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Dla młodych o niepodległej

Krok do Mieszkania Plus

Strona 3

Powiat skończył 20 lat

W Sochaczewie gościł wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, sprawujący w resorcie nadzór nad budow-
nictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Tematem rozmów z posłem 
Maciejem Małeckim i samorządowcami był udział naszego miasta w programie Mieszkanie Plus

„Paderewski, który wygrał 
Polskę na fortepianie” to 
niezwykłe wydarzenie, w 
którym udział wzięło kilkuset 
uczniów sochaczewskich szkół, 
przedstawiciele placówek 
oświatowych i samorządowcy. 
Stanowiło ono happening, 
rekonstrukcję historyczną oraz 
spektakl historyczny w jednym. 
W jego trakcie przypomniano 
wizytę wybitnego pianisty i 
kompozytora, który odwiedził 
Sochaczew równo sto lat temu.

Strona 13 Strona 8

Powiat sochaczewski 
świętuje swoje dwudziesto-
lecie. Radni spotkali się na 
ostatniej w tej kadencji sesji, 
uczcili pamięć pierwszego 
po reformie administracyjnej 
starosty Marcina Kubiaka, 
wzięli udział we mszy świę-
tej odprawionej w kościele 
pod wezwaniem św. Józefa 
Robotnika i jubileuszowym 
koncercie, którego gwiazdą 
był zespół Warszawianka
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WYBORY

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
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

OGŁOSZENIE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy po-
siadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien 
zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w 
Płocku II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub 
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje 
zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta So-
chaczew najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się 
będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 
do godz. 2100.

Burmistrz Miasta Sochaczew
Piotr Krzysztof Osiecki

Granice obwodów do głosowania wraz z adresami 
lokali wyborczych publikujemy na stronie 20.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Miasto podzielone zostało 
na cztery okręgi. Z trzech z 
nich do Rady Miejskiej wej-
dzie po pięciu radnych, z jed-
nego - sześciu. Powalczą ze 
sobą cztery komitety: KWW 
Sochaczewskie Forum Samo-
rządowe (wystawiło 29 kan-
dydatów), KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy (29 kandyda-
tów), KKW Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska 
(24 kandydatów) oraz KW 
Prawo i Sprawiedliwość (29 
kandydatów). 

W wyborach na burmi-
strza zmierzą się: pełnią-
cy tę funkcję przez ostatnie 
dwie kadencje Piotr Osiecki 
(KWW Sochaczewskie Fo-
rum Samorządowe, popie-
rany przez Prawo i Sprawie-
dliwość), Marek Gołkowski 
(kandydat KWW Bezpar-
tyjni Samorządowcy) oraz 
Łukasz Dąbrowski (KKW 
Platforma.Nowoczesna Ko-
alicja Obywatelska). 

Jak powiedział nam 
przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej Jarosław 
Przepiórkowski, rejestra-
cja komitetów i kandyda-
tów przebiegała bez więk-
szych problemów. Jeżeli 
takie się pojawiały, to doty-
czyły drobnych kwestii for-

malnych, np. sposobu wy-
pełnienia formularza i były 
na bieżąco rozwiązywane. 
Miejska Komisja Wyborcza 
pełniła swój dyżur w ratu-
szu do północy 26 września, 
bo do tej godziny rejestro-
wać można było  kandyda-
tów na burmistrza. Termin 
rejestracji komitetów wy-
borczych upłynął 17 wrze-
śnia.

Przed nami również wy-
bory do Rady Powiatu, któ-
ry, podobnie jak miasto, po-
dzielony został na cztery 
okręgi. Okręg nr 1 obejmuje 
gminy Brochów, Iłów, Mło-

dzieszyn, Rybno (5 man-
datów). Okręg nr 2 skupia 
gminy Nowa Sucha i Socha-
czew (4 mandaty). Okręg 
nr 3, czyli miasto Socha-
czew, ma do obsadzenia aż 9 
mandatów. Trzech radnych 
wybierać będą mieszkańcy 
gminy Teresin. 

W Państwowej Komisji 
Wyborczej zarejestrowano 
aż siedem powiatowych list. 
Są to: KWW Sochaczewskie 
Forum Samorządowe (zgło-
sił 29 kandydatów), KWW 
Niezależni Plus Zdrowie (25 
kandydatów), KWW Bez-
partyjni Samorządowcy (14 

kandydatów), KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe (29 
kandydatów), KKW Plat-
forma.Nowoczesna Koali-
cja Obywatelska (16 kandy-
datów), KWW Kukiz’15 (7 
kandydatów), KW Prawo i 
Sprawiedliwość (29 kandy-
datów).

Odbędą się także wybo-
ry do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Z okręgu 
czwartego, w którym znajdu-
je się nasz powiat, wybranych 
zostanie 9 radnych. Łącznie 
w sejmiku do podziału jest 51 
mandatów. Kandydaci okrę-
gu nr 4 startują z 13 list. Wy-

stawiają je: Jedność Narodu 
- Wspólnota, Wolni i Soli-
darni, Zjednoczenie Chrze-
ścijańskich Rodzin, Bezpar-
tyjni Samorządowcy, Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Par-
tia Zieloni, Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska, 
SLD Lewica Razem, Partia 
Razem, Ruch Narodowy RP, 
Kukiz’15, Wolność w Samo-
rządzie, Prawo i Sprawiedli-
wość. Kilka z nich umieściło 
na listach kandydatów z So-
chaczewa lub zamieszkują-
cych na terenie powiatu so-
chaczewskiego. Znajdziemy 
ich nas listach:  PSL, SLD Le-
wica Razem, Partii Razem, 
Kukiz’15 i  PiS.

Podczas   tegorocznych 
wyborów   samorządowych 
będziemy głosować przy po-
mocy kart do głosowania 
w formie dużych list, a nie 
książeczek. 

Wybor y   samorządo-
we odbędą się w niedzie-
lę 21 października. Loka-
le wyborcze będą tego dnia 
czynne od 7:00 do 21:00. 
Przypominamy, że dla so-
chaczewian dotychczas gło-
sujących w punkcie przy ul. 
Żeromskiego 8, powstanie 
nowy punkt w kramnicach 
(ul. 1 Maja 21). 

Więcej informacji zna-
leźć można na stronie wy-
bory2018.pkw.gov.pl. 

Do urn pójdziemy 21 października
Blisko 29 tysięcy uprawnionych do głosowania sochaczewian wybierze spośród siebie 21 osób, które 
reprezentować będą ich w radzie miasta. Trzech kandydatów ubiegać się będzie o fotel burmistrza. 
Kandydaci powalczą również o 9 z 21 miejsc w radzie powiatu, które przysługują mieszkańcom Sochaczewa. 
Odbędą się także wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 
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WAŻNY TEMAT

Burmistrz wyraził zgodę na 
przesunięcie o miesiąc ter-
minu opracowania projektu 
przebudowy ulicy Ułanów 
Jazłowieckich. Do 30 paź-
dziernika ma powstać pod-
jazd dla niepełnosprawnych 
w parku Garbolewskiego, a 
podczas najbliższych wybo-
rów skorzystamy z przezro-
czystych urn do głosowania.

W 2019 roku mała ulicz-
ka Ułanów Jazłowieckich, 
tuż obok nowej komen-

dy policji, ma się zmienić 
w pełnowymiarową dro-
gę z kanalizacją deszczo-
wą, chodnikiem i nakład-
ką asfaltową. Prace nad 
projektem trwają od kilku 
miesięcy i w zasadzie są na 
ukończeniu.   Przesunięcie 
terminu wynika z przecią-
gających się uzgodnień do-
tyczących stałej organizacji 
ruchu, jaka ma obowiązy-
wać po oddaniu drogi do 
użytku. Warto zauważyć, że 
ma ona łączyć miejską ulicę 

1 Maja i zarządzaną przez 
MZDW ulicę Piłsudskie-
go, a do tego trzeba wziąć 
pod uwagę potrzeby ko-
mendy powiatowej policji i 
wojewódzkiej w Radomiu, 
gdyż to właśnie przez Uła-
nów Jazłowieckich będzie 
komunikacyjnie obsługiwa-
na nowa komenda KPP. Kil-
ka miesięcy temu ratusz wy-
dzielił geodezyjnie pas pod 
budowę drogi, poszerzył go 
do ponad 14 metrów, co po-
zwoliło zaprojektować nie 

tylko ulicę, ale też pełnowy-
miarowy chodnik. Zadanie 
obejmie też przebudowę ist-
niejących wjazdów na przy-
ległe posesje. 

Ratusz zlecił � rmie 
Agnes-Bud budowę podjaz-
du dla niepełnosprawnych 
na terenie parku Garbolew-
skiego. Pochylnia powsta-
nie do 30 października obok 
schodów, od strony ulicy 
Piłsudskiego. Koszt prac to 
55 tys. zł. Na zleceniu tego 
zadania z tzw. wolnej ręki 

samorząd zaoszczędził po-
nad 100 tysięcy złotych. 
Gdy ogłoszono przetarg, 
do UM wpłynęła oferta na 
...167 tys. zł.

Znane są wyniki kon-
kursu na stanowisko dy-
rektora Miejskiego Przed-
szkola nr 1. Przystąpiła do 
niego jedna osoba, która 
spełniła wszelkie wymaga-
nia formalne, przedstawiła 
dobry plan pracy i rozwo-
ju placówki, przez co ko-
misja konkursowa reko-

mendowała burmistrzowi 
powierzenie jej stanowiska 
na pięcioletnią kadencję. 
Przedszkolem pokieruje po-
przednia dyrektor Jolanta 
Skotak. 

Do budżetu miasta 
wprowadzono prawie 12 
tys. dotacji, jaką miasto 
otrzymało na zakup prze-
zroczystych urn do głoso-
wania. Po raz pierwszy mają 
być one zastosowane w cza-
sie najbliższych wyborów 
samorządowych. (daw)

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Gdy rząd zapowiedział start 
programu budowy miesz-
kań na wynajem (z opcją 
wykupu lokalu na wła-
sność), Sochaczew od razu 
wskazał trzy ciekawe loka-
lizacje i wyraził gotowość 
udziału w Mieszkaniu Plus. 

- Tylko na jednej dział-
ce, w bezpośrednim sąsiedz-
twie stacji PKP, przy ul. Łusz-
czewskich mogłoby powstać 
150 mieszkań.  To bardzo do-
bre miejsce do życia. W po-
bliżu jest przedszkole, skle-
py, przystanek autobusowy. 
W ubiegłym roku podpisa-
liśmy list intencyjny z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajo-
wego i wskazaliśmy łącznie 
trzy lokalizacje - informuje 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Pierwsza działka znaj-
duje się na tyłach muzeum 
kolei wąskotorowej, w re-
jonie bloków wojskowych. 
Druga lokalizacja to działki 
za wiaduktem, przy ul. Ży-
rardowskiej, którą w ubie-
głym roku ZWiK popra-
wił uzbrojenie tego obszaru, 
doprowadził do Osiedla Ko-
lejowego sieć kanalizacji sa-
nitarnej, a to ogromny plus 
w negocjacjach z BGK. 

- Dogodne połączenie 
kolejowe i bliskość stolicy, 
zapowiedzi budowy Cen-
tralnego Portu Komunika-
cyjnego zaledwie kilkana-

ście kilometrów od naszego 
miasta, to wszystko spra-
wia, że Sochaczew staje się 
coraz bardziej atrakcyjnym 
miejscem dla deweloperów. 
Bloki w pobliżu PKP na 
pewno zaspokoiłyby w du-
żym stopniu głód mieszka-
niowy - mówi przewodni-
czący rady miasta Sylwester 
Kaczmarek.

Minister przypomniał, 
że program ma ułatwić Pola-
kom tańszy wynajem miesz-
kań. To propozycja dla osób 
średniozamożnych, które 
z racji dochodów nie mają 
szans na lokal komunalny, 
ale nie są to osoby, które stać 
na zakup mieszkania na wol-
nym rynku. Rząd planuje 
wprowadzenie systemu do-
płat do czynszu, uzależnio-
nych od dochodów rodziny. 
Pomoc miałaby płynąć na-
wet przez piętnaście lat. 

Artur Soboń zapoznał się 
z planami miasta i zapowie-
dział, że najprawdopodobniej 
powstanie spółka z udziałem 
Polskiego Funduszu Rozwoju 
Nieruchomości, która zajmie 
się budową około 350 miesz-
kań w Sochaczewie. 

Z ministrem spotkali się 
poseł Maciej Małecki, dyrektor 
jego biura Łukasz Gołębiowski, 
burmistrz Piotr Osiecki,  wi-
ceburmistrz Dariusz Dobro-
wolski, przewodniczący rady 
miasta Sylwester Kaczmarek i 
radna Selena Majcher. 

Będzie nowa ulica, podjazd i urny wyborcze

Krok do Mieszkania Plus
W Sochaczewie gościł wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, sprawujący 
w resorcie nadzór nad budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym 
oraz mieszkalnictwem. Tematem rozmów z posłem Maciejem Małeckim 
i samorządowcami był udział naszego miasta w programie Mieszkanie Plus.

Od pierwszych dni, gdy urucho-
miliśmy Mieszkanie Plus, bardzo 
zależało mi, żeby lokalne na 
wynajem zostały wybudowane 
także w Sochaczewie. Mamy 
świetną działkę przy PKP i 
atrakcyjne tereny za wiaduktem, 
należące do spółki PKP Nieru-
chomości. To będzie ogromne 
koło zamachowe dla Sochaczewa, dla powiatu, ale 
przede wszystkim będzie to miejsce dla młodych rodzin 
czekających na własne cztery kąty, własny dach nad gło-
wą. Mam nadzieję, że uda się odblokować budowę, bo to 
przesuniecie w czasie było niezależne od nas. Specjalnie 
zmienialiśmy przepisy, by móc uwolnić grunty kolejowe, a 
o takich właśnie mówimy w naszym mieście.

Dzisiejsza wizyta na pewno 
daje konkretny impuls, jeśli 
chodzi o nasz udział w progra-
mie Mieszkanie Plus. Minister 
zapoznał się z parametrami 
działek, ich uzbrojeniem, wy-
danymi już decyzjami o warun-
kach zabudowy. Pojechaliśmy 
wspólnie na ul. Łuszczewskich, 
ponieważ minister chciał się jeszcze osobiście prze-
konać, jak atrakcyjne są to tereny. Można śmiało po-
wiedzieć, że rozpoczynamy program Mieszkanie Plus 
w naszym mieście inwestycją na tyłach muzeum kolei 
wąskotorowej. W przyszłym roku zacznie się projekto-
wanie domów na tej działce.

Program Mieszkanie Plus to 
szansa dla młodych ludzi, 
którzy nie mają wystarczającej 
zdolności kredytowej lub do-
chodów, które pozwoliłyby im 
kupić mieszkanie na wolnym 
rynku. W Sochaczewie mamy 
do czynienia z niezwykle wy-
sokim popytem na własne M. 
Dobre połączenia komunikacyjne z Warszawą, miasto 
staje się coraz bardziej przyjazne do zamieszkania, 
a to sprawia, że mieszkań jest za mało. Wskazanie 
działki przy ul. Łuszczewskich to strzał w dziesiątkę. 
Najemcom powstałych tam lokali dojście do stacji PKP 
czy przystanku ZKM zajmie 5 minut. 

ZDANIEM POSŁA MACIEJA MAŁECKIEGO

ZDANIEM BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO

ZDANIEM RADNEJ SELENY MAJCHER

Na niezabudowanej działce mogłyby zmieścić 
się nawet dwa bloki



9 października 2018  nr 21 (1321)4
SOCHACZEWSKA

W MIEŚCIE

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Program „Czyste powie-
trze” jest skierowany do 
właścicieli lub współwłaści-
cieli domów jednorodzin-
nych, a jego głównym celem 
zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń z 
jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Zakłada 
gruntowną termomoderni-
zację budynków z jednocze-
sną wymianą źródeł ciepła. 
11 października o 18.00 w 
kramnicach miejskich przy 
1 Maja 21 odbędzie się spo-
tkanie informacyjne dla 
osób zainteresowanych zdo-
byciem do� nansowania.

- To spotkanie otwar-
te, zatem przyjść może każ-
dy. Odpowiedzi na wszystkie 
pytania udzieli doradca ener-
getyczny z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, gdyż to właśnie 
ta instytucja ma przyjmo-
wać wnioski, rozpatrywać je, 
przekazywać dotacje lub po-
życzki i ostatecznie rozliczać 
każdy projekt. Będzie okazja 
zapytać, czy na do� nansowa-
nie mogą liczyć osoby, które 
już ruszyły z wymianą sieci 
centralnego ogrzewania, ja-
kie dokumenty należy złożyć i 
jak krok po kroku przejść całą 
procedurę - mówi wicebur-
mistrz Dariusz Dobrowolski.

Jak informuje WFO-
ŚiGW, do� nansowanie bez-
zwrotne można otrzymać 
na wymianę starych źródeł 
ciepła - pieców i kotłów, na 
ocieplenie ścian i przegród 
budynku, wymianę okien 
i drzwi, modernizację in-
stalacji centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użyt-
kowej, montaż instalacji 
wentylacyjnej z odzyskiem 
ciepła. Do kosztów kwali-
� kowanych można zaliczyć 

np. wykonanie audytu ener-
getycznego, projekt przebu-
dowy dachu wraz z jego do-
ciepleniem, wymianę bram 
garażowych, zakup kotła 
na biomasę, węgiel, gaz lub 
olej, montaż pompy ciepła. 
W przypadku wymienio-
nych prac minimalny koszt 
kwali� kowany to 7 tys. zł, 
maksymalny aż 53 tysiące. 

- Kwota do� nansowa-
nia jest różna w zależno-
ści od dochodów rodziny, 
a waha się od 30 do 90 pro-
cent kosztów kwali� kowa-

nych. Jeśli dochód na człon-
ka rodziny nie przekroczy 
600 zł, można liczyć na 90 
procent dopłaty, a jeśli bę-
dzie wyższy niż 1600 zł na 
osobę, fundusz pokryje 30 
procent kosztów. Gdy nie 
mamy gotówki na pokry-
cie wkładu własnego, WFO-
ŚIGW udzieli niskooprocen-
towanej pożyczki - wyjaśnia 
Agnieszka Tomaszewska, 
naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Odpadami Komunalny-
mi UM. 

- Program daje bardzo 
dużo możliwości, bo wy-
chodzi do osób o najniż-
szych dochodach, a nieco 
lepiej zarabiającym oferu-
je i dotację, i preferencyjnie 
oprocentowaną pożyczkę 
rozłożoną nawet na pięt-
naście lat. Zakłada, że oso-
by już budujące dom mogą 
otrzymać pieniądze na za-

kup i montaż nowego źródła 
ciepła, czyli obniża te kosz-
ty o kilkadziesiąt tysięcy. Co 
jeszcze warto podkreślić, 
nie eliminuje węgla. Jeśli 
jest on odpowiedniej jako-
ści i spalamy go w nowocze-
snym piecu, naprawdę może 
być czystym źródłem ciepła 
- dodaje Dariusz Dobrowol-
ski. 

Nieco inaczej program 
traktuje zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej i ko-
lektorów słonecznych. Na 
tego rodzaju źródła ciepła 
można wziąć tylko nisko-
oprocentowaną pożyczkę. 
Nabór wniosków w ramach 
programu „Czyste powie-
trze” ruszył 19 września i 
potrwa do 30 czerwca 2027 
r. Pierwsze spotkania odby-
wają się także w podsocha-
czewskich gminach, warto 
więc śledzić informacje na 
ten temat.

Są pieniądze 
na czyste powietrze
Ponad sto miliardów w dziesięć lat - tyle rząd chce przeznaczyć na program 
termomodernizacji prywatnych domów, wymianę sieci centralnego ogrzewania oraz 
źródeł ciepła, w tym najbardziej szkodzących środowisku pieców węglowych. To szansa na 
likwidację, lub znaczne ograniczeni liczby „kopciuchów” zatruwających powietrze. 

Wiosną w kramnicach miejskich odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wymiany 
starych pieców na nowe w ramach unijnego konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Programów Unijnych. Do projektu przystąpiło 59 właścicieli nieruchomości. 
Oceny złożonych przez nich wniosków i ostatecznej listy rankingowej 

(decyzji o przyznaniu dofinansowania, bądź nie) należy się spodziewać w listopadzie.

Budowa zakończyła się 
miesiąc temu. Uczniowie 
mają tam już zajęcia wycho-
wania � zycznego. W środę 
3 października odbyło się 
o� cjalne otwarcie nowego 
boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej 
nr 4. Obiekt kosztował nie-
mal milion złotych.

Jeszcze kilka lat temu dzieci 
w „czwórce” miały do dys-
pozycji tylko asfaltowy plac 
i małą salę gimnastyczną. 
Cztery lata temu miasto od-
dało do użytku nowocze-
sną halę sportową, a teraz 
obiecane wcześniej boisko. 
Już na etapie projektowa-
nia hali, dla boiska zosta-
wiono miejsce. Na nowym 
obiekcie można grać w pił-
kę ręczną, siatkówkę oraz 
koszykówkę. Boisko wie-
lofunkcyjne jest wyłożone 
sztuczną murawą i otoczone 
piłkochwytami. Obok znaj-
duje się 45-metrowa bieżnia 
o nawierzchni poliuretano-
wej do skoku w dal. Obiekt 
został dodatkowo oświetlo-
ny. Budowa boiska rozpo-
częła się w maju. Podjęła się 
tego � rma „Giermakowska”. 
Inwestycja kosztowała 922 

tys. zł i została w całości s� -
nansowana ze środków sa-
morządu miejskiego.

W symbolicznym ak-
cie przecięcia wstęgi wzięli 
udział: zastępcy burmistrza 
Marek Fergiński i Dariusz 
Dobrowolski, przewodni-
czący rady miejskiej Sylwe-
ster Kaczmarek, naczelnik 
Wydziału Sportu i Organi-
zacji Pozarządowych UM 
- Agata Kalińska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 
4 - Anna Kuliś, przewod-
nicząca Rady Rodziców w 
„czwórce” - Aneta Bechciń-
ska, nauczycielka wycho-
wania � zycznego Katarzy-
na Figat oraz radna miejska 
- Magdalena Zborowska. 
Ostatniego cięcia dokonał 
uczeń „czwórki” - Franci-
szek Cieśla. 

Ze względu na pogo-
dę główna część uroczysto-
ści odbyła się w sali gim-
na st ycznej .    Uczn iow ie 
zaprezentowali program ar-
tystyczno-sportowy. Bur-
mistrzowie Marek Fergiń-
ski i Dariusz Dobrowolski 
przebrali się w stroje sporto-
we i wraz z uczniami wzię-
li udział w pokazowej lekcji 
wf-u. (mf)

Boisko przy SP 4 
o� cjalnie otwarte

11 października o 
18.00 w kramnicach 
miejskich przy 1 Maja 
21 odbędzie się spo-
tkanie informacyjne dla 
osób zainteresowanych 
zdobyciem dofi nanso-
wania.
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Prawie na każdym spotka-
niu mieszkańcy pytali o 
zbliżający się sezon grzew-
czy i powszechne na osie-
dlach domów jednoro-
dzinnych pozbywanie się 
odpadków w piecach. Co 
zrobić, gdy z komina są-
siada wydobywa się gryzą-
cy dym? Burmistrz prosił, 
by skończyć ze źle pojmo-
waną solidarnością, zwra-
cać uwagę sąsiadom podej-
rzewanym o palenie śmieci, 
bo czasem najskuteczniejsza 
jest męska rozmowa. Dodał, 
że ruszył rządowy program 
„Czyste powietrze”, w któ-
rym do wydania na termo-
modernizację prywatnych 
budynków i montaż ekolo-
gicznych źródeł ciepła bę-
dzie ponad sto miliardów 
złotych. Spotkanie informa-
cyjne dla osób zaintereso-
wanych zdobyciem takiego 
do� nansowania odbędzie 
się 11 października o 18.00 
w kramnicach miejskich 
przy 1 Maja 21. 

SCK w Boryszewie
Mieszkańcy pytali m.in. o 
monitorowanie jakości po-
wietrza w mieście. Piotr 
Osiecki przypomniał, że w 
Sochaczewie zamontowa-
no cztery czujniki, a zbiera-
ne przez te urządzenia dane 
można śledzić na bieżąco na 
stronie Sochaczew.pl. Skar-
żyli się, że na utwardzonych 
asfaltem drogach kierowcy 
mocno wciskają pedał gazu. 
Pytali, kiedy na ul. Otwar-
tej pojawi się sieć gazowa 
i kiedy samorząd dokoń-
czy asfaltowanie ulic osie-
dlowych? Burmistrz odpo-
wiedział, że o ułożenie nitki 
gazociągu mieszkańcy po-
winni się zwrócić pisemnie 
do � rmy Sime. W Otwar-
tej ma powstać budynek 
wielorodzinny, więc szansa 
na sieć gazową rośnie. Jeśli 
chodzi o asfalt, to w ramach 
programu „Drogi zamiast 
błota” w cztery lata asfalt 
wylano na 54 ulicach. Mia-
sto ma pieniądze i mogło-

by nawet dziś zlecić utwar-
dzenie dziesięciu kolejnych, 
lecz nie może tego zrobić, 
bo wykonawcy nie mają 
tzw. mocy przerobowych. 

Karwowo 
– sala parafialna
Wiodącym tematem było 
bezpieczeństwo. Mieszkań-
cy zachodniej strony Bzu-
ry uskarżali się m.in. na za-
kłócającą spokój na osiedlu 
Karwowo młodzież. Zwró-
cili też uwagę na zbyt rzad-
kie koszenie traw w okresie 
letnim na terenach miej-
skich oraz gruntach należą-
cy do zakładu energetycz-
nego. Prosili o więcej koszy 
na śmieci przy ulicach i 
usłyszeli deklarację, że ta-
kie się pojawią. Mieszkańcy 
pytali też m.in. o możliwość 
wydłużenia linii autobuso-
wej w głąb osiedla Karwowo 
i planowaną wymianę tabo-
ru ZKM, budowę chodnika 
prowadzącego do placu za-
baw, do� nansowanie miasta 
do wymiany pieców, Socha-
czewski Budżet Obywatel-
ski oraz postępy w przygo-
towaniach do budowy 
nowego mostu na Bzurze.

Miejskie 
Przedszkole nr 7 
Na wstępie Piotr Osiecki 
przypomniał, że powiat, z 
pomocą ratusza, prowadzi 
w tej części miasta dużą in-
westycję - modernizuje trzy 
ulice w rejonie dworca ko-
lejowego. Lada dzień ru-
szy asfaltowanie części uli-
cy Żwirki i Wigury, między 
sklepem PSS Społem a miej-
skim placem zabaw. Poin-
formował, że UM przymie-
rza się do budowy podjazdu 
dla niepełnosprawnych przy 
przedszkolu nr 7 oraz wy-
miany urządzeń na jego pla-
cu zabaw. 

Mieszkańcy pytali m.in., 
co dalej z polami czer-
wonkowskimi? Burmistrz 
stwierdził, że  chyba czas 
zmienić podejście do tego 
terenu i odpowiedzieć na 

pytania � rm zainteresowa-
nych budową domów wielo-
rodzinnych. Zapytany o pu-
sty teren na tyłach Muzeum 
Kolei Wąskotorowej przy-
pomniał, że w tym miejscu 
ma stanąć blok (lub dwa) 
budowane w ramach rzą-
dowego programu Mieszka-
nie Plus. Jeden z mieszkań-
ców pytał, dlaczego ratusz 
zburzył dawną przystań nad 
Bzurą. Burmistrz wyjaśnił, 
że od 2014 roku (gdy opra-
cowano projekty i prasa sze-
roko o nich pisała) wiado-
mo, że przystań kajakowa 
wróci w to miejsce. Uloko-
wana zostanie na niższej 
kondygnacji nowego bu-
dynku, którego górę zajmie 
piękna kawiarnia z tarasem. 

SCK w Chodakowie
Mieszkańcy dziękowali m.in. 
za remonty ulic Wspólnej i 
Powstańców Warszawy, re-
witalizację parku przy ul. 
Chopina. Pytali, kiedy na-
wierzchnia asfaltowa pojawi 
się na ul. Jasnej, kiedy dokoń-
czona zostanie ulica Topo-
lowa, czy planowana jest in-
stalacja oświetlenia w ul. 
Warzywnej. Chcieli się do-
wiedzieć, czy przy okazji za-
powiedzianej przebudowy 
drogi wojewódzkiej, czyli ul. 
Chopina, na odcinku od ron-
da Jana Pawła II do torów ko-
lejki wąskotorowej, pocią-
gnięta zostanie sieć gazowa. 
Pojawił się temat wygaśnię-
cia koncesji � rm śmiecio-
wych. Burmistrz potwierdził, 
że zgodnie z zapowiedziami 
śmieci znikną z Chodakowa 
w 2020 roku. 

Dzienny Dom 
Pomocy Społecznej
Uczestnicy pytali, kiedy ru-
szy remont ulicy Chopina, 
na odcinku między ron-
dem Jana Pawła II, a to-
rami wąskotorówki. Bur-
mistrz wyjaśnił, że MZDW 
ogłosiło przetarg na wyko-
nawstwo, otworzyło ofer-
ty, ale do podpisania umo-
wy brakuje ok. 1,2 mln zł. 

Sejmik Mazowsza ma zde-
cydować 16 października o 
dorzuceniu brakującej kwo-
ty i wszystko na to wskazu-
je, że tak się stanie. Padały 
prośby o więcej patroli poli-
cyjnych na ulicy Trojanow-
skiej. Sugerowano, by na 
drodze zamontować progi 
spowalniające. Piotr Osiec-
ki odpowiedział, że prze-
każe prośbę komendantowi 
policji, a jeśli chodzi o pro-
gi, to z zasady nie montu-
je się ich na ulicach, który-
mi porusza się komunikacja 
miejska. 

Środowiskowy 
Dom Samopomocy
Mieszkańcy zwracali uwagę 
na zaniedbane tereny wo-
kół szpitala powiatowego. 
Wnioskowali o więcej ulicz-
nych koszy przy ul. Gaw-
łowskiej. Zainteresowani 
byli również tematem bu-
dowy oświetlenia i utwar-
dzania kolejnych dróg. Piotr 
Osiecki odpowiadał też 
m.in. na pytania o budowę 
placu zabaw obok bloków 
przy Gawłowskiej.

Kramnice
Na spotkaniu w kramni-
cach miejskich dużo mó-
wiono o zieleni na terenie 
Sochaczewa. Mieszkańcy 
dziękowali za rewitalizację 
parku I. W. Garbolewskie-
go i jednocześnie prosili o 
zabezpieczenie tego terenu 
przed aktami wandalizmu. 
Pytali, czy miasto planuje 
posiać trawę w pasie drogo-
wym ulicy Licealnej i czy w 
związku z planowanym re-
montem ul. Ułanów Jazło-
wieckich będzie wycinka 
drzew. Piotr Osiecki zapew-
nił, że drzewa pozostaną. 
Mieszkańców interesowało 
też m.in.: kiedy dokończona 
zostanie wymiana chodni-
ka w ulicy Wojska Polskiego 
oraz czy na święto zmarłych 
ulica Trojanowska będzie 
już przejezdna. 

Redakcja

O piecach, gazie i bezpieczeństwie
Każdy mógł przyjść i porozmawiać na dowolny temat dotyczący naszego miasta. Za nami kolejna seria spotkań z 
burmistrzem Piotrem Osieckim. Zaplanowano ich osiem, a ostatnie na ul. Szajnowicza 7 odbędzie się  w dniu ukazania się 
naszej gazety. Ten rok pokazał, że szczególnie program „Drogi zamiast błota” okazał się sukcesem. Temat dróg, 
przez lata rozpalający spotkania w dzielnicach, teraz niemal zniknął. 

Wszędzie uczestnicy otrzymywali krótkie podsumowanie 
kończącej się kadencji

Mieszkańców Rozlazłowa burmistrz co roku zaprasza do ŚDS

Spotkania w kramnicach zawsze charakteryzują się wysoką 
frekwencją

W przedszkolu nr 7 najwięcej pytań dotyczyło remontu 
powiatowych dróg w rejonie PKP
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Edward Stasiak

To moja piąta kadencja - 
łącznie dwie dekady pracy 
w radzie. W ostatnich czte-
rech latach wykonano po-
nad dwadzieścia projektów 
z zakresu inwestycji bieżą-
cych oraz wieloletnich i to 
pokazuje, że w mieście na-
dal będzie dużo się działo. 
W tej kadencji współpra-
ca między samorządami: 
miejsk im,   powiatow ym 
oraz wojewódzkim układa-
ła się bardzo dobrze. Udało 
się przebudować ulice: Sta-
szica, Chodakowską, Tro-
janowską, Piłsudskiego, Li-
cealną, most w śladzie ulicy 
Płockiej. W trakcie realiza-
cji są ul. Sienkiewicza, Księ-
cia Janusza, Towarowa. Wy-
budowano most na Pisi.

Regularnie składam in-
terpelacje dotyczące budo-
wy trasy „północ-południe” 
- od ul. Trojanowskiej do 
stacji PKP w śladzie ul. Łą-
kowej. To zadanie dla władz 
Mazowsza. Jej budowa w 
znacznym stopniu rozwią-

załaby problem komuni-
kacyjny w naszym mieście. 
Pojawia się szansa wyko-
nania tego zadania, jako że 
grunty pod pas drogowy od 
ul. Trojanowskiej w kierun-
ku ul. Warszawskiej zosta-
ły w ostatnim okresie wy-
kupione. Niestety nie udało 
się wykonać kilku chodni-
ków przy ulicach osiedlo-
wych oraz przebudowy na-
wierzchni w ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, więc to zada-
nie na nową kadencję. We 
wspomnianej nowej kaden-
cji uchwała w sprawie bu-
dowy przeprawy mostowej 
na rzece Bzurze powinna 
być traktowana w sposób 
priorytetowy. Należy rów-
nież kontynuować program 
„Drogi zamiast błota”. Waż-
nym projektem będzie za-
gospodarowanie odwier-
tu geotermalnego. Przed 
nami kolejne zadania: bu-
dowa oświetlenia ulic, ka-
nalizacji sanitarnej, nowych 
miejsc parkingowych, am-
� teatru, zakup autobusów 
niskoemisyjnych oraz do� -
nansowanie  wymiany pie-
ców grzewczych. Pojawiła 
się możliwość pozyskania 
terenu w śladzie pasa kole-
jowego od Sochaczewa do 
Tułowic na budowę ścież-
ki rowerowej. Konieczne 
jest przygotowanie kolej-
nych dobrych wniosków o 
fundusze zewnętrzne. Trze-
ba się spieszyć, bo po 2020 

r. następować będzie wyga-
szanie środków unijnych. 

Krystyna Dybiec

W radzie zasiadam od 
trzech kadencji, choć z sa-
morządem jestem zawodo-
wo związana od 45 lat, peł-
niąc funkcje kierownicze 
w Wydziale Komunikacji i 
Transportu Starostwa Po-
wiatowego. Jednym z moich 
zadań jest przewodnicze-
nie komisji rewizyjnej, choć 
staram się poświęcać uwagę 
wszystkim aspektom dzia-
łalności rady miejskiej. Jak 
każdego mieszkańca cie-
szą mnie inwestycje drogo-
we i oświatowe. Dla mnie na 
równi ważne są duże pro-
jekty, jak i przedsięwzięcia, 
które pomagają mniejszym 
społecznościom, np. szkol-
nym czy osiedlowym. W 
minionej kadencji na mój 
wniosek zmodernizowano 
park Garbolewskiego przy 
szkole muzycznej. Zaszły w 
nim naprawdę duże zmiany 
– powstała scena, ustawiono 
instrumenty muzyczne, za-
dbano o zieleń. Cieszy mnie 
to, że poprawiono infra-
strukturę drogową na osie-

dlu przy ul. Skłodowskiej. 
Było to ważne dla mieszka-
jących tam osób.  Jeszcze w 
poprzedniej kadencji popie-
rałam przekazanie terenu, 
na którym obecnie powstał 
nowy budynek Komen-
dy Powiatowej Policji przy 
ul. 1 Maja. Oddanie tej in-
westycji jest już coraz bliżej. 

Kamila 
Gołaszewska-Kotlarz

Dla wszystkich radnych to 
była bardzo pracowita ka-
dencja. Dla mnie dodatkowo 
była pierwszą i po tych czte-
rech latach wiem, że praca z 
ludźmi i dla ludzi jest czymś 
co chciałbym kontynuować. 
Osobiście skupiłam się na 
problemach występujących 
na osiedlu Senatorska. Jest 
to jedno z najstarszych so-
chaczewskich osiedli, a do 
tego znajduje się w samym 
centrum,  więc wymaga ono 
sporo uwagi. Pojawiły się 
tam nowe chodniki, zadba-
no o  zieleń pomiędzy blo-
kami. Wykonano pasy dla 
pieszych na ulicy Senator-
skiej. Mieszkańcy bardzo 
o nie zabiegali, bo parku-
jące samochody blokowa-

ły każdy metr przestrzeni. 
Pasy były szczególnie waż-
ne dla służb medycznych 
oraz dla matek, które mia-
ły problem, by przejść tam-
tędy z wózkiem. Na tak gę-
sto zaludnionym osiedlu 
mieszkańcy nie powinni 
borykać się z takimi trud-
nościami. Między budyn-
kami wymieniono ławki, a 
niebawem pojawi się więcej 
zieleni. Mam nadzieję, że to 
wszystko nie tylko poprawi-
ło estetykę tego rejonu mia-
sta, ale głównie sprawiło, że 
ludziom po prostu lepiej się 
tam mieszka. To tylko kilka 
przykładów moich działań. 
Przez cztery lata starałam 
się być z ludźmi w kontakcie 
i na bieżąco reagować i roz-
wiązywać ich problemy. 

Magdalena Zborowska 

To były dobre cztery lata dla 
Sochaczewa. Z przyjemno-
ścią poparłam wszystkie 
uchwały dotyczące utwar-
dzania nawierzchni ulic 
i wymiany chodników. 
Mieszkańcy zgłaszali te po-
trzeby wielokrotnie. Misja 
asfaltowania osiedlowych 
ulic po zachodniej stronie 

Bzury powiodła się w tej ka-
dencji znakomicie. W ca-
łości lub części utwardzo-
ną nawierzchnię zyskało 29 
ulic: Chłodna, Zieleńcza, 
Lazurowa, Chełmońskie-
go, Chłopickiego, Chod-
kiewicza, Koralowa, Perło-
wa, Równoległa, Spokojna, 
Wodna, Bukowa, Medycz-
na, Jesionowa, Jaworowa, 
Radiowa, Żeglarska, Poła-
niecka, Mała, Gagarina, Tę-
czowa, Promienna, Rybna, 
Malinowa, Wesoła, Zielo-
na, Porzeczkowa, Grzybo-
wa, Nadrzeczna. To jesz-
cze nie koniec inwestycji w 
dzielnice za Bzurą. Trzeba 
dokończyć asfaltowanie, a w 
kolejnych etapach budować 
oświetlenie i chodniki, co 
zwiększy bezpieczeństwo.

W centrum miasta moc-
no poprawialiśmy infra-
strukturę dla pieszych. Za 
sprawą moich działań wy-
mieniono chodniki m.in. 
przy ul. Żeromskiego 37 
i 37A, na odcinku pasażu 
Żeromskiego oraz przy ul. 
Niemcewicza. Nowymi cią-
gami pieszymi możemy cie-
szyć się również na ulicach: 
Batorego, 1 Maja, Poko-
ju przy postoju taksówek, a 
także przy ulicach Płockiej 
i Łowickiej. Dużym przed-
sięwzięciem była budowa 
chodnika na ul. Warszaw-
skiej – od torów kolejki do 
centrum handlowego „So-
nata Park”. 

Podsumowują kończącą się kadencję
Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Zapytaliśmy kilkoro radnych o to, jak oceniają ostatnią kadencję, 
oraz jakie sprawy powinny być dla Sochaczewa priorytetem w najbliższych pięciu latach. Dwoje naszych rozmówców, 
to radni z długim stażem, niekiedy dwudziestoletnim doświadczeniem. Dwie inne radne to debiutantki, dla których przygoda 
z samorządem zaczęła się cztery lata temu. 

Była nauczycielką, dzia-
łaczką wczesnej „Solidar-
ności”, inicjatorką spo-
łecznych przedsięwzięć. W 
ostatnich latach nie opusz-
czała już domu. Zmarła 14 
września w wieku 82 lat.

W latach 80., kiedy jesz-
cze nikt nie myślał o deko-
munizacji, była gorącą orę-
downiczką zmiany nazwy 
ulicy Dzierżyńskiego na 15 
Sierpnia. Chodząc od domu 

do domu, zbierała podpisy 
mieszkańców w tej sprawie. 
Aktywnie działała w „Soli-
darności”, walczyła o prawa 
skrzywdzonych, wielokrot-
nie upominała się o bied-
nych i pozostawionych so-
bie. 

Szukała pomocy dla 
nich m.in. w redakcji „Zie-
mi Sochaczewskiej”. Tak 
ją właśnie poznałam. Wie-
le lat temu przyszła szukać 
wsparcia dla krzywdzonej 

przez męża kobiety. Bliski 
był jej los takich kobiet  oraz 
dzieci, które wychowywa-
ły się w trudnych warun-
kach. Przez lata przynosiła 
do redakcji listę dzieci i ca-
łych rodzin,  które należa-
ło uwzględnić w naszej akcji 
„Paczka do paczki”. 

Pod koniec życia nie wy-
chodziła już z domu, ale 
miałyśmy telefoniczny kon-
takt. Dzwoniła do redakcji, 
aby podzielić się opiniami o 

przeczytanych w gazecie ar-
tykułach lub porozmawiać 
o ważnych ogólnopolskich 
wydarzeniach. Myślę, że te 
rozmowy miały dla niej te-
rapeutyczną moc. Telefon 
stał się jej oknem na świat. 
Telefon i listy. Takie trady-
cyjne, wysyłane pocztą. Te-
raz już mało kto je pisze, a 
Pani Kinga wierzyła w siłę 
słowa pisanego.

Jolanta Sosnowska

Odeszła Janina Kinga Dobrowolska„Każda śmierć za wczesna i każda nie w porę”
ks. J. Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci

Ś.P. Teresy Jeznach
Panu Jackowi Jeznachowi, rodzinie i bliskim 
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy 

składają

chórzyści Towarzystwa Śpiewaczego 
Ziemi Sochaczewskiej

KONDOLENCJE
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Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich rozpoczął re-
mont alei 600-lecia na odcin-
ku prawie 1,5 km - od skrzy-
żowania z ulicą Trojanowską 
do ulicy Warszawskiej. Wy-
konawcą inwestycji jest � rma 
Drogomex z Pruszkowa, a jej 
koszt to 1,75 mln zł. 

600-lecia 
w kilka tygodni
Prace budowalne rozpoczęły 
się naprzeciw osiedla Victoria 
od wymiany chodników i kra-
wężników. W kolejnym etapie 
zakres robót budowalnych bę-
dzie obejmował wymianę na-
kładki, czyli frezowanie kilku 
centymetrów asfaltu i wylanie 
nowej warstwy bitumicznej. 
Dzięki uproszczonej techno-
logii prace potrwają tylko kil-
ka tygodni. Termin zakończe-
nia robót wyznaczono na 30 
listopada, niewykluczone jed-
nak, że remont uda się zakoń-
czyć wcześniej. 

Aleja 600-lecia jest jed-
ną z głównych arterii komu-
nikacyjnych w naszym mie-
ście, dlatego konieczne jest, 
aby na czas remontu pozosta-
ła przejezdna. Prace związane 
z wymianą nawierzchni jezd-
ni będą przeprowadzane eta-
pami. Zamykany będzie jeden 
pas jezdni, na odcinku od 300 
do 500 metrów, a na remonto-
wanym odcinku wprowadzo-
ny zostanie ruch wahadłowy. 

10,8 mln 
za remont Chopina
Gdy zakończy się remont al. 
600-lecia, ekipy budowal-
ne powinny wejść na naj-
bardziej zniszczony odcinek 
ul. Chopina, od ronda Jana 
Pawła II do torów kolejki wą-
skotorowej. Przypomnijmy, 

że MZDW planowało pier-
wotnie przebudowę ul. Cho-
pina w lato. Samorząd woje-
wództwa oszacował wartość 
robót na 9,6 mln. Do lipco-
wego przetargu przystąpiła 
tylko jedna � rma i zażądała 
aż 18,9 mln zł. Na taką kwo-
tę, dwa razy wyższą niż za-
kładana, MZDW nie mógł 
się zgodzić.

Konieczne było zatem 
ogłoszenie kolejnego prze-
targu. Tym razem wpłynęły 
cztery oferty. Najkorzystniej-
szą złożyło konsorcjum � rm 
Granar sp. z o.o. i Invest AG 
sp. z o.o., które zaproponowa-
ło 10,8 mln zł. Kwota ta nadal 
przewyższa kosztorys o po-
nad milion złotych, lecz wie-
my już, że zarząd wojewódz-
twa mazowieckiego zgodził 
się na dołożenie brakującej 
kwoty. Formalności, polegają-
ce na przesunięciu środków w 
budżecie Mazowsza, zostaną 
dopełnione podczas najbliż-
szej sesji sejmiku, którą zapla-
nowano na 16 października. 

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, prace na ulicy 
Chopina powinny rozpocząć 
się już w pierwszej połowie listo-
pada. Projekt przewiduje kom-
pleksowe prace, obejmujące nie 
tylko budowę nowej nawierzch-
ni, obustronnych chodników i 
ścieżki rowerowej, ale również 
całej infrastruktury podziemnej, 
łącznie z kanalizacją. Podobnie 
jak remont alei 600-lecia, inwe-
stycja będzie prowadzona etapa-
mi. Droga będzie przejezdna, z 
czasowym wyłączeniem jedne-
go pasa ruchu.

Partnerem tego zadania 
jest sochaczewski ratusz, któ-
ry w 2017 roku zapłacił 110 
tys. zł za dokumentację pro-
jektową drogi i zlecił opraco-
wanie dokumentacji pod bu-
dowę oświetlenia (56,7 tys.). 
Dodatkowo w tegorocznym 
budżecie ma jeszcze odłożo-
ne na postawienie lamp ulicz-
nych w Chopina 490 tysięcy 
złotych. Dodajmy, że przygo-
towując się do zapowiadane-
go remontu, ZWiK wymienił 

w ubiegłym roku w Chopina 
sieć wodociągową. 

600-lecia od Staszica 
do torów wąskotorówki
To jednak nie koniec moder-
nizacji drogi wojewódzkiej nr 
705. Urząd marszałkowski pla-
nuje remont pozostałego od-
cinka alei 600-lecia, czyli od ul. 
Trojanowskiej do torów kolej-
ki wąskotorowej (bez mostu). 
Sochaczewski ratusz przygo-
tował dokumentację projekto-
wą dla tej inwestycji (koszt 110 
tys. zł). Będzie ona przebudo-
wana w takim samym standar-
dzie jak np. ul. Staszica, Troja-
nowska i Licealna. Zgodnie z 
wytycznymi UM, biuro pro-
jektowe z Tomaszowa Mazo-
wieckiego rozrysowało, jak ma 
wyglądać odwodnienie pasa 
drogowego, przebieg ciągów 
rowerowych, chodników, roz-
mieszczenie zatok autobuso-
wych i miejsc postojowych. 
Kiedy MZDW zabierze się za 
ten odcinek? Optymistyczna 
data to 2019 rok. 

Remontują 600-lecia, 
przebudują Chopina
Jeszcze w tym roku samorząd Mazowsza przebuduje newralgiczne odcinki drogi 
wojewódzkiej nr 705 na terenie Sochaczewa. Remont al. 600-lecia już się rozpoczął, 
trwa wymiana starych i popękanych chodników. Najprawdopodobniej na początku 
listopada ruszy też kompleksowa przebudowa najbardziej zniszczonego odcinka ulicy 
Chopina, od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Kistkach. 

Za kilkanaście dni wiertło 
powinno dojść do 1400 me-
trów i dotrzeć do słodkiej 
wody o temperaturze 40 
stopni. W ten sposób za-
kończy się pierwszy etap 
prac przy geotermalnym 
odwiercie badawczym, któ-
ry ma docelowo zapewnić 
naszemu miastu ekologicz-
ne źródło ciepła oraz dodat-
kowe źródło wody pitnej. To 
oznacza, że czas poważnie 
myśleć o drugim etapie. 

Następny krok to sprawdze-
nie, do jakiego źródła dotar-
liśmy, jaki ma ono potencjał, 
na ile można je wykorzystać 
na potrzeby miasta. Pro-
gnozy są dobre, bo miesiąc 
temu w pobliskim Mszczo-
nowie zakończono wier-
cenie bardzo podobnego 
otworu i tam przyjęte zało-
żenia - woda słodka o tem-
peraturze około 40 stopni - 
sprawdziły się. 

1 października o wy-
korzystaniu geotermii do 
unieza leżnienia   socha-
czewskich rachunków za 
ciepło od wahań cen na 
światowych rynkach pa-
liw, rozmawiali partne-
rzy Sochaczewskiego Kla-
stra Energii, tj. burmistrz 
Piotr Osiecki, jego zastępca 
Dariusz Dobrowolski, pre-
zes Geotermii Mazowiec-
kiej S.A. Marek Balcer, pre-
zes ZWiK Stanisław Grażka 
i prezes PEC Jarosław Do-
rociak. Grupę powołano je-
sienią ubiegłego roku, a w 
maju klaster uzyskał od mi-
nistra energii Certy� kat Pi-
lotażowego Klastra Energii. 

Największe doświadcze-
nie w projektach geotermal-
nych ma spółka Geotermia 
Mazowiecka. Jej prezes Ma-
rek Balcer zaznaczył, że od-
wiert to dopiero pierwszy 

krok. Kolejnym będzie wy-
konanie precyzyjnych ba-
dań wody, jej temperatury, 
składu, zasobności pokła-
dów wody leżących pod na-
szymi stopami. Potrwają 
one kilka tygodni. Opisanie 
tego, co oferuje źródło, sta-
nie się podstawą do opraco-
wania szczegółowej koncep-
cji wykorzystania zasobów 
odwiertu, połączenia zakła-
du geotermalnego z siecią 
PEC i ZWiK oraz wniosku o 
dotację z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska. 

Jak powiedział bur-
mistrz, dla niego nadrzęd-
nym celem wszystkich dzia-
łań związanych z odwiertem 
geotermalnym jest interes 
mieszkańca. On musi być 
zbieżny z interesem, jaki 
stawiają przed sobą pod-
mioty tworzące klaster.

- W Mszczonowie celo-
wano w ten sam zbiornik 
podziemny co my i założe-
nia naukowców się potwier-
dziły. Oczywiście natura 
lubi płatać � gle, ale, patrząc 
na naszych sąsiadów, może-
my z optymizmem czekać 
na wyniki prac wykonywa-
nych w naszym mieście. Je-
śli na 1400 metrach tra� -
my na wodę nadającą się do 
wykorzystania w systemie 
grzewczym oraz sieci wodo-
ciągowej, kolejnym krokiem 
będzie budowa zakładu zaj-
mującego się tym procesem. 
Ze wstępnych analiz wyni-
ka, że instalacja zapewnia-
łaby latem w stu procentach 
zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę użytkową dostarcza-
ną przez PEC do bloków - 
mówi Piotr Osiecki. 

Kolejne spotkanie osób 
reprezentujących podmioty 
tworzące klaster odbędzie 
się za kilka tygodni.

(daw)

Sto metrów do 
ekologicznego ciepła

Remont al. 600-lecia rozpoczął się od wymiany chodników
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Obecna kadencja samo-
rządowa minie za nie-
spełna 1,5 miesiąca. To 
dobry czas na podsumo-
wania. Co zaliczyłby pan 
do najbardziej znaczą-
cych sukcesów Rady Po-
wiatu w tej kadencji?
Przepracowaliśmy solidnie 
cztery lata mijającej kaden-
cji. Dzięki wytrwałej pracy, 
uczciwości i konsekwencji 
mamy samorząd powiatowy, 
który nareszcie jest dla miesz-
kańców, który jest otwarty na 
ich potrzeby, otwarty na dia-
log. Przez całą kadencję 2014-
2018 prowadziliśmy działa-
nia, które wynikały z potrzeb 
mieszkańców naszego po-
wiatu. Najbardziej widocz-
ne z perspektywy mieszkań-
ca, to ponowne udostępnienie 
nieodpłatnie parkingów przy 
Szpitalu Powiatowym w So-
chaczewie oraz przy urzędzie 
starostwa. Przeprowadzili-
śmy zmiany w funkcjonowa-
niu samego urzędu, w ponie-
działki pracuje on do 18:00, 
stworzyliśmy Kancelarię 
Ogólną na parterze siedzi-
by starostwa. Poza tym zli-
kwidowaliśmy stanowisko 
etatowego członka zarządu. 
Nie zapomnieliśmy o reor-
ganizacji w naszych jednost-
kach podległych, zatrudnia-
jąc profesjonalistów, którzy 
podnieśli standardy świad-
czonych usług. Oczywiście 
mam na myśli Dom Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie 
oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Załusko-
wie. Powiększyliśmy kompe-
tencje Powiatowego Centrum 
Pomocy w Rodzinie, które 

przejęło zadania Powiatowe-
go Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej. Nie można zapo-
mnieć o naszych działaniach 
związanych z inwestycjami. 
Powiat nareszcie modernizu-
je placówki, remontuje drogi, 
skutecznie sięgając po środki 
zewnętrzne. Wszystko dzięki 
prowadzonej polityce współ-
pracy i dialogu z lokalnymi 
samorządami. Oczywiście 
pamiętać trzeba o wspar-
ciu posła Macieja Małec-
kiego, którego udzielał nam 
w strukturach rządowych. 
Wszystkie te działania mia-
ły na celu stabilizację � nan-
sów naszego samorządu, jego 
rozwój oraz poprawę stan-
dardów obsługi mieszkań-
ców. Nasze zaangażowanie, 
objawiające się ciężką pracą, 
wprowadzone zmiany: per-
sonalne, organizacyjne, in-
westycyjne oraz nawiązywa-
nie współpracy sprawiło, iż 
na przestrzeni ostatnich 4 lat 
udało się zrealizować bardzo 
dużo przedsięwzięć. 

Proszę przybliżyć 
te najważniejsze.
W mijającej kadencji dzięki 
rzetelnej pracy rady i Zarzą-
du Powiatu udało się zreali-
zować ok. 70 koniecznych za-
dań. Nie ma gminy na terenie 
naszego powiatu, w której po-
wiat sochaczewski nie zmo-
dernizowałby chociaż jednej 
drogi będącej w jego zarzą-
dzie. Zostały przeprowadzone 
termomodernizacje, polegają-
ce na przebudowie i wymia-
nie instalacji CO,  ociepleniu 
ścian oraz dachów, wymianie 
okien i drzwi. Te prace zostały 

przeprowadzone  m.in. w ZSO 
w Sochaczewie, ZS RCKU, ZS 
w Teresinie, w budynkach Po-
wiatowego Zarządu Dróg w 
Sochaczewie oraz Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Giżycach. Dużym sukcesem 
była przebudowa pomiesz-
czeń w dawnym internacie ZS 
RCKU w Sochaczewie, dzięki 
czemu nową siedzibę otrzymał 
Wydział Geodezji, Kartogra-
� i, Katastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami i Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego. Nie zapomniano przy 
tym o potrzebach dydaktycz-
nych „Ogrodnika”, który rów-
nież korzysta z nowo utwo-
rzonych tam sal lekcyjnych. 
Przypomnieć należy, że powiat 
sochaczewski przez ostatnie 4 

lata zmodernizował ponad 50 
kilometrów dróg oraz blisko 4 
tysiące metrów kwadratowych 
chodników i zatok. Sztanda-
rowymi remontami dróg były 
oczywiście ulice Staszica i Tro-
janowska w Sochaczewie. Do-
datkowo zajęliśmy się ulica-
mi w najbliższym sąsiedztwie 
stacji PKP, wszystko z myślą o 
zwiększeniu komfortu i bez-
pieczeństwa mieszkańców. To 
efekty dwukrotnie lepsze od 
poprzedniej kadencji. Oprócz 
przedsięwzięć „twardych” re-
alizujemy projekty inwestu-
jąc w mieszkańców. Chociażby 
poprzez pozyskanie 7 milio-
nów dotacji zewnętrznych 
m.in. doposażyliśmy w na-
szych szkołach gabinety lekar-
skie, pracownie zawodowe czy 

sięgając po środki z „Narodo-
wego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa” szkolne biblioteki. 
Uczniowie mogą brać udział w 
takich projektach jak „Zawo-
dowcy na Start”, „Erasmus+”, 
„Mobilność Edukacyjna”, czy  
„Zintegrowany rozwój szkol-
nictwa zawodowego”.

Jeżeli w nadchodzących 
wyborach uzyska pan 
poparcie mieszkańców 
i ponownie zasiądzie w 
radzie powiatu, to jakie 
działania i wyzwanie wi-
dzi pan przed samorzą-
dem powiatowym na ko-
lejną kadencję? 
Planów na przyszłość i rzeczy 
do zrobienie jest jeszcze sporo. 
Najważniejsza będzie reforma 

szpitala powiatowego, trzeba 
ułatwić dostęp mieszkańcom 
do jego usług, personelowi na-
tomiast poprawić warunki 
pracy, wykonać konieczne re-
monty. Obecnie jest przepro-
wadzana przez miasto rewi-
talizacja i przebudowa parku 
Garbolewskiego, w przyszłości 
należy przeprowadzić remont 
przyległej ulicy Głowackiego. 
W obecnej kadencji wykonali-
śmy już projekt z chodnikiem i 
ścieżką rowerową, należy to za-
danie kontynuować. Aż się pro-
szą o zagospodarowanie i wy-
korzystanie dla mieszkańców 
budynki i teren po gospodar-
stwie pomocniczym ZS RCKU.
Trzeba również pamiętać o 
ważnych wielomilionowych 
inwestycjach planowanych na 
najbliższe lata, które formal-
nie zaczęliśmy. Mowa tutaj 
o budowie kolejnego mostu 
na Bzurze, tak długo oczeki-
wanego przez mieszkańców 
nie tylko miasta, ale również 
wszystkich pozostałych miej-
scowości naszego powiatu. 
Należy również pamiętać o 
budowie tunelu w Teresinie. 
Mieszkańcy tej miejscowości 
naprawdę tego potrzebują, a 
my chcemy to zrealizować. 
Jest jeszcze sporo do zrobienia 
z wielu dziedzin życia powia-
tu. Mam na to pomysły. Dzia-
łania na przestrzeni ostatnich 
4 lat pokazały, że prowadzo-
ny w tej kadencji sposób za-
rządzania się sprawdza, dzię-
ki czemu osiągamy sukcesy. 
Mam nadzieję, że będzie mi 
dane kontynuować to, co roz-
poczęliśmy. 

(sp)

Postawiliśmy na rozwój powiatu
Rozmowa z Andrzejem Kierzkowskim, przewodniczącym Rady Powiatu w Sochaczewie w kadencji 2014-2018.

W piątek 5 października w 
sali konferencyjnej staro-
stwa powiatowego zostały 
podpisane umowy o do� nan-
sowaniu zakupu wozów bo-
jowych dla jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, 
również z naszego powiatu. 
Środki na ten cel pochodzą 
z MSWiA, Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i z Wo-
jewództwa Mazowieckigo.

W powiecie sochaczew-
s k i m    d o f i n a n s ow a n i e 
otrzymały dwie jednost-
ki OSP. Ochotnicza Straż 
Pożarna z Jasieńca została 
wsparta kwotą 400 tysięcy 
złotych na zakup średnie-
go samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. Z kolei OSP 
Budki Piaseckie otrzymała 
blisko 475 tysięcy złotych, 
również na zakup średnie-
go samochodu ratowniczo-
-gaśniczego.

Ponadto wsparcie tra�  do 
dwóch OSP z terenu powiatu 
żyrardowskiego. Są to jednostki 
w Korytowie i Guzowie. 

Przy podpisaniu umów 
obecny był poseł ziemi so-
chaczewskiej Maciej Małecki, 
który podkreślił jak ważna dla 
ratownictwa jest praca straża-
ków ochotników. Życzył przy 
tym, żeby zakupione wozy bo-
jowe jak najdłużej stały w ga-
rażach, bez konieczności wy-
syłania ich do akcji.

- Wiem, że to niestety nie-
możliwe - mówił Maciej Małecki - 
ale życzyłbym sobie, żeby te pojaz-
dy przydawały się jedynie podczas 
uroczystości związanych z obcho-
dami dnia świętego Floriana.

Kwota rządowego do� -
nansowania do zakupu czte-
rech pojazdów ratowniczo-ga-
śniczych wyniesie ponad dwa 
miliony złotych. Przy � nanso-
wym wsparciu gmin, jednost-
ki OSP wzbogacą się o sprzęt 
wart łącznie 3,2 mln zł. (seb)

Strażacy ochotnicy zyskają nowe pojazdy bojowe
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Przypomnijmy, że budowa 
nowej komendy pochło-
nie ponad 17 mln zł. W ra-
mach kontraktu powstał 
już trzykondygnacyjny bu-
dynek z częściowym pod-
piwniczeniem. Wszystkie 
poziomy biurowca połą-
czą trzy klatki schodo-
we i duża, ośmioosobowa 
winda. W podpiwniczeniu 
obiektu znajdą się szat-
nie z natryskami, magazyn 
amunicji i broni, strzeżony 
magazyn dowodów, a tak-
że archiwum akt.

Główne wejście do bu-
dynku, otoczone szkla-
ną fasadą, znajdzie się na 
parterze od strony ul. 1 
Maja. Tę kondygnację tak-
że zajmą biura i wydział 
prewencji, około 100-me-
trowa przestrzeń dla in-
teresantów a także czte-
ry pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych oraz tzw. 
„niebieski pokój” do pro-
wadzenia przesłuchań (np. 
dzieci) w przyjaznej at-
mosferze. Pierwsze piętro 
zajmą przede wszystkim 
pomieszczenia biurowe. 
Każde z nich przeznaczo-
ne zostanie dla dwóch do 
trzech funkcjonariuszy. 
Na tym piętrze swoje biu-
ra będą mieli komendant 
powiatowy i jego zastępca. 
Powstanie tu również po-
kój okazań z weneckim lu-
strem.

Na drugim piętrze znaj-
dzie się miejsce dla Izby Pa-
mięci, gdzie eksponowa-
ne będą pamiątki związane 
z działalnością sochaczew-
skiej policji. Pozostałą prze-
strzeń zajmą biura.

Obiekt przystosowany 
będzie do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Nie za-
braknie odpowiednich pod-
jazdów i windy dla osób na 
wózkach inwalidzkich. Na 
każdej kondygnacji powsta-
nie też specjalna łazienka.

Projekt wykonany przez 
sochaczewską � rmę Zespół 
Usług Projektowych za-

kłada liczne udogodnienia 
poza głównym gmachem. 
Na terenie znajdującym 
się za komendą powstał 

już 220-metrowy garaż na 
24 policyjne samochody. 
Godne warunki otrzyma-
ją także policyjne psy, dla 

których zaplanowano spe-
cjalne boksy.

Główny budynek jest 
niemal gotowy. Pomiesz-
czenia zyskały wykładzinę 
podłogową. Wyposażona 
została część dla aresztan-
tów, która ma spełniać naj-
wyższe standardy bezpie-
czeństwa. Przed wejściem 
do części zajmowanej przez 
zatrzymanych, policjant bę-
dzie mógł w bezpiecznych 
warunkach zdać broń pal-
ną. Drzwi do cel wyposa-
żone są w specjalne juda-
sze, które dają widok na całą 
przestrzeń za nimi. Łóż-
ka nie są oddzielnymi kon-
strukcjami, z których aresz-
tant mógłby wyciągnąć 
niebezpieczne części. Zo-
stały wybudowane wprost 
ze ściany i podłogi. Do dys-
pozycji zatrzymanych bę-
dzie również, znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie, pokój medyczny.

Najwyższe standardy 
spełniają także biura i po-
koje przesłuchań. Zostały 
odpowiednio wygłuszone 
i wyposażone w dźwięko- 
szczelne drzwi.

Obiekt ma być gotowy 
jeszcze przed zimą tego roku 
i będzie czekał już tylko na 
umeblowanie i niezbęd-
ne wyposażenie. Na rozle-
głej, otaczającej go działce 
zajmuje on jedną czwartą 
powierzchni. Na pozosta-
łej przestrzeni pojawiły się 
już garaże i miejsca parkin-
gowe, a także instalacje dla 
policyjnych psów. Na dachu 
budynku głównego stanę-
ła imponująca piętnastome-
trowa antena, która pozwoli 
komendzie na komunikację 
z innymi jednostkami z po-
minięciem publicznych sie-
ci telekomunikacyjnych.

Na umeblowanie obiek-
tu, nasadzenie zieleni i 
wszelkie drobne wykończe-
nia Komenda Wojewódz-
ka Policji daje sobie czas do 
połowy 2019 roku. Wtedy z 
ulicy Warszawskiej do no-
wego gmachu mają się prze-
nieść sochaczewscy poli-
cjanci.

Komenda na ukończeniu
Po raz kolejny odwiedziliśmy teren budowy nowoczesnej komendy policji, która, 
po latach oczekiwania, powstaje przy ulicy 1 Maja. Wykonawca tej inwestycji, 
fi rma POLAQA z Piaseczna, stoi na stanowisku, że inwestycja będzie gotowa 
do odbioru jeszcze przed początkiem zimy.

Komenda nie będzie ogrodzona od frontu 

Wnętrze celi dwuosobowej

Podwójne drzwi prowadzące do pomieszczeń dla zatrzymanych

Największym pomieszczeniem w budynku jest pokój odpraw

Ministerstwo Obrony Naro-
dowej ruszyło z kampanią 
informacyjną „Zostań żoł-
nierzem RP”. Ma ona zachę-
cić młodych ludzi, by swoją 
przyszłość związali ze służ-
bą w armii. O to, co zrobić, 
by stać się żołnierzem za-
wodowym, będzie okazja 
zapytać 24 października. 
Tego dnia w kramnicach, w 
sali konferencyjnej na I pię-
trze, od 14.00 do 19.00, na 
zainteresowanych czekać 
będą pracownicy Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w 
Płocku. 

MON przekonuje, że służ-
ba wojskowa, to po pierwsze 
zaszczyt i wielka satysfak-
cja. Po drugie zapewniona 
przyszłość � nansowa, nie-
zależnie od kryzysów go-
spodarczych, popytu ryn-
ku na taki czy inny zawód. 
Wojsko myśli o przyszło-
ści, zapewnia odpowiednią 
emeryturę. Wprawdzie za-
interesowanie pracą w jej 
strukturach jest duże, na 
niektóre etaty tra� a się na-

wet kilkunastu chętnych, 
lecz zdarzają się specjalno-
ści de� cytowe. Jakie? Na 
przykład potrzeba zawodo-
wych kierowców.

Spotkanie z wojskowy-
mi niczego nie przesądza, 
do niczego nie zobowiązuje, 
ale być może pozwoli mło-
dym ludziom odnaleźć wła-
sną drogę w życiu. Zaintere-
sowani dowiedzą się, jakie 
są zarobki w armii, należne 
żołnierzom dodatki, urlo-
py, wymogi dotyczące wy-
kształcenia, albo czy wstę-
pując do armii zwierzchnicy 
mogą nas zmusić do wyjaz-
du na zagraniczną misję. Na 
miejscu dowiemy się, jakich 
specjalistów poszukuje WP 
w korpusie o� cerów, pod-
o� cerów bądź szeregowych 
zawodowych. Mile widzia-
ne są także panie, bo i dla 
nich bramy jednostek są 
szeroko otwarte. Jak prze-
konuje WKU, zapowiada-
ne spotkanie będzie dosko-
nałą okazją do rozpoznania 
rynku pracy w polskiej ar-
mii. (daw)

Już wkrótce policyjny numer 
997 zostanie przełączony na 
numer alarmowy 112. Nie 
oznacza to jego likwidacji, a 
jedynie przejęcie przez Cen-
trum Powiadamiania Ratun-
kowego. Na Mazowszu pro-
ces ten ma się zakończyć w 
pierwszych dniach listopada. 

Jak informuje biuro prasowe 
Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego, pod koniec wrze-
śnia numer 997 został przeję-
ty przez CPR m.st. Warszawy. 
Na Mazowszu proces przenie-
sienia policyjnego numeru alar-
mowego ze wszystkich komend 
powiatowych do CPR w Rado-
miu odbędzie się na przełomie 
października i listopada.

Co to oznacza dla obywa-
teli? Tylko tyle, że telefonu nie 
odbierze dyżurny w naszej ko-
mendzie, a dystrybutor Cen-
trum Powiadamiania  Ratun-
kowego w Radomiu. Ma to 
spowodować odciążenie poli-
cyjnych dyspozytorów, a także 
(za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego) jednocze-

sne dotarcie z informacją do 
wszystkich służb, które powin-
ny uczestniczyć w zdarzeniu. 
Np. policja będzie otrzymywa-
ła z Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego tylko te zgłosze-
nia, które leżą w jej gestii. Cho-
dzi o to, aby wyeliminować te-
lefony nieuzasadnione oraz 
fałszywe. Według dyspozyto-
rów CPR stanowią one 45 pro-
cent wszystkich zgłoszeń. Czas 
oczekiwania na połączenie z 
CPR ma wynieść ok. 10 sekund.

Identyczny program w 
ubiegłym roku zastosowano 
pilotażowo w województwie 
śląskim. Jego dobre efekty 
spowodowały, że w tym roku 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego przejmie obsłu-
gę numeru 997 w całej Pol-
sce.  (sos)

A może do wojska?

Policyjny numer 997 tra�  
do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego
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W piątek 5 października odby-
ła się ostatnia w tej kadencji se-
sja rady powiatu, a tuż po niej 
odsłonięto tablicę poświęconą 
Marcinowi Kubiakowi, pierw-
szemu staroście sochaczew-
skiemu sprawującemu ten 
urząd w latach 1998-2002. Ta-
blica znajduje się na ścianie sta-
rostwa, tuż przy wejściu głów-
nym. W wydarzeniu wzięła 
udział rodzina przedwcześnie 
zmarłego w 2004 roku staro-
sty, a także jego przyjaciele i sa-
morządowcy. 

Marcin Kubiak urodził 
się w 1958 roku, a zmarł na-
gle w 2004 roku. Był absol-
wentem Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, 
pracował jako specjalista do 
spraw produkcji rolnej Wo-
jewódzkiego Ośrodka Do-
skonalenia Rolniczego w 
Warszawie O/Bielice, pro-
wadził własne gospodar-
stwo rolne, od 1990 do 1998 
roku był wójtem gminy 
Nowa Sucha. W 1998 roku 
został wybrany starostą po-
wiatu sochaczewskiego, a 
od 2002 roku pełnił funkcję 
wicestarosty. 

Tablica z podobizną 
Marcina Kubiaka zosta-
ła wykonana przez rzeźbia-
rza Bartłomieja Kurzeję. Jej 
odsłonięcia dokonała żona 
zmarłego, Elżbieta Kubiak. 
Wszyscy zebrani podkre-
ślali jak spokojnym, wywa-
żonym, a jednocześnie zde-
cydowanym w działaniu 
człowiekiem był starosta.  - 
Państwa obecność dzisiaj, 
ponad wszelkimi podziała-
mi, świadczy o tym, że Mar-
cin Kubiak dobrze przysłu-
żył się ziemi sochaczewskiej 
– powiedział poseł Maciej 
Małecki. Najlepiej jednak 
życie Marcina Kubiaka pod-
sumowała jego żona Elżbie-
ta, mówiąc: - Był zwyczajnie 
dobrym człowiekiem i bar-
dzo bym chciała, żebyście 
go właśnie takim zapamię-
tali. 

Druga część jubileuszo-
wych uroczystości odbyła 
się w niedzielę 7 paździer-
nika w chodakowskim SCK. 
Najpierw był występ Ze-

społu Pieśni i Tańca Uni-
wersytetu   Warszawskie-
go „Warszawianka”, który 
rozpoczął hymnem, polo-
nezem i mazurem, a potem 
zaprezentował się widow-
ni w dynamicznym i barw-
nym koncercie „Spacer po 
dawnej Warszawie”. Goście 
obejrzeli „Opowieść war-
szawskiego kataryniarza”, 
usłyszeli szlagiery z okre-
su międzywojennego m.in. 
„Zimnego drania”, „Czy tu-
taj mieszka panna Agniesz-
ka?”, „Ada to nie wypada”, 
najbardziej znane piosenki 
z repertuaru Hanki Ordo-
nówny. 

Dla radnych powiatu 
kończącej się kadencji przy-
gotowano statuetki i listy 
gratulacyjne. Otrzymali je 
także burmistrz, wójtowie 
okolicznych gmin, przed-
stawiciele służb munduro-
wych i inspekcji podlega-
jących starostwu, w tym 
sanepidu, nadzoru budo-
walnego, inspektoratu we-
terynaryjnego. Z okazji 
dwudziestolecia powiatu, w 
imieniu marszałka Mazow-
sza, radny sejmiku Adam 
Orliński wręczył staroście 
Jolancie Goncie medal Pro 
Mazovia. Marszałek przy-
gotował też kilka imiennych 
listów gratulacyjnych dla 
radnych z najdłuższym sta-
żem. Wojewodę mazowiec-
kiego na spotkaniu repre-
zentowała szefowa płockiej 
delegatury Urzędu Woje-
wódzkiego Marlena Mazur-
ska, która podziękowała za 
dobrą współpracę i życzyła 
powiatowi pomyślnego roz-
woju. 

Okolicznościowy wy-
kład o starostach okresu 
dwudziestolecia między-
wojennego wygłosił Bogu-
sław Kwiatkowski, autor 
licznych książek o histo-
rii ziemi sochaczewskiej. 
Przytoczył ich losy, prze-
bieg kariery, omówił krót-
ko kompetencje, niekiedy 
trudne relacje z samorzą-
dem miejskim. Jak powie-
dział, ze wszystkich staro-
stów tego okresu jedynie 

Włodzimierz Garbolewski 
był związany z ziemią so-
chaczewską, pozostali byli 
kierowani do pracy w na-
szym mieście przez mini-
stra spraw wewnętrznych. 
Bog usław   Kwiatkowsk i 
podkreślał, że lata 1918-
1939 to był bardzo trudny 
czas dla mieszkańców i dla 
ówczesnych władz. Sto lat 
temu w Sochaczewie było 
jedynie kilkanaście lamp, 
nocą ulice tonęły w ciemno-
ściach, prąd doprowadzono 
dopiero pod koniec lat dwu-
dziestych, marzeniem były 
brukowane drogi. Dopie-
ro w okresie międzywojen-
nym zaczęto budowę pierw-
szego gimnazjum, opieka 
medyczna była płatna, nasi 
dziadowie przeżyli piekło 
dwóch wojen. Jak zaznaczył 
w podsumowaniu wykładu, 
dziś narzekamy na spóźnio-
ny o dziesięć minut pociąg, 
dlatego czasem warto spoj-
rzeć wstecz, by do proble-
mów dnia codziennego na-
brać nieco dystansu. 

Rocznicowe spotkanie 
w SCK poprzedziła msza 
święta odprawiona w ko-
ściele św. Józefa Robotnika.

(seb& daw)

Powiat skończył dwadzieścia lat
Powiat sochaczewski świętuje swoje dwudziestolecie. Radni spotkali się na ostatniej w tej kadencji sesji, uczcili pamięć 
pierwszego po reformie administracyjnej starosty Marcina Kubiaka, wzięli udział we mszy świętej odprawionej w kościele pod 
wezwaniem św. Józefa Robotnika i jubileuszowym koncercie, którego gwiazdą był zespół Warszawianka. 
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Głosowanie potrwa do 
19 października. Może wziąć 
w nim udział każdy miesz-
kaniec Sochaczewa, któ-
ry ukończył 16 lat. Głosu-
jemy   maksymalnie na dwa 
projekty z listy. Wszystkich 
propozycji jest 18, w tym 
sześć tak zwanych projektów 
dużych i 12 małych. Przy-
pomnijmy, że pula środ-
ków przeznaczonych na SBO 
2019 to 1.200.000 zł. Obo-
wiązuje podział na projek-
ty duże (od 100 do 870 tys. 
zł) i małe (od 20 do 100 tys. 
zł), na które pula do podzia-
łu wynosi 330 tys. zł. Ozna-
cza to, że wygra co najmniej 
pięć propozycji. Wyniki po-
znamy 7 listopada. Do reali-
zacji przeznaczone zostaną 
projekty, które uzyskają naj-
większą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania puli środków 
� nansowych przeznaczo-
nych na Sochaczewski Bu-
dżet Obywatelski 2019.

- Niezmiernie cieszę się z 
tak dużego zainteresowania 
mieszkańców Sochaczewa bu-
dżetem obywatelskim. Widać 
to chociażby po liczbie i róż-
norodności zgłoszonych po-
mysłów. Są one realnymi po-
trzebami sochaczewian. To już 
szósta edycja SBO. Poprzednie 

wiele nas nauczyły. Słuchaliśmy 
uwag mieszkańców i zgodnie z 
nimi odpowiednio dostosowa-
liśmy regulamin miejskiego bu-
dżetu partycypacyjnego. Trwa 
głosowanie, zachęcam wszyst-
kich do wskazywania swoich 
faworytów - komentuje zastęp-
ca burmistrza Marek Fergiński.

Na papierowych kartach 
można głosować we wszyst-
kich miejskich przedszko-
lach, szkołach, siedzibach 
SCK, placówkach pomocy 
społecznej, a także w urzę-
dzie miejskim, bibliotekach 
i w pływalni „Orka”.

Zagłosuj i zmień swoją okolicę
Trwa głosowanie na projekty złożone do Sochaczewskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019. Wypełnione formularze można wrzucać do 18 urn 
na terenie miasta lub wskazać swoich faworytów przez Internet na miejskiej 
platformie: budżet.sochaczew.pl. Możemy wybierać wśród 18 propozycji.

LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
1. Budowa tężni solankowej (70.000 zł)

2. Remont ulicy Jana Kochanowskiego (660.000 zł)

3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw 
na osiedlu Polna I (72.000 zł)

4. Wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu 
„Victoria” (870.000 zł)

5. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin 
(42.000 zł)

6. Rewitalizacja zieleni i montaż małej architek-
tury, skwer przy ulicy Żeromskiego i Senatorskiej 
(100.000 zł)

7. Doposażenie ogródka jordanowskiego, 
znajdującego się przy ul. 1 Maja w Sochaczewie, 
w elementy do zabawy (37.000 zł)

8. Koncerty plenerowe dzieci i młodzieży (25.000 zł)

9. Remont dróg dojazdowych (wewnętrznych), 
chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu 
Polna II i Polna V (870.000 zł)

10. Inkubator kultury i dziedzictwa lokalnego (120.000 zł)

11. Poetyckie rewolucje (20.000 zł)

12. Kolorowy Sochaczew (dwa murale) (58.000 zł)

13. Park linowy (500.000 zł)

14. Ławeczka Chopina (30.000 zł)

15. Potańcówki na dechach z zespołem na żywo 
(37.500 zł)

16. Nowe trybuny na stadionie Bzury Chodaków 
(870.000 zł)

17. Bezpieczna droga do szkoły - progi zwalniające 
w Chodakowie (80.000 zł)

18. Sport w Chodakowie na mistrzowskim pozio-
mie - projekt mały - 90-lecie KS Bzura Chodaków 
(100.000 zł)

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew
INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW Gminy Miasto Sochaczew, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach Burmistrz Miasta Sochaczew Zarządzeniem Nr 38/ 2018 z 

dnia 6 lutego 2018 r. zobowiązuje do przeprowadzenia deratyzacji na terenie Gminy Miasto Sochaczew w terminie od 1 października do 31 grudnia 2018 r.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące 
obszary miasta:
1) osiedla mieszkaniowe, wielorodzinne na ulicach:
aleja 600-lecia, aleja 600-lecia 90 (baza ZKM), Stefana Bato-
rego,, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, gen. 
Jarosława Dąbrowskiego, Długa, Dywizjonu 303, Fabryczna, 
Farna, Gawłowska, Grunwaldzka, Prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego, Hotelowa, Jana Kochanowskiego, Konstytucji 
3 Maja, Janusza Korczaka, Krakowska, Licealna, Lotników, 
Łuszczewskich, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Stanisława 
Moniuszki, Gabriela Narutowicza, Juliana Ursyna Niemcewi-
cza, Ogrodowa, Stefana Okrzei, Osiedle Kolejowe, Parkowa, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pokoju, Rozlazłowska, Wła-
dysława Reymonta, Senatorska, Juliusza Słowackiego, Hen-
ryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, 15 Sierpnia, Targowa, 
Toruńska, Trojanowska, Topolowa, Torowa, Warszawska, 
Wąska, Wojska Polskiego, kpt. Wilhelma Kosińskiego (dawna 
Zawadzkiego), Księcia Ziemowita, Stefana Żeromskiego, 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Żyrardowska

2) kanalizacja deszczowa na terenie miasta Sochaczew 
3) kanalizacja sanitarna na obszarze całego miasta w 
tym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – aleja 
600-lecia oraz osadniki ściekowe

4) sieć ciepłownicza na terenie miasta Sochaczew 
5)  teren miejskiego Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Azorek” w Kożuszkach Parcel
6) tereny przesypowni odpadów zlokalizowanych na te-
renie miasta Sochaczew należących do przedsiębiorstw 
odbierających odpady komunalne
7) teren Targowiska Miejskiego - ulica Pokoju 12 w 
Sochaczewie

2. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są 
wszyscy właściciele nieruchomości, współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieru-
chomościami.

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczegól-
ności miejsca gromadzenia odpadów, piwnice, kotłow-
nie, magazyny, zabudowania gospodarcze, strychy, sieć 
kanalizacyjna oraz inne miejsca gdzie mogą pojawiać 
się gryzonie. 

4. W miejscach wyłożenia trutki obowiązuje zacho-
wanie szczególnej ostrożności, winny być umieszczone 
ostrzeżenia „UWAGA, TRUCIZNA”.

5. Należy oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, 
śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spo-
żywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla 
gryzoni  oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody.

6. W dniu 1 października należy wyłożyć trutkę wg 
pouczenia dołączonego do każdego opakowania w 
miejscach wyszczególnionych w punkcie 1 i pozostawić 
wyłożone trutki do 31 grudnia uzupełniając je w miarę 
spożywania przez gryzonie.

7. W czasie wyłożenia trutki uniemożliwiać do nich 
dostęp zwłaszcza dzieciom. 

8. Zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa i 
zwierząt domowych.

9. Po zakończonej akcji należy zebrać i zlikwidować 
pozostałe trutki.

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW 
Piotr Osiecki
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Jolanta Śmielak-Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Trudno kilkoma zdaniami 
opisać emocje, jakie przeży-
wali uczestnicy tego wyda-
rzenia po jednej i po drugiej 
stronie sceny. Bez wątpienia w 
sobotni wieczór 29 września 
i artyści, i publiczność przez 
ponad dwie godziny tworzy-
li wspólnotę nadającą na tych 
samych falach. 

Artyści
Wykonawcy sochaczewskiej 
wersji „Krakowiaków i Gó-
rali” to bardzo młodzi ludzie, 
uczniowie szkoły muzycznej, 
którzy tym występem wspięli 
się na prawdziwe wyżyny mu-
zyczne i aktorskie. Partie so-
lowe i chóralne brzmiały tak, 
jakby ich wykonawcami byli 
zawodowi śpiewacy, a nie na-
stoletni adepci tej sztuki. A do 
tego niebywały talent aktorski, 
podparty naturalnością, dow-
cipem, czasem drobnym ge-
stem, który mówił więcej niż 
długie słowne tyrady. 

I coś jeszcze, co przykuwa-
ło uwagę. Z jednej strony mie-
liśmy wrażenie, że artyści dają 
z siebie  wszystko, ale z drugiej 
nie opuszczało nas przeświad-
czenie, że oni się świetnie bawią 
tym, co robią. Powodowało to 
ogromną ciekawość widowni, 
co będzie dalej, czym nas jesz-
cze zaskoczą. I zaskakiwali do 
samego końca.

Nie wolno nam zapomnieć 
o roli orkiestry. Już sama uwer-
tura zapowiadała, że będziemy 
świadkami wielkiego wydarze-
nia muzycznego. To muzycy 
nadawali rytm temu wszystkie-
mu, co działo się na scenie, spra-
wiali, że poddawaliśmy się na-
strojom. Raz był to dynamizm 
polskich tańców ludowych, a za 
chwilę  sentymentalne frazy po-
ruszające swoją delikatnością. 

Kobieta orkiestra
Nie można inaczej nazwać oso-
by będącej reżyserem, scena-
rzystą, chórmistrzem i dyry-
gentem w jednej osobie. Mowa 
o Iwonie Niemyjskiej, która 
po spektaklu przyznała, że od 

dawna mierzyła się z pomysłem 
wystawienia dzieła. Świetna 
okazja nadarzyła się w roku set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Pierw-
sza opera narodowa pasowała 
tu jak ulał, zwłaszcza że szko-
ła uzyskała wsparcie � nansowe 
od miasta.

Iwona Niemyjska, od daw-
na prowadząca chóry szko-
ły muzycznej, a od kilku lat 
także orkiestrę kameralną, 
to przykład nauczyciela, któ-
ry z uczniami potra�  zrobić 
wszystko. I to tak umiejętnie, 
że zaskarbia sobie ich wielkie 
uznanie i wdzięczność. Spon-
tanicznie dała temu wyraz od-
twórczyni roli Basi, mówiąc po 
spektaklu: Bez Pani nie byłoby 
nas. To dzięki Pani Profesor sta-
liśmy się jedną wielką rodziną.

A dyrektor szkoły, Anna 
Wróblewska, z oczami pełny-
mi łez, powtarzała, że brak jej 
słów, aby opisać to, co wyda-
rzyło się na scenie. Podobnego 
zdania była publiczność, która 
burzą braw podziękowała mło-
dym artystom i ich mentorce, 
prosząc o bis.

Fabuła 
„Cud mniemany, czyli Krako-
wiacy i Górale” z muzyką Jana 
Stefaniego do libretta Wojcie-
cha Bogusławskiego, po raz 
pierwszy wystawiony 1 mar-
ca 1794 r., od razu stał się prze-
bojem Warszawy końca XVIII 
wieku. Sprzyjała temu sytuacja 
Polski znajdującej się tuż przed 
insurekcją kościuszkowską i 
trzecim rozbiorem. Premiera 
odbyła się w Teatrze Narodo-
wym i zgromadziła ogromną 
publiczność, a na scenie wystą-
pił sam mistrz Bogusławski.

Fabuła opery jest dosyć 
prosta. Zasadza się na wąt-
ku miłosnym z zazdrością 
w tle, co doprowadza do po-
ważnego kon� iktu między 
krakowiakami i góralami. 
Widownia świetnie odczy-
tała znajdujące się w tekście 
aluzje do naszej sytuacji po-
litycznej, tłumacząc sobie 
często pojawiające się słowo 
„swoboda”, jako „niepodle-
głość”, mężczyzn z kosami 

porównując do powstańców 
Kościuszki, a w krakowia-
kach odnajdując Polaków, 
zaś w góralach - Moska-
li. Warszawska ulica, co-
raz bardziej uciskana przez 
Rosjan, powtarzała co traf-
niejsze aluzje i szybko pod-
chwyciła melodie ze spek-
taklu. Tym bardziej, że było 
w nim wiele scen komedio-
wych i ludowych akcentów.

Finały dwa
O ile cały wodewil był dy-
namicznym   spektaklem, 
to � nał pokazał prawdzi-
wy pazur artystów, którzy 
śpiewali i tańczyli z takim 
temperamentem, że pew-
nie niejeden widz chciał-
by wbiec na scenę, aby zna-
leźć się w środku wydarzeń. 
Oprócz narodowego, odnaj-

dujemy w „Krakowiakach 
i Góralach” także czysto 
ludzkie przesłanie, które za-
wiera się w znanym powie-
dzeniu „Zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje”. Stąd w � nale 
tyle uścisków, poklepywa-
nia po ramionach i splecio-
nych dłoni. Być może były 
to pobożne życzenia Woj-
ciecha Bogusławskiego, aby 
wygasły wewnętrzne spory 
wśród Polaków, a targowi-
czanie wrócili „na łono na-
rodu”. 

W szkole muzycznej � -
nały były dwa, bo pełna 
podziwu publiczność nie 
chciała wypuścić artystów 
ze sceny, a ci, po okrzykach 
„bis”, nie kazali się drugi raz 
prosić. Wszyscy, którzy po 
sobotnim przedstawieniu 
czuli niedosyt, mieli okazję 

ponownie je obejrzeć  w mi-
niony poniedziałek lub pią-
tek. Co więcej, Iwona Nie-
myjska mówiła, że chętnie 

pokażą operę szerszej pu-
bliczności i czekają na za-
proszenia. Nie pozwólmy 
im więc długo czekać!

Cud mniemany w Sochaczewie
Sala wypełniona do ostatniego miejsca, łzy wzruszenia i owacja na stojąco towarzyszyły sochaczewskiej premierze opery 
„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. Jej wykonawcami byli: soliści, chór mieszany i orkiestra kameralna Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej. W ciągu tygodnia artyści dali trzy przedstawienia.

Wywiad z Iwoną Niemyjską - strona 16
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Artystycznie   Kramnice 
wracają we wspaniałym 
stylu. Kolejna edycja nie 
straciła nic z walorów po-
przednich odsłon. Socha-
czewskie dzieciaki nadal w 
trakcie dobrej zabawy uczą 
się i poznają świat. Tym 
razem okazją do tego był 
pokaz iluzjonisty, Damiana 
Spętanego.

To już trzecia edycja Arty-
stycznych Kramnic. Spo-
tkanie rozpoczęło się po 
godzinie dziesiątej od za-
jęć gordonowskich dla naj-
młodszych. Na zajęcia gor-
donowsk ie   prz ychod z ą 
rodzice lub opiekunowie z 
dzieckiem. Przez większość 

czasu zajęcia odbywają się 
na dywanie. Ich głównymi 
elementami są proste ryt-
miczne melodie i piosenki, 
w których aktywnie uczest-
niczą. Ponadto do zabawy 

wykorzystywane są m.in. 
chusty, piłki miękkie, in-
strumenty i inne akcesoria, 
które pobudzają wyobraź-
nię maluchów. Zajęcia mają 
na celu zwiększyć płyn-

ność mowy u dzieci i popra-
wić dykcję. Również aktyw-
ne uczestnictwo rodziców 
w ćwiczeniach z dzieckiem 
pozwala uświadomić im ich 
rolę i znaczenie w prawidło-
wym przebiegu rozumienia 
muzyki. Rodzice na każ-
dych zajęciach obserwują 
swoje pociechy i ich pierw-
sze poczynania w świecie 
muzyki. Dzieci, które sys-
tematycznie uczęszczają na 
zajęcia, robią wielkie po-
stępy: improwizują, two-
rzą pierwsze słowa, chętniej 
śpiewają i rytmizują.

Zaraz po „gordonkach” 
odbyło się spotkanie z ilu-
zjonistą. Po raz kolejny pa-
tio kramnic szczelnie wy-

pełnili widzowie, głównie ci 
najmłodsi. Z zapałem korzy-
stali przy tym z możliwości 
wzięcia udziału w magicz-
nych sztuczkach. A te stały 
na prawdziwie wysokim po-
ziomie. Nie zabrakło rucho-
mych obrazów, sztuczek kar-
cianych, pokazów z liną, czy 
lewitacji.

Damian Spętany dał nie 
tylko pokaz niesamowitych 
umiejętności w dziedzinie 
iluzji. Niejednokrotnie po-
pisał się dystansem do swo-
jej sztuki, czym wywoływał 
salwy śmiechu wśród pu-
bliczności. W pokazie nie 
zabrakło również elemen-
tów dydaktycznych. Dzieci 
poznały m.in. różnice mię-

dzy przestrzenią dwuwy-
miarową i trójwymiarową.

Na koniec uczestni-
cy mieli okazję nauczyć się 
dwóch sztuczek magicz-
nych, którymi będą mogli 
zadziwić np. rówieśników w 
przedszkolu, czy szkole. 

Cykl spotkań w kram-
nicach potrwa do grudnia. 
Ponownie otworzą one swo-
je podwoje dla najmłod-
szych 14 i 28 października, 
18 oraz 25 listopada a także 
2 grudnia. W najbliższą nie-
dzielę 14 października orga-
nizatorzy proponują warsz-
taty plastyczne z Barbarą 
Derdą oraz zajęcia muzycz-
ne, które poprowadzi Kata-
rzyna Orlińska.  (seb)

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

W roku 1918 Ignacy Paderew-
ski gościł w naszym mieście. 
Historycy nie są zgodni co do 
tego, jak dokładnie wygląda-
ła jego wizyta, co nie zmienia 
faktu, że obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości są doskonałą oka-
zją, by uhonorować tę wielką 
postać.

Na 8 października zapla-
nowano wydarzenie skiero-
wane do uczniów sochaczew-
skich szkół.  Przygotowania 
do niego były bardzo czaso-
chłonne, a włączyli się w nie 
przedstawiciele ratusza, Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
F. Chopina, Sochaczewskiego 
Centrum Kultury, Muzeum 
Kolei Wąskotorowej. 

- Chcieliśmy w tej atrak-
cyjnej formie przybliżyć mło-
dym ludziom rolę tego wy-
bitnego artysty i polityka w 
przełomowym dla kraju okre-
sie - mówi naczelnik Wy-
działu Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Joanna Nie-
wiadomska - Kocik.

Projekt „Paderewski, któ-
ry wygrał Polskę na fortepia-

nie” rozpoczął się przejazdem 
zabytkowym pociągiem z Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej do 
stacji Chodaków. W trakcie 
przejazdu odtwórca roli pierw-
szego premiera II RP, Piotr 
Milczarek z SCK oraz mło-
dzież z sochaczewskiego „Cho-
pina” zachęcali gości do wspól-
nego śpiewania. Z tej okazji 
wydano specjalne śpiewni-
ki patriotyczne. W Chodako-
wie podróżnych powitała so-
chaczewska orkiestra dęta pod 
batutą Justyny Piątkowskiej-
-Duraj, uczniowie tamtejszych 
szkół oraz uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Ze-
brani przeszli uroczystym po-
chodem do Sochaczewskiego 
Centrum Kultury. Tam od-
był się interaktywny spektakl, 
którego przygotowaniem zaję-
li się nauczyciele pracujący w 
LO im. F. Chopina - Bogusła-
wa i Jacek Górniccy. Wzboga-
cono go o oryginalne nagrania 
� lmowe z udziałem bohatera 
inscenizacji. Spektakl był pe-
łen ciekawostek, anegdot oraz 
fragmentów emocjonalnych 
wystąpień Paderewskiego. Na 
uwagę zasługuje staranność i 
dopracowanie tego przedsię-
wzięcia. Wszystko – od tek-

stów, przez scenogra� ę i ko-
stiumy, aż po ruch sceniczny, 
doprowadzone zostało do per-
fekcji. Goście obejrzeć mogli 
także tematyczną wystawę.

Do tematu szerzej wró-
cimy na portalu sochaczew.
pl i w następnym wydaniu 
„ZS”. Przy okazji przypomi-
namy, że przedstawienie bę-
dzie można obejrzeć raz jesz-
cze, w środę 10 października, 
w ramach „Sochaczewskich 
Spotkań z Chopinem” w hote-
lu Chopin. Sala balowa, godz. 
19:00, wstęp wolny.

Artystyczne kramnice z odrobiną magii

Dla młodych o niepodległej
„Paderewski, który wygrał Polskę na fortepianie” to niezwykłe wydarzenie, w którym udział wzięło kilkuset uczniów 
sochaczewskich szkół, przedstawiciele placówek oświatowych i samorządowcy. Stanowiło ono happening, rekonstrukcję 
historyczną oraz spektakl historyczny w jednym. W jego trakcie przypomniano wizytę wybitnego pianisty i kompozytora, 
który odwiedził Sochaczew równo sto lat temu.

Mimo niewielu materiałów źródłowych organizatorzy starali się jak najwierniej oddać realia epoki

Wspólne muzykowanie dla niepodległej W wydarzeniu udział wzięło kilkaset dzieci
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Na wystawie mogliśmy zo-
baczyć malarstwo, tka-
ninę artystyczną, rzeźbę, 
ha� , a nawet obrazy wyko-
nane z kamieni. Kierow-
nik placówki, Teresa Kłuj-
szo, przypomniała, że to już 
siódma wystawa połączo-
na z prezentacją twórczo-
ści grup wokalnych. Impre-
zę otworzył burmistrz Piotr 
Osiecki, który gratulował 
nauczycielom i osobom za-
przyjaźnionym, a innych 
zachęcał do aktywności ar-
tystycznej. Dyplomy oraz 
symboliczne róże wręcza-
li: naczelnik Wydziału Kul-
tury, Turystyki i Promocji 
Miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik oraz dyrektor 
SCK Artur Komorowski.

Oprócz twórczości pla-
stycznej i rękodzieła, w 
kramnicach zaprezentowała 
się Miejska Orkiestra Akor-
deonowa pod kierunkiem 
Ludwika Skrzypka i chór 
Vivace wraz z młodziutki-
mi solistkami, prowadzo-

ny przez Piotra Milczarka. 
Zespoły wspólnie wykona-
ły kilka utworów patrio-
tycznych, które nuciła także 
publiczność. Usłyszeliśmy 
m.in. „Jesienny deszcz”, 
„Pierwszą Kadrową”, pieśń 
„Wojenko, wojenko”.   

Zupełnie inny repertu-
ar zaproponował dziecię-
cy zespół wokalny „Pereł-
ka”, który, jak informowała 
Teresa Kłujszo, istnieje od 
trzech miesięcy i skupia 
50 małych wokalistów. W 
jego wykonaniu usłyszeli-
śmy dziecięce utwory, m.in. 
kilka piosenek z „Akade-

mii Pana Kleksa”. Zespo-
łem kieruje Piotr Milczarek, 
który, co było widać pod-
czas występu, dużo wysiłku 
wkłada w muzyczną eduka-
cję najmłodszych. 

Członkinią zespołu jest 
Blanka Bluczak, która z po-
wodzeniem gra również w 
szachy. Jej umiejętności i 
pierwsze sukcesy chwali-
ła Teresa Kłujszo, mówiąc, 
że podopieczna sekcji sza-
chowej w Klubie Nauczy-
ciela gra jednocześnie na 
czterech   szachownicach. 
Publiczność   nagrodzi ła 
Blankę gromkimi brawami.

Spotkanie w kramni-
cach zakończył występ chó-
ru „Vivace”. Tym razem 

zespół zaprezentował się 
w ludowym repertuarze, 
przypominając na przykład 

„Jarzębinę czerwoną”. Wraz 
ze śpiewakami piosenki nu-
ciła cała sala.

Nauczycielska wystawa wsparta muzyką
Kilkunastu twórców oraz cała rzesza muzyków i wokalistów wystąpiła w środę 3 października podczas dorocznej prezentacji dorobku 
nauczycieli oraz osób skupionych wokół Klubu Nauczyciela działającego w ramach Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Na promocję albumu „Stary 
Sochaczew” do pałacu w Gaw-
łowie przybyło wielu sochacze-
wian zainteresowanych histo-
rią swojego miasta. Ci, którzy 
nie dotarli do pałacu 30 wrze-
śnia, mogą się wybrać na spo-
tkanie z autorami książki, któ-
re 19 października organizuje 
Miejska Biblioteka Publiczna.

Agnieszka Poryszewska, Ra-
dosław Jarosiński i Sebastian 
Stępień zebrali w swoim albu-
mie wiele niepublikowanych 
dotychczas zdjęć, które opa-
trzyli równie wyjątkowymi 
opowieściami, fragmentami 
artykułów prasowych, a nawet 
nieznanym wierszem zachwy-
conego Sochaczewem poety. 
Powstała w ten sposób nieba-
nalna opowieść o mieście i jego 
mieszkańcach na przestrzeni 
ostatnich stu lat. Przeglądając 
karty starannie wydanego al-
bumu, poznajemy sochaczew-

skich cukierników, sportow-
ców, fryzjerów, społeczników, 
porywające historie miłosne, 
ale i codzienność przedwo-
jennego Boryszewa czy osie-
dla kolejowego. To panorama 
ludzkich losów na tle wielkich 
wydarzeń historycznych, któ-
re nigdy nie omijały naszego 
miasta. A jednak życie toczyło 
się w nim zawsze i miało wiele 
odcieni. Większość z nich au-
torom udało się oddać. 

Promocja albumu nie 
była jedyną atrakcją tego po-
południa. Na początku wy-
stąpił zespół Patria, prezen-
tując kilka nawiązujących do 
książki piosenek. Zespół zo-
stał bardzo ciepło przyjęty 
przez publiczność i wprowa-
dził wszystkich w historyczny 
nastrój. Na uczestników cze-
kała też kawa, herbata, napoje 
oraz słodycze – te zapewniło 
PSS Społem Sochaczew, dzię-
kujemy. 

- Dla Fundacji Ochro-
ny Zabytków Mazowsza, któ-
ra zorganizowała spotkanie, 

to realizacja jednego ze stawia-
nych sobie celów – propagowa-
nia lokalnej historii. Jesteśmy 

zainteresowani nie tylko dzie-
jami Gawłowa (album o nich 
jest w końcowej fazie przygo-
towywania), ale i miasta. Chęt-
nie będziemy współpracować 
przy kolejnych tego typu wyda-
rzeniach, szczególnie że klimat 
pałacu bardzo im sprzyja – de-
klaruje Izabela Goryniak, pre-
zeska Fundacji Ochrony Za-
bytków Mazowsza.

Wydawnictwo wzbudzi-
ło ogromne zainteresowanie – 
na promocję w pałacu przyby-
ło liczne grono mieszkańców, 

którzy zakupili niemal wszyst-
kie przygotowane na tę oko-
liczność książki. Kolejna oka-
zja do spotkania z autorami 
albumu będzie już wkrótce w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w kramnicach. Organizato-
rzy za naszym pośrednictwem 
zapraszają 19 października o 
godz. 18.00. Będzie możliwość 
kupienia książek.

Jolanta Sosnowska

Zdjęcia dzięki uprzejmości 
Fundacji Ochrony 

Zabytków Mazowsza

„Stary Sochaczew” – opowieść o jego mieszkańcach
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Jolanta Gonta

BURMISTRZ
Piotr Osiecki
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Harcerze rozpoczęli swoją wę-
drówkę 28 września wieczorem, 
do domów powrócili w niedzielę 
30 września.

W tym roku towarzyszył im 
burmistrz Piotr Osiecki, który od-
wiedził każdy punkt na trasie har-
cerskiej wędrówki. Obejrzał też 
przygotowane w ramach zadań 
przedrajdowych � lmy stylizo-
wane na archiwalne dokumenty, 
opowiadające o kampanii wrze-
śniowej oraz plakaty upamiętnia-
jące rocznicę stulecia ZHP i stule-
cia odzyskania niepodległości. 

- Nasz rajd ma długoletnią 
tradycję, jest organizowany już po 
raz 48 - mówi harcmistrz Krzysz-
tof Wasilewski, komendant so-
chaczewskiego hufca. - Dla jego 
uczestników przygotowaliśmy 
dwie trasy: harcerską i zuchową. 
Na każdej z nich przewidzianych 
było kilka punktów z przeróżny-
mi zadaniami nawiązującymi do 
wydarzeń historycznej Bitwy nad 
Bzurą, a także mających na celu 
przybliżenie realiów i epizodów, 
które rozgrywały się podczas II 
wojny światowej. Taka forma le-
piej oddaje ducha tego okresu, za-
dania stają się dzięki temu ciekaw-
sze, a nauka historii nie jest nudna 
- dodaje.

Blisko 16-kilometrowa mar-
szruta wiodąca śladami II woj-
ny światowej - trasami, którymi 
79 lat temu do walczącej stolicy 
przebijały się Armie „Poznań” i 
„Pomorze” - pozwala młodym 
ludziom przybliżyć miejsca krwa-
wych i zaciętych walk, będących 
dzisiaj swoistymi pomnikami pa-
mięci. Podczas zmagań w terenie 
uczestnicy mogli sprawdzić swo-
ją zręczność, wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu technik harcerskich 
a także działań polskich żołnierzy, 
ucząc się m.in. obsługi radiostacji, 
telefonu polowego, gaszenia poża-
rów, udzielania pierwszej pomocy 
i ewakuowania rannych do punk-
tów medycznych, przekazywa-
nia meldunków, szyfrowania czy 
przeprawy przez rzekę. Jednocze-
śnie, dzięki realistycznym wojen-

nym kostiumom i oddającej kli-
mat scenogra� i, mogli poczuć się 
naocznymi świadkami tamtych 
wydarzeń. 

Śladami tych wydarzeń prze-
mierzały również zuchy, któ-
re, rozwiązując ciekawe zadania, 
poznawały historię najważniej-
szej i najkrwawszej bitwy podczas 
kampanii wrześniowej. Dla zu-
chów przygotowano też wiele nie-
spodzianek, m.in. przejazd koleją 
wąskotorową, malowanie twarzy 
w barwy maskujące, tropienie za-
maskowanych żołnierzy, czy po-
szukiwanie zaginionych podczas 
wojny sztandarów.

Główna część imprezy skupi-
ła wszystkich uczestników w Wit-
kowicach, pod pomnikiem zbu-
dowanym przez harcerzy w 1984 
roku w hołdzie bohaterom Bitwy 
nad Bzurą. W tym szczególnym 
miejscu pięciu harcerzy złożyło 
Przyrzeczenie Harcerskie. W spo-
tkaniu uczestniczyło również wie-
lu gości, wśród których znaleźli się 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych (m.in. burmistrz Osiec-
ki, starosta Jolanta Gonta, prze-
wodniczący rady miasta Sylwester 
Kaczmarek) oraz mieszkańcy 
gminy Brochów i Młodzieszyn.

Finałem   rajdowych zmagań 
był niedzielny apel, podczas któ-
rego nagrodzono najlepsze pa-

trole. W tym roku pierwsze miej-
sce zajęła 15 Drużyna Harcerska 
(działająca przy Szkole Podstawo-
wej w Żukowie), drugie - 17 Dru-
żyna Harcerska (SP w Śladowie), 
a trzecie - 22 Drużyna Harcerska 
z Brochowa. Ponadto wyróżnie-
nie otrzymała 18 Wielopoziomo-
wa Drużyna Harcerska ,,Pasja”.  
Za wspólne odkrywanie histo-
rii i wytrwałość na trasie nagrody 
otrzymały też zuchy z 3 Groma-
dy Zuchowej „Tęczowa Groma-
da”, 5 Gromady Zuchowej „Leśne 
Gawełki”, 202 Wodnej Gromady 
Zuchowej „Cała Naprzód” oraz 9 
Drużyny Harcerskiej Nieprzetar-
tego Szlaku „Włóczykije”.

Jak co roku rajd zakończył się 
uroczystą mszą świętą w inten-
cji żołnierzy września w kościele 

św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w 
Brochowie oraz złożeniem kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą 
bohaterów Bitwy nad Bzurą.

Od czterech lat imprezę przy-
gotowuje działający przy socha-
czewskim hufcu Krąg Starszyzny 
Harcerskiej przy wsparciu dyrek-
cji i kadry Szkoły Podstawowej w 
Brochowie, gdzie mieści się baza 
rajdu, a także gminy i miasta So-
chaczew, gmin Brochów i Mło-
dzieszyn oraz samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego. W 
organizację przedsięwzięcia włą-
czyli się również myśliwi z Koła 
Łowieckiego „Grunwald” oraz 
przyjaciele grupy Trolle ASG 
Team.

Anna Wasilewska
Fot. Maciej Wasilewski

Bez nudy o historii
Prawie trzystu harcerzy i pięćdziesięciu zuchów wzięło udział w 48. Mazowieckim 
Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą, którego organizatorem jest Hufi ec ZHP Sochaczew. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Sochaczewie zaprasza 
na Powiatowy Konkurs Re-
cytatorski  z cyklu „Jeden 
najpiękniejszy wiersz” pod 
hasłem:  Od Tadeusza Ko-
ściuszki do Józefa Piłsud-
skiego. 

Tak jak od pierwszych dni 
naszego zniewolenia przez 
trzy mocarstwa: Rosję, Pru-
sy i Austrię zdolni do walki 
żołnierze chwytali za broń, 
tak nasi przywódcy duchowi, 
poeci, dodawali im sił, swoim 
talentem mobilizując ich do 
walki o niepodległość naszej 
Ojczyzny.

Odbywający się w miej-
skiej bibliotece od kilku lat 
konkurs „Jeden najpiękniej-
szy wiersz” w roku 2018 wpi-
suje się w tak ważne dla każ-
dego z nas obchody stulecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Zapraszamy re-
cytatorów z miasta i powiatu 
do wzięcia udziału w kon-
kursie: uczniów z klas VI - 
VIII szkół podstawowych, 
młodzież gimnazjalną i lice-
alną oraz osoby dorosłe. Mile 

widziani będą nasi rodzimi 
poeci ze swoimi, związanymi 
z tematem, wierszami. 

Mamy nadzieję, że tak jak 
zawsze zgłosi się do nas bar-
dzo wielu utalentowanych 
wielbicieli polskiej poezji i 
na pewno dostarczą nam oni 
wielu przeżyć. Dodatkową za-
chętą do udziału w konkursie 
będą zapewne atrakcyjne na-
grody rzeczowe. Wydarzenie 
objęte jest Patronatem Hono-
rowym Posła na Sejm RP  Ma-
cieja Małeckiego, Starosty So-
chaczewskiego Jolanty Gonty 
oraz Burmistrza Miasta So-
chaczew Piotra Osieckiego.

Konkurs odbędzie się 7 
listopada 2018 r. w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej  w Sochaczewie przy 
ul. 1 Maja 21. Rozpoczę-
cie konkursu o godz. 10.00. 
Na zgłoszenia uczestników 
oczekujemy do 2 listopada 
br. Szczegółowe informacje 
oraz regulamin konkursu są 
dostępne na stronie inter-
netowej:  http://biblioteka-
miejska.sochaczew.pl/.

W imieniu organizatorów 
Barbara Sobkowicz

Najpiękniejsze wiersze 
na 100-lecie niepodległości

Uczniowie z klasy VII c ze 
Szkoły Podstawowej nr 6, pod 
opieką nauczycielek historii 
i geogra� i,  pokazali, jak bar-
dzo zależy im na wolności. 

Postanowili uczcić 100-lecie 
niepodległości i podzielić się 
swymi emocjami. Uczniom to-
warzyszyła radość, entuzjazm, 
dziecięca spontaniczność i 
uśmiech. Te pozytywne emo-

cje przekazali zarówno swo-
im nauczycielkom, jak i miesz-
kańcom Sochaczewa mijanym 
po drodze. Zatrzymując się w 
miejscach historycznie waż-
nych dla Sochaczewa, reali-
zowali jednocześnie projekt 
konkursowy w formie patrio-
tycznego teledysku „Dziękuje-
my za wolność”. Za pomoc w 
jego nagraniu dziękują � rmie 
Fly Media.

Dziękujemy za wolność
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Jak to się stało, że podję-
ła się Pani tak trudnego 
zadania, jakim jest praca 
nad operą?
Ten pomysł pochodzi z cza-
sów, kiedy wiele lat temu 
rozpoczynałam pracę w Te-
atrze Wielkim w Warsza-
wie. Krzysztof Kolberger 
reżyserował właśnie „Kra-
kowiaków i Górali”. Wcze-
śniej nie interesowałam się 
specjalnie tym gatunkiem 
muzycznym, ale kiedy zo-
baczyłam tę naszą ope-
rę, zakochałam się w niej. 
Przede wszystkim dlatego, 
że jest ona bliska zwykłym 
ludziom, mówi o naszej pol-
skiej rzeczywistości, posłu-
guje się gwarą i zawiera wie-
le muzycznych odniesień do 
naszego folkloru. 

A dlaczego akurat teraz? 
Zacznę od tego, że ten po-
mysł siedział we mnie tak 
mocno, że kilka lat temu 
przygotowałam z chórem 
fragmenty opery w for-
mie koncertowej. Więc kie-
dy zastanawialiśmy się, jak 
szkoła muzyczna może się 
włączyć w miejskie obcho-
dy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, od razu i, 
szczerze mówiąc, bez namy-
słu, zaproponowałam „Kra-
kowiaków i Górali”. Do-
piero później zaczęłam się 
zastanawiać nad ogromem 
pracy, jaką sobie zafundo-
wałam (śmiech).

Bo wzięła Pani na sie-
bie takie obowiązki, które 
normalnie wykonuje kil-
ka osób: przygotowanie 
chóru, solistów, orkiestry, 
dyrygowanie podczas 
spektaklu, choreografi a 
i reżyseria całości. W za-
wodowym teatrze zajmo-
wałby się tym sztab ludzi.
Nieskromnie powiem, że 
to była rzeczywiście potęż-
na praca, bo najpierw mu-
siałam przygotować mate-
riały nutowe dla orkiestry, 
chóru i solistów, dopiero 
wtedy mogliśmy przystą-
pić do prób. A w spektaklu 
bierze udział 60 osób. Pod-

czas koncertu miałam więc 
przed sobą dwa pulpity - je-
den z tekstem, drugi z par-
tyturą i oba śledziłam na 
bieżąco. Na szczęście mło-
dzież spisała się wspania-
le, mimo że tekst jest gwa-
rowy i nie było łatwo się go 
nauczyć. 

Ale żeby pokierować ta-
kim zespołem ludzi, trze-
ba mieć ogromne do-
świadczenie.
I tutaj jeszcze raz wrócę do 
piętnastoletniego   okresu 
mojej pracy w Teatrze Wiel-
kim, gdzie byłam pedago-
giem chóru dziecięco-mło-
dzieżowego Alla Polacca. 
Tam   przygotowywaliśmy 
naprawdę duże spektakle, 
więc nie jest to dla mnie zu-
pełna nowość. A korzysta-
jąc z okazji, chcę podzię-
kować dyrekcji szkoły i 
pedagogom za wyrozumia-
łość i wsparcie merytorycz-
ne, a pozostałym pracow-
nikom za cenną pomoc 
techniczną. No i wspaniałej 
młodzieży za to, że jest i że 
chce coś robić.

W ogóle młodym arty-
stom należą się słowa 
wielkiego uznania. To, 
co pokazali muzycznie, 
aktorsko i tanecznie, to 

prawdziwe mistrzostwo 
świata. 
To prawda, zważywszy że 
każde z nich ma dwie szkoły i 
inne obowiązki. Szczerze mó-
wiąc na początku uczniowie 
podeszli do tego dosyć scep-
tycznie, twierdzili, że nie da-
dzą rady, że brakuje im czasu, 
że opera to coś, co ich prze-
rasta. Ale za to po kilku mie-
siącach prób, kiedy wszyst-
ko zaczęło wychodzić i całość 
nabierała kształtów, widzia-
łam już tę pasję w ich oczach i 
wiedziałam, że damy radę.

A na premierze usłyszała 
Pani z serca płynące po-
dziękowania, że stworzy-
ła Pani wielką muzyczną 
rodzinę.
Bardzo mnie to wzruszy-
ło, bo tak naprawdę to mło-
dzi sami się tak mocno zin-
tegrowali. Myślę, że gdyby 
nie to zgranie, wzajemna 
sympatia, nie byłoby takie-
go efektu na scenie.

Nie powiedziałyśmy o 
jeszcze dwóch ważnych 
elementach spektaklu - o 
kostiumach i scenografi i. 
Kto się nimi zajął?
Kostiumy zafundował nam 
pan Jerzy Kaczor, właściciel 
Grupy Aljeka. Jestem mu 
niezmiernie wdzięczna, bo 

to wspaniały gest. Tym bar-
dziej, że chodziło o stroje lu-
dowe - krakowskie i góral-
skie, a więc wymagały one 
odpowiednich materiałów, 
dodatków. Z kolei scenogra-
� a jest dziełem malarki Bar-
bary Derdy, która poza tym 
udzieliła mi wielu cennych 
rad dotyczących rozwiązań 
scenicznych.

Po premierze mówiła 
Pani, że jeśli będzie zain-
teresowanie, chętnie po-
każecie operę szerszej 
publiczności. Co miała 
Pani na myśli?
W minionym tygodniu 
trzykrotnie, przy przepeł-
nionej sali, wystąpiliśmy w 
szkole muzycznej, a skoro 
już włożyliśmy w spektakl 
tyle pracy, to może warto go 
jeszcze kilka razy pokazać. 
Gdyby np. koncertem były 
zainteresowane szkoły, mo-
żemy je zaprosić do nas, lub 
wystąpić w sali przystoso-
wanej do takich występów. 

A tak w ogóle, to zwa-
żywszy na rozmiar wa-
szych produkcji, choćby 
koncertów bożonarodze-
niowych, przydałaby się 
dużo większa sala.
Z kanałem dla orkiestry 
(śmiech).

Tak się robi operę
Z Iwoną Niemyjską, dyrygentką, chórmistrzynią, wytrawnym pedagogiem, o tym, 
jak powstaje wydarzenie roku, rozmawia Jolanta Śmielak-Sosnowska.

W minioną niedzielę w ko-
ściele św. Wawrzyńca w 
Sochaczewie odbyła się 
uroczysta msza z okazji 
Diecezjalnego Święta Po-
licji. Odprawili ją biskup 
pomocniczy Wojciech Osial 
i kapelan policji diecezji ło-
wickiej ks. Piotr Żądło. 

W intencji policjantów, pra-
cowników policji i ich rodzin 

modlili się przedstawicie-
le Komendy Wojewódzkiej 
w Radomiu, samorządowcy, 
komendanci policji z sąsied-
nich powiatów, przedstawi-
ciele straży pożarnej, woj-
ska, lokalnych samorządów 
oraz zaprzyjaźnieni ucznio-
wie z klasy mundurowej Ze-
społu Szkół im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Sochacze-
wie. (ap)

W intencji policjantów 
i ich rodzin
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Połączyło ich uczucie, a póź-
niej miłość do motocykli, któ-
rą Łukasz Podrażka zaraził się 
dawno temu. Jego dotychczaso-
wy najlepszy urlop to trzy tysią-
ce kilometrów na południe Eu-
ropy, zapomnianymi szlakami, 
przez wysokie góry. Teraz w ko-
lejnej wyprawie i realizacji ma-
rzeń wspiera go Dominika Stę-
pień. 

Wyprawa rozpoczęła się 20 
lipca na warszawskim lotnisku, 
skąd Łukasz i Dominika po-
lecieli na wschodnie wybrzeże 
USA. Tydzień zwiedzali Nowy 
Jork i szukali dla siebie nieza-
wodnego motoru, który bez-
piecznie pokona tysiące kilo-
metrów. Postawili na Kawasaki 
KLR 650. Po jego rejestracji z 
Nowego Jorku przez Waszyng-
ton dotarli do słynącej z ciepła, 
mokradeł i krokodyli Florydy. 

- Pierwotnie mieliśmy na 
Florydę dostać się jak najszyb-
ciej, jednak te wielkie amery-
kańskie autostrady są mega 
nudne. Zboczyliśmy więc na 
wolniejszą, ale za to dużo cie-
kawszą drogę 301, która do-
prowadzi nas na samą Florydę 
- napisali 10 sierpnia na swoim 
pro� lu na facebooku. 

Spędzili tam kilka dni, 
zwiedzili Kennedy Space Cen-
ter, a 12 sierpnia wieczorem na 
Cape Canaveral byli świadka-
mi historycznego wydarzenia 
- startu rakiety, która wyniosła 
w przestrzeń kosmiczną son-
dę Parker Solar Probe. Jest to 
pierwsza sonda, która ma wy-
konać pomiary bezpośrednio 
wewnątrz korony słonecznej. 

Z Florydy, przez Nowy 
Orlean i Houston, ruszy-
li w kierunku Ameryki Po-
łudniowej. 23 sierpnia do-
tarli do Teksasu, ostatniego 
stanu w USA na ich tra-
sie. Gdy otrzymali pisem-
ne potwierdzenie, że moto-
cykl jest ich własnością (bez 
tego dokumentu na koń-
cu wyprawy nie mogliby go 
sprzedać), ruszyli w dalszą 

drogę. Przekroczyli grani-
cę z Meksykiem,  w którym 
spędzili niemal cały wrze-
sień. „Nie chcecie tam je-
chać. Zabiją was, to pewne. 
Mniej więcej tak wygląda-
ła wypowiedź 95 procent 
Amerykanów, których spo-
tkaliśmy, po tym jak dowia-
dywali się, że mamy zamiar 
jechać przez Meksyk. (…) 
Możemy powiedzieć, że jest 
zupełnie odwrotnie. Ludzie 
są przemili i bardzo pomoc-
ni. Nie mieliśmy ani jed-
nej groźnej sytuacji a wręcz 
przeciwnie, bo wielokrotnie 
byliśmy miło zaskakiwani” 
– skomentowali swój pobyt 
w kraju słynącym z tequili, 
ostrego tacos oraz kapelu-
szy sombrero.

Teraz przemierzają dro-
gi Gwatemali skąd poja-
dą przez kraje leżące nad 
Morzem Karaibskim czy-
li Salwador, Nikaraguę, Ko-
starykę do Panamy. Dalej 
w planach jest Kolumbia, 
Ekwador, Peru, Boliwia, Ar-
gentyna, Chile. Meta wy-
prawy to skraj Ameryki Po-
łudniowej czyli Przylądek 
Horn. 

Życzymy szerokiej i bez-
piecznej drogi, a za kilka 
miesięcy szczęśliwego po-
wrotu do kraju.

Najdłuższy urlop życia
Sochaczewianin Łukasz i Dominika pochodząca z Przysuchy chcą na motorze 
przejechać pół Stanów Zjednoczonych i całą Amerykę Południową. Jak sami 
mówią, najdłuższy urlop życia zaczęli w Nowym Jorku, a skończą dwadzieścia 
tysięcy kilometrów dalej i sześć miesięcy później na samym końcu Argentyny. 
Ich wyprawę można śledzić na facebooku, na profi lu „Ameryka, ja i Dominika”.

Sochaczewskie koło Polskie-
go Związku Niewidomych 
i Niedowidzących w piątek 
6 października obchodzi-
ło Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski. Z tej okazji sie-
dzibę związku w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
odwiedzili goście i członko-
wie organizacji.

Życzenia zebranym złożył 
burmistrz Piotr Osiecki, a 
dołączyli się od nich naczel-
nik Wydziału Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia 
Joanna Kamińska, szefo-
wa Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Katarzy-
na Kajak, kierownik Dzia-
łu Pomocy Rodzinie MOPS 
Anna Kuzińska oraz dyrek-
tor Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej Teresa Mi-
chałowska. 

Przypomnijmy, że nasze 
koło PZNiN skupia kilka-

dziesiąt osób z terenu całe-
go powiatu. W tym gronie są 
zarówno osoby dorosłe, jak i 
młodzież. Wbrew stereoty-
powej opinii, to właśnie lu-
dzie młodzi stanowią znacz-
ną część członków związku. 

Jak mówią przedsta-
wiciele PZNiN, w ostat-
nich latach wiele się zmie-
niło. Sygnały dźwiękowe 
na przejściach dla pieszych, 
oznaczenia progów i stop-
ni, możliwość korzystania 
ze specjalnych kompute-
rów ułatwiają im aktywne 
uczestniczenie w życiu pu-
blicznym. Mimo to nadal 
borykają się oni z wieloma 
problemami   związanymi 
ze swoją niepełnosprawno-
ścią. Część z nich jest nie do 
pokonania, jednak w gro-
nie wspierających się osób, 
jaki tworzy nasze koło, każ-
dą przeciwność łatwiej jest 
znieść. (ap)

Wspierają się 
przez cały rok

Polscy artyści Jolanta Ca-
ban, Alina Picazio i Prze-
mko Stachowski zostali 
zaproszeni do udziału w 45 
Wystawie Sztuki Współcze-
snej w Sulmonie w Abruzji.

Na wystawę twórców z ca-
łego świata zapraszają wło-
scy krytycy. Jest to forma 
konkursu dla włoskich kry-
tyków sztuki, którzy w ten 
sposób prezentują obecne 
trendy w sztuce na świecie. 
Artystów z Polski wybrał 
i zaprosił 85-letni profesor 
Giorgio di Genova z Rzy-
mu, nestor historii sztuki, 
pod którego redakcją uka-
zała się m. in. 20-tomowa 
„Historia sztuki włoskiej”. 
W 1984 r. był komisarzem 
włoskiego pawilonu XLI 
Biennale w Wenecji.

Międzynarodowa   Wy-
stawa Sztuki Współczesnej 45 
PREMIO SULMONA odbywa 
się w dawnym klasztorze San-
ta Chiara w Sulmonie, w mie-
ście uznawanym za perłę Abru-
zji, gdzie w 43 r. p.n.e. urodził się 
rzymski poeta Owidiusz.

Jolanta Caban, Alina Pica-
zio i Przemko Stachowski, ab-
solwenci warszawskiej ASP, 
od długiego czasu związani z 
grupą JUTRZENKA założo-
ną przez Roberta Żbikowskie-
go, po raz kolejny goszczą we 
Włoszech. Rok temu wystawia-
li swoje prace w Galleria Vitto-
ria na słynnej ulicy artystów via 
Margutta w Rzymie.

Ich prace można było 
oglądać w galerii dawne-
go klasztoru Santa Chiara 
w Sulmonie do 6 paździer-
nika.

Polscy artyści we Włoszech

ROZMAITOŚCI
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Niespełna miesiąc temu 
w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury odbyła się 
inauguracja nowego se-
zonu artystycznego, w ra-
mach której, po raz dru-
gi, zaprezentowany został 
musical „Niepodległa – I 
iskra tylko”. Kolejny raz 
sochaczewianie będą 
mogli go obejrzeć 10 li-
stopada w SCK w Choda-
kowie. A co nowego za-
powiada się w sezonie 
artystycznym 2018/2019?
Planów mamy sporo. Nie lubię 
stagnacji, wolę jak dużo się dzie-
je, tym bardziej, że nasza insty-
tucja ma ogromny potencjał w 
postaci osób, które u nas pra-
cują. Jest to świetny zespół lu-
dzi o dużej wrażliwości i moż-
liwościach, dzięki którym udaje 
się nam realizować wiele cieka-
wych projektów. Większość z 
nich będziemy kontynuować, 
ale pojawią się też nowości. 
Pierwsza z nich to Letni Festi-
wal Sztuki, który zorganizuje-
my w przestrzeni publicznej So-
chaczewa. Plac Kościuszki, park 
Chopina, podzamcze, powsta-
jące bulwary, w przyszłości am-
� teatr – to idealne miejsce na 
realizację tego projektu. Infra-
strukturę mamy, trzeba jedynie 
wypełnić ją treścią artystycz-
ną. Drugi projekt, który chce-
my zrealizować, to Międzyna-
rodowe Warsztaty Teatralne. 
Dzięki kontaktom Dawida Ża-
kowskiego – naszego kuratora 
teatralnego, zaprosimy do So-
chaczewa spore grono uzna-
nych w świecie instruktorów 
teatralnych. W SCK w Bory-
szewie odbędą się prowadzo-
ne przez nich warsztaty teatral-
ne. Wykorzystamy do tego celu 

scenę letnią i teren wokół. Zbu-
dujemy coś na zasadzie wioski 
teatralnej, w której będziemy 
realizować projekty artystycz-
ne, z myślą o zaprezentowa-
niu ich w przestrzeni publicz-
nej miasta. 
W przyszłym roku będzie-
my też obchodzić jubileusz: 
15-lecie istnienia Orkiestry 
Kameralnej Camerata Ma-
zovia, którą mam zaszczyt 
prowadzić. W ramach tej 
rocznicy chcemy zorgani-
zować większą ilość koncer-
tów, wyjść z naszą muzyką 
poza budynki SCK, zaist-
nieć w przestrzeni Socha-
czewa. 

Planów sporo, nowości 
w zakresie artystycznym 
również. Kilka nowych 
akcentów będzie też w 
budynku SCK w Borysze-
wie. które nawiązywać 
mają do Letniego Festi-
walu Sztuki. Bardzo pro-
szę przybliżyć, czego one 
dotyczą.
W okresie wakacyjnym 
chcemy stworzyć Letnią 
Galerię Sztuk Pięknych, w 
której będą pokazywane 
prace przez okres 4-5 tygo-
dni. Chcemy zapraszać do 
niej turystów, którzy od-
wiedzają Sochaczew i Żela-
zową Wolę. Jeśli zrobimy to 
synergicznie z innymi pod-
miotami w naszym mieście, 
to możemy wspólnie rozbu-
dować ofertę turystyczną. 
Punktem informacyjnym 
mogłoby być muzeum, skąd 
turyści przyjeżdżaliby do 
nas na wypożyczonych ro-
werach miejskich, żeby ob-
cować ze sztuką. 

Wstępem do tego pro-
jektu jest przystosowa-
nie holu w budynku w Bo-
ryszewie do działalności 
typowo wystawienniczej. 
Już teraz nabrał on nowe-
go wyglądu.
Mamy w Sochaczewie wielu ar-
tystów sztuk pięknych i to mię-
dzy innymi z myślą o nich po-
wstaje u nas nowa przestrzeń 
wystawiennicza. Zmodernizo-
waliśmy hol, montujemy nowe 
oświetlenie i lepsze systemy za-
wieszeń, które umożliwią two-
rzenie wystaw na dużo wyż-
szym poziomie niż dotychczas. 
Planujemy 4-5 większych od-
słon wystaw w każdym sezonie, 
które połączone będą oczywi-
ście z uroczystymi wernisaża-
mi. Koordynatorem tych dzia-
łań będzie Gamid Ibadullayev, 
dzięki któremu będziemy spro-
wadzać do Sochaczewa uzna-
nych w kraju artystów. I to nie 
koniec zmian. Salę taneczną 
wzbogacimy o funkcje wysta-
wienniczą. Docelowo również 

sala widowiskowa będzie do 
tego przystosowana, poszerzy-
my jej wielofunkcyjność. Na za-
gospodarowanie samej sceny i 
kulis też mam kilka pomysłów. 
Zmiany będziemy wprowadzać 
stopniowo, w ramach możliwo-
ści budżetowych.

W sali tej już teraz widać 
zmiany, które publicz-
ność z pewnością zauwa-
ży w trakcie najbliższych 
koncertów.
Tak, chcieliśmy zadbać o to, 
żeby sala powiększyła się o do-
datkową ilość miejsc dla pu-
bliczności. Na koncerty czę-
sto przybywają do nas tłumy, 
których nie sposób było po-
mieścić. Cieszy mnie tak duża 
frekwencja w trakcie naszych 
wydarzeń, dlatego chciałem 
zadbać o większy komfort pu-
bliczności. Udało się niedużym 
kosztem zaadaptować jedno z 
pomieszczeń na piętrze na bal-
kon. Prace są już na ukończe-
niu. Sala zyskuje nie tylko do-

datkowe 50 miejsc siedzących 
z wygodnymi fotelami, ale na-
biera też ciekawego architekto-
nicznie, bardziej przestrzenne-
go charakteru. Bardzo mnie to 
cieszy.

Dużo planów na najbliż-
sze miesiące, wiele dzia-
łań i projektów, które już 
są wdrażane w życie. Czy 
w tej ogromniej zajętości 
zawodowej znajduje pan 
czas na realizowanie pa-
sji pozazawodowych?
Mam to szczęście w życiu, że 
nigdy nie wykonywałem pracy 
zawodowej, która jednocześnie 
nie była moją pasją. Nie prze-
pracowałem ani jednego dnia 
w miejscu, którego bym nie lu-
bił. W Sochaczewskim Cen-
trum Kultury łączę zadania 
związane z funkcją dyrektora z 
działaniami typowo artystycz-
nymi, m.in. w Orkiestrze Ka-
meralnej CAMERATA MA-
ZOVIA. Bardzo mi zależy na 
permanentnym rozwoju mu-

zyków grających w orkiestrze, o 
co nieustannie zabiegam. Od lat 
z wielką pasją się w tym realizu-
ję. Interesuję się również inży-
nierią. Jestem synem artystki i 
inżyniera, więc chyba nie spo-
sób było tego uniknąć. Oboje 
mieli znaczący wpływ na moje 
życie, co przejawia się właśnie 
m.in. w zakresie tematycznym 
moich pasji. Od lat realizuję się 
zarówno w muzyce, jak i w pra-
cy inżynierskiej, co uważam za 
wielkie szczęście. A w ramach 
już typowego relaksu bardzo 
lubię żeglować. Najlepiej czuję 
się na wodzie, gdzie nie widać 
horyzontu, wtedy odpoczy-
wam. Natura, przyroda wyma-
ga wielkiej pokory i odłączenia 
się od bardziej przyziemnych 
spraw, co pozwala na pełen od-
poczynek psychiczny. W towa-
rzystwie żony, dzieci, rodziny 
jest to bardzo cenny czas, któ-
ry pozwala mi też podładować 
akumulatory do dalszych dzia-
łań zawodowych. 

Nie pozostaje mi więc nic 
innego, jak życzyć uda-
nych rejsów i pomyśl-
nych wiatrów, zarówno w 
sferze zawodowej, jak i 
prywatnej.
Serdecznie dziękuję. Jeśli 
uda mi się utrzymać wszyst-
ko na takim poziomie, jak 
jest obecnie i dalej, każ-
dego dnia się rozwijać, to 
będę szczęśliwym człowie-
kiem. Korzystając z okazji 
chcę jeszcze podziękować 
wszystkim moim wspania-
łym współpracownikom 
oraz sochaczewskiej pu-
bliczności, która tak pięk-
nie chłonie naszą rodzimą 
kulturę.

Z Arturem Komorowskim, dyrektorem Sochaczewskiego Centrum Kultury, o planach na sezon artystyczny 2018/2019, 
dobiegających końca remontach w budynkach centrum i nowościach w SCK, rozmawia Iza Strzelecka.

Dyrektor Artur Komorowski po koncercie Cameraty Mazovii w kościele w Ołtarzewie
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Z Magdaleną Franaszek-Niewiadomską, kierownikiem Impresariatu Sochaczewskiego Centrum Kultury, 
o ofercie programowej na nowy sezon artystyczny, planach koncertowych w Klubie Kontrast i zbliżającym się 
jubileuszu Orkiestry Kameralnej „CAMERATA MAZOVIA”, rozmawia Iza Strzelecka.
Sochaczewskie Centrum 
Kultury jest świeżo po 
otwarciu muzycznego se-
zonu w Klubie Kontrast, 
którym się pani opiekuje. 
Był to udany start?
Bardzo udany. Podobnie jak 
pierwszy po wakacjach Fil-
mowy Jam Session, w ra-
mach którego w „Kontra-
ście” pokazany został � lm 
„Człowiek z kamerą”, nasz 
pierwszy klubowy kon-
cert został bardzo pozy-
tywnie przyjęty przez so-
chaczewską publiczność. 
Wystąpił Eric Folly, fanta-
styczny francuski swingu-
jąco-jazzowy wykonawca, 
który zaśpiewał z ogromną 
wrażliwością przy fortepia-
nowym akompaniamencie 
Jacka Prokopowicza. Cieszę 
się, że publiczność tak licz-
nie przybyła na ten koncert, 
bo był na bardzo wysokim 
poziomie muzycznym. Go-
ście klubu byli zachwyce-
ni duetem, a pod szczegól-
nym wrażeniem była żeńska 
część publiczności, którą 
wokalista zauroczył nie tyl-
ko swoim aksamitnym gło-
sem, ale też niezwykle miłą 
aparycją i ciekawymi opo-
wiastkami, którymi dzielił 
się z publicznością pomię-
dzy poszczególnymi pio-
senkami. Nie obyło się bez 
tańców i wspólnego śpie-
wania kilku znanych utwo-
rów. Jest duża szansa, że w 
przyszłym roku Eric Fol-
ly ponownie wystąpi w So-
chaczewskim Centrum Kul-
tury. Planujemy koncert w 
nieco innej, choć równie 
ciekawej odsłonie.

Jakie koncerty odbędą 
się w Klubie Kontrast w 
kolejnych miesiącach?
Najbliższy koncert to wy-
stęp zespołu HAVA. Re-
pertuar niecodzienny, gdyż 
będzie to azerbejdżańska 
muzyka ludowa, którą za-

prezentuje troje artystów: 
Monika Kościelna (skrzyp-
ce), Leszek Wypych (gita-
ra) i Gamid Ibadullayev 
(perkusja). Gościnnie wy-
stąpi z zespołem wokalist-
ka  - Natalia Kułach. Z ko-
lei na początku listopada, w 
ramach sochaczewskich za-
duszek, planujemy koncert 
wspominkowy poświęcony 
Sławomirowi Burzyńskie-
mu. A pod koniec miesiąca 
– 24 listopada odbędzie się 
koncert, który zorganizuje-
my z nieco większym roz-
machem – bene� s Włady-
sława Komendarka z okazji 
jego 70 urodzin. Tego arty-
sty nikomu w Sochaczewie 
nie trzeba przedstawiać. 70 
urodziny są nie tylko do-
brym pretekstem do zapre-
zentowania przekroju ca-
łego jego dotychczasowego 
dorobku artystycznego, ale 
też do rozmów z artystą i 
jego wspomnień związa-
nych z naszym miastem. 

Konkretne plany koncer-
towe już są, a co Socha-

czewskie Centrum Kul-
tury oferuje w nowym 
sezonie w zakresie in-
nych dziedzin sztuki?
Rokrocznie staramy się 
urozmaicać ofertę zajęć, 
dzięki czemu każdy, kto ma 
artystyczne zainteresowa-
nia, może znaleźć u nas coś 
dla siebie. Mamy zajęcia dla 
dzieci, młodzieży, pamięta-
my też o seniorach. Do dzie-
ci i młodzieży skierowane są 
zajęcia teatralne - w Choda-
kowie w Grupie Teatralnej 
„Rekwizyt”, a w Borysze-
wie w Teatrze Maska oraz w 
Dziecięcym Teatrze Zaba-
wy „Konik”. W naszej ofer-
cie jest też wiele zajęć tanecz-
nych. Na chętnych czeka 
Dziecięco-Młodzieżowy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Folk-
lorek”, Studio Tańca „Smi-
le Crew”, Warsztaty Tańca 
Modern „Step Up” i Zespół 
Taneczny „Abstrakt”. Rów-
nie bogatą ofertę mamy 
w zakresie zajęć plastycz-
nych – Pracownię „Plastek”, 
Dziecięcą Krainę Koloru, 
Studio Rysunku, Pracow-

nię „Wytwórnia”, czy Gru-
pę   Plastyczno-Teatralną 
„Kolorowa Scena”. Jest też 
Pracownia Rękodzieła Ar-
tystycznego, Pracownia Ko-
miksu i Innych Form Gra-
� cznych, Studio Malarstwa, 
Rysunku i Fotogra� i Cyfro-
wej „DecoArch” oraz Pra-
cownia Eksperymentów Au-
diowizualnych, która łączy 
wszystkie możliwe dziedzi-
ny sztuki. Prowadzimy in-
dywidualne i grupowe zaję-
cia wokalne oraz naukę gry 
na gitarze. Od kilku miesię-
cy działa też u nas Dziecięcy 
Zespół Wokalny „Perełka”. 
Na osoby dojrzałe czeka. 
Scena Seniora i zajęcia ta-
neczne „Roztańczony se-
nior”. Mamy też nowości. 
„Taniec � tness”, „Program 
XXL” oraz  „Taniec niespo-
dzianka” i „Pierwszy taniec”, 
które są dość popularne 
wśród osób organizujących 
przyjęcia weselne. Na nowe 
zajęcia można zapisywać się 
przez cały rok, serdecznie 
zapraszamy. 

Zawsze dużym powodze-
niem w Sochaczewskim 
Centrum Kultury cieszyły 
się warsztaty artystyczne.
Tak, są to zajęcia dla dzie-
ci prowadzone dwa razy w 
roku, które mają na celu na-
ukę przez zabawę. Dzieciaki 
bardzo chętnie biorą udział 
zarówno w letnich jak i zi-
mowych warsztatach. Czę-
sto jest tak, że później za-
pisują się na nasze zajęcia. 
Program zimowych warsz-
tatów już nam się powoli 
klaruje. Myślę, że, wzorem 
lat ubiegłych, pozytywnie 
zaskoczymy dzieci. 

Oprócz pracy impresa-
ryjnej w SCK jest pani 
również wiolonczelistką 
i inspektorem w Orkie-
strze Kameralnej CAME-
RATA MAZOVIA, która w 
przyszłym roku obcho-
dzi piętnastolecie istnie-
nia. Będzie to ważny ju-
bileusz.
W styczniu tradycyjnie już 
odbędzie się koncert nowo-
roczny. Planujemy też wy-
stęp symfoniczny z udziałem 
zaprzyjaźnionych z nami ar-
tystów. Będzie też koncert 

dedykowany dzieciom, w 
którym weźmie udział jeden 
z zespołów działających w 
SCK, a także koncert plene-
rowy na Scenie Letniej w Bo-
ryszewie. Planujemy również 
zorganizować Filmowy Jam 
Session z udziałem orkiestry.

Ogromna część pani za-
wodowego życia to mu-
zyka. Czy w życiu pry-
watnym, tak na co dzień 
również ona pani towa-
rzyszy. 
Muzyka jest obecna w moim 
życiu każdego dnia. Często 
towarzyszy mi w podróżach, 
które są moją pasją. Czę-
sto podróżuję samochodem, 
przez co mam możliwość 
słuchania muzyki w trak-
cie jazdy w kierunku moich 
ulubionych zakątków. Mam 
kilka sprawdzonych miejsc 
w Polsce, do których chętnie 
wracam. Uwielbiam Sudety. 
Spędzając tam czas z rodziną 
podładowuję akumulatory, 
żeby móc sprostać kolejnym 
wyzwaniom zawodowym 
na rzecz promocji kultury w 
naszym mieście.

Dziękuję za rozmowę.

Na zdjęciu Magdalena Franaszek-Niewiadomska z artystami Eric’em Folly 
i Jackiem Prokopowiczem tuż po koncercie w Klubie Kontrast.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do wiadomości wyborców informa-
cję o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

15 Sierpnia od nr 93 do nr 113 nieparzyste, od nr 114 do końca, Akacjowa, Boryszewska, Cisowa, Ernesta Kościńskiego, Gen. Stanisława Maczka , Gen. S. Grzmot-
-Skotnickiego, Gen. Stefana Roweckiego, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gen. T. Bora-Komorowskiego, Gen. Władysława Andersa, Gen. Władysława Bortnowskiego, 
Inżynierska, Jana III Sobieskiego, Jana Zamoyskiego, Jerzego Szajnowicza, Kawalerzystów, Lipowa, Mjr Feliksa Kozubowskiego, Mjr Henryka Sucharskiego, 
Olchowa, Sosnowa, Zawiszy Czarnego.

Energop Sp. z o. o.,  ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew

2
15 Sierpnia od nr 56A do nr 81, od nr 100 do nr 106D parzyste, Bojowników, Daleka, Dolna, Drobna, Fabryczna, Gen. Jana Tomickiego, Głucha, Józefa Mireckiego, 
Litewska, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja, Miła, Otwarta, Południowa, Północna, Robotnicza, Spółdzielcza, Stadionowa, Stefana Okrzei, Szkolna, 
Tartaczna, Torowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia, Wyzwolenia, Zamiejska, Zamknięta, Zduńska.

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

3 15 Sierpnia od nr 36 do nr 55, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Gen. Józefa Bema, Górna, Gwardyjska, Henryka Sienkiewicza, Klonowa, Łuszczewskich, 
Mikołaja Kopernika, Nadbrzeżna, Pionierów, Przyszła, Spartańska, Środkowa, Władysława Broniewskiego. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 15 Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew

4 15 Sierpnia od nr 17 do nr 21A nieparzyste, od nr 22 do nr 34A, Dywizjonu 303, Krakowska, Księcia Janusza, Lotników, Towarowa, Załamana, Żwirki i Wigury. Przedszkole Nr 7, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 15, 96-500 Sochaczew

5
15 Sierpnia od nr 1 do nr 16, od nr 18 do nr 20C parzyste, 1 Maja nr 1, od nr 2 do nr 3, Gen. Jarosława Dąbrowskiego, Juliusza Słowackiego, Księcia Ziemowita, 
Licealna, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 28 do nr 44 parzyste, od nr 55 do końca, Mazowiecka, Romualda Traugutta od nr 28 do końca, Sierpniowa, 
Stanisława Moniuszki, Walerego Wróblewskiego, Wojska Polskiego od nr 2 do nr 3, od nr 6 do nr 8 parzyste, od nr 11 do końca.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 Sierpnia 4, 96-500 Sochaczew

6

Aleksandra Chodkiewicza, Bajeczna, Bolechowskich, Bolesława Prusa, Bukowa, Dębowa, Gabrieli Zapolskiej, Gawłowska od nr 1A do nr 28, od nr 33 do nr 43 
nieparzyste, Gen. Józefa Chłopickiego, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Jana Kasprowicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Jesionowa, Józefa Chełmońskiego, Jurija Gagarina, 
Kazimierza Hugo-Badera, Kątowa, Lubiejewska, Łowicka, Mała, Modrzewiowa, Planowa, Płocka, Pogodna, Połaniecka, Promienna, Prosta, Próżna, Radosna, 
Rolnicza, Rozlazłowska, Rybna od nr 2 do nr 13, nr 15, Rycerska, Srebrna, Stefana Czarnieckiego, Wesoła, Zielona, Żeglarska.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

7
Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatkowa, Brzozowa, Chabrowa, Chłodna, Dewajtis, Gawłowska od nr 30 do nr 46A parzyste, od nr 47 do końca, Grzybowa, Jaworowa, 
Karwowska, Kasztanowa, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Medyczna, Nadrzeczna, Onufrego Zagłoby, Perłowa, Porzeczkowa, Radiowa, Równoległa, 
Rumiankowa, Rybna od nr 14 do nr 18A parzyste, od nr 19 do końca, Spacerowa, Spokojna, Św. Brata Alberta, Tęczowa, Wodna, Wrzosowa, Zamkowa, Zieleńcza, Źródlana.

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Zamkowa 4a, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

8 1 Maja nr 1A, nr 4, Antoniego Michalaka, Bartosza Głowackiego, Botaniczna, Marii Skłodowskiej-Curie, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 5 do nr 27, od nr 29 do 
nr 43 nieparzyste, Osiedle Kolejowe, Różana, Rtm. Witolda Pileckiego, Szarych Szeregów, Willowa, Wojska Polskiego od nr 5 do nr 7 nieparzyste, Żyrardowska. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew

9
1 Maja od nr 7 do końca, Cmentarna, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Plac Obrońców Sochaczewa, Podzamcze, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Romualda 
Traugutta od nr 1 do nr 24A, Stanisława Kordona-Janickiego, Ułanów Jazłowieckich, Warszawska od nr 32 do nr 72 parzyste, Wąska, Władysława Grabskiego, 
Władysława Reymonta.

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, 96-500 Sochaczew

10
Aleja 600 - Lecia od nr 6 do nr 22 parzyste, Czesława Sobolewskiego, Długa, Jana Brzechwy, Janusza Kusocińskiego, Juliana Tuwima, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, 
Makowa, Marii Konopnickiej od nr 9 do nr 11A, Mieczykowa, Mjr. Władysława Starzyka, Nowa, Nowowiejska, Olimpijska, Partyzantów, Polna, Samodzielna, 
Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Tadeusza Jasińskiego, Warszawska od nr 59 do nr 73 nieparzyste, od nr 74 do końca, Władysława Raczkiewicza, Złota, Żytnia.

Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Janusza Kusocińskiego 2, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

11
Aleja 600 - Lecia nr 5, Farna, Gabriela Narutowicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kpt. Wilhelma Kosińskiego, Piastowska, Plac Tadeusza Kościuszki, Poprzeczna, 
Stanisława Staszica od nr 1 do nr 26, od nr 28 do nr 54A parzyste, Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 19A, od nr 21 do nr 23A nieparzyste, 
Toruńska, Warszawska od nr 5 do nr 41 nieparzyste.

Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

12 Senatorska Przedszkole nr 3, ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew

13 Juliana Ursyna Niemcewicza, Pokoju, Stanisława Staszica od nr 27 do nr 47A nieparzyste, od nr 62 do nr 94 parzyste, Stefana Żeromskiego od nr 20 do nr 28 
parzyste, od nr 29D do nr 37A. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

14 Aleja 600 - Lecia od nr 23 do nr 30A, od nr 32 do nr 52 parzyste, Aleksandra Sochaczewskiego, Ignacego Kraszewskiego od nr 3 do nr 23, Konstytucji 3 Maja. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisława Staszica 25, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

15

Bolesława Leśmiana, Cieplna, Energetyczna, Gen. Mariana Langiewicza, Ignacego Kraszewskiego od nr 25 do końca, Jana Kochanowskiego od nr 2 do nr 46, 
od nr 48 do nr 54 parzyste, Księdza Jana Twardowskiego, Lechicka, Leopolda Staffa, Łąkowa od nr 14 do nr 23, nr 27, Marii Konopnickiej od nr 12 do końca, 
Migdałowa, Przylasek od nr 2 do nr 4 parzyste, Stanisława Lema, Targowa od nr 6 do końca numery parzyste, Termiczna, Trojanowska od nr 63 do końca, 
Wypalenisko, Zielona Dolina.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja 600 - Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

16 Aleja 600 - Lecia od nr 31 do nr 49 nieparzyste, od nr 56 do nr 72C parzyste, Bolesława Śmiałego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Stanisława 
Staszica od nr 49 do nr 95 nieparzyste, od nr 96 do końca, Stefana Żeromskiego od nr 39 do końca, Zygmunta Starego, Żołnierska. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

17
11 Listopada, Aleja 600 - Lecia od nr 55 do nr 73 nieparzyste, od nr 74 do końca, Jana Kochanowskiego od nr 47 do nr 53 nieparzyste, od nr 64 do końca, Księdza 
Jerzego Popiełuszki, Kwiatów Polnych, Łąkowa od nr 2 do nr 13, od nr 24A do nr 32 parzyste, od nr 33 do końca, Muszkieterów, Okrężna, Poniatowskiego, Popiela, 
Słowiańska, Stefana Jaracza, Targowa od nr 1 do końca numery nieparzyste, Trojanowska od nr 2 do nr 62, Wita Stwosza, Władysława Łokietka, Zwycięstwa.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja 600 - Lecia 90, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

18
Adama Asnyka, Bolesława Chrobrego, Działkowa, Fryderyka Chopina od nr 2 do nr 158A parzyste, Głogowa, Graniczna, Hubala, Hugo Kołłątaja, Jagiellońska, Jana 
Kazimierza, Jasna, Kampinoska, Młynarska, Ostrzeszewska, Piaszczysta, Podgórna, Profilowa, Przylasek od nr 21 do końca, Sadowa, Stanisława Małachowskiego, 
Tadeusza Rejtana, Wczasowa, Zaciszna, Zalewowa, Zofii Nałkowskiej, Żwirowa.

Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Fryderyka Chopina 101, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

19 Fryderyka Chopina od nr 160 do końca, Grunwaldzka, Hotelowa, Ogrodowa, Parkowa. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Fryderyka Chopina 160, 96-500 Sochaczew

20
Bohaterów Chodakowa, Brukowa, Chemiczna, Chodakowska, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina od nr 1 do końca numery nieparzyste, Gen. Władysława Sikorskiego, 
Harcerska, Jana Matejki, Kmdr. Kazimierza Bielawskiego, Kolejowa, Królewska, Ludwika Waryńskiego, Mostowa, Niepodległości, Pasaż Duplickiego, Piękna, Pocztowa, 
Topolowa, Warzywna, Wiosenna, Wiskozowa, Włókiennicza, Wodociągowa, Wyszogrodzka od nr 1 do nr 15, od nr 19 do nr 45 nieparzyste, Zbigniewa Kuźmińskiego.

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Fryderyka Chopina 99, 96-500 Sochaczew. Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

21 Bolesława Krzywoustego, Brochowska, Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka, Jedwabnicza, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Leśna, Podchorążych, Powstańców Warszawy, 
Siewna, Smolna, Stanisława Wyspiańskiego, Szyszkowa, Wiejska, Wspólna, Wyszogrodzka od nr 18 do nr 46 parzyste, od nr 49 do końca, Zwierzyniecka, Żniwna. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska 16, 96-500 Sochaczew

22 Szpital Powiatowy w Sochaczewie - obwód odrębny Szpital Powiatowy, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

23 Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - obwód odrębny Pawilon Psychiatryczny Szpitala Powiatowego, ul. Batalionów Chłopskich 3/7A, 96-500 Sochaczew

24 Dom Kapłana Seniora w Sochaczewie - obwód odrębny Dom Kapłana Seniora,  ul. Stanisława Staszica 39, 96-500 Sochaczew

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika na stronie 2.
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W sobotnich rozgrywkach 
ekipy podzielone zostały na 
dwie grupy, w których gra-
ły mecze każdy z każdym. 
Spotkania odbywały się 
równolegle w halach spor-
towych przy ul. Chopina i 
Kusocińskiego. Z grup wy-
szły po cztery najlepsze dru-
żyny, które dzień później 
rozpoczęły rywalizację od 
meczów ćwierć� nałowych, 
następnie pół� nałowych i 
� nałowych. Faza play-o�  
rozgrywana była w choda-
kowskiej hali.

Zw yc i ę ż y ł a    d r u ż y-
na Ignis Skierniewice, któ-
ra pokonała w � nale UKS 
Olimpijczyk 2008 Mszczo-
nów. Trzecie miejsce zdo-
byli siatkarze z Riviery, a 
czwarte Volley Team Płock. 
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Maciej Mo-
rawski (Ignis Skierniewice). 
Zawody sędziowali Daniel 
Gruszczyński i Łukasz Smę-
dowski. Puchary i nagrody 
wręczyła zastępca dyrekto-
ra MOSiR, Anna Ulicka.

Skład zwycięskiej dru-
żyny   Ignis   Sk ierniewi-
ce: Robert Amróz, Maciej 
Morawski, Maciej Sławiń-
ski, Łukasz Kosiorek, Jo-
anna Szwajkosz, Mariusz 
Oławski, Jakub Bojarczuk, 
Mateusz Fydrych, Adam 
Pawlikowski, Wojciech Le-
wandowski, Maciej Kafar-
ski, Bartłomiej Jabłoński

N a g r o d ą    d o d a t k o -
wą dla zwycięzców turnie-
ju jest udział, bez wpłaty 
500 zł wpisowego, w nad-

chodzącym XXV sezonie 
Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. Pierwsza kolejka ro-
zegrana zostanie w niedzie-
lę 21 października. MOSiR 
przyjmuje zgłoszenia do 15 
października.   Wcześniej, 
w piątek (12.10) o godzi-
nie 19.00, w chodakowskiej 
hali odbędzie się spotka-
nie organizacyjne. Liga roz-
grywana będzie systemem 
każdy z każdym – mecz i re-
wanż. Następnie najlepsze 
drużyny zagrają w rundzie 

play-o� . Spotkania odby-
wać się będą w soboty i nie-
dziele. ALPS zakończy się � -
nałami w lutym przyszłego 
roku. Wszystkie startujące 
drużyny otrzymają pamiąt-
kowe puchary, a trzy pierw-
sze dodatkowo medale. Po-
nadto przyznane zostaną 
nagrody indywidualne dla 
najlepszych na pozycjach: 
przyjmującego, środkowe-
go, atakującego, rozgrywa-
jącego, libero, a także MVP 
sezonu. 

Niepodległościowy turniej siatkarski
W dniach 6 i 7 października rozegrano w Sochaczewie turniej siatkówki z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Rywalizowało 10 drużyn. Zwyciężyła ekipa Ignis Skierniewice. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Wyniki Turnieju:
GRUPA A
Impect Żuromin – KS Piast Feliksów 2:1 (20:25, 25:21, 16:14)
VT Zjednoczeni Bulkowo – Ignis Skierniewice 1:2 (22:25, 26:24, 12:15)
Teresin – Impect Żuromin 0:2 (21:25, 22:25)
KS Piast Feliksów – VT Zjednoczeni Bulkowo 1:2 (20:25, 25:21, 13:15)
Teresin – Ignis Skierniewice 0:2 (18:25, 27:29)
Impect Żuromin – VT Zjednoczeni Bulkowo 2:1 (19:25, 25:21, 15:10)
Ignis Skierniewice – KS Piast Feliksów 2:0 (25:20, 25:21)
VT Zjednoczeni Bulkowo – Teresin 2:0 (25:22, 25:18)
Ignis Skierniewice – Impect Żuromin 2:0 (25:18, 25:21)
KS Piast Feliksów – Teresin 2:1 (25:19, 19:25, 15:11)
Tabela grupy A
1. Ignis Skierniewice   8 pkt.
2. Impect Żuromin   6
3. Volley Team Zjednoczeni Bulkowo  6
4. KS Piast Feliksów   4
5. Teresin    1

GRUPA B
Volley Sochaczew - UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 0:2 (16:25, 22:25)
Riviera – ZSR CKU Sochaczew 2:0 (25:20, 25:22)
Volley Team Płock – Volley Sochaczew 2:1 (22:25, 25:18, 15:8)
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów - Riviera 1:2 (21:25, 25:22, 11:15)
Volley Team Płock – ZSR CKU Sochaczew 2:0 (25:19, 25:18)

Volley Sochaczew - Riviera 0:2 (20:25, 22:25)
ZSR CKU Sochaczew – UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 0:2 (12:25, 22:25)
Riviera – Volley Team Płock 0:2 (20:25, 17:25)
ZSR CKU Sochaczew – Volley Sochaczew 2:0 (25:22, 25:23)
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów – Volley Team Płock 1:2 (25:19, 24:26, 16:18)
Tabela grupy B
1. Volley Team Płock   8 pkt.
2. Riviera    6
3. UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów  6
4. ZSR CKU Sochaczew   2
5. Volley Sochaczew   1

Ćwierćfinały:
Ignis Skierniewice - ZSR CKU Sochaczew 2:1 (25:21, 22:25, 15:9)
Impect Żuromin - Olimpijczyk 2008 Mszczonów 0:2 (19:25, 14:25)
Volley Team Zjednoczeni Bulkowo - Riviera 0:2 vo
KS Piast Feliksów - Volley Team Płock 0:2 (20:25, 10:25)
Półfinały: 
Ignis Skierniewice - Riviera 2:0 (25:17, 25:21)
Olimpijczyk 2008 Mszczonów - Volley Team Płock 2:0 (25:21, 25:18)
Mecz o III miejsce:
Riviera - Volley Team Płock 2:0 25:19, 25:18)
Finał:
Ignis Skierniewice - Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2:0 (25:17, 25:21)

Najlepszy zawodnik turnieju - Maciej Morawski

Zwycięska drużyna Ignis Skierniewice

W niedzielę 30 września w 
hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 odbył się Pu-
char Polski Ju-Jitsu. Or-
ganizatorami turnieju byli 
Dragon Fight Club Socha-
czew oraz Polski Związek 
Ju-Jitsu.

Na trzech polach walki rywa-
lizowało około 160 zawodni-
czek i zawodników z całej Pol-

ski. Mistrzostwa rozegrano w 
formułach Ne-Waza, Fighting 
oraz Duo System, Zawodnicy 
zostali podzieleni na kategorie 
wiekowe U-15 (12-14 lat), U-18 
(15-17 lat), U-21 (18-20 lat) oraz 
senior (21 lat i powyżej). Nie-
stety, ze względu na problemy 
zdrowotne, w zawodach nie 
wziął udziału żaden reprezen-
tant gospodarzy imprezy, so-
chaczewskich Dragonów. 

Mistrzowskie zawody w „szóstce” W sobotę 29 września trzech 
zawodników UKS Orkan-Judo 
Sochaczew wystartowało w 
największym turnieju dla mło-
dzieży w Europie – XX Warsaw 
Open Judo. Impreza odbyła się 
na warszawskim Torwarze. W 
turnieju wzięło udział 1800 
zawodników z 33 państw.

Najlepiej spisał się Jan Jesio-
łowski (50 kg), który wygrał 
dwie walki z zawodnikami z 
Danii i Niemiec. W trzeciej 
walce uległ reprezentantowi 

Holandii. W tej samej wadze 
walczył Kacper Wątkowski, 
który, po wygraniu pierwszej 
walki z zawodnikiem Belgii, 
w drugiej uległ Holendrowi. 
Dodajmy, że w wadze do 50 
kg startowało 65 zawodników.

Bartosz Ambroży rywa-
lizował w kategorii wagowej 
do 55 kg, w której startowało 
87 zawodników. W pierwszej 
walce wygrał z zawodnikiem 
z Czech a w drugiej przegrał 
z Holendrem i odpadł z tur-
nieju.

Judocy Orkana na Torwarze
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Pierwsza połowa zakończy-
ła się remisem 3:3, po dwóch 
celnych kopach z rzutów kar-
nych. Sochaczewscy ryce-
rze, po żółtej kartce dla za-
wodnika gospodarzy, przejęli 
inicjatywę. Nie udało im się 
jednak wykorzystać 10-mi-
nutowej gry z przewagą jed-
nego zawodnika. Pod koniec 
pierwszej części spotkania to 
Pogoń przycisnęła a socha-
czewianie musieli się zacię-
cie bronić. 

Druga połowa przynio-
sła jeszcze więcej emocji. 
Kluczowym wydarzeniem 
była żółta kartka, którą w 
44. minucie dostał Joshua 
Chisanga. Sędzia po konsul-
tacji z asystentem przyznał 
gospodarzom „karną piąt-
kę” (zgodnie z aktualnymi 
przepisami siedem punk-
tów, bez kopania podwyż-
szenia). Chwilę później 
żółtą kartkę dostał też Ton-
gijczyk „Vaha” i przez kil-
ka minut Orkan musiał sta-
wiać opór w trzynastu.

Gospodarze wykorzy-
stali to i wyszli na prowa-
dzenie 15:3. Przy takim wy-
niku mecz został przerwany 

na kilkanaście minut. Po-
wodem były urazy – Danie-
la Woźniaka i jednego z za-
wodników Pogoni. Arbiter 
długo czekał na wznowienie 
gry, ponieważ na obiekcie 
nie było karetki pogotowia. 

Sztab szkoleniowy Orka-
na zadeklarował zgłoszenie 
tego organizacyjnego nie-
dopatrzenia do Polskiego 
Związku Rugby. Przy bar-
dzo zaciętym meczu ura-
zów było dużo. Między in-

nymi nieustępliwą walkę 
na boisku złamanym nosem 
przypłacił kapitan drużyny 
Orkana, Maciej Brażuk.

Nadzieję   sochaczew-
skim rycerzom przywrócił 
Michał Kępa. Był to dosko-

nały mecz w jego wykona-
niu. W 64. minucie po fa-
talnym błędzie gospodarzy 
zaliczył akcję 5+2. W koń-
cówce sochaczewska „dzie-
siątka” tra� ła jeszcze karne-
go, co dało szanse na remis. 
Siedlczanie zaciekle bronili 
prowadzenia i niestety do-
pięli swego. Na pociesze-
nie, Orkan zdobył w Sie-
dlcach defensywny punkt 
bonusowy, a co najważniej-
sze pokazał, że żaden rywal 
mu nie straszny i z każdym 
może stanąć do równorzęd-
nej walki na boisku.

- Jestem zadowolony z 
postawy zawodników, ale 
wciąż jest wiele do popra-
wy. W tym meczu szcze-
gólnie szwankowała nasza 
formacja autowa. Nie potra-
� liśmy też dostatecznie wy-
korzystać potencjału Viole-
ti Kolo. Popełniliśmy zbyt 
wiele indywidualnych błę-
dów technicznych i taktycz-
nych. Gra Orkana cały czas 
jednak idzie do przodu - re-
alizujemy nasz plan. Za ty-
dzień do Lublina jedziemy 
po zwycięstwo, ale proszę 
pamiętać, że wciąż nie jeste-

śmy faworytem – mówił po 
meczu trener Whizz Orka-
na, Andrzej Kopyt.

Do końca sezonu nie zo-
baczymy już w barwach Or-
kana „kenijskiej bestii” Jo-
shua’i Chisanga’i.

- Cieszę się, że Joshua 
rozwinął się sportowo w So-
chaczewie, na tyle że dostał 
powołanie do pierwszego 
składu reprezentacji Kenii. 
W najbliższych tygodniach 
będzie reprezentował swój 
kraj w meczach międzypań-
stwowych. Miał nas opuścić 
już w sobotę, lecz został, 
bo chciał zagrać z Pogo-
nią. Wszyscy dziękujemy za 
jego ogromne zaangażowa-
nie – mówi menadżer dru-
żyny Whizz Orkana, Maciej 
Brażuk.

Rugbiści Orkana roze-
grają w tym sezonie jesz-
cze dwa spotkania. W ko-
lejny weekend wyjadą do 
Lublina, aby zmierzyć się 
z tamtejszymi Budowal-
nymi. Ostatni mecz zagra-
ją w Sochaczewie. W sobo-
tę 20 października podejmą 
na „Maracanie” Ogniwo So-
pot.

Rugbiści dali z siebie wszystko
To był mecz walki. Prowadząca w tabeli i pretendująca do tytułu mistrza Polski siedlecka Pogoń była równorzędnym rywalem dla rugbistów 
Whizz Orkana. Przeważyło jednak doświadczenie. Gospodarze ostatecznie z wielkim trudem wygrali w derbach Mazowsza 20:13. 

Awenta MKS Pogoń Siedlce - Whizz RC Orkan Sochaczew 20:13 (3:3)
punkty: Michał Kępa 13

Orkan: Violeti Kolo, Marcin Krześniak (Adrian Pętlak), Jakub Budnik, Siokivaha Taufu’i Halaifonua, Adrian 
Niemiec, Michał Kępa, Artur Fursenko, Maciej Brażuk, Daniel Woźniak (Antoni Gołębiowski), Joshua Chisanga, 
Daniel Niemyjski, Paweł Poniatowski, Sandro Jelia, Michał Gadomski (Łukasz Syperek), Tomasz Markiewicz.

1 i 2 maja 2019 roku w So-
chaczewie zapowiada nam 
się duża impreza sportowa. 
Będziemy ją współorgani-
zować razem z samorządem 
Skierniewic, przy wsparciu 
diecezji łowickiej.

Sochaczew będzie jednym z 
miast gospodarzy XIV Mi-
strzostw Polski Liturgicznej 
Służby Ołtarza w Piłce Nożnej 
Halowej o Puchar Ogólnopol-
skiego Miesięcznika dla Mini-
strantów „Króluj nam Chryste”. 
To ogromne wydarzenie. Ubie-
głoroczne zmagania zgroma-
dziły ponad 1250 uczestników, 
ze 118 drużyn, z 31 diecezji z ca-
łej Polski. Mistrzostwa Polski o 
Puchar „KnC” są prawdopo-
dobnie drugim pod względem 
wielkości amatorskim turnie-
jem piłki nożnej w Polsce. 

We wtorek 2 październi-
ka w Skierniewicach odby-
ła się konferencja prasowa oraz 
pierwsze spotkanie organiza-
cyjne. Samorząd miejski repre-
zentowali: zastępca burmistrza 
Marek Fergiński, naczelnik 
Wydziału Sportu i Organiza-
cji Pozarządowych – Agata Ka-
liński oraz dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Mieczysław Głuchowski. 

W rozgrywkach o Mi-
strzostwo Polski Liturgicz-
nej Służby Ołtarza o Puchar 
„KnC” udział biorą mistrzo-
wie poszczególnych diecezji, 
obrońcy tytułu, przedstawi-
ciele gospodarza mistrzostw 
oraz drużyny zaproszone 
w ramach „dzikiej karty”. 
Udział w turnieju � nałowym 
poprzedzony jest elimina-
cjami rozgrywanymi w po-

szczególnych diecezjach, stąd 
też sam wyjazd do Skiernie-
wic i Sochaczewa będzie dla 
piłkarzy już ogromnym suk-
cesem. 

Majowe mistrzostwa roz-
grywane będą w trzech ka-
tegoriach wiekowych: mi-
nistrant (2007–2011), lektor 
młodszy (2003–2006), lektor 
starszy (1998–2002). W wy-
niku ustaleń na spotkaniu or-
ganizacyjnym wiemy już, że 
w Sochaczewie rywalizować 
będą najmłodsi piłkarze (ka-
tegoria ministrant). Oznacza 
to, że do naszego miasta przy-
jedzie ok. 400 zawodników. 
Pierwszego dnia przeprowa-
dzona będzie faza grupowa 
turnieju, drugiego rozegrane 
zostaną play-o� y, zakończone 
meczami o medale.

Turniej ministrantów w Sochaczewie

FO
T.

 M
AC

IE
J 

SZ
TA

JN
ER

T 
- S

PO
R

TS
IE

D
LC

E.
PL



239 października 2018  nr 21 (1321)
SOCHACZEWSKA

SPORT

Wydawca:
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
Redaguje zespół: 
Daniel Wachowski (redaktor naczelny) 
(daniel.wachowski@sochaczew.pl) 
Jolanta Śmielak-Sosnowska (jolanta.sosnowska@sochaczew.pl) 
Agnieszka Poryszewska (agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl) 
Sebastian Stępień (sebastian.stepien@sochaczew.pl 
Maciej Frankowski (sport) (maciej.frankowski@sochaczew.pl)

administracja strony www: 
Sebastian Stępień
operator DTP:
Sebastian Stępień

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania 
niezamówionych tekstów.

kontakt:
tel. 862-23-55, 
862-22-35 (wew. 470, 471)
adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 21 (Kramnice)
96-500 Sochaczew, 
pok. 312

e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
www: www.ziemia-sochaczewska.pl
Druk: GRUPA WM Sp. z o.o. 
10-364 Olsztyn, 
ul. Tracka 5
Nakład 5000 egz.

SOCHACZEWSKA

Adres redakcji „ZS” 
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 21
e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl

PIŁKA NOŻNA PIŁKA NOŻNA

Twierdza Chodaków po-
zostaje niezdobyta w tym 
sezonie. W niedzielę 30 
września jej mury starała 
się sforsować ekipa Zorzy 
Szczawin Kościelny. Odbili 
się jednak od ściany. Goście 
już do przerwy przegrywa-
li czterema bramkami. Dwa 
tra� enia zaliczył Adam Żół-
towski, a po jednym Adrian 
Tomczyk i Kamil Wojcie-
chowski. W drugiej połowie 
Bzura skupiła się na grze w 
defensywie, broniąc wyni-
ku. Rywale, wypchnięci z 
pola karnego gospodarzy, 
starali się zagrozić strza-
łami z dystansu. Te albo 
były niecelne albo obronio-
ne przez będącego w dosko-
nałej dyspozycji bramkarza 
Bzury. Jednocześnie bia-
ło-zieloni szukali szans na 
kontrataki. Jedną z okazji 
wykorzystał Michał Kowal-
ski, który podwyższył pro-
wadzenie na 5:0. 

Piłkarze z Chodakowa 
razem z trenerem Pawłem 
Rzymowskim robili swoje 
i czekali, aż Błękitnym Gą-
bin powinie się noga i stracą 
punkty. Stało się to właśnie 

w 6. kolejce. Błękitni zremi-
sowali u siebie z ULKS Ciół-
kowo, pozwoliło to Bzurze 
stać się samodzielnym lide-
rem płockiej A-klasy.

W niedzielę 7 paździer-
nika biało-zieloni wyjechali 
do Małej Wsi. Rywal, zajmu-
jący odległe miejsce w tabe-
li, miał być łatwym źródłem 
kolejnych trzech punktów 
dla Bzury. Spójnia wykorzy-
stała atut własnego boiska. 

Do przerwy gospodarze 
prowadzili 2:1. Chodakow-
scy piłkarze pokazali jednak 
swój charakter i udowodni-
li, że potra� ą grać do końca. 
W drugiej części spotkania 
to biało-zieloni dominowali. 
Strzelili przeciwnikom trzy 
bramki, a mecz zakończył 
się wynikiem 4:3 dla druży-
ny z Chodakowa.

Do końca rundy jesien-
nej Bzura rozegra jeszcze 

cztery spotkania, dwa na 
stadionie przy ul. Chopina 
i dwa na wyjeździe. Termi-
narz przedstawia się nastę-
pująco: 

13.10 (sobota) Bzura 
Chodaków – Polonia Ra-
dzanowo, godz. 12.00

21.10 (niedziela) ULKS 
Ciółkowo - Bzura Choda-
ków, godz. 11.00

28.10 (niedziela) Bzu-
ra Chodaków – GKS Góra, 
godz. 13.30

3.11 (sobota) Wisła 
Nowy Duninów - Bzura 
Chodaków, godz. 13.30

Tabela po VII kolejkach
1. Bzura Chodaków 19 29-8

2. Błękitni Gąbin 17 20-7

3. Wicher Cieszewo 12 21-15

4. Zorza Szczawin Kościelny 12 14-15

5. ULKS Ciółkowo 11 9-11

6. GKS Góra 10 13-12

7. Spójnia Mała Wieś 9 19-13

8. Polonia Radzanowo 8 13-12

9. Wisła Główina-Sobowo 7 12-24

10. Mazowia Słubice 7 5-11

11. Szopen Sanniki 7 15-18

12. Wisła Nowy Duninów 1 1-25

Bzura liderem
Dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli Gąbinem i siedem nad Wichrem Cieszewo. 
Bzura Chodaków prowadzi w płockiej A-klasie. Utrzymanie się na fotelu lidera nie 
będzie jednak łatwe. Biało-zieloni przekonali się o tym w spotkaniu z drużyną Spójni 
Mała Wieś. Był to do tej pory najcięższy mecz młodego chodakowskiego zespołu.

Bzura Chodaków – Zorza Szczawin Kościelny 5:0 (4:0)
Spójnia Mała Wieś – Bzura Chodaków 3:4 (2:1)

Sochaczewianin, 10-letni 
Bartosz Pszczółkowski, do-
stał powołanie do młodzie-
żowej reprezentacji Polski 
U-11 Polish Soccer Skills. 
Młody adept futbolu wiosną 
przyszłego roku wyjedzie 
także trenować do Bayernu 
Monachium. Być może dora-
sta w naszym mieście przy-
szła piłkarska gwiazda.

Bartek jest wychowankiem 
Akademii Piłkarskiej So-

chaczew (wcześniej Bzury 
Chodaków). Jego trenerem 
jest Tomasz Trafalski. Gra 
na pozycji napastnika, po 
lewej stronie. Akademia Pił-
karska Sochaczew to klub, 
w którym grają zawodnicy z 
rocznika 2007/2008. Chłop-
cy tworzą bardzo zgrany ze-
spół, który odnosi sukcesy 
w rozgrywkach lokalnych i 
krajowych.

Przepustkę do repre-
zentacji Polski U-11 Bartek 

wywalczył podczas letnie-
go obozu w ramach ogól-
nopolskiego projektu szko-
lenia piłkarskiego dzieci i 
młodzieży – Polish Soccer 
Skills. Organizacja ta działa 
przy Polskim Związku Piłki 
Nożnej. Obóz zakończył się 
testami sprawnościowymi. 
20 piłkarzy z każdego rocz-
nika z najlepszymi wynika-
mi otrzymało powołania do 
kadry Polski Polish Soccer 
Skills. Bartek osiągnął 14. 

rezultat w stawce 500 rówie-
śników z całego kraju. W 
ramach testów musiał wy-
konać na czas takie zadania 
jak: sprinty na dystansach 
5 i 20 metrów, skok w dal, 
bieg zwinnościowy, nawro-
ty, prowadzenie piłki, żon-
glerka i podania.

Bartek Pszczółkowski 
wyjedzie w styczniu na ty-
godniowe zgrupowanie ka-
dry do Cetniewa. Wiosną 
uda się na treningi do Ba- 

yernu Monachium. W roz-
poczynającej się karierze 
sportowej mocno wspiera-
ją go dziadek Zbyszek, wo-
żący go na wszystkie trenin-
gi, oraz tata, z którym jeździ 
na mecze, m.in. reprezenta-
cji Polski seniorów. Idola-
mi młodego piłkarza są Isco 
oraz Lionel Messi. Jego ma-
rzeniem jest z kolei zagrać w 
przyszłości w barwach ulu-
bionego klubu – Realu Ma-
dryt.

Sukces młodego sochaczewskiego piłkarza

Po siedmiu kolejkach płoc-
kiej B-klasy drużyna KS 
Orkan Sochaczew zajmuje 
drugie miejsce w tabeli. Ce-
lem piłkarzy trenera Józefa 
Szajewskiego jest awans w 
przyszłym sezonie do wyż-
szej klasy rozgrywek. Plan, 
póki co, realizują. W ostat-
nim meczu pewnie wygrali z 
drugą ekipą Unii Czermno.

Mecz rozegrano w sobotę 29 
września na stadionie przy 
ul. Warszawskiej. Gospo-
darze bardzo szybko wy-
szli na prowadzenie. Błąd 
obrony wykorzystał najlep-
szy strzelec Orkana, Cezary 
Czarnecki. Chwilę później 
było już dwa, a po szybkim 
kontrataku 3:0 dla socha-
czewskiej drużyny. Goli po-
winno paść znacznie więcej, 
ale nie udało się wykorzy-
stać wszystkich dogodnych 
sytuacji i takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza po-
łowa spotkania. 

Niestety, piłkarze z 
Warszawskiej zdążyli już 
przyzwyczaić kibiców, że 
drugie 45. minut grają nieco 

słabiej. Tym razem wyszli z 
szatni z zachowawczym na-
stawieniem i bardziej stara-
li się bronić wyniku niż dą-
żyć do rozgromienia rywali. 
Udało się Unii wbić jeszcze 
jedną bramkę, ale goście też 
zdobyli honorowego gola. 
Szkoda niewykorzystanego 
rzutu karnego. Łukasz Ko-
bierecki tra� ł w bramkarza, 
a po dobitce piłka przelecia-
ła nad poprzeczką. 

W weekend, przed wy-
daniem naszej gazety, Or-
kan pauzował w 7. kolejce ze 
względu na wycofanie się z 
rozgrywek zespołu z Lelic. 
Kolejne spotkanie piłkarze 
Józefa Szajewskiego zagra-
ją w Sochaczewie, w sobotę 
13 października. O godzinie 
15.30 zmierzą się z zespo-
łem Lwowianki Lwówek.
Orkan Sochaczew - Unia II Czermno 4:1 (3:0)
bramki: Cezary Czarnecki (2), Kamil Jeznach, 
Przemysław Bardziński.

Skład Orkana: Dawid Kuśmider, Radosław Jaworski 
(Jakub Pietrzyk), Robert Kołodziejczak (Ernest 
Świstak), Rogala Mateusz, Łukasz Kobierecki, 
Przemysław Bardziński, Grzegorz Affek (Kamil 
Śmigiel), Kamil Jeznach (Arkadiusz Widyński), 
Adrian Rzeźniczek, Patryk Malinowski, Cezary 
Czarnecki.

W drodze po awans




