięli udział w Jarmarku Adwentowym w Gawłowie, gdzie wystawili swoje prace wykonywane podczas
zajęć terapeutycznych. Organizatorzy jarmarku zapewnili
wiele atrakcji, dzięki którym podopieczni DPS mogli poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Uczniowie ze szkoły w Gawłowie śpiewali kolędy, rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy piernik, a Mikołaj
rozpieszczał najmłodszych cukierkami.

Ślewińskiego działa na rzecz
dzieci, młodzieży i dorosłych
uzdolnionych plastycznie.
Partnerami przedsięwzięcia
są burmistrz Sochaczewa,
wójt Gminy Młodzieszyn
oraz wójt Gminy Teresin.
Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w
Sochaczewie od dziewięciu lat owocnie współpracują ze społecznością lokalną,
władzami samorządowymi
oraz wieloma środowiskami

artystycznymi z całej Polski, promując nieprzemijające, najwyższe wartości w
życiu każdego człowieka, a
także upowszechniając pamięć o, urodzonym na sochaczewskiej ziemi, wybitnym polskim artyście
malarzu Władysławie Ślewińskim. Za zgodą rektora najstarszej polskiej uczelni artystycznej - profesora
Adama Myjaka, przedsięwzięcie odbywa się pod pat ronatem a r t yst yczny m
Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie. W roku 2019
będziemy zachęcać uczestników w różnym wieku do
tworzenia prac plastycznych inspirowanych przyrodą, historią, kulturą oraz
tradycją naszej ojczyzny Polski.
Ogłoszenie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego nastąpi w
terminie: 15 lutego - 1 marca 2019 r. Zapraszamy do
udziału.
Jarosław Miaśkiewicz

Nowe wydawnictwo sochaczewskiego muzeum
W tym roku zespół naukowy pod kierownictwem dr.
Andrzeja Wesołowskiego,
działający przy Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola
Bitwy nad Bzurą, rozpoczął
naukowe opracowanie i publikację unikatowego zasobu źródłowego odnoszącego się do Bitwy nad Bzurą.
Sochaczewskie
muzeum
od 45 lat gromadzi i chroni wszelkiego rodzaju pamiątki dotyczące bitwy i jej
uczestników, zarówno zabytki materialne, jak i dokumenty, relacje, wspomnienia, nagrania. I to właśnie
one zostaną wykorzystane
w książce pt. 14 Wielkopolska Dywizja Piechoty w Bitwie nad Bzurą 1939 roku.
Publikacja ta będzie pierw-

szym tomem cyklu wydawnictw źródłowych pod
wspólnym tytułem „Bitwa
nad Bzurą w dokumentach
i wspomnieniach”.

Przypomnijmy, że dowodzona przez gen. bryg.
Franciszka Włada 14 DP,
wchodząca w skład Armii
„Poznań”, brała udział w

bitwie nad Bzurą i zakończyła swoje istnienie na terenie dzisiejszego powiatu
sochaczewskiego, a polegli
z wielkopolskich pułków
spoczywają na cmentarzach m.in. w Rybnie, Juliopolu czy Mistrzewicach.
W Gajówce Januszew, leżącej w gminie Młodzieszyn,
zmarł ciężko ranny nad
Bzurą gen. Wład.
Książka ukaże się w najbliższym czasie, ma kosztować 79,80 zł i zawierać
700 stron. Muzeum przyjmuje na nią zamówienia,
a wszelkich informacji o
rezerwacji książki można
zasięgnąć pisząc na adres
muzeum@muzeumsochaczew.pl.
MZSiPBnB

Komunikat Urzędu Skarbowego
w Sochaczewie dla firm, pracodawców
o nowych terminach i sposobie
przesyłania informacji o dochodach
• od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji
o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.
• PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r.
przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie
elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
• Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje
Od nowego roku wszystkie informacje o wypłaconych
w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu
skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych
wzorach formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R). Jest na to
czas do 31 stycznia 2019 r.
Nie zmienia się natomiast termin składania rocznej
deklaracji PIT-4R, PIT-8AR - trzeba to zrobić do 31
stycznia. Z kolei informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć
do 28 lutego.
Również do końca lutego informację o wypłaconych
dochodach należy przesłać podatnikowi.

Formularze można podpisać:
• podpisem kwaliﬁkowanym - wszystkie formularze;
• danymi autoryzującymi - formularze: PIT-8C, PIT-11,
IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są one składane
przez osoby ﬁzyczne i przesłać na trzy sposoby: za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu ﬁnansowo-księgowego lub Uniwersalnej
Bramki Dokumentów (UBD).
Więcej nt. nowych zasad i sposobów przekazywania
informacji o dochodach a także wszelkie niezbędne
dane kontaktowe znajdują się w specjalnie przygotowanym serwisie na Portalu Podatkowym
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Tak tworzymy kulturę...
Sochaczewskie Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 zaprasza 13 stycznia na wystawę fotografii podsumowujących
wydarzenia artystyczne SCK, która zaprezentowana zostanie w dniu Koncertu Noworocznego Orkiestry Kameralnej
CAMERATA MAZOVIA z cyklu Burmistrz Miasta zaprasza. Wstęp wolny.
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Rok niezapomnianych koncertów

Adres redakcji:
Sochaczewskie Centrum Kultury
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 83
Kontakt:
e-mail: iza.strzelecka.sck@gmail.com
tel: 46 863 07 68, 886 626 747

Redaguje:
Iza Strzelecka
Rozwój infrastruktury kultury w Sochaczewskim Centrum Kultury realizowany
jest z udziałem środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO.
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Jeszcze dziesięć tysięcy kilometrów
Mają kilka tygodni opóźnienia, wiedzą już chyba wszystko o formalnościach obowiązujących na granicach państw Ameryki
Środkowej, a do pokonania jeszcze ponad 10 tysięcy kilometrów. Łukasz z Sochaczewa i jego przyjaciółka Dominika
postanowili przejechać na motorze trasę z Nowego Jorku do Przylądka Horn na samym skraju Ameryki Południowej.
W tej chwili są w Kolumbii. Ich podróż można śledzić na facebooku na fanpagu „Ameryka ja i Dominika”.
Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Na początku października pisaliśmy o Łukaszu Podrażce i jego przyjaciółce
Dominice Stępień, którzy
wybrali się w podróż życia. Planowali pokonać 20
tysięcy kilometrów na motorze, przejechać samotnie
pół Stanów Zjednoczonych
i całą Amerykę Południową. Ich wyprawa rozpoczęła się 20 lipca na warszawskim lotnisku, skąd Łukasz
i Dominika polecieli na
wschodnie wybrzeże USA.
Zwiedzili Nowy Jork, kupili
motor, ruszyli nim na południe USA. Z Florydy, przez
Nowy Orlean i Houston,
pojechali w kierunku Ameryki Południowej. Pod koniec sierpnia byli w Teksasie, ostatnim stanie USA na
ich trasie, gdzie przekroczyli granicę z Meksykiem.
W październiku byli w
Gwatemali skąd mieli pojechać przez Salwador, Nikaraguę, Kostarykę do Panamy. Dalej na ich trasie
jest Kolumbia (obecnie właśnie tam przebywają), Ekwador, Peru, Boliwia, Argentyna i Chile. Plan podróży
jest realizowany, choć głównie przez formalności na
granicach, konieczność załatwiania transportu morskiego dla motoru, czy wysyłki pocztą drona, wyprawa
przeciąga się w czasie.
Na początku października podróżnicy z przygodami przekroczyli granicę z Nikaraguą. Odprawa
trwała kilka godzin. „Nagle pojawił się strażnik,
żeby sprawdzić motocykl
i stwierdził, że cały nasz
bagaż też musi być sprawdzony. Po prześwietleniu rzeczy, uprzejma pani
wskazała palcem naszego drona i powiedziała - z
tym nie wiedziecie” - piszą nasi bohaterowie na
swym fanpagu. Skończyło się tym, że drona mu-

sieli wysłać pocztą do sąsiedniej Kostaryki, a za
przesyłkę zapłacić 104 dolary. Łącznie na granicy
spędzili 12 godzin.
W Nikaragui wjechali
motorem m.in. na wulkan
Telica. Pojechali też nad
ogromne Jezioro Nikaragua, znane z tego, że żyją w
nim gatunki zwierząt pierwotnie morskich, które
przystosowały się do słodkiej wody, jak choćby rekin
żarłacz tępogłowy. „Niestabilna sytuacja polityczna i tragiczne wydarzenia,
które miały miejsce jeszcze kilka miesięcy temu,
skutecznie odstraszają obcokrajowców przed przyjazdem do Nikaragui, co
jest widoczne na każdym
kroku. Restauracje i hotele świecą pustkami a napotkanych turystów jest
naprawdę niewielu” – czytamy na ich fanpagu.
Pod koniec października Łukasz i Dominika wjechali do Kostaryki. Spędzili
w niej trzy dni jadąc w kierunku Panamy. „Formalności na przejściach granicznych poszły całkiem
sprawnie, ale zapłaciliśmy
dodatkową opłatę, której
wcale nie musieliśmy ponosić. Czas nas gonił - mieliśmy 2 godziny do odpłynięcie ostatniego promu, więc
dla świętego spokoju zapłaciliśmy”. Gdy dotarli do
portu prom właśnie odbił
od brzegu.
„Miejscowość portowa,
w której utknęliśmy wyglądała jak pole blaszanych garaży, więc średnio nam się
spodobał ten pomysł, że
musimy tam zostać. No i w
sumie mieliśmy dobre przeczucie, bo na koniec dnia
próbowali nas okraść, ale,
całe szczęście, nadal jesteśmy czujni i wszystkie nasze
rzeczy są na miejscu”.
Po odpoczynku w Bocas
del Toro ruszyli w kierunku Panama City. Zgodnie z
planem w stolicy kraju mie-

Nikaragua - niestabilna sytuacja polityczna skutecznie przegoniła turystów

li zorganizować sobie przeprawę do Kolumbii. W połowie listopada napisali na
facebooku „od dwóch tygodni siedzimy w Panama
City oczekując na kontener,
którym przetransportujemy nasz motocykl do Kolumbii. W międzyczasie zatrudniliśmy się w hostelu,
żeby odciążyć nasz i tak już
ledwo żywy budżet”. Kilka dni później motor był w
kontenerze, a nasi bohaterowie w samolocie do Kolumbii.
Zwiedzanie tego kraju
rozpoczęli od miasta Kartagena, gdzie dostarczono
kontener z motorem. Jego
odbiór okazał się nie lada
wyzwaniem, bo „papierki i chodzenie od budynku do budynku zajęły nam
ponad 2 dni. Ale teraz możemy ruszać dalej i eksplorować nowe tereny”. Do pokonania mają jeszcze ponad
10 tysięcy kilometrów.

Nikaragua - na szczycie wulkanu Telica

Motor już w kontenerze. Popłynie do Kolumbii

Panama City - wieżowce w samym sercu stolicy

SOCHACZEWSKA
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Harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

Rejon A
7.01, 21.01 ulice: Bohaterów Chodakowa, Brochowska, Chodakowska, Chopina, Hubala, Jasna, Jedwabnicza, Kilińskiego,
Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Krzywoustego, Księżycowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego,
Matejki, Niepodległości, Orzeszkowej, Pocztowa, Podchorążych, Powstańców Warszawy, Rejtana, Smolna, Szyszkowa,
Waryńskiego, Warzywna, Wiejska, Wodociągowa, Wspólna,
Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, Zwierzyniecka, Żniwna
Rejon B
2.01, 14.01, 28.01 ulice: 11 Listopada, Asnyka, Brzechwy,
Chrobrego, Cieplna, Długa, Działkowa, Energetyczna,
Głogowa, Graniczna, Jagiellońska, Jana Kazimierza,
Jaracza, Kampinoska, Kochanowskiego, Konopnickiej,
Kraszewskiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Kwiatów
Polnych, Langiewicza, Lechicka, Lema, Łąkowa, Łokietka,
Migdałowa, Młynarska, Muszkieterów, Nałkowskiej, Nowa,
Okrężna, Ostrzeszewska, Partyzantów, Piaszczysta, Podgórna, Poniatowskiego, Polna, Popiela, Popiełuszki, Proﬁlowa, Przylasek, Sadowa, Słowiańska, Sobolewskiego,
Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Stwosza, Świerkowa,
Sochaczewskiego, Targowa, Termiczna, Trojanowska,
Tuwima, Twardowskiego, Wczasowa, Wypalenisko, Zaciszna, Zalewowa, Zielona Dolina, Zwycięstwa, Żwirowa

Rejon C
11.01, 25.01 ulice: Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich,
Bielawskiego (dawna 18 Stycznia), Bławatkowa, Bolechowskich, Brukowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, Dewajtis, Dębowa, Gagarina, Gawłowska,
Grzybowa, Harcerska, Hugo-Badera, Jaworowa, Jesionowa,
Karwowska, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Malinowa,
Mała, Modrzewiowa, Mostowa, Nadrzeczna, Perłowa, Piękna,
Połaniecka, Porzeczkowa, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, Radosna, Równoległa, Rumiankowa, Rybna, Rycerska,
Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, św. Brata Alberta,
Tęczowa, Wiosenna, Wodna, Zagłoby, Zamkowa, Zieleńcza
Rejon D
2.01, 16.01, 30.01 ulice: al. 600-lecia, Batorego, Chłopickiego, Chodkiewicza, Czarnieckiego, Farna, Iwaszkiewicza,
Jasińskiego, Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kątowa,
Królowej Jadwigi, Kusocińskiego, Lubiejewska, Łowicka,
Makowa, Mieczykowa, Mieszka I, Narutowicza, Niemcewicza, Nowowiejska, Olimpijska, Piastowska, Planowa,
Płocka, Prosta, Poprzeczna, Promienna, Raczkiewicza
(dawna 17 Stycznia), Rolnicza, Rozlazłowska, Samodzielna, Staszica, Śmiałego, Toruńska, Warszawska, Wesoła,
Wyszyńskiego, Zapolskiej, Zielona, Złota, Zygmunta Starego, Żeromskiego, Żeglarska, Żołnierska, Żytnia

w styczniu 2019 roku

Rejon E
9.01, 23.01 ulice: 1 Maja, Bojowników, Botaniczna, Dąbrowskiego, Fabryczna, Głowackiego, Grabskiego, Gwardyjska,
Klonowa, Kopernika, Kordona-Janickiego, Krakowska, Ks.
Janusza, Ks. Ziemowita, Licealna, Lotników, Łuszczewskich,
Mazowiecka, Michalaka, Osiedle Kolejowe, Pileckiego, Piłsudskiego, Południowa, Przyszła, Północna, Reja, Reymonta,
Robotnicza, Różana, Sienkiewicza, Sierpniowa, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Spartańska, Sportowa, Spółdzielcza,
Szarych Szeregów, Środkowa, Tomickiego (dawna Pietrzaka),
Torowa, Towarowa, Wąska, Willowa, Wiśniowa, Wojska
Polskiego, Wołodyjowskiego, Wróblewskiego, Wschodnia,
Wyzwolenia, Załamana, Zamiejska, Żyrardowska
Rejon F
4.01, 18.01 ulice: 15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii
Krajowej, Bema, Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego,
Boryszewska, Cmentarna, Cisowa, Daleka, Dolna, Drobna, Głucha, Górna, Inżynierska, Jana III Sobieskiego,
Kawalerzystów, Kościńskiego, Kozubowskiego, Kutrzeby,
Lipowa, Litewska, Maczka, Miła, Mireckiego, Moniuszki,
Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, Otwarta, Pionierów,
Podzamcze, Roweckiego, Skotnickiego, Sosnowa, Sucharskiego, Szajnowicza, Szkolna, Tartaczna, Traugutta,
Wierzbowa, Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy

ODPADY SEGREGOWANE, SZKŁO, POPIÓŁ

• Strefa I:
POPIÓŁ: 7.01, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe puszki, gazety itp.): 14.01, SZKŁO: 21.01
11 Listopada, Asnyka, Bielawskiego (dawna 18 Stycznia),
Bohaterów Chodakowa, Bolesława Krzywoustego, Chrobrego,
Brochowska, Brukowa, Chodakowska, Chopina, Działkowa,
Graniczna, Głogowa, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jana
Kazimierza, Jasna, Jedwabnicza, Kampinoska, Kilińskiego, Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, Młynarska, Mostowa, Matejki, Nałkowskiej, Niepodległości, Orzeszkowej, Ostrzeszewska,
Piękna, Pocztowa, Podchorążych, Podgórna, Poniatowskiego,
Popiela, Powstańców Warszawy, Proﬁlowa, Rejtana, Sadowa,
Sikorskiego, Smolna, Szyszkowa, Warzywna, Waryńskiego,
Wczasowa, Wiejska, Wiosenna, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, Zalewowa, Zwierzyniecka, Żniwna
• Strefa II:
POPIÓŁ: 8.01, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe
puszki, gazety itp.): 15.01, SZKŁO: 22.01
al. 600-lecia, 1 Maja, Batorego, Bolesława Śmiałego, Botaniczna,
Cieplna, Długa, Energetyczna, Farna, Głowackiego, Grabskiego, Jana
Brzechwy, Jaracza, Jasińskiego, Juliana Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krakowska, Kraszewskiego,

Królowej Jadwigi, ks. Janusza, Księdza J. Popiełuszki, Księdza Jana
Twardowskiego, Kordona-Janickiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa,
Kwiatów Polnych, Langiewicza, Lechicka, Lema, Licealna, Łąkowa,
Łokietka, Makowa, Michalaka, Mieczykowa, Mieszka I, Migdałowa,
Muszkieterów, Narutowicza, Niemcewicza, Nowa, Nowowiejska,
Okrężna, Olimpijska, Osiedle Kolejowe, Partyzantów, Piastowska,
Piaszczysta, Pileckiego, Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Przylasek,
Raczkiewicza (dawna 17 Stycznia), Reymonta, Różana, Samodzielna,
Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Sobolewskiego, Sportowa, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Staszica, Szarych Szeregów,
Świerkowa, Targowa, Termiczna, Toruńska, Towarowa, Trojanowska,
Wąska, Willowa, Wita Stwosza, Wypalenisko, Wyszyńskiego, Zaciszna, Załamana, Zielona Dolina, Złota, Zwycięstwa, Zygmunta Starego,
Żeromskiego, Żołnierska, Żwirowa, Żyrardowska, Żytnia
• Strefa III:
POPIÓŁ: 9.01, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe
puszki, gazety itp.): 16.01, SZKŁO: 23.01
Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Bolechowskich, Św. Brata Alberta, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa,
Chełmońskiego, Chłodna, Chłopickiego, Chodkiewicza, Cmentarna, Czarnieckiego, Dewajtis, Dąbrowskiego, Dębowa, Gagarina,
Gawłowska, Grzybowa, Hugo-Badera, Iwaszkiewicza, Jaworowa,
Jesionowa, Karwowska, Kasprowicza, Kątowa, Konwaliowa,

Koralowa, Lazurowa, Lubiejewska, Łowicka, Malinowa, Mała,
Modrzewiowa, Moniuszki, Nadrzeczna, Perłowa, Planowa, Płocka,
Podzamcze, Połaniecka, Porzeczkowa, Promienna, Prosta, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, Radosna, Rolnicza, Rozlazłowska, Równoległa, Rumiankowa, Rybna, Rycerska, Sierpniowa,
Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Tęczowa, Traugutta,
Warszawska, Wesoła, Wodna, Wróblewskiego, Zamkowa, Zagłoby, Zapolskiej, Zieleńcza, Zielona, Ziemowita, Żeglarska
• Strefa IV:
POPIÓŁ: 10.01, WOREK ŻÓŁTY (plastikowe butelki, metalowe
puszki, gazety itp.): 17.01, SZKŁO: 24.01
15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bojowników,
Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszewska, Cisowa, Daleka,
Dolna, Drobna, Fabryczna, Głucha, Górna, Gwardyjska, Inżynierska,
Kawalerzystów, Klonowa, Kopernika, Kościńskiego, Kozubowskiego,
Kutrzeby, Lipowa, Litewska, Lotników, Łuszczewskich, Maczka, Mazowiecka, Miła, Mireckiego, Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, Otwarta,
Pionierów, Południowa, Północna, Przyszła, Reja, Robotnicza,
Roweckiego, Skotnickiego, Sobieskiego, Sosnowa, Spartańska, Spółdzielcza, Sucharskiego, Szajnowicza, Szkolna, Środkowa, Tartaczna,
Tomickiego (dawna Pietrzaka), Torowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska
Polskiego, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Zamiejska,
Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy Czarnego

Harmonogram odbioru odpadów z budynków wielorodzinnych
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

Z niżej wymienionych wspólnot odpady zmieszane
będą zabierane dwa razy w tygodniu: al. 600-lecia,
Konstytucji 3 Maja, Senatorska, Żeromskiego, Pokoju,
Kosińskiego (dawna Zawadzkiego), Narutowicza, Długa,

Staszica, 1 Maja, Reymonta, Słowackiego, Ziemowita,
Piłsudskiego, Kaczorowskiego, Warszawska, Fabryczna, Broniewskiego, Mickiewicza, Dywizjonu 303, Żwirki
i Wigury, Lotników, Gawłowska, Licealna, 15 Sierpnia,

Pozostałe wspólnoty będą obsługiwane raz w tygodniu.

w styczniu 2019 roku

Chopina, Grunwaldzka, Ogrodowa, Topolowa, Parkowa,
Chodakowska, Młynarska, Trojanowska, Kochanowskiego, Targowa, Korczaka, Osiedle Kolejowe

ODPADY SEGREGOWANE

PLASTIK, PAPIER - 2 razy w tygodniu; SZKŁO - 1 raz na dwa tygodnie; POPIÓŁ - 9.01

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciami, terminów, harmonogramów udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie pok. 43,
tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.
Wszystko o sochaczewskiej gospodarce odpadami na www.sochaczew.pl w zakładce „Śmieci po nowemu”
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Miasto głównym sponsorem
sochaczewskich klubów sportowych

Sochaczewska Rada Sportu spotkała się w kramnicach miejskich we wtorek 18 grudnia. Głównym punktem obrad była dyskusja na temat
podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w Sochaczewie w 2019 roku. Pula do podziału nie zmieni się i, podobnie jak w minionym roku, wyniesie 600 tysięcy złotych.
Przewodniczący rady sportu, Marek Fergiński przedstawił jej członkom projekt
rozporządzenia burmistrza
o podziale środków dla stowarzyszeń i klubów sportowych. Podobnie jak w 2018
roku pula 600 tys. zł na tworzenie sprzyjających warunków rozwoju danych
dyscyplin sportowych zostanie rozdzielona na cztery
„koszyki”: rugby (280 tys.),
tenis stołowy (57 tys.), piłka
nożna (130 tys.), pozostałe dyscypliny - judo, pływanie, sporty wodne, koszykówka, sporty walki i inne
(133 tys.).
Propozycja została pozy t y wnie zaopiniowana
przez radę sportu. Następnie rada miejska na sesji
28 grudnia zapisała środki do budżetu miasta. Stowarzyszenia i kluby sporto-

we, które chcą przystąpić do
konkursu, będą mogły składać oferty do 18 stycznia.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ostatnich
dniach pierwszego miesiąca
2019 roku.

Komisja konkursowa, w
której zasiadają także reprezentanci środowiska sportowego, przyznając punkty każdej ofercie weźmie pod
uwagę m.in. poziom sportowy klubu, poziom roz-

grywek, liczbę zawodników,
czy klub organizuje imprezy
sportowe o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zwróci też
uwagę na dotychczasowe wykorzystanie dotacji z budżetu

BADMINTON

Zakończyli czwarty sezon
Turniej Masters, w którym
zagrało 12 najwyżej sklasyfikowanych zawodników, zakończył IV sezon Grand Prix
Sochaczewa w Badmintona.
Organizatorem cyklu zawodów było stowarzyszenie „Razem i Sprawnie”.
Finałowy turniej rozegrany został w piątek 14 grudnia w hali
sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Bolesława Krzywoustego. Wcześniej organizatorzy
wręczyli pamiątkowe medale,
patery oraz drobne upominki
dla trzech najlepszych zawodników w całym sezonie. Cykl
Grand Prix składał się z siedmiu turniejów, w których wystąpiło łącznie 31 zawodników
z Sochaczewa, Płocka, Ozorkowa, Skierniewic oraz Łowicza. Każde zawody były rozgrywane systemem brazylijskim, a
występujący w nim zawodnicy
walczyli o punkty rankingowe.

Na trzecim miejscu uplasował
się zwycięzca dwóch turniejów
Michał Werłaty. Drugie miejsce zajął Michał Król, mający
na swoim koncie jeden złoty
oraz trzy srebrne medale. Natomiast na najwyższym stopniu podium sezonu 2018 stanął
czterokrotny zwycięzca turniejów Szymon Zuziak.
Po oficjalnym udekorowaniu zawodników rozegrano turniej Masters, w którym
wystąpiło dwunastu najlepszych zawodników IV GPSB
2018. Szymon Zuziak potwier-

dził swoje zwycięstwo w rankingu GP i tym razem sięgając
po najwyższe trofeum w postaci pucharu oraz złotego medalu.
Drugie miejsce wywalczył Jarosław Kuźniewski, który w półfinale wygrał spotkanie z Michałem Werłatym, zdobywcą
trzeciego miejsca.
Wszystkim uczestnikom
turnieju prezes stowarzyszenia
„Razem i Sprawnie” Krzysztof
Werłaty wręczył statuetki, dyplomy, a także drobne upominki w postaci kalendarzy, koszulek i ozdób świątecznych.

Klasyfikacja turnieju Masters IV Grand Prix Sochaczewa w Badmintona: 1. Szymon Zuziak (Płock), 2. Jarosław
Kuźniewski (Płock), 3. Michał
Werłaty (Sochaczew), 4. Michał Król (Ozorków), 5. Tadeusz Gala (Skierniewice), 6. Sebastian Werłaty (Sochaczew),
7. Henryk Ewert (Ozorków), 8.
Michał Adamkiewicz (Sochaczew), 9. Szymon Gołębiewski
(Płock), 10. Krzysztof Werłaty (Sochaczew), 11. Janusz Stanowski (Sochaczew), 12. Radosław Podczaski (Sochaczew).
Rozpoczęcie kolejnego, piątego już sezonu, stowarzyszenie „Razem i Sprawnie” planuje
pod koniec stycznia 2019 roku.
Zapowiedziano kilka zmian,
m.in. zawodnicy będą grać tak
zwanymi lotkami piórowymi.
Więcej informacji i zapowiedź
kolejnego cyklu zmagań z lotką
w Szkole Podstawowej nr 3 już
wkrótce.

miasta, czyli rzetelność i terminowość rozliczeń.
Samorząd miejski jest
głównym sponsorem kilkunastu klubów i stowarzyszeń
sportowych działających na
terenie Sochaczewa. Warto zaznaczyć, że wspomniana pula 600 tysięcy złotych
to nie jedyne pieniądze z budżetu miasta, o które mogą
się ubiegać kluby sportowe.
Za kilka tygodni ratusz ogłosi także konkurs dla organizacji pozarządowych, gdzie
w ramach walki ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii na szeroko rozumiany
sport i rekreację wydzielono niemal 200 tys. zł. Dodając do tego wydatki na stypendia dla zawodników oraz
koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych
- z których kluby korzystają
bezpłatnie - samorząd miej-

ski w 2019 roku wspomoże stowarzyszenia sportowe
kwotą ok. 1,5 mln zł.
Ponadto, podczas ostatniego w 2018 roku posiedzenia
rady sportu Agata Kalińska –
naczelnik Wydziału Sportu i
Organizacji Pozarządowych
UM, przedstawiła sprawozdanie dotyczące obchodów
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. W ramach narodowego jubileuszu
sochaczewskie kluby i stowarzyszenia sportowe zorganizowały około 40 imprez. Agata
Kalińska wymieniła najważniejsze z nich. Rada wybrała także swoich przedstawicieli do prac w zespole roboczym
i opiniującym Sochaczewski Budżet Obywatelski 2020
(Piotr Cypel) oraz do prac w
komisji konkursowej rozdzielającej środki dla klubów sportowych (Marta Cypel).

JUDO

Orkan Judo w 2018 roku
W minionym roku zawodnicy
UKS Orkan-Judo Sochaczew
wystartowali w 25 turniejach.
Zdobyli 124 medale (32 złote,
39 srebrnych i 53 brązowe). W
tym cztery medale mistrzostw
Polski i trzy medale Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików. Wszyscy zawodnicy stoczyli łącznie 664 walki,
z czego 371 wygrali (55%).

W 2018 roku UKS Orkan-Judo zorganizował w Sochaczewie
trzy duże imprezy sportowe: X
Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski Juniorek i Juniorów
im. Tadeusza Naskręta; V Międzynarodowy Turniej Dzieci i
Młodzików; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (eliminacje do mistrzostw Polski).
Najważniejsze wyniki sportowe dla Orkana osiągnęli:
Kacper Wątkowski – brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików, złoty medal
Drużynowych Mistrzostw Polski Województw, brązowy me-

dal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
Jan Jesiołowski – brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski Województw
Młodzików, brązowy medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
Oliwier Grzeszczak – brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Województw Młodzików,
brązowy medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.
W 2018 roku Orkan prowadził także ranking klubowy, w którym sklasyfikowano 72 zawodników. Jego zwycięzcą został Kacper
Wątkowski. Zawodnikiem z największą frekwencją był w minionym roku Bartosz Ambroży, który
wziął udział w 122 ze 129 przeprowadzonych treningów. Zawodniczką z największą „efektywnością” zostawała Oliwia Hupert (38
stoczonych walk, 30 wygranych),
zawodnikiem - Patryk Kutyłowski (33 walki stoczone, 26 wygranych). Najwięcej walk w sezonie
wygrał Eryk Osiński – 40.
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Młodzież z medalami,
seniorzy nie wystartowali

SIATKÓWKA

Czas na rewanże

W weekend 15 i 16 grudnia halę MOSiR przy ul. Kusocińskiego opanowali
wojowniczki i wojownicy. Organizatorem zawodów był sochaczewski
Dragon Fight Club. W sobotę rywalizowały dzieci i młodzież w wieku
od sześciu do siedemnastu lat. W niedzielę z kolei odbyła się największa
impreza amatorskiego MMA w roku – mistrzostwa Polski seniorów.
W
sobotnim
turnieju
„Young Dragons III” wzięła udział ponad setka dzieci i młodzieży, w tym liczne
grono młodych sochaczewskich Smoków. W formule brasilian ju-jitsu mierzyli
się z przedstawicielami klubów m.in. z Olsztyna, Kalisza, Krakowa, Białej Podlaskiej, Szczecina. Wypadli
doskonale. Młodzi zawodnicy FC Dragon zdobyli w
sumie 17 medali. Dla kilkorga z nich był to zawodniczy debiut.
Rezultaty gospodarzy
przedstawiają się następująco: Wiktoria Budziarek
(złoto U-12, 44 kg), Paulina Kupczyk (złoto U-15, 48
kg i srebro w Extra Fight),
Amelia Balcerak (złoto U-12,
40 kg i złoto w Extra Fight),
Maciej Wojciechowski (złoto
U-15, 36 kg), Patryk Makowski (złoto U-15, +66 kg), Krystian Woźniak (złoto U-12,
+60 kg), Natalia Kawecka
(srebro U-15, 48 kg), Natalia
Bartosiewicz (srebro U-12,
44 kg), Natalia Cypel (sre-

bro U-15, +63 kg), Aleksander Balcerak (srebro U-15, 55
kg), Kacper Guberski (srebro U-10, 30 kg), Magdalena Janiszewska (brąz U-10,

25 kg), Oktawian Jeznach
(brąz U-12, 30 kg), Aleksander Yeremyan (brąz U-12, 50
kg), Kacper Złotowski (brąz
U-12, 50 kg).

Kolejnego dnia rozegrano
mistrzostwa Polski Amatorskiej Ligi MMA w kategoriach
Full Contact, w ograniczonych formułach kobiet i mężczyzn oraz mistrzostwa Mazowsza w kategoriach: junior,
pierwszy krok oraz BJJ i BJJ
No Gi (bez kimon). Zawodniczki i zawodnicy walczyli
w trzech oktagonach i na macie. Niestety wśród ponad 200
amazonek i wojowników z całej Polski nie wystąpił żaden
reprezentant gospodarzy zawodów.
Szkoda, bo grudniowe mistrzostwa Polski to
największa impreza amatorskiego MMA w Polsce.
Podczas zawodów w hali
można było spotkać, jako
gości, wiele znanych postaci
z zawodowego MMA, m.in.
Marcina Różalskiego, który dopingował kilku swoich podopiecznych. Pojawił
się też wieloletni zawodnik KSW – Antoni Chmielewski oraz trener Memeda
Khalidova, Szymon Bońkowski.

PŁYWANIE

Mikołajki na miejskiej pływalni
Ponad 150 uczniów z 11
szkół z terenu Sochaczewa
i ościennych miejscowości
wzięło udział w Mikołajkowych Zawodach Pływackich Szkół Podstawowych o
Puchar Burmistrza Miasta
Sochaczew.
Zawody odbyły się w piątek 7 grudnia w pływalni
„Orka”. Ich organizatorem
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był UKS „Dwójka” Sochaczew. W otwarciu imprezy uczestniczyli dyrektor
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Pozarządowym UM Agata
Kalińska.
Wszystkie wyścigi rozegrane zostały stylem dowolnym. Pływacy startowali w czterech kategoriach
wiekowych z podziałem na
dziewczęta i chłopców oraz
w sztafetach mieszanych. W
konkurencjach indywidualnych rozdano w sumie 24
medale.
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Zakończyła się pierwsza
runda zmagań w XXVI
edycji Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej. W sobotę
22 grudnia w hali MOSiR
w Chodakowie rozegrano
ostatnią w 2018 roku IX kolejkę. Drużyna ze Starych
Babic umocniła się na pozycji lidera.
Pierwszy mecz był starciem
na szczycie. Ekipa ze Starych
Babic dość łatwo w trzech setach poradziła sobie z drużyną z Płocka. Zwycięstwo
pozwoliło na osiągnięcie bezpiecznej przewagi sześciu
punktów w tabeli.
Wszystko wskazuje na
to, że odradza się drużyna
sochaczewskiego Volleya.
Mecz z Bulkowem był zdecydowanie najciekawszym
widowiskiem IX kolejki. W
pierwszym secie lepsza była
ekipa przyjezdna, lecz to
Volley schodził z parkietu
zwycięski, kończąc trzecią
i czwartą partię po emocjonującej walce na przewagi.
Trzecie starcie zakończyło się wygraną w czter e c h s e t a c h Wo l n y c h
E lek t ronów. Ich r y wale z Wyszogrodu zdołali na

swoją korzyść przechylić jedynie losy trzeciej partii,
którą zakończyli zwycięsko
grą na przewagi. W ostatnim spotkaniu, po wyrównanej walce, Piast Feliksów
dopiero w tie-breaku pokonał ekipę sochaczewskich
„Ogrodników”. Zawody sędziował Krzysztof Kurzepa.
Siatkarze wrócą na parkiet już 6 stycznia. W X
kolejce, rozpoczynającej
rundę rewanżową ALPS,
rozegrane zostaną następujące spotkania: godz. 10.00
Volley Sochaczew – Wolne
Elektrony; 11.30 UKS Siatkarz Stare Babice – Teresin;
13.00 ZSR CKU Sochaczew
– Volley Team Płock; 14.30
SRS Most Wyszogród – KS
Piast Feliksów; pauzuje Volley Team Zjednoczeni Bulkowo.
Tabela po IX kolejce
1. UKS Siatkarz Stare Babice
2. Volley Team Płock
3. Wolne Elektrony
4. Zjednoczeni Bulkowo
5. SRS Most Wyszogród
6. KS Piast Feliksów
7. Volley Sochaczew
8. ZSR CKU Sochaczew
9. Teresin

21
15
14
12
11
10
9
7
6

23:6
16:8
16:15
16:16
14:17
14:18
12:18
11:19
10:15

Wyniki IX kolejki
UKS Siatkarz Stare Babice – Volley Team Płock 3:0 (25:21, 26:24, 25:19)
MVP: Marcin Jakubowski (UKS Siatkarz Stare Babice)
Volley Sochaczew – Volley Team Zjednoczeni Bulkowo 3:1
(23:25, 25:15, 29:27, 32:30)
MVP: Krzysztof Rąg (Volley Sochaczew)
SRS Most Wyszogród – Wolne Elektrony 1:3 (23:25, 20:25, 28:26, 14:25)
MVP: Szymon Mikołajczyk (Wolne Elektrony)
ZSR CKU Sochaczew – KS Piast Feliksów 2:3 (19:25, 25:16, 25:23, 18:25, 11:15)
MVP: Wojciech Socha (ZSR CKU Sochaczew)
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