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Szukamy nowego operatora Wielka historia jednego rodu

Eksperci stwierdzili, że optymalnym rozwiązaniem będzie budowa mostu łukowego z drogą dojazdową powstałą 
pomiędzy ulicami Staszica i Zygmunta Starego, z rondem po jednej i drugiej stronie rzeki i wylotem kilkadziesiąt 
metrów przed ulicą św. Brata Alberta w Karwowie. Cała konstrukcja miałaby ok. 85 metrów długości. Na moście 
znalazłyby się dwie jezdnie po 3,5 metra szerokości każda, dwustronne chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie. 
Wstępnie koszty inwestycji oszacowano na 28,5 mln zł netto Strony 4-5

30 kwietnia kończy się dwuletnia umowa z fi rmą Partner, a to oznacza, 
że ratusz musi wyłonić nowego operatora, który zadba o właściwy odbiór 
śmieci, ich transport oraz utylizację odpadów nienadających się do powtór-
nego przetworzenia. Nowa umowa ma być zawarta na czternaście miesięcy Strony 16-17

W archiwach rodzinnych 
jest jeszcze akt kupna 
majątku sporządzony po 
rosyjsku, na pergaminie, 
z pieczęciami dwugło-
wego orła (symbolem 
carskiej Rosji). 
To ośmiohektarowe 
gospodarstwo, sięgające 
od Bzury po tory kolejki 
wąskotorowej, stanowiło 
granicę między Socha-
czewem i Trojanowem

Strony 6-7
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Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 
997, 46 863-72-00
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
ZUS 46 862-64-33
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
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
Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 
46 862-23-02
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
MOSiR 
46 862-77-59
SCK 
46 863-07-68
MOPS 
46 863-14-81, 
46 863-14-82

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Z pięciu przesłanych próbek 
naukowcom udało się ustalić 
moment powstania dwóch. 
Zadania podjął się wybitny 
autorytet w dziedzinie den-
droarcheologii prof. dr hab. 
inż. Tomasz Ważny. Jak się 
okazuje, próbki pochodzące 
z przepraw mostowych nad 
nieistniejącą już rzeką pły-
nącą kiedyś w rejonie pod-
zamcza, pochodzą z 1644 
roku (młodsza) oraz 1532 
lub 1533 roku, starsza. Do-
wodzi to, że przeprawa ist-
niała już w pierwszej poło-
wie XVI wieku. Co ciekawe, 
rzeczka, nad którą przebie-
gała, występuje jeszcze na 
XIX-wiecznych mapach mu-
zealnych.

- W trakcie badań, już na 
samym ich początku, udało 
nam się zidentyfi kować bar-
dzo słabo zachowane pozo-
stałości przeprawy w posta-
ci dwóch pali podporowych i 
drewnianych desek - relacjo-
nuje archeolog Mariusz Sam-
borski z MZSiPBnB. - Jed-
nakże w niższych warstwach 
odkryliśmy znacznie lepiej 
zachowane relikty starszego 
mostu, który wstępnie da-
towaliśmy na podstawie in-
nych znalezisk na pierwszą 
połowę XVI wieku.

Co ciekawe drewniane 
elementy pochodzące z wy-
kopu, to drewno sosnowe. 

Okazuje się ono głównym 
budulcem dawnego Socha-
czewa.

Jak powiedział nam Ma-
riusz Samborski, nie udało 
się niestety ustalić okresu, z 
jakiego pochodzi  próbka z 
konstrukcji w północno-za-
chodniej części wykopu. To 
w niej archeolodzy odnaleź-
li element buta, który może 
być najstarszym odnalezio-
nym jesienią zeszłego roku 
artefaktem. Zdaniem ar-
cheologów może pochodzić 
z XV w.

Dwie uzyskane daty po-
twierdzają   wcześniejsze 
ustalenia archeologów do-
konane na podstawie in-
nych wyznaczników chro-
nologicznych, m.in. monet, 
których w trakcie wykopa-
lisk odnaleziono 226 sztuk. 

- Na podstawie datowań 
dendrochronologicznych 
można przyjąć, że pierw-
szy most na tej rzeczce po-
wstał w 1533 roku - stwier-
dził Mariusz Samborski.

Zapewnił nas też, że 
trwają prace zmierzające 
do zaprezentowania znale-
zisk z wykopu na podzam-
czu podczas przypadającej 
na 16 maja Nocy Muzeów. 
Poza ciekawymi znaleziska-
mi z drewna, na zwiedza-
jących będą czekały pięk-
nie zdobione kafl e piecowe, 
wspomniane monety, a tak-
że znaleziska ze złotymi 
zdobieniami.

Znaleźli most z 1533 roku
Do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Biwy nad Bzurą wróciły wysłane do ekspertyzy 
dendrochronologicznej elementy drewniane z wykopalisk archeologicznych prowadzonych 
jesienią ubiegłego roku na podzamczu. Udało się ustalić rok powstania dwóch z nich.

Pod ziemią archeolodzy odnaleźli liczne drewniane elementy

Plan Sochaczewa z 1896 roku z widoczną rzeką wpadającą do Bzury

Suma widniejąca na koncie pu-
blicznej zbiórki na rzecz Mai 
Kapłon zbliża się do 2,9 milio-
na złotych. To dopiero poło-
wa sumy pozwalającej pokryć 
koszt skomplikowanej ope-
racji kręgosłupa, którą musi 
przejść wokalistka. Mimo 
braku całej wymaganej kwoty, 
Maja ma szansę na wcześniej-
szy zabieg i niebawem wylatu-
je do USA.

To wspaniała wiadomo-
ści dla przyjaciół, fanów i 
wszystkich, którzy wspierali 
fi nalistkę „Th e Voice of Po-

land”. Okazało się, że cała 
suma nie musi być wpłaco-
na w jednej transzy. Dzię-
ki temu już za dwa tygodnie 

Maja uda się do Nowego 
Yorku, gdzie przez kolejne 
dwa tygodnie będzie prowa-
dzony testing, badania oraz 
obserwacje na żywo. Leka-
rze przygotują też ostatecz-
ny plan operacji. 

Na rzecz Mai organizo-
wano koncerty i wydarze-
nia, z których dochód prze-
kazywano na jej leczenie. 
Pieniędzy z każdym dniem 
przybywało, ale i sytuacja 
stawała się coraz poważ-
niejsza. Oprócz problemów 
z poruszaniem pojawiły się 
trudności w oddychaniu - 

Maja obawiała się, że skoń-
czą się one uduszeniem. 
Cały czas trwały też licyta-
cje na facebookowej grupie 
„Ratujemy Maję Kapłon”. 
Do tej pory udało się dzięki 
nim zebrać 450 tys. zł. Licy-
towały osoby z USA, Kana-
dy, Belgii czy Hong Kongu. 
Powalczyć można było np. o 
kurtkę z podpisami jurorów 
Th e Voice of Poland, loty 
helikopterem, usługę pry-
watnego kamerdynera. 

Wraz z końcem stycz-
nia organizatorzy licytacji 
planują krótką przerwę, ale 

potem chcą wrócić do nich 
z nową energią. Tej z pew-
nością potrzeba będzie jesz-
cze wiele. Co prawda istnie-
je szansa, że operacja Mai 
będzie kosztować mniej 
niż pierwotnie zakładano, 
ale nadal będzie to ogrom-
na kwota, przewyższają-
ca prawdopodobnie zgro-
madzone środki. Leczenie 
24-latki wesprzeć można 
również bezpośrednio po-
przez wpłatę na konto fun-
dacji: www.siepomaga.pl/
maja-kaplon. (ap) 

Maja Kapłon leci do Nowego Yorku odzyskać zdrowie
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PROSTO Z RATUSZA

OGŁOSZENIE

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Doszło do tego „z automa-
tu”, nie trzeba było składać 
żadnych wniosków, a do-
tychczasowi użytkownicy 
powinni już dawno otrzy-
mać pocztą zaświadczenia 
o nabyciu praw do własno-
ści gruntów.

Opłata przekształceniowa
W ustawie zapisano, że do 
zamknięcia procedury ko-
nieczne jest wniesienie opła-
ty przekształceniowej, a im 
szybciej to zrobimy, tym bę-
dzie mniejsza. Gdy płacili-
śmy ją jednorazowo w 2019 
roku bonifi kata od opłaty 
przekształceniowej wynosi-
ła 60 procent, w 2020 spadła 
w całym kraju do 50 pro-
cent i co roku będzie niższa 
o dziesięć procent. 

To zasady powszech-
nie obowiązujące, lecz nie u 
nas, bowiem na terenie mia-
sta bonifi kata - zarówno dla 
działek skarbu państwa jak 
i miejskich - jest znacznie 
wyższa. Dlaczego?

- Nasz samorząd po-
szedł dalej i gdy dla grun-
tów państwowych sejm 
ustalił 60-procentową ulgę, 
zaproponowałem radnym, 
by w przypadku działek 
miejskich wyrazili zgodę 
na udzielanie 95-procento-
wej obniżki. To nawiązanie 
do przepisów, jakie funk-
cjonowały w Sochaczewie 
od lat w odniesieniu do blo-
ków i kamienic. Właścicie-
le mieszkań znajdujących 
się w budynkach wieloro-
dzinnych mogli przekształ-
cić wieczyste użytkowanie 
z 95-procentową ulgą, a te-
raz bonifi katą objęci są też 
właściciele prywatnych do-
mów. Na mój wniosek rad-
ni podjęli stosowną uchwałę 

i przyznali identyczne zniż-
ki każdemu, kto ma dom 
lub mieszkanie na samorzą-
dowym gruncie użytkowa-
nym wieczyście - mówi bur-
mistrz Piotr Osiecki. 

I przypomina, że z pre-
ferencyjnych zasad można 
skorzystać tylko wtedy, gdy 
opłatę wnosi się jednorazo-
wo. 

Ponad 40 procent 
uprawnionych 
już skorzystało
Z oferty miasta do koń-
ca roku skorzystały 734 so-
chaczewskie rodziny. Każ-
da z nich po otrzymaniu 
zaświadczenia o nabyciu 
praw do własności gruntów 
(ratusz wydał i rozesłał ich 
pocztą 1706) zdecydowała 
się na jednorazową zapła-
tę za przeniesienie prawa 
własności. Zaświadczenia 
zostały wydane przez bur-
mistrza „z urzędu”, prze-
słane do zainteresowanych, 
a także do sądu i starostwa 
powiatowego, celem ujaw-
nienia praw w księgach wie-

czystych i w ewidencji grun-
tów i budynków. 

- Nasza uchwała nie wy-
znacza żadnego terminu na 
załatwienie formalności, a 
to oznacza, że w 2020 roku 
mieszkańcy nadal będą mo-
gli stać się właścicielami 
dotychczas użytkowanych 
wieczyście działek za kilka 
procent ich rynkowej warto-
ści. Realnie zrobią to za jed-
ną roczną opłatę, czyli kilka-
dziesiąt do kilkuset złotych 
- dodaje Piotr Osiecki. 

Aby uzyskać bonifi ka-
tę, wystarczy złożyć wnio-
sek wraz z oświadczeniem 
o niezaleganiu z podatkami, 
opłatami za wieczyste użyt-
kowanie gruntów czy w in-
nych lokalnych opłatach. 
Zweryfi kowane dokumenty 
będą podstawą do wydania 
zgody na uiszczenie jedno-
razowej opłaty przekształ-
ceniowej w wysokości dwu-
dziestu rocznych stawek - z 
uwzględnieniem 95 procent 
bonifi katy - a następnie do 
odebrania zaświadczenia o 
wniesieniu opłaty jednora-
zowej, które jest podstawą 

do wykreślenia obciążenia 
hipoteki nieruchomości. 

Od starosty
także za 5 procent
Od połowy maja ub. roku iden-
tyczne zasady dotyczą terenów 
skarbu państwa, których zarząd-
cą w naszym mieście jest starosta. 
Na mocy zarządzenia wydane-
go przez wojewodę mazowiec-
kiego, wysokość bonifi katy od 
opłaty przekształceniowej wno-
szonej jednorazowo również wy-
nosi 95 procent. Podobnych zgód 
na wyższą ulgę wojewoda pod-
pisał kilkadziesiąt. Dotyczą one 
miast i gmin, gdzie dla gruntów 
samorządowych lokalne władze 
uchwaliły bonifi katy wyższe niż 
ustawowe 60 procent. Dla przy-
kładu Warka ustaliła ją na pozio-
mie 70 proc., Mińsk Mazowiecki 
zdecydował się na 80 proc., Gro-
dzisk Mazowiecki, podobnie jak 
Sochaczew, na 95 proc., Legiono-
wo, Raszyn i Jabłonna podniosły 
bonifi katę do 98 proc. a rekordzi-
ści - Nadarzyn i Pruszków - do 
99 procent. Wszędzie tam pań-
stwowe grunty są przekazywane 
na własność z dużo wyższą boni-
fi katą niż ustawowe 60 procent. 

Duża boni� kata 
także w 2020 roku
Po latach dyskusji nad sensem istnienia wieczystego użytkowania terenów 
zabudowanych domami i blokami a pozostających we władaniu skarbu państwa, sejm 
postanowił skończyć z tą formą władania nieruchomościami. Rok temu użytkowanie 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stało się prawem własności. Zakład Wodociągów i Ka-

nalizacji   informuje,   że 
zakończono budowę kana-
lizacji sanitarnej w ulicy 
Spartańskiej. Teraz ruch 
należy do właścicieli nieru-
chomości zlokalizowanych 
przy tej ulicy. 

Sieć kanalizacji sanitar-
nej została wybudowana 
w pasie drogowym wraz 
z przyłączami do grani-
cy nieruchomości. Reali-
zacja przyłączy na terenie 
prywatnym należy do wła-
ścicieli posesji. Przyłącza 
można wykonywać we wła-

snym zakresie, zlecić fi rmie 
świadczącej tego typu usłu-
gi lub zlecić ZWiK. 

Przypomnijmy, że pod-
łączenie się do miejskiej sieci 
jest obowiązkiem, chyba że 
na posesji znajduje się w peł-
ni ekologiczne, bezodpływo-
we szambo, które nie powo-
duje zanieczyszczenia terenu 
domowymi ściekami.

Wszystkie kwestie do-
tyczące sposobu przyłącze-
nia się do kanalizacji można 
omówić w siedzibie ZWiK 
przy ulicy Rozlazłowskiej 7 
lub telefonicznie pod nr. 46 
862-82-30.

Spartańska 
ma kanalizację

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW
o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sochaczew 

wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie 
ustawy  o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 

mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 
Na podstawie art. 7 ust. 10, 11 i 17 ustawy z dnia 5 
lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszą-
cych (Dz. U. 2018 r. poz. 1496, z późn. zm.), informuję o 
zamieszczeniu w dniu 16.01.2020 r. wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na fragmentach 
działek nr ewid. 1909/26 i 1909/27 położonych w So-
chaczewie przy ul. Olimpijskiej w obrębie geodezyjnym 
Sochaczew Wschód wraz z dołączonymi do niego 
dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Sochaczew: http://sochaczew.pl/home/www/2517?titl-
e=Gospodarka-przestrzenna&fi lterId=5&tabId=76&pid
=2517&sochaczew

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymie-
nionego wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
06.02.2020 r. 

Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres: 
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 
Sochaczew lub w postaci elektronicznej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 123)  na 
adres: sekretariat@sochaczew.pl z podaniem imienia i 
nazwiska (lub nazwy podmiotu) i adresu składającego 
uwagę oraz określeniem przedmiotu uwagi.

Uwagi zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Socha-
czewie wraz z projektem uchwały  w sprawie lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej.

Burmistrz Piotr Osiecki
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- Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem to spo-
dziewamy się do 31 lipca 
2021 roku otrzymać decyzję 
ZRID czyli Zezwolenie na 
Realizację Inwestycji Dro-
gowej. W tym czasie powin-
niśmy też odebrać gotowy 
projekt wykonawczy wraz 
z dokumentacją przetargo-
wą, dokumentacją, przed-
miarami robót i kosztorysa-
mi. Po tej dacie natychmiast 
rozpiszemy przetarg na wy-
konanie mostu - tymi sło-
wami starosta Jolanta Gon-
ta otworzyła spotkanie 
poświęcone budowie nowe-
go mostu na Bzurze. 

Odbyło się ono 22 stycz-
nia w patio kramnic miej-
skich a wzięli w nim udział 
m.in. radni trzech rad - po-
wiatu, miasta i gminy So-
chaczew, radni sejmiku, 
dziennikarze   loka lnych 
mediów, grupa mieszkań-
ców. Przedstawiciele fi rmy 
Promost Consulting z Rze-

szowa przedstawili infor-
mację o postępie prac nad 
dokumentacją oraz założe-
nia koncepcyjne dotyczące 
ewentualnej lokalizacji pro-
jektowanej przeprawy. 

Prace 
nad koncepcją trwają
Starosta przypomniała, że 
dwa lata temu odbyła się 
wspólna sesja rady powia-
tu, miasta i gminy Socha-
czew i nie wiedzieliśmy 
wówczas, gdzie most po-
winien zostać zlokalizowa-
ny, jak włączyć go w istnie-
jący układ komunikacyjny, 
w jakiej ma powstać tech-
nologii, jakie mieć para-
metry i ile mogłaby kosz-
tować taka konstrukcja. 
Dziś jesteśmy o kilka kro-
ków bliżej. Podkreślała, 
że od początku zabiegano, 
by projektanci szczególną 
uwagę zwrócili na mini-
malizowanie kosztów spo-
łecznych, choć oczywistym 
było, że w zwartej zabudo-
wie nie da się uniknąć wy-
kupów nieruchomości czy 

pojedynczych wyburzeń. 
I ten istotny warunek zo-
stał spełniony. Zapewni-
ła, że tam gdzie niezbędna 
okaże się ingerencja w cu-
dzą własność, nie pozosta-
wi mieszkańców samym 
sobie. Wszystko zostanie 
zrobione w taki sposób, aby 
mieszkańcy nie byli po-
szkodowani - zapewniła. 

Chwilę później Jan Ku-
czałek, główny projektant z 
Promost Consulting z Rze-
szowa poinformował, że fi r-

ma jest teraz na etapie opra-
cowywania koncepcji tj. 
analizuje rozwiązania do-
tyczące dróg dojazdowych, 
lokalizacji i parametrów sa-
mej przeprawy. 

- Jesteśmy na etapie 
zbierania materiałów do de-
cyzji środowiskowej, która 
usankcjonuje budowę mo-
stu w wybranej formie i lo-
kalizacji. Zanim to się sta-
nie, inwestor musi wskazać 
jeden preferowany wariant, 
czemu służy to spotkanie. 

Przedstawimy dziś kilka 
wariantów tego przedsię-
wzięcia i swoje rekomenda-
cje - mówił. 

Pięć propozycji
Jan Kuczałek omówił na-
stępnie pięć rozważanych 
lokalizacji nowego mostu.  
Wariant I 

- budowa mostu w śla-
dzie ulic Zamkowej i To-
ruńskiej. Eksperci uznali, 
że jest zbyt blisko główne-
go mostu, taka lokalizacja 

rozwiązałaby niewiele pro-
blemów komunikacyjnych 
a nawet generowała nowe. 
Z wcześniej prowadzanych 
analiz wynikało ponad-
to, że to historyczna część 
miasta i każda inwestycja 
wymaga uzgodnień z kon-
serwatorem. Do zachowa-
nia parametrów wjazdu na 
most konieczne byłyby licz-
ne rozbiórki. 
Wariant II

- rondo w ulicy Staszi-
ca i most posadowiony kil-
kadziesiąt metrów od ist-
niejącej kładki dla pieszych 
(bliżej miasta). Jego wady to 
liczne rozbiórki (6 domów), 
kolizja z siecią wysokie-
go napięcia, wysokie kosz-
ty, kumulacja ruchu na uli-
cy Staszica. 
Wariant III

- rondo na łuku ulicy 
Staszica. Most miałby po-
wstać w pobliżu dawnego 
młyna, jednak to wyma-
gałoby przebudowy duże-
go fragmentu ulicy Staszica, 
w tym wyniesienia jej wy-
żej, by zachować wymaga-

Czwarty wariant najlepszy
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie budowa mostu łukowego z drogą dojazdową powstałą pomiędzy ulicami Staszica 
i Zygmunta Starego, z rondem po jednej i drugiej stronie rzeki i wylotem kilkadziesiąt metrów przed ulicą św. Brata Alberta 
w Karwowie. Cała konstrukcja miałaby ok. 85 metrów długości. Na moście znalazłyby się dwie jezdnie po 3,5 metra szerokości 
każda, dwustronne chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie. Wstępnie koszty inwestycji oszacowano na 28,5 mln zł netto. 
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Krótko z miasta
Wchodzą na 15 Sierpnia
W ubiegłym roku ratusz otrzymał dofi nansowanie do 
remontu ul. 15 Sierpnia na odcinku do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. F. Chopina do skrzyżowania z 
ul. Broniewskiego. Przetarg na wykonanie prac wygrała 
fi rma Trakt z Kutna, której 27 stycznia przekazano plac 
budowy. Plan zakłada przebudowę drogi, ułożenie chod-
ników, budowę dwustronnej ścieżki rowerowej, kanalizacji 
deszczowej na całej długości oraz przebudowę czterech 
skrzyżowań. Wchodząc na 15 Sierpnia Trakt zacznie od 
budowy kolektora z wylotem do Bzury na terenie ZSO oraz 
wylotu deszczówki, który powstanie w połowie odcinka 
między kościołem a liceum. Jak powiedział nam Marek 
Andziak, prowadzący inwestycję z ramienia Traktu, nie 
spowoduje to utrudnień w ruchu pojazdów. 
- Obecnie czekamy na zatwierdzenie tymczasowej orga-
nizacji ruchu. Kiedy tylko to nastąpi ruszymy z pracami. 
Postaramy się oczywiście, by były one jak najmniej uciążli-
we dla kierowców – zapewnia Marek Andziak. 
Wartość robót w 15 Sierpnia oszacowano na prawie 3,9 
mln zł. Rząd wyłoży 2,7 mln, a wkład własny miasta wy-
niesie prawie 1,2 mln. Inwestycja ma być gotowa do końca 
sierpnia.
W styczniu ratusz ogłosił przetarg na opracowanie projektu 
przebudowy oświetlenia w ul. 15 Sierpnia (od ul. Traugutta 
do ul. Łuszczewskich) wraz z przebudową oświetlenia w ul. 
Pionierów. Dokumentacja ma być gotowa do 30 kwietnia. 
Zadanie obejmuje wykonanie projektu, uzyskanie wszel-
kich uzgodnień do pozwolenia na budowę, oraz opraco-
wanie przedmiarów i kosztorysów. Zapytanie ofertowe 
wysłano do czterech fi rm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
miastu przedsiębiorstwo Millsen z Sochaczewa (24 tys. zł). 

Wylot gotowy
Warto w tym miejscu przypomnieć, że Trakt Kutno oprócz 
remontu 15 Sierpnia zajmie się też budowę nowych od-
cinków kanalizacji deszczowej i renowacją już istniejących 
kanałów w ulicach Grunwaldzkiej, Topolowej, Ogrodowej i 
Parkowej o długości prawie 1,1 km. Projekt jest wdrażany 
w ramach wartego ponad 14 mln zadania pod nazwą 
„Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi 
na terenie miasta Sochaczew”, na który ratusz pozyskał 
9,86 mln unijnej dotacji. Obejmuje ono dodatkowo budowę 
zbiornika retencyjnego na deszczówkę o pojemności pra-
wie 580 m3 oraz wylotu wód opadowych i roztopowych. 
Wylot już wykonano. Ekipy planują teraz skupić się na 
renowacji sieci deszczowej. Wszystkie wymienione prace 
potrwają do 30 września br. i pochłoną 2,46 mln zł. 

Na ochronę zabytków
Burmistrz zdecydował o ogłoszeniu naboru wniosków o 
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta 
Sochaczew. Po dotację mogą sięgnąć osoby fi zyczne lub 
jednostki organizacyjne, na terenie których znajdują się 
zabytki wymagające restauracji. Miasto odłożyło na ten 
cel 10 tys. zł. Wybrany projekt lub projekty, jeśli będzie ich 
kilka, musi zostać ukończony w 2020 roku. Na złożenie 
wniosku zainteresowane osoby mają czas między 1 lutego 
a 30 kwietnia. Przypomnijmy, że wcześniej z dotacji miasta, 
konserwacji poddano m.in. grób rodziny Garbolewskich 
znajdujący się na cmentarzu przy ul. Traugutta, a w ubie-
głym roku 9.700 zł wsparcia miasto przyznało Fundacji 
Ochrony Zabytków Mazowsza, która zadeklarowała, że 
za te pieniądze wykona m.in. projekt przebudowy dachu i 
kominów pałacu w Gawłowie, rozbierze drewniane sufi ty 
podwieszane i kominy oraz wymuruje na nowo kominy.

ne spadki na drodze dojaz-
dowej do przeprawy. Rondo 
leżałoby bardzo blisko za-
budowań, a sam most ku-
mulowałby ruch na Staszi-
ca. Plus inwestycji w tym 
miejscu, to tylko jedna roz-
biórka budynku. 
Wariant IV

duże „rondo” na nieza-
budowanej działce u zbiegu 
600-lecia i Staszica  (zwykle 
rozbijał się tam cyrk), zbie-
rające ruch z ulicy Chopi-
na, Staszica, 600-lecia, Tro-
janowskiej oraz z nowej 
drogi prowadzącej do mo-
stu. Pośrodku „ronda” po-
zostałby plac o powierzch-
ni prawie 500 m2 (60 na 80 
metrów), na którym można 
posadzić zieleń. Plusy to do-
bre włączenie w układ ko-
munikacyjny, zwiększenie 
przepustowości na drogach 
dojazdowych, mało rozbió-
rek. Za minus uznano wyż-
sze koszty inwestycji. 
Wariant V

- to nowa konstrukcja 
zlokalizowana bliżej Cho-
dakowa, za mostem na 
Utracie. Początek drogi był-
by na wysokości ulic Popiela 
i 11 Listopada, a po drugiej 
stronie rzeki wjazd na wy-
sokości ulicy Karwowskiej. 
Wariant uznano za nie-
efektywny, nierozwiązujący 
problemów komunikacyj-
nych, do tego oznacza liczne 
rozbiórki. W tej wersji wy-
stępują kolizje z linią ener-
getyczną i linią kolejową. 

Łukowy czy tradycyjny?
W drugiej części spotkania 
inż. Dawid Ligoda przed-
stawił główne założenia do-
tyczące konstrukcji samej 
przeprawy. Jak mówił, moż-
na wybrać most łukowy, 
nie wymagający ingerencji 
w dolinę rzeki, ładniejszy i 
prostszy w utrzymaniu, lub 
most tradycyjny, oparty na 
dwóch przęsłach. Ten dru-
gi wymaga jednak budowy 

podpory oraz uregulowa-
nia odcinka rzeki, a to inge-
rencja w środowisko. Kon-
strukcja łukowa jest nieco 
droższa od mostu dwu-
przęsłowego, ale, biorąc pod 
uwagę wszystkie inne czyn-
niki, warto jednak postawić 
na łuk. 

Wszystkie 
„za” i „przeciw”
Jan Kuczałek poinformo-
wał, że wszystkie pięć loka-
lizacji oraz wersje budowy 
mostu - łukową i dwuprzę-
słową - poddano ocenie. Ze-
spół przeanalizował, jaki 
będzie pełny koszt budo-
wy, stopień skomplikowa-
nia inwestycji mostowej, 
skomplikowanie techniczne 
prac na terenie wokół mo-
stu, oceniono efektywność 
komunikacyjną, estetykę 
konstrukcji, czy i w jakim 
stopniu dany projekt może 
generować konfl ikty spo-
łeczne (zbliżenia do budyn-
ków, konieczne wyburzenia) 
oraz jakie może stwarzać 
problemy środowiskowe. I 
ostatecznie zaproponowa-
no, że najbardziej optymal-
nym będzie wariant IV, czy-
li budowa mostu łukowego 
z drogą dojazdową powstałą 
pomiędzy ulicami Staszica i 
Zygmunta Starego, z ronda-
mi po obu stronach rzeki i 
wylotem kilkadziesiąt me-
trów przed ulicą św. Brata 
Alberta. Cała konstrukcja 
miałaby ok. 85 metrów dłu-
gości. Na moście znalazłyby 
się dwie jezdnie po 3,5 me-
tra szerokości każda, dwu-
stronne chodniki, ścież-
ka rowerowa, oświetlenie. 
Wstępnie koszty inwestycji 
oszacowano na 28,5 mln zł 
netto. 

„Tak” dla wariantu nr IV
Ponieważ do prezentacji nie 
było żadnych uwag ani py-
tań, uznano, że wariant IV 
zyskał rekomendację rad-

nych i projektanci mogą pra-
cować nad bardziej szczegó-
łowymi rozwiązaniami. 

W   spot k a niu   w zię-
li udział m.in. starosta Jo-
lanta Gonta, wicestarosta 
Tadeusz Głuchowski, bur-
mistrz Piotr Osiecki ze swy-
mi zastępcami Markiem 
Fergińskim i Dariuszem 

Dobrowolskim, wójt gmi-
ny Sochaczew Mirosław Or-
liński, szefowie rad miasta i 
powiatu Sylwester Kaczma-
rek i Andrzej Kierzkowski, 
radni sejmiku Łukasz Go-
łębiowski i Adam Orliński, 
kierownicy   Powiatowego 
Zarząd Dróg, ZWiK. 

ZDANIEM PIOTRA OSIECKIEGO

ZDANIEM SYLWESTRA KACZMARKA

Dzisiejsze spotkanie to 
kolejny etap tworzenia 
pięknej historii współpracy 
trzech samorządów. Pra-
wie dwa lata temu pierwsze 
wspólne   pos iedzenie 
trzech rad - powiatu, miasta 
i gminy - miało dać odpo-
wiedź na pytanie, czy most 
jest potrzebny. Wspólnie 
wówczas zdecydowaliśmy, 
że przeprawa jest niezbędna i zawarliśmy stosowne 
porozumienie. Podejmowaliśmy tę decyzję transparentnie 
i teraz, w sposób równie transparentny, rozmawiamy o 
proponowanej lokalizacji. Firma Promost w sposób bardzo 
profesjonalny przeanalizowała różnego rodzaju kryteria, 
które należy uwzględnić, bo dla mnie, oprócz fi nansowych, 
równie ważne są kryteria społeczne. Zdajemy sobie spra-
wę, że nie uda się przeprowadzić tak dużej inwestycji bez 
ingerencji w istniejącą zabudowę. Na szczęście wariant 
rekomendowany przez projektantów i pozytywnie przyjęty 
przez zebranych na sali samorządowców, praktycznie 
nie przewiduje rozbiórek. Mimo to chcę powtórzyć słowa 
wypowiedziane przez panią starostę, że z każdym miesz-
kańcem, gdzie będzie jakieś oddziaływanie inwestycji 
na jego nieruchomość, będziemy rozmawiali i starali się 
zaspokoić jego oczekiwania. 

Pani starosta mogła i nadal 
może liczyć na wsparcie ze 
strony radnych miasta. Nie 
słyszałem dotychczas żad-
nych   krytycznych głosów, co 
oznacza, że zarówno radni 
poprzedniej jak i obecnej 
kadencji (pierwsze decyzje 
w tej sprawie zapadły na 
początku 2018 r. - red.) 
popierają dążenia trzech 
samorządów do budowy nowego mostu. Mamy świadomość, 
że choć liderem zadania jest samorząd powiatowy, to i miasto 
będzie w jakimś stopniu fi nansowało tę budowę. Myślę, że 
dzisiejsze spotkanie pokazało, że jesteśmy na „tak” i mocno 
kibicujemy powiatowi w jego działaniach. 
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Gdy 1 lipca 2013 roku usta-
wowo zobowiązano samo-
rządy do przejęcia odpowie-
dzialności za gospodarkę 
odpadami komunalnymi, 
założenia były idealistycz-
ne. Wszyscy mieszkańcy 
mieli uczciwie podać w de-
klaracji, ile osób zamiesz-
kuje pod danym adresem, a 
potem uczciwie płacić. Sys-
tem miał się bilansować, a 
konkurencja na rynku dą-
żyć do obniżenia, a nie pod-
wyższania cen. Tak miało 
być, tymczasem rzeczywi-
stość trzeszczy. 

Bez konkurencji
Założeniem reformy było sa-
mofi nansowanie gospodar-
ki odpadami, tj. wpłaty od 
mieszkańców miały pokry-
wać koszty. Niemal od razu 
okazało się, że to marzenie, 
bo gminy muszą do systemu 
dokładać. Miała być konku-
rencja pomiędzy fi rmami, a 
duże, wielomilionowe kon-
trakty zapewniać im spokoj-
ny rozwój. I tu założenia nie 
pokrywają się z faktami. Fir-
my niemal natychmiast po-
dzieliły się rynkiem i zaczę-
ły dyktować ceny. O ile w 
pierwszych przetargach or-
ganizowanych w 2013 i 2014 
roku o kontrakt biło się kilka 
podmiotów, teraz normą jest 
jedna oferta. To powszechne 
zjawisko w całym kraju, nie 
tylko na naszym lokalnym 
rynku. Gminy zszokowane 
stawkami, jakich życzą sobie 
przedsiębiorstwa śmieciowe, 
unieważniają postępowania, 
ale do kolejnych znowu przy-
stępuje tylko jedna, ta sama 
fi rma. Potentaci na rynku 
wiedzą, że remont drogi czy 
ocieplenie przedszkola moż-
na odłożyć, ale śmieci ktoś 
zabrać musi.

Ucieczka z systemu
Coraz więcej osób ucieka z 
systemu i albo wcale nie skła-
da deklaracji śmieciowej, 
albo składa deklarację kory-

gującą wykreślając z niej do-
mowników pod pozorem np. 
wyjazdu na studia lub do pra-
cy za granicę. Ustawodaw-
ca założył, że każdy miesz-
kaniec – podpisując się na 
deklaracji, że dane w niej za-
warte są zgodne z prawdą – 
zrobi to uczciwie. A tak nie 
jest, bo od kilku do kilku-
nastu procent mieszkańców 
produkuje śmieci i za ich od-
biór, transport oraz utylizację 
nie płaci wcale. 

- Rosnące stawki śmie-
ciowe niestety mogą po-
głębić to zjawisko. Im dro-
żej, tym większa pokusa, 
by uciec z systemu. I nieste-
ty gminy, mimo podejmo-
wanych działań, nie mają 
skutecznych narzędzi, by 
walczyć z tym zjawiskiem – 
mówi z-ca burmistrza Da-
riusz Dobrowolski. 

W gminach skok 
o kilkaset procent
Z jakimi problemami bo-
rykają się polskie samo-
rządy, widać jak na dłoni 
w naszym powiecie. Kilka 
miesięcy temu w Młodzie-
szynie opłaty wzrosły o 
100 procent, z 10 do 20 zł 
od osoby miesięcznie. Rad-
ni gminy, zaskoczeni wyni-
kiem przetargu, wystosowa-
li apel do władz centralnych 
i marszałka Struzika o pilne 
zmiany prawa i rozwiąza-
nie problemów dotyczących 
całego polskiego systemu 
śmieciowego. Podobny apel 
przyjęła rada gminy Socha-
czew.

Nowej fi rmy do prowa-
dzenia gospodarki śmiecio-
wej poszukiwała gmina Te-
resin. Przetarg ogłosiła pod 
koniec lipca 2019 r., na po-
czątek września wyznaczyła 
termin składania ofert i całe 
postępowanie unieważniła, 
gdy okazało się, że wpłynę-
ła tylko jedna oferta, a fi rma 
za wypełnienie zlecenia za-
żądała 5,1 mln zł, tymcza-
sem gmina miała na ten cel 
zabezpieczone 1,5 mln. Po-
nad trzy razy mniej! A war-
to przypomnieć, że jeszcze 

wiosną 2019 roku za śmie-
ci segregowane mieszkań-
cy Teresina płacili 9 zł mie-
sięcznie, od sierpnia już 
17 zł, zatem gdyby przyjąć 
stawki, jakie we wrześniu na 
stole położył oferent, opłata 
powinna wzrosnąć do 38 zł. 
Ale spodziewany skok cen i 
to w niedalekiej przyszłości, 
to nie jedyny problem tej 
gminy. W 2018 roku miesz-
kańcy zapłacili za zgod-
ne z prawem zagospodaro-
wanie ich śmieci 1,19 mln, 
tymczasem koszty wyniosły 
1,55 mln. System się nie bi-
lansuje, a to oznacza, że bra-
kująca kwota (ponad 360 
tys.  zł) musiała zostać po-
kryta z gminnego budżetu. 

10 procent 
poza systemem
W gminie Nowa Sucha na 
koniec 2018 roku zamiesz-
kiwało 6,6 tys. osób, na-
tomiast według danych z 
deklaracji śmieciowych – 
6,1 tys., czyli o 10 procent 
mniej. W raporcie o sta-
nie gminy wójt zwrócił na 
to uwagę, podobnie jak na 
jeszcze jeden element - pro-
blem z uzyskaniem wpłat 
od wszystkich mieszkań-
ców gminy. Ich zaległości 
sięgnęły wówczas 117 tys. zł.

W Brochowie miesz-
kańcy przez dłuższy czas 

Szukamy nowego operatora
30 kwietnia kończy się dwuletnia umowa z fi rmą Partner, a to oznacza, że ratusz musi wyłonić nowego operatora, który 
zadba o właściwy odbiór śmieci, ich transport oraz utylizację odpadów nienadających się do powtórnego przetworzenia. 
Nowa umowa ma być zawarta na czternaście miesięcy i obejmować okres od 1 maja 2020 do 30 czerwca 2021 roku. 

wiosną 2019 roku za śmie-
ci segregowane mieszkań-
cy Teresina płacili 9 zł mie-
sięcznie, od sierpnia już 
17 zł, zatem gdyby przyjąć 
stawki, jakie we wrześniu na 
stole położył oferent, opłata 
powinna wzrosnąć do 38 zł. 
Ale spodziewany skok cen i 
to w niedalekiej przyszłości, 
to nie jedyny problem tej 
gminy. W 2018 roku miesz-
kańcy zapłacili za zgod-

cieszyli się z atrakcyjnych 
stawek: 9,90 zł za odpady 
segregowane i 19 zł za nie-
segregowane. Po ostatnim 
przetargu opłaty skoczyły o 
sto procent. Na koniec 2018 
roku w gminie zameldowa-
nych było 4,3 tys. osób, a 
systemem objęto 4  tys. To 
oznacza, że także w tej gmi-
nie co dziesiąty mieszkaniec 
nie ma kosza i nie płaci za 
śmieci. W 2018 roku koszty 
obsługi systemu wyniosły 
629 tys. zł, wpływy 454 tys. zł, 
zatem z budżetu trzeba było 
dorzucić aż 175 tys. zł. 

W gminie Sochaczew 
systemem   gospodarowa-
nia odpadami komunalny-
mi objętych zostało 10,2 tys. 
mieszkańców. W 2018 roku 
do kasy gminy powinni oni 
wpłacić 1,4 mln zł, wpłynę-

ło zaś 1,3 mln, przy czym 
część tych pieniędzy to za-
ległości z poprzednich lat. 
Łącznie na koniec 2018 roku 
mieszkańcy byli winni gmi-
nie ok. 470 tys. zł. Do dłuż-
ników wysłano ponad ty-
siąc upomnień, a kilkunastu 
najbardziej opornych otrzy-
mało tytuły wykonawcze. 
Gmina nie kryje, że prowa-
dzi postępowania egzeku-
cyjne rozpoczęte już w la-
tach 2016–2017.

Z podobnymi problema-
mi na co dzień boryka się 
miasto, gdzie jeszcze trud-
niej zweryfi kować np. praw-
dziwość danych z deklara-
cji. 

- Sprawdzamy licz-
bę mieszkańców w syste-
mie meldunkowym, a tak-
że na etapie wydawania 

kart mieszkańca. Regular-
nie prosimy o skorygowa-
nie deklaracji, bo w rodzi-
nie pojawiło się dziecko, a 
pod danym adresem nadal 
zamieszkuje tylko mama i 
tata. Do spółdzielni miesz-
kaniowych i wspólnot mo-
żemy jedynie apelować, by 
sprawdzały faktyczną licz-
bę mieszkańców i składały 
nam deklaracje korygujące 
– mówi naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska 
UM Agnieszka Tomaszew-
ska.

Miasto też dopłaciło 
W Sochaczewie zmiana cen 
nastąpiła w połowie ubie-
głego roku, a dokonano jej 
po wielomiesięcznych ne-
gocjacjach prowadzonych z 
fi rmą Partner, rozpoczętych 

gm. Rybno
9,50 zł 
(umowa 

do marca)

gm. Młodzieszyn
20 zł 
(umowa 

do czerwca)

gm. Iłów
29 zł 

gm
. S

ochacze
w

28
 zł

 

m
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o 
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gm. Brochów
19 zł (umowa do marca)

Miesięczna opłata od mieszkańca za odpady segregowane 
w gminach powiatu sochaczewskiego

gm. Nowa Sucha
25 zł/ 31 zł 

(taniej przy kompostowaniu 
odpadów)

gm. Teresin
17 zł 

(umowa do kwietnia)

Mapa wyraźnie wskazuje, że tam gdzie ostatnio wybrano nowego operatora cena 
za odbiór śmieci segregowanych skoczyła do niemal 30 zł od mieszkańca
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Odbiór odpadów drożeje bo… 
Wpływ na to ma nie tylko rosnąca cena prądu czy 
wyższa płaca minimalna, ale też obowiązki wynikające 
z nowych przepisów choćby o wydzielaniu dodatkowej 
frakcji – bioodpadów. To oznacza nowe pojemniki lub 
worki na odpadki takie jak obierki, resztki jedzenia, 
gałęzie, skoszona trawa, liście, kwiaty. Ten koszt fi rmy 
wrzucają w oferty przetargowe. 
Od kilku lat gwałtownie rosną koszty składowania od-
padów przyjmowanych przez instalacje komunalne. W 
2016 i 2017 roku opłata środowiskowa wynosiła 74 zł od 
jednej tony odpadów przekraczających bramę instala-
cji, a obecnie to już 295 zł. Ten swego rodzaju podatek 
za korzystanie ze środowiska rośnie, bo Polska musi 
wypełnić zapisy dyrektyw unijnych o poziomie odzysku. 
W ubiegłym roku musieliśmy poddać recyklingowi 40 
proc. śmieci, w 2020 to już 50 proc. 
Każdy z nas ma wpływ na ostateczną cenę śmieci, bo 
główny koszt systemu to odpady zmieszane trafi ające 
do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych. Im więcej wysegregujemy, tym mniej 
fi rma zapłaci za składowanie niewysegregowanych 
odpadów. Podwyżki można zminimalizować znacznie 
ograniczając ilość śmieci zmieszanych trafi ających do 
koszy. 

w chwili, gdy operator za-
groził zejściem z rynku, je-
śli miasto nie podniesie mu 
wynagrodzenia. Od sierp-
nia to 19 zł od osoby. 

- Byłyby 24 złote, gdyby 
nie dopłata z budżetu. Na 
wniosek burmistrza rad-
ni zgodzili się na rok zawie-
sić program „Drogi zamiast 
błota” i odłożone na ten cel 
pieniądze, czyli prawie pół 
miliona, przeznaczyli na 
zniwelowanie skutków pod-
wyżki – przypomina wice-
burmistrz. 

Łącznie do systemu do-
łożono ponad milion, bo 
nowe stawki weszły w ży-
cie w wakacje, a ugoda z fi r-
mą Partner obowiązuje od 1 
kwietnia 2019 roku. Od tego 
dnia co miesiąc ratusz prze-
lewa na jej konto nie 420, ale 
630 tysięcy zł. 

Segregowanie 
obowiązkowe 
dla wszystkich
W   Polsce   obowiązkowo 
musimy segregować od-
pady i Sochaczew właśnie 
przygotowuje się do wpro-
wadzenia systemu dzielenia  
odpadów na pięć frakcji: 
bioodpady, plastik i metal, 
papier, szkło, odpady zmie-
szane. Ma on zacząć obo-
wiązywać od chwili wyło-
nienia nowego operatora, 
czyli najprawdopodobniej 
od maja 2020 roku. 

Nacisk na dzielenie od-
padów na nadające się do 
ponownego przetworzenia 
i zmieszane jest tak duży, 

że sejm postanowił skoń-
czyć z deklaracjami o nie-
segregowaniu. Nowe prze-
pisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku mó-
wią, że wszyscy będą trak-
towani jako segregujący 
odpady i nie będzie możli-
wości deklarowania przez 
właścicieli nieruchomości, 
że nie segregują śmieci. Za-
tem od maja br. każdy so-
chaczewianin będzie mu-
siał dzielić śmieci na pięć 
frakcji. Jeśli tego nie robi, 
a fi rma odbierająca odpady 
stwierdzi, że posegregowa-
no je niewłaściwie, ratusz 
będzie musiał takiej rodzi-
nie czy wspólnocie miesz-
kaniowej naliczyć podwyż-
szoną opłatę. Stanowi ona 
dwukrotność stawki pod-
stawowej. Jeśli dziś stawka 
podstawowa w Sochacze-
wie to 19 zł, podwyższona 
wyniesie 38 zł/osoby. 

- Oczywiście każdy 
przypadek będzie analizo-
wany indywidualnie. To 
dla polskich rodzin wielka 
zmiana i potrzeba nam nie-
co czasu na naukę, na wdro-
żenie systemu, wypracowa-
nie mechanizmów kontroli. 
Nikomu nie zależy na ka-
raniu, ale przede wszyst-
kim na edukacji, sprawnym 
i spokojnym wprowadze-
niu obowiązku nałożone-
go przez ustawodawcę na 
wszystkich, którzy produ-
kują odpady, czyli każdego 
z nas – podsumowuje Da-
riusz Dobrowolski. 

Jak informuje prezes ZWiK 
Magdalena Kaczorowska, 
radiowe odczyty weszły w 
II strefę obejmującą osie-
dle Malesin, w tym ulice 
Kościńskiego, Sucharskie-
go, Inżynierską, Jana III So-
bieskiego, gen. Stanisława 
Roweckiego, gen. Tadeusza 
Maczka, Kawalerzystów i 
15 Sierpnia. Na koniec 2019 
roku w tej strefi e odczyty-
wano stan 261 wodomierzy. 
Sukcesywnie na tym ob-
szarze zamontowanych bę-
dzie jeszcze około 270 wo-
domierzy umożliwiających 
zdalny odczyt. Na koniec 
minionego roku stany licz-
ników drogą radiową ZWiK 
sprawdzał na osiedlach Kar-
wowo i Malesin, oraz w uli-
cach przyległych. Łącznie to 
prawie 1390 odczytów.

ZWiK zachęca swo-
ich klientów do korzystania 
z elektronicznego systemu 
przekazywania faktur oraz 
elektronicznego Biura Ob-
sługi Klienta (obecnie korzy-
sta z niego ponad 530 klien-
tów). Pozwala to na znaczne 

skrócenie czasu oczekiwa-
nia na fakturę oraz ułatwia 
ZWiK ich dystrybucję. E-
-faktura wysyłana jest na ad-
res e-mail podany w oświad-
czeniu zawierającym zgodę 
na wystawienie i przesyłanie 
faktur w formie elektronicz-
nej. Informacje o jej wysła-
niu przekazywane są rów-
nież w formie SMS na numer 
telefonu podany w oświad-
czeniu. Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta umożliwia 
odbiorcom usług bieżący 
monitoring zużycia mediów 
oraz elektroniczne podawa-
nie informacji dotyczących 
odczytów w szczególności 
wodomierzy do podlewania. 
W celu podpisania stosow-
nych oświadczeń ZWiK za-
prasza do swej siedziby przy 
ul. Rozlazłowskiej 7.

Spółka przypomina tak-
że, że w rejonach, gdzie pro-
wadzone są miesięczne od-
czyty radiowe, a klienci 
posiadają oddzielne wodo-
mierze na wodę bezpowrot-
nie zużytą, konieczne jest 
systematyczne podawanie 

ich stanów, wraz z danymi 
odbiorcy (imię nazwisko, 
adres lub nr wodomierza 
do podlewania). Mieszkań-
cy strefy obejmującej Kar-
wowo, Gawłowską, Płoc-
ką i Rozlazłowską powinni 
to zrobić do 25 dnia każde-
go miesiąca, a mieszkańcy 
osiedla Malesin do ostatnie-
go dnia miesiąca. Odczyty 

przekazujemy za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 
pisząc na adres: stan.wodo-
mierza@zwik.sochaczew.pl, 
w formie SMS na tel. kom. 
506-808-639, za pośrednic-
twem e-BOK. Mając te dane 
ZWiK pomniejszy na ra-
chunku ilość odprowadza-
nych ścieków o wodę bez-
powrotnie zużytą. (opr. daw)

Prawie półtora tysiąca 
zdalnych odczytów
Poszerzenie obszarów naszego miasta, gdzie odczyt wodomierzy odbywa się 
metodą radiową, a faktury wystawiane są w miesięcznym okresie rozliczeniowym, 
postępuje zgodnie z planem. Pierwsze było osiedle Karwowo z ulicą Gawłowską, 
Płocką i Rozlazłowską, teraz zdalny odczyt prowadzony jest też w Malesinie.

INSTRUKTOR/KA PARKU LINOWEGO – obiekty przy ul. Chopina 101
Zakres Obowiązków:
- ścisłe przestrzeganie zasad regulaminu parku 
linowego
- szkolenia dla klientów parku linowego z zakresu jak 
poruszać się po parku, jak korzystać z atrakcji
- działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
klientom i egzekwowanie od klientów regulaminu 
obowiązującego na terenie parku
- ratownictwo i ewakuacja klientów
- informowanie klientów o ofercie parku
- sprzedaż biletów i obsługa kasy fi skalnej

Wymagania:
- odpowiedzialność/rzetelność
- otwartość na ludzi/komunikatywność/łatwość w 
nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych
- umiejętność pracy w zespole

- dyspozycyjność
- bardzo dobra kondycja fi zyczna (brak lęku wysokości)

Oferujemy:
- pracę sezonową od maja do października
- profesjonalne szkolenie z zakresu technik linowych
- wynagrodzenie wg stawki godzinowej
- pracę zmianową z ewentualną możliwością dostoso-
wania się do innych zajęć pracownika
- badania wysokościowe

Forma kontaktu:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
wraz ze zdjęciem na adres mailowy mosir@mosir.
sochaczew.pl lub osobiście w sekretariacie MOSiR 
na Pływalni Orka, ul. Olimpijska 3. Informacje pod 
numerem telefonu 667 080 171.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie poszukuje 
kandydatów na stanowisko:

OGŁOSZENIE



28 stycznia 2020  nr 2 (1353)8
SOCHACZEWSKA

POWIAT

Ta ważna umowa zawar-
ta między władzami samo-
rządu powiatowego a wy-
konawcą została podpisana 
w środę, 15 stycznia w Sta-
rostwie Powiatowym w 
Sochaczewie. W imieniu 
władz powiatu podpisy na 
dokumencie złożyli: Jolan-
ta Gonta, starosta socha-
czewski wraz z Tadeuszem 
Głuchowskim, wicestarostą 
i Teresą Pawelak, skarbnik 
powiatu. Po stronie wyko-
nawcy umowę podpisywał 
Wiesław Radziejowski. W 
tym ważnym dla społecz-
ności szkoły momencie 
uczestniczyli także Maciej 
Małecki, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych oraz Urszu-
la Opasiak, dyrektor Powia-
towego Zespołu Edukacji i 
Dariusz Miłkowski, dyrek-
tor LO im. F. Chopina.

Boisko   wielofunkcyj-
ne do piłki ręcznej i siatko-
wej będzie miało następu-
jące wymiary płyty - 21x42 
m, zaś znajdujące się obok, 
do piłki nożnej będzie mia-
ło wymiar płyty 30x62 m. 
To pierwsze będzie o na-
wierzchni   poliuretanowej 
do gier zespołowych, zaś 
drugie wykonane zostanie 
z trawy syntetycznej. Do-
datkowo wokół znajdzie się 
nowe ogrodzenie, chodni-
ki a także obiekty małej in-
frastruktury jak ławki, ko-
sze, stojaki na rowery oraz 
piłkochwyty. Jak dodał dy-
rektor LO, zostało też wy-
odrębnione miejsce na si-
łownię zewnętrzną, która 
ma powstać w ramach Po-
wiatowego Budżetu Obywa-
telskiego.

O znaczeniu i randze tej 
inwestycji mówił obecny na 
spotkaniu Maciej Małecki. - 
Cieszę się bardzo, że docze-
kaliśmy chwili, kiedy przy 
Liceum Chopina powsta-
je kompleks boisk. Szkoła 
bardzo tego potrzebowała. 

To jest dobry dzień nie tyl-
ko dla społeczności liceum, 
ale dla całej ziemi socha-
czewskiej, bo szkoła kilka-
dziesiąt lat czekała na to bo-
isko. Mam takie życzenie, 
by mogli korzystać z niego 
również mieszkańcy, by te 
obiekty sportowe, które po-
wstają przy naszych szko-
łach, jak np. modernizowa-
ne boisko przy Ogrodniku, 
czy budowany stadion w So-
chaczewie cały czas tętniły 
życiem. Dla mnie, jako po-
sła ziemi sochaczewskiej to 

jest kolejny ważny moment 
inwestycyjny. Jako absol-
went „Chopina” jestem dziś 
bardzo szczęśliwy, to krok 
do zbudowania nowocze-
snego kompleksu sportowe-
go przy mojej dawnej szkole. 
W jednym miejscu spotka-
ły się pieniądze samorzą-
du powiatowego i polskie-
go rządu, które przekazał 
minister sportu i turysty-
ki Witold Bańka. To kolejna 
inwestycja wspierana znacz-
ną rządową dotacją na zie-
mi sochaczewskiej. Cel jest 

taki, by z tego obiektu ko-
rzystało jak najwięcej dzie-
ci i młodzieży. Znając pasję 
do sportu i talenty organi-
zacyjne dyrektora Miłkow-
skiego, jestem przekonany, 
że ten obiekt będzie wyko-
rzystany na sto procent. 

W podobnym tonie wy-
powiadała się starosta Jolan-
ta Gonta, która, tak jak po-
seł Małecki, jest absolwentką 
tej szkoły. - Inwestycja jest 
dla nas bardzo ważna, dla ca-
łej oświaty, liceum, ale i spo-
łeczności miasta oraz po-

wiatu. Chcieliśmy, by nowy 
obiekt służył przede wszyst-
kim uczniom, ale też po lek-
cjach, by mogli korzystać 
z niego mieszkańcy, kluby 
sportowe, by mogły tu odby-
wać się zawody międzyszkol-
ne. Chcemy, by był to obiekt 
otwarty i dostępny dla każde-
go. Bardzo jesteśmy wdzięcz-
ni ministrowi Maciejowi Ma-
łeckiemu za pomoc, bo ta 
inwestycja nie byłaby reali-
zowana w takim tempie i w 
takim zakresie, gdyby nie 
wsparcie oraz zaangażowa-
nie naszego posła, chodzi tu 
głównie o pozyskanie środ-
ków z budżetu krajowego. 
Każdy z państwa, kto dziś 
zasiada przy tym stole, nie 
znalazł się tu przypadkowo. 
Wniósł znaczny wkład w re-
alizację tej inwestycji - zazna-
czyła na koniec starosta.

Słowa   podziękowania 
skierował też Dariusz Mił-
kowski, dyrektor LO im. F. 
Chopina. - W imieniu ca-
łej społeczności szkolnej - 
uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców chciałbym podziękować 
ministrowi Maciejowi Ma-
łeckiemu za zaangażowanie 
i przygotowanie tego pro-
jektu, ale też chciałbym po-
dziękować staroście Jolan-
cie Gonta i wicestaroście 
Tadeuszowi Głuchowskie-
mu oraz Zarządowi Powia-
tu i wszystkim radnym. Ta 
inwestycja jest niezmiernie 
ważna, zaplanowana bardzo 
dobrze. Jestem przekonany, 
że społeczność naszej szko-
ły będzie czerpać z niej naj-
większe korzyści.

Warto nadmienić, iż fi r-
ma RAD-BUD ma doświad-
czenie w budowie tego typu 
obiektów sportowych. Re-
alizuje inwestycje od 1997 
roku, m.in. w rejonie kie-
leckim, świętokrzyskim, ale 
i w pobliskim Łowiczu czy 
Łyszkowicach. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Ruszamy z budową boiska 
w LO im. F. Chopina
Już w najbliższym czasie powinny się rozpocząć roboty związane z wyczekiwaną inwestycją - przebudową boiska wielofunkcyjnego 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie. Zadanie, którego wartość przekracza 1 300 000 zł, 
realizowane będzie przez fi rmę RAD-BUD z Radomia i, jak zapewnia jej właściciel, jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, 
inwestycję, której zakończenie przewidziane jest w umowie na wrzesień br., uda się ukończyć już w czerwcu tego roku.

Płyta boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkowej (kolor pomarańczowy) będzie miała wymiar - 21x42 m, 
zaś znajdującego się obok, do piłki nożnej (kolor zielony) 30x62 m

Sochaczewska Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej wzbogaciła się o 
cztery komplety ubrań spe-
cjalnych oraz pompę do cieczy 
ropopochodnych. Starostwo 
Powiatowe w Sochaczewie 
pozyskało na ten cel środki w 
ramach Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w War-
szawie.

Zakup pozwoli na szybsze 
i sprawniejsze prowadzenie 
akcji ratowniczych, szcze-
gólnie podczas zdarzeń w 
transporcie drogowym i 
kolejowym. Pompa posłu-
ży do sprawnego wypom-
powania paliwa, np. ole-
ju napędowego lub innych 
płynów eksploatacyjnych z 
uszkodzonych - przecieka-
jących baków i zbiorników. 
W znaczący sposób ogra-
niczy to ilość substancji ro-
popochodnych, jakie mogą 
dostać się do gleby ze zbior-
ników   pojazdów.   Nowe 
ubrania znacznie poprawią 
bezpieczeństwo i komfort 
pracy strażaków. Są one bo-
wiem odporne na tempera-
turę nawet kilkuset stopni.

Sochaczewska straż od-
notowuje coraz więcej zda-
rzeń. O ile od 2010 do 2016 
roku liczba ta wahała się w 
granicach 1300-1400 rocz-
nie, to w 2018 było to już bli-
sko 1700 zdarzeń, a w 2019 
o 50 więcej. Około 60% to 
wyjazdy do miejscowych 
zagrożeń, czyli tych, któ-
re nie są pożarami, a któ-
re wymagają działań straży 
pożarnej. Głównie to wy-
padki samochodowe, dzia-
łania związane z usuwa-
niem skutków wichur czy 
ulew. 

Opr. sos

Nowy sprzęt 
dla strażaków
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Po d c z a s    p r z e s z u k a n i a 
domu i pomieszczeń go-
spodarczych na posesji 
30-latka, policjanci zna-
leźli trzy jednostki broni 
i ponad 200 sztuk amuni-
cji. Mężczyzna usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu do 8 
lat pozbawienia wolności.

W ubiegłym tygodniu 
policjanci weszli na te-
ren posesji   30-letnie-
go   mieszkańca gminy 
Młodzieszyn. Munduro-
wi   podejrzewali, że może 
mieć on związek z włama-
niami, do których doszło 
w ostatnim czasie.

Podcz as    prz eszu k a-
nia domu i pomieszczeń 
gospodarczych policjan-

ci znaleźli broń palną dłu-
golufową, broń długą z 
celownikiem optycznym 
oraz jeszcze jedną strzel-
bę. Oprócz tego, mundu-
rowi znaleźli ponad 200 
sztuk amunicji różnego 
kalibru.

Broń i naboje zostały 
zabezpieczone.   Mieszka-
niec gminy Młodzieszyn 
został doprowadzony do 
Prokuratury Rejonowej w 
Sochaczewie, gdzie usły-
szał już zarzut posiada-
nia broni bez wymagane-
go   pozwolenia. Przyznał 
się do popełnionego czy-
nu. Grozi mu do 8 lat po-
zbawienia wolności.

KPP Sochaczew

Mały arsenał broni 
pod Młodzieszynem

Sochaczewscy policjanci 
zabezpieczyli kilka tysięcy 
sztuk papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. Mło-
dy mieszkaniec Żyrardowa 
przechowywał je w Teresi-
nie.

Funkcjonariusze   ustalili, 
że w Teresinie sprzedawa-
ne są wyroby tytoniowe bez 
polskich znaków akcyzy. W 
poniedziałek 20 stycznia 
wkroczyli na posesję, gdzie 
według ich ustaleń można 
było je nabyć. Na miejscu za-
stali 19-letniego mieszkańca 
Żyrardowa. W trakcie prze-
szukania zabezpieczyli kil-

ka tysięcy sztuk papierosów 
bez polskich znaków akcyzy, 
które były zapakowane w fo-
liowe torebki z zamknięciem 
strunowym.

Jak wynika z dotychczaso-
wych ustaleń policji, papiero-
sy były sprzedawane w cenie 
znacznie niższej  niż sklepowa i 
można było je nabyć na sztuki.

Co ciekawe rok temu 
policjanci zabezpieczyli do-
kładnie w tym samym miej-
scu podobną ilość „lewych” 
papierosów i prawie 2 ty-
siące złotych pochodzących 
prawdopodobnie z prze-
stępczego procederu. Wte-
dy zatrzymany został 27-la-
tek, również mieszkaniec 
Żyrardowa.

Na obecną chwilę 19-let-
ni żyrardowianin ma odpo-
wiadać za przechowywa-
nie papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Za czyn ten 
grozi wysoka grzywna. 

(seb)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Pierwszy z mężczyzn to 
32-letni były pracownik kan-
celarii adwokackiej w So-
chaczewie. W 2017 roku wy-
myślił sobie alternatywną 
tożsamość i zaczął rozsyłać 
nieprawdziwe informacje do-
tyczące jego miejsca pracy 
do różnych instytucji, w tym 
do Inspekcji Pracy, czy nawet 
Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści.   Sprawiło to, że jego praco-
dawca musiał wyjaśniać licz-
ne nieporozumienia, takie jak 
rzekomy brak apteczki, ogrze-
wania w pomieszczeniach 
pracowników, czy leżąca w 
jego skóra dzika, nie poddana 
odpowiednim badaniom. Po-
dejrzany m.in. w poczcie elek-
tronicznej wysłanej do insty-
tucji sprawujących pieczę nad 
należytym wykonywaniem 
zawodu adwokata, fałszywie 
oskarżył pracodawcę o prze-
winienie dyscyplinarne, któ-
rego w rzeczywistości ten nie 
popełnił, a także rozsyłał nie-
prawdziwe wiadomości na te-
mat jego działalności zawodo-
wej.

32-latek miał przy tym do-
stęp do informacji objętych ta-
jemnicą adwokacką. Zdaniem 
prokuratury, dysponując tą 
wiedzą podszył się pod kobie-

tę i ujawnił dane osobowe oraz 
adresowe dwojga klientów 
kancelarii, wysyłając je do róż-
nych instytucji państwowych. 

Prokuratura ubrała po-
stępowanie   nieuczciwego 
pracownika kancelarii w kil-
ka zarzutów. Jest podejrzany 
o stalking, ujawnienie infor-
macji objętych tajemnicą ad-
wokacką, fałszywe oskarże-
nie a także podstępne zabiegi 
polegające na podszywaniu 
się za fi kcyjne osoby i wysy-
łaniu nieprawdziwych infor-
macji. Za popełnione prze-
stępstwa grozi mu teraz do 3 
lat więzienia.

O drugim z mężczyzn 
było już swego czasu głośno, 
kiedy okazało się, że fi rma, w 

której był głównym udziałow-
cem i która miała świadczyć 
usługi polegające na pośred-
niczeniu w uiszczaniu rozma-
itych opłat, nagle wyparowa-
ła razem z pieniędzmi, które 
wpłacili klienci i które mia-
ły być przeznaczone m.in. na 
opłacenie rachunków. 

Jak się okazuje, 33-latek naj-
wyraźniej nadal para się nie-
uczciwymi praktykami. Po-
dejrzany jest o przedłożenie 
pracownikom banku doku-
mentów, w tym sprawozdań fi -
nansowych, poświadczających 
nieprawdę. Dokumenty te były 
na tyle dobrze spreparowane, że 
na ich podstawie uzyskał kre-
dyt oraz faktoring (usługa opła-
cania przez bank faktur, które 

mężczyzna wystawiał swoim 
klientom). Tym samym dopro-
wadził bank do niekorzystne-
go rozporządzenia mieniem w 
kwocie ponad 900 tys. zł. 

Kiedy sprawa wyszła na 
jaw, został zatrzymany i do-
prowadzony do Prokuratury 
Okręgowej w Płocku, gdzie 
usłyszał zarzut. Po zapo-
znaniu się z zebranym ma-
teriałem dowodowym sąd 
zdecydował o zastosowaniu 
wobec podejrzanego dozoru 
policji. Wydał mu także za-
kaz opuszczania kraju i zo-
bowiązał do wpłacenia po-
ręczenia majątkowego. Za 
popełnione   przestępstwo 
mężczyźnie grozi do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Aresztowali nielegalne papierosy

Wykształceni przestępcy
Nie będzie niczym odkrywczym, jeśli napiszemy, że skłonność do łamania prawa 
zdarza się niezależnie od statusu społecznego. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach 
sochaczewska policja miała do czynienia z dwoma przypadkami, w których osoby 
wykształcone i dobrze sytuowane weszły w poważny konfl ikt z prawem.

Trwają poszukiwania Pio-
tra Pietrzaka. 31-latek 
ostatni raz widziany był 
gdy w czwartek 23 stycz-
nia wychodził z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 przy ul. 
Poprzecznej. 

Około godziny 8:20, po od-
prowadzeniu dziecka do 
placówki, mężczyzna wsiadł 
do dostawczego volkswa-
gena T4, który odnalezio-
no 25 stycznia w Wyszogro-
dzie. Ponieważ samochód 
był zaparkowany nieopo-
dal Wisły, służby ratowni-
cze przeszukały rzekę i linię 
brzegową w kierunku wsi 
Drwały oraz sam teren Wy-
szogrodu. W akcję zaanga-
żowały się również zastępy 
ochotniczych straży pożar-
nych. Nie natrafi ono jednak 
na żaden ślad. 

Sochacz ew ia ni n   ma 
około 185 cm wzrostu, 
ciemne włosy i niebieskie 
oczy. Ubrany był w grana-
tową kurtkę i spodnie typu 

bojówki oraz czarne buty. 
Osoby, które mogą się przy-
czynić do ustalenia miejsca 
jego pobytu proszone są o 
kontakt z najbliższym po-
sterunkiem policji lub nu-
merami telefonów: 514-
043-447, 504-352-992 oraz 
112. 

(ap)

Zaginął Piotr Pietrzak
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„Sochaczew od(Nowa)” - muzeum, 
bulwary i kawiarnia nad Bzurą

2019 - 10,2 mln zł, 2018 - 4,8 mln zł
Projekt składał się z trzech elementów: termomodernizacji budyn-
ku muzeum ziemi sochaczewskiej, budowy bulwarów rekreacyj-
nych nad Bzurą oraz przystani kajakowej wraz z kawiarnią. Budowa 
przystani zakończyła się w listopadzie 2019 roku. Powstał dwukon-
dygnacyjny budynek z pomieszczeniami na kajaki oraz kawiarnią 
ze stumetrową salą konsumpcyjną, barem i tarasem wychodzącym 
w stronę rzeki. Pierwszą kawę wypijemy tam wiosną br. 

Modernizacja stadionu miejskiego 

2020 - 860 tys. zł, 2019 - 5,4 mln zł, 2018 - 2,9 mln zł
Wystartowała w 2018 roku od budowy zadaszonej trybuny dla bli-
sko tysiąca kibiców. W minionym roku, w ramach II etapu, ruszyła 
budowa płyty głównej boiska, 400-metrowej bieżni z elektronicz-
nym pomiarem czasu i odwodnieniem. Do końca czerwca obiekt 
zyska też infrastrukturę do uprawiania lekkiej atletyki, m.in. wspo-
mnianą już okalającą pole gry bieżnię, rzutnię do miotania kulą i 
skocznię do skoku w dal. Całość uzupełnią chodniki, oświetlenie, 
nowa brama. 

„Sochaczewski Eko-bus”
2020 - 7,7 mln zł, 2019 - 3,3 mln zł
Ten projekt również składa się z kilku elementów, a więk-
szość z nich już wdrożono - powstała ścieżka rowerowa łą-
cząca trasę dla jednośladów na moście i tą w ulicy Staszica, 
zamontowano stojaki rowerowe, nowe wiaty przystankowe, 
stanęło pięć elektronicznych tablic wyświetlających rozkład 
jazdy oraz dwa biletomaty. Jesienią minionego roku tabor 
ZKM wzmocniły dwa fabrycznie nowe autobusy. Najważ-
niejszy element „Eko-busa” jeszcze jednak przed nami. To 
dostawa trzech autobusów elektrycznych, a te mają przyje-
chać do nas do końca kwietnia.
Modernizacja oświetlenia w ulicy Chopina
2019 - 500 tys. zł
Przez niemal cały 2019 rok trwał remont wojewódzkiej ul. Chopi-
na, na odcinku od ronda w Chodakowie do torów kolejki wąskoto-
rowej. Modernizacja drogi przebiegała na zlecenie Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich i kosztowała blisko 11 mln zł. Nasz 
samorząd partycypował w kosztach tj. zapłacił za przygotowanie 
dokumentacji projektowej i przeznaczył pół miliona złotych na bu-
dowę oświetlenia.

Amfi teatr wraz z widownią na podzamczu

2020 - 11,8 mln zł, 2019 - 2,5 mln zł
To ogromne przedsięwzięcie rozłożono na dwa sezony budowal-
ne. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2019 od zburzenia starej, pa-
mietającej jeszcze czasy PRL muszli koncertowej. Amfi teatr ma 
mieć 6 m wysokości, a po jego dachu przebiegnie ścieżka spacero-
wa prowadząca od strony ulicy Traugutta w kierunku bulwarów. 
Do dyspozycji artystów oddana zostanie m.in. scena o powierzch-
ni ok. 360 mkw., garderoby, sanitariaty. Z kolei na widowni znaj-
dzie się prawie 900 miejsc siedzących zorganizowanych w osiem 
rzędów, podzielonych na pięć sektorów. Nowy obiekt ma powstać 
do jesieni br.

Park linowy w Chodakowie

2019 - 545 tys. zł
To jeden ze zwycięskich projektów szóstej edycji Socha-
czewskiego Budżetu Obywatelskiego. Budowa parku za-
kończyła się pod koniec października ub. roku, obiekt zo-
stał odebrany i ruszy wiosną 2020. Obecnie korzystać 
można jedynie z linowego parku zabaw dla dzieci, położo-
nego tuż nad ziemią, gdzie nie jest wymagane podpinanie 
lin asekuracyjnych. Nad bezpieczeństwem użytkowników 
dwóch tras znajdujących się od dwóch do sześciu metrów 
nad ziemią czuwać będą odpowiednio wyszkoleni instruk-
torzy. MOSiR ogłosił właśnie nabór chętnych. 

Modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101
2020 - 600 tys. zł
To zwycięski projekt Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Zakłada m.in: postawienie nowego ogrodzenia z bramą i furtką, 
odtworzenie trybuny po wschodniej stronie boiska, remont kasy 
biletowej, modernizację bramy wjazdowej, zakup profesjonalnego 
wózka do malowania linii na murawie, utwardzenie kostką wjaz-
du na teren stadionu oraz stworzenie miejsc parkingowych (ok. 600 
m kw.).

Rozwój systemów gospodarowania
wodami opadowymi 

2019 - 318 tys. zł, 2020 - 4,7 mln zł
W ramach tego projektu w ubiegłym roku kupiono nowy pojazd 
do utrzymania zieleni (deszczówka ma służyć do podlewania par-
ków i mycia ulic), a wkrótce ruszy budowa kanalizacji i zbiornika 
retencyjnego na deszczówkę w Chodakowie. Na zakres prac złożą 
się m.in. naprawa i dobudowa sieci kanalizacji deszczowej o długo-
ści prawie 1,1 km w ulicach Parkowej, Grunwaldzkiej, Topolowej i 
Ogrodowej oraz budowa zbiornika zbierającego wodę z tych ulic. 
Żelbetowy zbiornik ma mieć 578 m3 pojemności. Termin wykona-
nia prac wyznaczono na 30 września br.

Przebudowa ul. 15 Sierpnia (etap I)
2020 - 1,97 mln zł, 2019 - 2,73 mln zł
Realizacja tego przedsięwzięcie będzie kosztować w sumie 4.57 mln 
zł, z czego 60 proc. (2,72 mln zł) to pieniądze pozyskane z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą 
a roboty budowalne powinny się rozpocząć wczesną wiosną. W ra-
mach I etapu wyremontowany zostanie odcinek trasy między LO 
Chopina a ulicą Broniewskiego. Drugi etap blisko kilometrowego 
odcinka od ul. Broniewskiego do obwodnicy, miasto planuje wy-
konać w 2021 roku. Nasz wniosek o dotację trafi ł już na listę reko-
mendowanych do dofi nansowania. Ostateczną listę musi zatwier-
dzić premier.

Wymiana pieców węglowych 
na ekologiczne źródła ciepła

2020 - 1,7 mln zł
Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę 
urządzeń grzewczych w Sochaczewie” obejmie 59 rodzin z terenu 
miasta, w imieniu których samorząd złożył wniosek o dofi nanso-
wanie unijne. Uzyskana dotacja to 1,16 mln zł, czyli niemal 70 proc. 
wydatków. Pozostałą kwotę wezmą na siebie rodziny uczestniczą-
ce w projekcie. Stare „kopciuchy” zastąpią piece na gaz w 57 budyn-
kach oraz piece na pelet w dwóch budynkach. Zainstalowane zo-
staną czujniki czadu, a w ośmiu miejscach przewidziane jest także 
przeprowadzenie termomodernizacji.

Opr. Maciej Frankowski

Prawie 60 milionów w dwa lata
W minionym roku sochaczewski samorząd zainwestował 28 mln zł, a większość tej kwoty to pieniądze zdobyte dzięki udanym startom w konkursach unijnych i rządowych. W tym roku nakłady na inwestycje 

wzrosną do 31,5 mln zł, z czego blisko 25 mln zł to pieniądze pozyskane z zewnątrz. Część zadań już ukończono, niektóre są w trakcie, a nie brak i takich, które dopiero wystartują w 2020. Oto dziesięć 
największych inwestycji prowadzonych przez nasz samorząd w minionym roku i zaplanowanych do wykonania w bieżącym.
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Fundacja na rzecz ochrony praw 
zwierząt „NERO”
KRS: 000317840
Celem fundacji jest rozległa działal-
ność charytatywna i edukacyjna w 
zakresie opieki i pomocy zwierzętom 
bezdomnym, porzuconym i okrutnie 
traktowanym, opieka nad zwierzętami 
porzuconymi w domu tymczasowym 
zorganizowanym na terenie siedziby 
fundacji oraz w zaprzyjaźnionych do-
mach tymczasowych. 

Fundacja na rzecz Ochrony Praw 
Zwierząt Kundelek Iłów
KRS: 0000574797
Organizacja ratująca zwierzęta, cho-
re, porzucone i zapomniane. Przygo-
towuje psy do życia w rodzinie, uczy 
podstawowych zasad, prowadzi akcję 
adopcji bezpańskich zwierząt.

Fundacja Pomocy Osobom 
z Chorobą Alzheimera Kuznocin
KRS: 0000005220
W szeroko pojętej działalności statu-
towej mieści się wszelka pomoc cho-
rym na Alzheimera, ich rodzinom i 
opiekunom. W szczególności mowa tu 
o grupie wsparcia, poradnictwie, edu-
kacji społeczeństwa, terapii, pielęgna-
cji i rehabilitacji chorych.

Fundacja Radia Niepokalanów
KRS: 0000332816
Celem fundacji jest m.in. promocja 
wartości chrześcijańskich w środkach 
społecznego przekazu oraz inspiro-
wanie działalności służącej ulepsza-
niu świata komunikacji społecznej w 
oparciu o wartości humanistyczne i 
polską tradycję.

Hufiec ZHP Sochaczew
KRS: 0000291419
1 procent podatku przekazany na 
Hufi ec ZHP Sochaczew wspomo-
że wychowanie harcerzy zgodnie z 
wartościami zawartymi w Prawie Har-
cerskim, pozwoli na realizację progra-
mu wychowawczego, który od ponad 
stu lat jest sprawdzoną metodą kształ-
towania młodych ludzi. 

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym 
„Z Sercem do Wszystkich”
KRS: 0000293143
Stowarzyszenie zajmuje się organizo-
waniem pomocy osobom niepełno-
sprawnym fi zycznie, intelektualnie, do-
tkniętym dysfunkcjami społecznymi z 
powodu bezrobocia, bezdomności, uza-

leżnień, choroby psychicznej. Stowarzy-
szenie wspiera inicjatywy o charakterze 
terapeutycznym i samopomocowym. 

Porozumienie Organizacji 
Pozarządowych Powiatu 
Sochaczewskiego
KRS: 0000487697
Jest związkiem stowarzyszeń, działa 
na rzecz organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu sochaczewskiego, 
szkoli, edukuje, organizuje coroczne 
zjazdy NGO, konkursy grantowe dla 
lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz grup nieformalnych.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Potrzebującym „Przystań”
KRS: 0000103973
Prowadzi w Chodakowie świetlicę 
środowiskową z elementami socjote-
rapii – placówkę wsparcia dziennego 
dla uczniów z trudnych wychowaw-
czo rodzin. Popołudniami w świetli-
cy „Kleks” dzieci mogą odrobić lekcje, 
coś zjeść, pograć z przyjaciółmi itp. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II Stopnia w Sochaczewie
KRS: 0000112347
Zrzesza osoby, którym szczególnie za-
leży na umuzykalnieniu społeczeństwa, 
wspiera działalność artystyczną i pe-
dagogiczną sochaczewskiej szkoły mu-
zycznej, pomaga w zakupach instru-
mentów, prowadzi kursy nauki gry na 
instrumentach dla osób dorosłych itd. 

Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Sochaczewie
KRS: 0000290625
Celem stowarzyszenia jest przywróce-
nie osób starszych do systemu kształ-
cenia, aktywizacja intelektualna, 
psychiczna i fi zyczna słuchaczy, pro-
pagowanie wiedzy na temat utrzyma-
nia zdrowia. Działania UTW są oparte 
na samokształceniu i samopomocy se-
niorów.

Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce 
Oddział w Sochaczewie
KRS: 0000455710
Każdy pies, kot, świnka morska, papuż-
ka czy inne zwierzę pragnie mieć kocha-
jący dom. Chce mieć swojego człowie-
ka, który będzie je kochał i będzie o nie 
dbał. Pamiętaj jednak, że zwierzęta są   
istotami mającymi uczucia i odczuwają 
miłość, ból czy tęsknotę. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego (Oddział 
Powiatowy w Sochaczewie)
KRS: 0000134684
Sochaczewski oddział prowadzi w 
mieście trzy środowiskowe ogniska 
wychowawcze, chroni prawa dzieci, 
pomaga dzieciom, ubogim, zagrożo-
nym marginalizacją i patologią spo-
łeczną. Organizuje wypoczynek letni i 
zimowy, spotkania świąteczne, pomoc 
w odrabianiu lekcji itp.

Warto przekazać 1 procent
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych. Jak co roku przy tej okazji prezentujemy listę podmiotów z terenu 

naszego miasta i powiatu, które można wesprzeć przekazując 1 proc. podatku dochodowego. Instytucje, które znajdują 
się na oficjalnej liście ministerstwa, podajemy w kolejności alfabetycznej.

Koleje Mazowieckie zapo-
wiadają wzrost cen biletów 
na przejazdy. Ma to nastą-
pić już od 1 lutego. Pod-
wyżka jest konsekwencją 
wzrostu opłat za energię 
elektryczną oraz płacy mi-
nimalnej. 

Biuro prasowe naszego regio-
nalnego przewoźnika infor-
muje, że ceny biletów wzrosną 
średnio o 10 procent. Jak twier-
dzi rzecznik Kolei Mazowiec-
kich Donata Nowakowska, 
jest to podyktowane przede 
wszystkim wzrostem opłat za 
energię trakcyjną - jedną z naj-
ważniejszych pozycji budżeto-
wych przewoźnika - prawie o 
65 proc. za 1 MWh. Ponadto 
spółka poniesie wyższe koszty 
działalności z uwagi na wzrost 

płacy minimalnej o ponad 15 
proc. w stosunku do 2019 r. 

- Podniesienie cen bile-
tów nie rekompensuje w ca-
łości podwyżki cen energii 
trakcyjnej. Pozostałą część 
pokryje   samorząd   woje-
wództwa   mazowieckiego 
w postaci rekompensaty - 
twierdzi rzeczniczka i doda-
je, że ostatnia podwyżka cen 
biletów Kolei Mazowieckich 
miała miejsce w 2015 r.

Drożej za bilety

To wydarzenie promujące 
ideę nauki programowania 
wśród dzieci i młodzieży. 
Ma ono na celu zwiększe-
nie świadomości o progra-
mowaniu, zapoznanie z 
programowaniem i narzę-
dziami programistyczny-
mi, nowymi technologiami, 
a dla starszych uczniów 
również zwiększenie świa-
domości o dalszej ścieżce 
edukacji i pracy w IT. 

W Sochaczewie to już dru-
ga edycja, natomiast w Polsce  
organizowane są po raz szósty 
przez szkołę Giganci Progra-
mowania. Tegoroczna edy-
cja ma patronat burmistrza 
Sochaczewa oraz starosty. 
Warsztaty objęte są też patro-
natem honorowym Minister-
stwa Cyfryzacji i Minister-
stwa Edukacji Narodowej. 

Warsztaty odbędą się 1 
lutego w Zespole Szkół Cen-

trum Kształcenia Ustawicz-
nego. Przeznaczone są dla 
uczniów od 7 do 18 roku 
życia. Młodsi uczestnicy 
będą mogli spróbować swo-
ich sił poznając środowi-
ska programistyczne takie 
jak Scratch, Kodu czy Ap-
pInventor, starsi natomiast - 
C# i Visual Studio. 

Zajęcia zaplanowano w 
blokach jedno lub półtora-
godzinnych, w grupach po 
12 osób, w trzech katego-
riach wiekowych. Obowią-
zują zapisy. 

Zapewniamy komputer 
dla każdego uczestnika. 

Link do zapisów https://
www.giganciprogramowa-
nia.edu.pl/nauka-progra-
mowania-wydarzenia 

Link do wydarzenia 
https://www.facebook.com/
events/509003869710505/ 

Koduj z Gigantami

Jeszcze tylko do 30 stycz-
nia można oglądać pokon-
kursową wystawę szopek 
w sochaczewskim muzeum. 
Ci, którzy nie mieli oka-
zji jej zobaczyć, mają więc 
ostatnią szansę.

Po tym terminie muzeum 
zaprasza autorów szopek po 
ich odbiór. Można to zrobić 
w dniach 31 stycznia - 6 lu-

tego 2020 r. Późniejszy od-
biór prac nie będzie możli-
wy.

Muzeum zaprasza 
po odbiór szopek
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W Dzień Babci, 21 stycz-
nia, z wizytą do Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej 
przyjechały dzieci z Miej-
skiego Przedszkola nr 4, 
by zadedykować wszystkim 
obecnym babciom i dziad-
kom piękne widowisko ta-
neczne. 

W świetlicy DDPS pojawi-
li się również przedstawi-
ciele władz miasta, zastępca 
burmistrza Marek Fergiń-
ski i zastępca przewodni-
czącego rady Edward Sta-
siak. Zaproszenie przyjęli 
również naczelnicy i dyrek-
torzy jednostek organiza-
cyjnych miasta, jak również 
przedstawiciele   władz   i 
członkowie   organizacji   i 
stowarzyszeń pracujących z 
seniorami.

Gości przywitała dy-
rektor DDPS Teresa Mi-
chałowska. Podkreśliła nie-
zwykle wdzięczną i ważną 
rolę dziadków w rodzinach 
i społeczeństwie. Wicebur-
mistrz Fergiński przyznał, 
że sam już zaczyna czuć się 
gotowy do roli dziadka, a 
także podzielił się ciepły-
mi wspomnieniami o swo-
jej babci. Życzył dziadkom 
i babciom zdrowia, energii 
i masy miłości od ich wnu-
cząt. 

Edward Stasiak z ko-
lei podzielił się ze zgroma-
dzonymi wspomnieniami 
o swoim dziadku. Życzył 
zgromadzonym wielu lat 
życia, tak, by mogli się na-
cieszyć nie tylko wnukami i 
prawnukami, ale też prapra-
wnukami.

W części artystycznej 
spotkania   zaprezentowa-
ły się dzieci z grup „Mo-
tylki” i „Sówki” MP nr 4.  
Nie zabrakło inscenizacji i 
układów tanecznych. Wiel-
kie brawa świadczyły o do-
cenieniu przez publiczność  
umiejętności i pasji, z ja-
kimi zaprezentowały się 
przedszkolaki.

Tradycją Domu jest, 
że pensjonariusze w cza-
sie   integracyjnych   spo-
tkań prezentują repertu-
ar dla najmłodszych gości. 
Nie inaczej było tym razem. 
Akompaniament   zapew-
nił nieoceniony przy takich 
okazjach Arkadiusz Mam-
carz. Po międzypokolenio-
wej zabawie integracyjnej 
przedszkolaki musiały wra-
cać do swojej placówki,  a 
babcie i dziadkowie odda-
li się tanecznym rytmom, 
spożywaniu słodkiego po-
siłku i rozmowom towarzy-
skim. 

(seb)

Święto Babć 
i Dziadków w DDPS Atrakcje w MBP

Przez dwa tygodnie ferii, od 
poniedziałku do piątku, w 
bibliotece i jej fi liach dzie-
ci będą mogły skorzystać z 
gier stolikowych i planszo-
wych, posłuchać wierszy, ba-
jek, opowiadań, fragmen-
tów książek oraz skorzystać 
z bezpłatnego dostępu do 
komputera.   Organizatorzy 
zapraszają maluchy w wieku 
od 6 do 12 lat. Oprócz tego o 
godz. 11.00 będą się odbywać 
warsztaty. 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, jak co roku, organi-
zuje wyjazd do wilanowskich 
Ogrodów Światła. Zapisy pro-
wadzone są do 14 lutego. Wy-
cieczka jest odpłatna. Więcej 
informacji można uzyskać w 
oddziale dla dzieci nr 1 (ul. 1 
Maja 16, kramnice) - tel. 46 
862-46-61 wew. 23 oraz w  od-
dziale dla dzieci nr 2 (ul. Cho-
pina 160 ). 

Artystycznie w SCK
W Sochaczewskim Centrum 
Kultury zajęcia feryjne po-
trwają od 10 do 14 lutego w 
godzinach od 10.00 do 14.00. 
To oferta dla dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat. Poza zajęciami 
tanecznymi, wokalnymi, te-
atralnymi i plastycznymi SCK 
proponuje spotkania z mi-
strzem szachowym Stanisła-
wem Osieckim (obecnie 402 
pozycja wśród polskich sza-
chistów w rankingu FIDE). 
Nie zabraknie również dnia 
z harcerzami, czy spotkań z 
przedstawicielami ciekawych 
zawodów. Przewidziano rów-
nież udział w spektaklu wy-
stawianym przez Teatr Blasza-
ny Bębenek pt. „Renifer Niko 
ratuje święta.” Koszt udziału 
w warsztatach to 130 zł. Orga-
nizator honoruje zniżki wyni-
kające z Sochaczewskiej Karty 
Mieszkańca. Więcej informa-
cji można uzyskać pod nr. tel. 
(46) 863 07 68.

Na sportowo w MOSiR
Wśród atrakcji, jakie Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował na tegoroczne fe-
rie, na pewno warto zaznaczyć 
możliwość darmowego korzy-
stania przez dzieci i młodzież 
z hali sportowej przy ul. Kuso-
cińskiego 11. Obiekt będzie do-
stępny każdego dnia w godz. 
8.00-14.00. Z kolei hala spor-
towa przy Chopina 101 będzie 
otwarta nieodpłatnie 10, 11, 13, 
14, 17, 19, 20 i 21 lutego w go-
dzinach 11.00-15.00 (dla zor-
ganizowanych grup młodzieży 
szkolnej z pełnoletnim opie-
kunem po wcześniejszej rezer-
wacji telefonicznej pod nume-
rem 667 080 171). Ponadto 10 
oraz 21 lutego w godzinach od 
10.00 do 15.00 wstęp na lodowi-
sko będzie bezpłatny dla mło-
dzieży szkolnej i studentów do 
26 roku życia. Warunkiem sko-
rzystania z darmowych wejść 
jest posiadanie Sochaczewskiej 
Karty Mieszkańca. Dodatko-
wą atrakcją na lodowisku bę-
dzie kampania Kinder Pingui. 
Na użytkowników lodowiska 
czeka aż 400 darmowych bile-
tów wstępu dla 2 osób - dorosłe-
go i dziecka (do ukończenia 18 
roku życia). Dzieci do siódmego 
roku życia mogą między 10 a 21 
lutego uczestniczyć w lekcjach 
nauki pływania. Zapisy na kur-

sy właśnie trwają. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nr. 
tel. 46 862-77-59. Dodatkowo 
w dniach 10 i 21 lutego odbę-
dą się „feryjne wariacje wodne”, 
zabawy dla dzieci i młodzieży. 
Wstęp bezpłatny dla młodzie-
ży szkolnej oraz studentów do 
26 roku życia posiadających So-
chaczewską Kartę Mieszkańca. 

Przeganiają nudę
W Szkole Podstawowej nr 1 
między 10 a 12 lutego odbę-
dzie się otwarty dla wszyst-
kich dzieci piknik rodzinny. 
W tym roku hasłem wydarze-
nia jest „Zima za oknem, lato w 
sercach - nudę zabawą przega-
niamy”. Tradycyjnie możemy 
spodziewać się wielkich dmu-
chanych zjeżdżalni, stanowisk 
z klockami lego, quadów, dar-
mowego popcornu, waty cu-
krowej, stanowisk z grami 
komputerowymi.   Wszelkie 
koszty pokrywa ratusz z fun-
duszy przeznaczonych na pro-
fi laktykę, dlatego wstęp jest 
bezpłatny. Więcej na temat 
tego wydarzenia na str. 14.

Rajd w muzeum
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza 
do uczestnictwa w VIII edycji 
Rajdu Pieszego Szlakami Wiel-
kiej Wojny nad Bzurą i Rawką. 

W tym roku rajd odbędzie się 15 
lutego w Puszczy Kampinoskiej, 
na trasie Nowiny-Kurlandzka 
Góra-Wilcze Śladowskie-Wil-
cze Tułowskie. Główne atrakcje 
to zwiedzanie zachowanych w 
terenie reliktów umocnień po-
lowych z okresu wojny pozycyj-
nej nad Bzurą 1914/1915, w tym 
m.in. obozowiska V Korpusu 
Syberyjskiego. Wpisowe wyno-
si 15 zł. Zapisy prowadzone są w 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą w So-
chaczewie. Za udział uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe znaczki.

Ferie z wąskotorówką
W Muzeum Kolei Wąskoto-
rowej zajęcia już się odbywa-
ją i trwają od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00-11.30 
oraz 12.00-13.00. Podczas spo-
tkań można zapoznać się z 
dziejami sochaczewskiej wą-
skotorówki, ale nie tylko. Mu-
zealnicy przygotowali wykłady 
o historii Sochaczewa, czy so-
chaczewskiego zamku. Wstęp 
to 6 zł od uczestnika. Oferta 
skierowana jest do grup zorga-
nizowanych (od 5 do 25 osób), 
opiekunowie wchodzą za dar-
mo. Szczegółowe informacje o 
ofercie muzeum można znaleźć 
na stronie internetowej stacja-
muzeum.pl

Sebastian Stępień

W Sochaczewie 
nudno nie będzie
Nasze województwo zaczyna ferie jako jedno z ostatnich. Dzieci i młodzież 
wypoczywać będą od 10 do 23 lutego. Nawet ci, którzy nigdzie nie wyjadą, 
nie powinni narzekać na nudę. Swoją ofertę na czas zimowej przerwy w nauce 
przygotowały wszystkie placówki kultury i sportu na terenie miasta.
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Trzydniowy edukacyjny pik-
nik rodzinny, organizowany 
przez Urząd Miejski, odbędzie 
się w sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr 1 przy ul. 
R. Kaczorowskiego. Przyjść 
może każdy. Wszystkie atrak-
cje będą bezpłatne. Ponieważ 
to oferta dla całych rodzin, 
pole zabawy będzie podzielo-
ne na tematyczne strefy:

Dla bobasów
Tu rodzice będą mogli ra-
zem ze swoimi maleństwa-
mi pobawić się i odpocząć. 
Miejsce przeznaczone dla 
maksymalnie   trzylatków 
to zabawki, „dmuchany za-
mek”, sztalugi, basen z pi-
łeczkami, kosz pełen zaba-
wek, specjalne wykładziny i 
maty do zabawy.

Zabawa 
i praca twórcza
To miejsce tworzenia obraz-
ków, wyklejanek, plasteli-
nowych postaci, biżuterii z 
koralików, cekinów, maka-
ronów, muszelek itp.

Frajda z klockami
Na zainteresowanych będzie 
czekało 25 tysięcy drewnia-
nych klocków, z których 
można wyczarować niezli-
czoną ilość kształtów, fi gur, 
budowli morskich i czego 
tylko dusza zapragnie. 

Kuchnia
Miejsce, w którym dzie-
ci, pod okiem instruktora, 
tworzyć będą zaczarowane 
smakołyki ze świeżych pro-
duktów. Tu czekał będzie 
również darmowy popcorn.

Budolandia 
W tej strefi e dzieci spróbu-
ją swoich sił jako budowni-
czowie i mali mechanicy, 
gdyż ich zadaniem będzie 
zbudowanie np. maszy-
ny drogowej, samochodu, 
czy samolotu. Do dyspozy-
cji dzieci będą klocki kon-
strukcyjne, zestawy do 
skręcania typu „mały maj-
sterkowicz”,   elektryczne 
mini wkrętarki, śrubokręty 
itp. narzędzia.

Malowane buźki 
Każde z dzieci, gdy tylko ze-
chce, może zostać piratem, 
zwierzakiem lub bohaterem 
z bajek. Doświadczone wi-
zażystki wykonają makijaż 
gwiazdy, dobiorą maluchom 
najmodniejsze w sezonie ko-
lory i dodatki. Nie zapomną 
o brokatach i koralikach. 

Dosiądź quada
Uczymy nasze dzieci bezpiecz-
nego poruszania się na dro-
gach, zasad ruchu drogowego, 
znaczenia znaków drogowych. 

Dla amatorów 
cyfrowej rozrywki
Przy wykorzystaniu kom-
puterów i projektora cyfro-
wego goście przeniesieni 

zostaną w nowoczesny, wir-
tualny świat. Dzieci będą 
miały możliwość ścigać się 
super autami i rozgrywać 
mecze piłkarskie na świato-
wym poziomie. 

Stwórz mały 
zespół muzyczny
Każdy z uczestników bę-
dzie mógł wziąć udział w 
słonecznym karaoke, a do 
dyspozycji będą znane dzie-
ciom i ich rodzicom mu-
zyczne hity. W strefi e grania 
będą dostępne- perkusja, gi-
tara klasyczna, gitara elek-
tryczna.

Wszystkie koszty zwią-
zane z piknikiem pokrywa 
sochaczewski ratusz.

Opr. seb

Moc atrakcji dla wszystkich
Przez trzy dni, między godziną 9.00 a 18.00, na dzieci czekać będzie 25 tys. 
klocków, darmowy popcorn, symulatory komputerowe, quady, a o dobrą zabawę 
zadbają animatorzy gier. 10, 11 i 12 lutego zapraszamy całe rodziny na piknik 
pod hasłem „Zima za oknem, lato w sercach – nudę zabawą przeganiamy”. 

Jak co roku w styczniu 
mury Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia  im. 
Fryderyka Chopina wypeł-
niły się pięknym brzmie-
niem wiolonczelowym. Już 
po raz szesnasty odbyły się 
Sochaczewskie Spotkania 
Wiolonczelowe. 

Tegoroczne spotkania mia-
ły charakter seminarium 
dla uczniów i nauczycie-
li szkół muzycznych I i II 
stopnia. Mieliśmy zaszczyt 
gościć profesora Andrzeja 
Zielińskiego.

Ze względu na dużą 
ilość zgłoszeń spotkanie 
trwało dwa dni, a zajęcia 
miały charakter otwarty. 
Prof. Andrzej Zieliński po-
prowadził szesnaście lekcji 
w obecności słuchaczy: in-
nych uczniów, ich rodzin 
oraz nauczycieli ze szkół 
muzycznych z Sochacze-
wa, Skierniewic oraz War-
szawy. Lekcje poprzedzone 

były prezentacjami wyko-
nawców. Większość uczest-
ników prezentowała utwory 
z akompaniamentem forte-
pianu.

Mogliśmy usłyszeć róż-
norodny repertuar i przy-
słuchiwać się grze na 
różnym stopniu zaawanso-
wania. Wykonawcami byli 
uczniowie od najmłodszych 
do najstarszych klas szkół 
muzycznych I i II stopnia. 

Jest nam niezmiernie 
miło, że chciał przyjechać 
do nas tak znakomity pe-
dagog i pracować z naszymi 
uczestnikami. Jego uwagi i 
doświadczenie są bezcenne. 
Cieszymy się, że w naszej 
szkole możemy populary-
zować muzykę wiolonczelo-
wą. Dziękujemy wszystkim 
obecnym za przybycie i ser-
decznie zapraszamy w przy-
szłym roku na konkurs wio-
lonczelowy.

Jolanta 
Kamińska-Krawczewska

XVI Sochaczewskie 
Spotkania Wiolonczelowe

Kończy się czas kolędowania, 
tym więcej szczęścia mieli ci, 
którzy przybyli na niedzielny 
koncert do św. Wawrzyńca, 
aby posłuchać pieśni bożona-
rodzeniowych w wykonaniu 
Chóru Towarzystwa Śpiewa-
czego Ziemi Sochaczewskiej. 
A koncert był przedni.

Już podczas wieczornej mszy 
św. zespół wykonał kilka ko-
lęd, tworząc oprawę muzycz-
ną. W półgodzinnym kon-
cercie usłyszeliśmy ciekawy 
repertuar od najstarszych pie-
śni, pochodzących jeszcze z 
XVI w. do kolęd wykonywa-
nych współcześnie. 

Jak zwykle chór zapre-
zentował najwyższy profe-
sjonalizm. Było i lirycznie, 
i podniośle, a głosy 30-oso-
bowego chóru brzmiały jak 

jeden wielostrunowy in-
strument. Szczególne brawa 
otrzymała Jadwiga Orczyk-
-Miziołek za partie solowe 
w kolędzie „Jezus malusień-

ki” i pastorałce „Oj, maluśki, 
maluśki” wykonanej na gó-
ralską nutę. 

Śpiewacy zebrali owa-
cje na stojąco i nie obyło się 
bez bisu. Pieśń „Bóg się ro-
dzi” razem z chórem śpie-
wała publiczność. Zasłużo-
ne podziękowania i życzenia 
bogatego w sukcesy roku 
przekazał zespołowi obecny 
na koncercie wiceburmistrz 
Marek Fergiński oraz pro-
boszcz Piotr Żądło. 

W niedzielę 26 stycz-
nia za pulpitem dyrygenc-
kim stanęła Anna Zaremba, 
akompaniował Piotr Sta-
niak. (sos)

Kolędowanie z chórem Towarzystwa Śpiewaczego
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Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Arkady Paweł Fiedler przy-
jechał do Sochaczewa na 
zaproszenie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i grupy 
pasjonatów Sochaczewskie 
Fiaty 126p. Tych ostatnich 
było rzeczywiście dużo, co 
pokazuje, że kultowy ma-
luch ma w naszym mieście 
wielu miłośników. Na pew-
no nie byli zawiedzeni słu-
chając opowieści podróż-
nika o dalekich, czasem 
niebezpiecznych,   wypra-
wach fi atem 126p do Afry-
ki czy Azji.

Gość spotkania mó-
wił, że jego miłość do ma-
luchów ma swoje początki 
w dzieciństwie, kiedy nie-
mal cała Polska nimi jeź-
dziła. Jego rodzina również. 
11 lat temu podjął decyzję 
o pierwszej wyprawie fi aci-
kiem wzdłuż granic Polski. 
Samochód sprawdził się do-
skonale, a do tego dał moż-
liwość zwolnienia tempa, 
podziwiania krajobrazów 
za oknem, wielu rozmów z 
napotkanymi ludźmi. Za-
pewne nie tylko miłość do 
maluchów zdecydowała o 
wyprawach. Ich organiza-
tor to wnuk Arkadego Fie-
dlera, słynnego podróżnika 

i pisarza, autora do dziś po-
pularnej powieści „Dywi-
zjon 303”. Czwartkowy gość 
miał więc po kim odziedzi-
czyć zamiłowanie do wy-
praw.

Podróż po Polsce zachę-
ciła Fiedlera do dalszych 
wypraw, najpierw do Afry-
ki, później do Azji. I właśnie 
ten ostatni wyjazd był tema-
tem spotkania 23 stycznia w 
kramnicach. Opowieść to-
czyła się wartko. Wraz z po-
dróżnikiem   pokonywali-
śmy kolejne kraje: Turcję, 
Gruzję, Kazachstan, Kirgi-
stan czy Tadżykistan. Oglą-
daliśmy je na slajdach i frag-
mentach fi lmów. Wspólnie 
z ekipą Fiedlera przeżywa-
liśmy przygody na grani-
cach, dogadywaliśmy się z 
celnikami, pokonywaliśmy 
bezkresny kazachski step i 
szukaliśmy miejsca, do któ-
rego cofnęło się wyschnię-
te Morze Aralskie. Poma-
galiśmy maluchowi wspinać 
się przełęczami gór Pami-
ru położonymi na wysoko-
ści 4 tys. metrów, napełnia-
liśmy paliwem baki, mając 
świadomość, że następna 
stacja benzynowa będzie za 
700 km.

Arkady Paweł Fiedler 
przyznał, że podczas swoich 
podróży miał dużo szczę-

ścia. Z większości opresji 
udawało mu się wychodzić 
dzięki maluchowi i zainte-
resowaniu, jakie wzbudzał. 
Podkreślał także życzliwość 
mieszkańców krajów, które 
odwiedzał. 

Wszyscy, którzy czuli 
niedosyt po tym interesują-
cym spotkaniu, mogli kupić 
książkę podróżnika z jego 
autografem. I już niecierpli-
wie czekają na kolejne opo-
wieści.

Maluchem przez świat w 
opowieściach A. P. Fiedlera 
Z ogromnym zainteresowaniem spotkał się czwartkowy wieczór autorski podróżnika 
i pisarza Arkadego Pawła Fiedlera. Patio w kramnicach miejskich zapełniło się na wiele 
minut przed godz. 18. Sądząc po reakcji sali był to ciekawie spędzony czas.

Sympatycy biologii ze Szko-
ły Podstawowej nr 7 w Cho-
dakowie 10 stycznia wzięli 
udział  w IX Nocy Biologów 
2020. Tematem przewod-
nim były globalne zmiany 
środowiska. 

Jak informują uczestnicy, 
organizatorzy przygotowali 
liczne atrakcje na Wydzia-
le Biologii oraz w Centrum 
Nauk   Biologiczno-Che-
micznych   Uniwersy tetu 
Warszawskiego. Wydarze-
nie obfi towało w interak-

tywne stoiska, pokazy che-
miczne, wspólne oglądanie 
fi lmów, wykłady i warszta-
ty. Zajęcia prowadzili pra-
cownicy wydziału biologii 
UW, ale także naukowcy z 
pokrewnych instytucji, po-
pularyzatorzy nauki i oso-
by zaangażowane w ochro-
nę środowiska. - Warto było 
poświęcić piątkowy wie-
czór i noc na te interesujące 
i inspirujące zajęcia - mówią 
przedstawiciele SP 7 i pole-
cają je innym. 

(sos)  

Noc Biologów z „siódemką”

Ostatnio dosyć często pi-
szemy o ludziach pocho-
dzących z naszego miasta 
i wracających po latach 
nieobecności.   Wracają-
cych w przenośni, bo tak 
naprawdę przyjeżdżają do 
nas, aby pochwalić się tym, 
co robią, pokazać swoje do-
konania, zarazić nas jakąś 
ideą. Tym razem zrobi to 
Andrzej Rosłaniec podczas 
wystawy w sochaczewskim 
muzeum.

Andrzej Rosłaniec pocho-
dzi z Sochaczewa, tu spędził 
dzieciństwo i zdał maturę w 
Liceum Ogólnokształcącym 
im. F. Chopina. Od 40 lat 
mieszka w Krakowie,   jest 
absolwentem historii sztu-
ki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Jak sam mówi, fo-
tografi a to jego hobby „od 
zawsze”. Miał już kilka wy-
staw, m.in. w Krakowie i Ło-
dzi. Wystawa w Sochacze-
wie nosi tytuł „Fotografi a i 
Posfotografi a - Fragmenty, 
Rendery, Fraktale”. W su-
mie zobaczymy 42 prace. 

Oprócz tradycyjnej foto-
grafi i na wystawie zostaną 
zaprezentowane   przedru-
kowane na płótnie przetwo-
rzone przez autora cyfrowe 
pliki obrazów. Tak zesta-
wione  prace opisują zain-
teresowania oraz  poszuki-
wania formy wypowiedzi 
artystycznej autora i wpisu-
ją się w dyskurs o współcze-
snej fotografi i.

Dyskurs o tyle istotny, że 
łatwość uzyskania zaskaku-
jących efektów wizualnych za 
sprawą dostępności progra-
mów komputerowych stawia 
pytania o oryginalność i au-
torstwo fi nalnego efektu. Ta-
kie pytania zadaje sobie także 
Andrzej Rosłaniec.

- Działania, jakim pod-
dajemy fotografi ę, uzmy-
sławiają nam, po jakim stą-
pamy gruncie, opisując 
dzisiejszą fotografi ę arty-
styczną. Pozostając na du-
żym poziomie ogólności, 
termin postfotografi a per 
analogiam do terminu post-
sztuka, czyli sztuka po sztu-
ce dawnej, rozumiem jako 
fotografi ę po fotografi i.  W 
tym przypadku istotą uży-
tego terminu postfotogra-
fi a, jest w równej mierze no-
śnik, którym jest obraz na 
płótnie, jak i przetworze-
nie, czy, jak chcą niektórzy, 
zmanipulowanie pierwot-
nego obrazu fotografi czne-
go. Czasami, jak w przy-
padku tytułowych Fraktali,  
przetworzenie prowadzi  do 
nierozpoznawalności obra-
zu wyjściowego. Mimo to, 
przedrukowane na płótnie 
cyfrowe pliki, które nie są 
typową fotografi ą, mają po-
czątek w tradycyjnej techni-
ce fotografowania. Tak czy 
inaczej na początku było 
zdjęcie - mówi autor. 

Wernisaż wystawy od-
będzie się 8 lutego o godz. 
16.00 w Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą. W imieniu or-
ganizatorów zapraszamy, li-
cząc na interesujący pokaz i 
inspirujące rozmowy pod-
czas jego otwarcia.

Jolanta Sosnowska

Andrzej Rosłaniec 
wraca z fotogra� ą
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Projekt o tej nazwie z po-
wodzeniem realizuje Miej-
skie Przedszkole nr 6. 
W niektórych zajęciach, 
oprócz dzieci, uczestniczą 
rodzice.

Czym jest kodowanie? Do 
najprostszych przykładów 
kodowania w przedszkolnej 
sali zalicza się m.in. segrego-
wanie, czy porządkowanie 
według umówionych kryte-
riów. Może to być układa-
nie klocków wg kolorów lub 
wielkości,   rozpoznawanie 
znaków drogowych, które 
towarzyszą nam na co dzień, 
czy wykonywanie poleceń 

na umówiony znak. Bardzo 
pomocna w pierwszych za-
bawach w kodowanie jest 
specjalna mata rozkładana 
na podłodze. Stąd nazwa ca-
łego projektu.

Specjaliści przedszkol-
ne kodowanie traktują jako 
wstęp do programowania z 
użyciem np. tabletu, które 
stosuje się w szkołach. Na-
uczyciele „szóstki” uważają, 
że kodowanie otwiera umy-
sły, rozwija kreatywność, 
kształci wyobraźnię, a przy 
tym jest świetną zabawą. W 
niektórych zajęciach biorą 
udział rodzice, co dodatko-
wo motywuje dzieci. (sos)

W Szkole Podstawowej nr 
4 przeprowadzone zostało 
szkolenie dla uczniów klas 
pierwszych z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. In-
struktaż dla 70 pierwsza-
ków odbył się 15 stycznia.

Z inicjatywy nauczycielki Jo-
lanty Gerasik, przy wspar-
ciu dyrekcji placówki, udało 
się przekazać podstawy zasad 
ratowania życia siedemdzie-
sięciorgu pierwszaków. Było 
to możliwe dzięki sprzętowi 
przekazanemu przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Jak powiedziała dyrek-
tor szkoły Anna Kuliś, kwe-
stie świadomości zasad ra-
towania życia są dla niej 

jednymi z priorytetowych. 
Dlatego cieszy się z takich 
inicjatyw. Zawsze chętnie 
udostępnia salę na szkole-

nia i odpowiednio organi-
zuje plan zajęć.

Za udział w szkoleniu 
mali ratownicy otrzyma-
li pamiątkowe medale. Bar-
dzo praktyczne, bo utrwa-
lono na nich m.in. numery 
alarmowe, pod które trzeba 
dzwonić w wypadku zagro-
żenia.

Szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy odby-
wają się w SP4 cyklicznie. 
Poza uczniami klas pierw-
szych programem objęte są 
również klasy drugie i trze-
cie. (seb)

Jego premierę Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą zaplano-
wało na niedzielę 9 lutego 
na godz. 15.00. Tym razem, 
dzięki wparciu Urzędu Mia-
sta, czytelnicy otrzymają 
wersję pełnokolorową na 
ekskluzywnym, kredowym 
papierze.

Na 100 stronach rocznika 
znajdziemy relacje z ważniej-
szych wydarzeń historycz-
nych, jakie miały miejsce w 
naszym mieście w 2019 roku, 
m.in. z uroczystego pogrze-
bu majora Feliksa Kozubow-
skiego, rekonstrukcji „Bzura 
1939” czy wykopalisk na pod-
zamczu.

Wydawnictwo zawiera 
także wspomnienia, wywiady 
i obszerne artykuły przybliża-
jące historię Sochaczewa oraz 
okolic. Przypomnimy sobie 
czasy, kiedy Boryszew był ty-
powo przemysłową dzielnicą, 
poznamy fortyfi kacje z cza-
sów II wojny i zapomnianych 
sochaczewskich fotografów.

Do współpracy muzeum 
zaprosiło historyków zajmu-

jących się dziejami regionu, 
publicystów lokalnych ga-
zet „Ziemi Sochaczewskiej” i 
„Expressu Sochaczewskiego”, 
Fundację Ochrony Zabytków 
Mazowsza, Projekt Socha-
czewskie Fortyfi kacje i Stary-
Sochaczew. 

Twórcy rocznika zachęca-
ją: „Pokażemy po raz pierw-
szy moc niepublikowanego 
materiału i zdjęć - zarówno ze 
zbiorów muzealnych, jak i ko-
lekcji prywatnych”.

Cena egzemplarza to 25 
zł. Można go będzie nabyć 
podczas premiery 9 lutego lub 
później w Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą. (sos)

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Uczniowie SP3 12 stycznia 
kwestowali na ulicach mia-
sta w dziesięciu kilkuosobo-
wych grupach pod opieką 
rodziców. Akcja trwała w go-
dzinach 9:00-12:30. W tym 
czasie w sztabie szkolnym 
pracowali nauczyciele, przy-
gotowując dla wolontariu-
szy ciepłe przekąski i herba-
tę. Grupa uczniów odwiedziła 
również Radio Sochaczew. Po 
komisyjnym przeliczeniu pie-
niędzy okazało się, że zbiórka 
przyniosła ponad 6 tys. zł. 

„Czwórka” orkiestrowe 
granie rozpoczęła w czwar-
tek i piątek - 9 i 10 stycznia. 
W szkole odbywała się loteria 
fantowa oraz licytacje gadże-
tów WOŚP, m.in.  koszulek, 
poduszek, plecako-worków. 
Jak przekonują organizatorzy, 
cieszyły się one ogromnym 
zainteresowaniem uczniów, 
nauczycieli, pracowników 
szkoły oraz rodziców. Świad-
czą o tym końcowe wyniki. 
Z loterii fantowej udało się 
uzbierać ponad 4,8 tys. zł, a z 
licytacji 450 zł.

W niedzielę 12 stycznia 
trzydziestu wolontariuszy 
uczestniczyło w ulicznej 
zbiórce pieniędzy. - Pogo-
da dopisywała, a gorące 
serca sochaczewian moc-
no wspierały Orkiestrę. Ze-
braliśmy grubo ponad 16,7 
tys. zł na zakup sprzętu 
medycznego i poczuliśmy 
prawdziwy wiatr w żagle - 
chwalą się na stronie inter-
netowej szkoły uczestnicy 
kwesty.

W SP4, podobnie jak w 
„trójce”, w akcję włączy-
li się nauczyciele i rodzi-
ce. Wolontariusze w każ-
dej chwili mogli ogrzać się 
w szkole, napić gorącej her-
baty oraz posilić bułeczka-
mi z piekarni Zatorski. Po 
podliczeniu całej zbiórki, 
szkoła wsparła WOŚP po-
tężną kwotą ponad 22 tys. 
złotych.

Swoją cegiełkę dorzuciło 
także Miejskie Przedszko-

le nr 3, organizując kwestę 
na rzecz Orkiestry. Zebrano 
ponad 400 zł.

To tylko kilka przykła-
dów, które znaleźliśmy na 
stronach internetowych wy-
mienionych placówek. Każ-
dy, nawet najmniejszy gest 
się liczy, bo przybliża nas do 
lepszego wyposażenia szpi-
tali, szybszej diagnostyki i 
poprawy warunków lecze-
nia. Wszystkim uczestni-
kom 28 fi nału gratulujemy. 

Mali ratownicy w Szkole Podstawowej nr 4

Szkoły zagrały 
z Orkiestrą
W 28. fi nale WOŚP uczestniczyły szkoły podstawowe nr 3 i 4. Uczniowie 
kwestowali na ulicach, wspólnie z nauczycielami i rodzicami organizowali loterie, 
licytacje. Przedszkole nr 3 prowadziło zbiórkę datków w placówce.

Wolontariusze z SP3 wychodzą w miasto. Udało im się zebrać 6 tys. zł

Kodowanie na dywanie

Ukazał się Rocznik 
Sochaczewski
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Pani Elżbieta opowiada, że 
w archiwach rodzinnych 
jest jeszcze akt kupna ma-
jątku sporządzony po rosyj-
sku, na pergaminie, z pie-
częciami dwugłowego orła 
(symbolem carskiej Rosji). 
To ośmiohektarowe gospo-
darstwo, sięgające od Bzury 
po tory kolejki wąskotoro-
wej, stanowiło granicę mię-
dzy Sochaczewem i Troja-
nowem. 

Henryk wizjoner 
i browar „Trojanów”
- Mój pradziadek, Hen-
ryk Świeżyński, pochodził 
z Górzna w obecnym woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim. Jako młody człowiek 
wyjechał do Prus Wschod-
nich „do terminu”. Uczył się 
na browarnika. Kiedy dobrze 
poznał tajniki warzenia piwa, 
zaczął pracować w tym zawo-
dzie i zarobił sporo pieniędzy. 
Dorobił się na tyle, że stać go 
było na  kupienie czegoś wła-
snego - opowiada pani Elż-
bieta. - Wybór padł na Troja-
nów i majątek, w którym już 
wtedy istniał mały browar. 
Sądząc po zdjęciach, mieścił 
się on w zwykłej szopie, w 
której w prymitywnych wa-
runkach produkowano piwo. 
Kiedy zajął się tym mój pra-
dziadek, rozbudował browar 
i rozpoczął regularną pro-
dukcję złotego płynu. Piwo 
nazywało się „Trojanów”, 
miało własne etykietki i wie-
lu odbiorców w całej okolicy. 
Do dzisiaj zachowały się sta-
re księgi, w których notowa-
no wszystkie zakupy, zużycie 
poszczególnych produktów, 
receptury. 

Henryk Świeżyński miał 
opinię rzutkiego człowieka 
i sprawnego przedsiębior-
cy. Oprócz browaru w ma-
jątku uruchamia produkcję 
lemoniady i octu. Jako do-
bry gospodarz remontuje i 
rozbudowuje dom zniszczo-

ny podczas I wojny świato-
wej. Prowadzi także szero-
ką działalność społeczną. 
Jest działaczem Kasy Za-
pomogowo-Pożyczkowej w 
Sochaczewie   Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz ko-
mendantem miejskim Stra-
ży Obywatelskiej. 

Pani Elżbieta twierdzi, 
że do tej pory w rodzinie 
pamięta się, iż pradziadek 
Henryk był człowiekiem z 
„otwartą głową” i wizjoner-
skimi pomysłami, ale także 
ekscentrykiem. Od wiosny 
do późnej jesieni codziennie 
kąpał się w pobliskiej Bzu-
rze. Dobrze znały go oko-
liczne dzieciaki, bo kiesze-
nie miał zawsze wypchane 
cukierkami.

Z zachowanych do dzi-
siaj przekazów wiadomo, że 
Henryk Świeżyński był za-
służonym dla miasta oby-
watelem. Jego nazwisko 
można znaleźć na tablicy 
pamiątkowej wmurowanej 
w ścianę sochaczewskiego 
muzeum. Ufundowano ją 
w stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości i po-
święcono ludziom, którzy 
położyli zasługi dla oswo-
bodzenia miasta w 1918 r. 

Henryk i Maria Świe-
żyńscy mieli czworo dzie-
ci: Janinę, Marię, Eugeniu-
sza i Tadeusza, który, jeszcze 
przed śmiercią ojca w 1940 
r., przejął browar. Tadeusz 
w okresie międzywojennym 
był aktywnym członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sochaczewie, przez jakiś 
czas pełnił nawet funkcję jej 
prezesa, o czym dowiaduje-
my się z pracy magisterskiej 
nieżyjącego już pracowni-
ka muzeum Andrzeja Jani-
szewskiego. W tym opra-
cowaniu przy nazwisku 
Tadeusza widnieje informa-
cja, że był właścicielem bro-
waru w Trojanowie. 

Jednak zanim Tade-
usz Świeżyński przejął bro-
war, w latach 30., wspólnie 
z ojcem, opracowują wła-

sną recepturę ciemnego 
piwa, które w tamtych cza-
sach było trunkiem z wyż-
szej browarniczej półki. W 
ogóle w latach międzywo-
jennych browar przeżywał 
świetną koniunkturę.

W czasie II wojny wy-
twórnia musiała zaprzestać 
produkcji, ale dzięki zna-
jomości rodziny Świeżyń-
skich ze słynnym browarem 
Haberbuscha, Niemcy ze-
zwolili na rozlewanie piwa 
w trojanowskim browarze. 
Z Warszawy przywożono 
złoty napój w ogromnych 
beczkach, a tutaj nalewano 
je do butelek. Później trafi a-
ły one do sklepów i barów.

- Po wojnie władze ko-
munistyczne wydały zgo-
dę na wznowienie produkcji 
piwa - opowiada nasza roz-
mówczyni. - A że browar nie 
został bardzo zniszczony, do-
syć szybko ją uruchomiono. 
Niestety przyszedł rok 1952, 
kiedy nałożono tzw. domiar, 
czyli olbrzymi podatek, któ-
rego nikt z rodziny nie był w 
stanie zapłacić i browar został 
zamknięty. Później zabudo-
wania browaru i wielkie piw-
nice „wydzierżawiła” Spół-
dzielnia Ogrodnicza. Do lat 
60. - 70. XX w. kwaszono tu 
kapustę, produkowano pul-
pę truskawkową. Kiedy spół-

dzielnia zaczęła podupadać 
i wyprowadziła się z dawne-
go browaru, ten zaczął nisz-
czeć i urząd miasta nakazał 
jego rozbiórkę, aby nie „szpe-
cił miasta”. Po dawnym so-
chaczewskim piwie i browa-
rze do dziś pozostały tylko te 
podziemne piwnice, do któ-

rych wjeżdżały platformy ze 
skrzynkami piwa zaprzężone 
w parę koni.

Janina marzy o muzeum 
Potomkini rodu z dumą opo-
wiada także, że pradziadek 
Henryk, majętny przemysło-
wiec, prawy człowiek i patrio-

ta, zadbał o staranne wykształ-
cenie swoich dzieci. Najstarsza, 
Janina Świeżyńska, rozpoczę-
ła studia na paryskiej Sorbo-
nie, ale po roku musiała je prze-
rwać, ponieważ wybuchła I 
wojna światowa. Edukację, po 
wojnie, ukończyła na Uniwer-
sytecie Warszawskim na wy-
dziale historii. Do II wojny pra-
cowała jako nauczycielka na 
warszawskich pensjach. 

Dzięki pomocy Pawła Roz-
dżestwieńskiego, dyrektora so-
chaczewskiego muzeum i eks-
perta wojskowości, udało nam 
się ustalić, że Janina Świeżyń-
ska była także ofi cerem pod-
ziemnego Wojska Polskiego w 
stopniu podporucznika, dzia-
łała w Komendzie Głównej 
Armii Krajowej w Biurze In-
formacji i Propagandy. Pod-
czas powstania warszawskie-
go walczyła w Śródmieściu. Po 
upadku powstania została wy-
wieziona do ofl agu w Wolden-
bergu (dzisiejszy Dobiegniew 
w woj. lubuskim), gdzie Niem-
cy zbudowali obóz jeniecki dla 
polskich ofi cerów. Zaraz po 
wojnie wróciła do Sochaczewa.

- Wiem, że ciocia dotar-
ła z transportem więźniów do 
Ożarowa, a stamtąd przyszła 
pieszo do Sochaczewa - wspo-
mina pani Elżbieta. - Janina 
Świeżyńska była osobą samot-
ną, więc zajęła jeden z pokoi na 
piętrze domu przy Staszica. Za-
pamiętałam ją jako bardzo ży-
wotną, aktywną społecznie ko-
bietę. Ciocia Janina należała do 
PTTK, była jedną z założycie-
lek Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Sochaczewskiej. Pamię-
tam, jak wspólnie z młodziut-
kim wtedy Maciejem Wojewo-
dą, późniejszym dyrektorem 
sochaczewskiego muzeum, jeź-
dziła po całym powiecie w po-
szukiwaniu pamiątek z czasów 
Bitwy nad Bzurą, jak spotyka-
ła się z różnymi ludźmi, spisując 
ich opowieści o dawnych cza-
sach, teksty piosenek, zwyczaje.

Do dziś zachowały się pu-
blikowane przez Janinę Świe-
żyńską opracowania, m.in. 
„Dzieje Sochaczewa”, czy „Szla-

Wielka historia jednego rodu
Jest rok 1899. Henryk Świeżyński kupuje od władz carskich majątek w Trojanowie, zwany wtedy Szperowizną. Tak 
rozpoczyna się sochaczewska historia zacnego rodu, który pozostawił trwały ślad we współczesnych dziejach naszego miasta. 
O losach rodziny opowiada nam prawnuczka Henryka Świeżyńskiego - Elżbieta Juraszek z domu Orpiszewska, chyba ostatnia 
z rodziny, która tak skrupulatnie przechowuje pamięć o swoich przodkach. 

Henryk Świeżyński z żoną Marią oraz czwórką dzieci. Od lewej: Maria, Janina, Tadeusz, Eugeniusz

Jedyna zachowana w rodzinie ilustracja browaru
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kiem wojsk Jagiełły przez Ma-
zowsze”. To pierwsze wydaw-
nictwo jest niewielką broszurką, 
ale pewnie i tak jedną z nielicz-
nych, jakie ukazały się w tam-
tym czasie. Pochodzi z 1961 r. 
a wydano ją nakładem socha-
czewskiego oddziału PTTK. 
Rok wcześniej ukazało się dwu-
dziestostronicowe opracowanie 
przebiegającego przez Socha-
czew szlaku Jagiełły zmierzają-
cego pod Grunwald autorstwa 
Janiny Świeżyńskiej, Toma-
sza Chludzińskiego i Tadeusza 
Chorabika. To cenne wydaw-
nictwo jest bogatym źródłem 
wiedzy dostępnej w owym cza-
sie (m.in. pochodzącej z kronik 
Długosza) na temat przemarszu 
wojsk króla Władysława przez 
Mazowsze. Zawiera zdjęcia, 
mapki, propozycje wędrówek 
turystycznych, wykazy miejsc 
wartych zobaczenia. 

Janina Świeżyńska zmarła 
w 1964 r. i, podobnie jak pozo-
stali członkowie rodziny, zosta-
ła pochowana na cmentarzu w 
Trojanowie. Jej wielkim marze-
niem było powołanie muzeum, 
które gromadziłoby liczne jesz-
cze wtedy pamiątki z naszego 
regionu. Marzenie to ziściło się 
dziewięć lat później. Według 
źródeł muzealnych oraz prze-
kazów wielu osób, założyciel-
ka Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Sochaczewskiej walnie 
przyczyniła się do powstania 
w 1973 r. sochaczewskiego mu-
zeum. 

Świeżyńscy 
i Puterniccy 
„po rodzinie”
Eugeniusz Świeżyński w 1918 
r. rozpoczął studia na SGGW 
w Warszawie na wydziale rol-
nym wraz ze swoim przyjacie-
lem Protem Puternickim. W 
1920 r. obaj przerwali studia i 
na ochotnika poszli walczyć z 
bolszewikami. Po wojnie wró-
cili na uczelnię i w 1923 r. otrzy-
mali tytuł inżyniera rolnictwa. 
Obaj zostali też uwiecznieni na 
pamiątkowym tableau wraz z 
innymi absolwentami ich rocz-
nika. Zdjęcie to do dzisiaj zdo-
bi ścianę domu przy ul. Staszica. 

Jak opowiada Elżbieta Ju-
raszek, przyjaciele mieli siostry 
i tak się złożyło, że pożenili się 
„na krzyż”. Wtedy związki ro-
dzinne Świeżyńskich i Puter-
nickich bardzo się zacieśni-
ły. Eugeniusz do II wojny był 
dyrektorem szkół rolniczych 
w Dęblinie i Klementowicach 
koło Puław. Jako porucznik re-
zerwy WP i działacz AK w Lu-

belskiem został aresztowa-
ny przez Rosjan i wywieziony 
w głąb Związku Radzieckie-
go. Wrócił do Polski w 1947 r., 
zmarł osiem lat później.

- Moja ukochana babcia, 
Maria   Świeżyńska-Puternic-
ka, dzięki której jestem tak bar-
dzo związana uczuciowo z So-
chaczewem, też studiowała na 
SGGW, ale dla kobiet były tyl-
ko jedno- lub dwuletnie kur-
sy ogrodnicze. Po studiach była 
nauczycielką w liceach war-
szawskich. Wyszła za mąż za 
Prota Puternickiego i razem z 
nim wyjechała w Kutnowskie, 
gdzie dziadek był zarządzają-
cym i udziałowcem w pięćset-
hektarowym gospodarstwie 
Dobrzelin, cukrowni Żychlin i 
tamtejszej gorzelni - wspomi-
na pani Elżbieta. - Tam urodzi-
ła się moja mama, Maria Pu-
ternicka-Orpiszewska oraz jej 
brat - Jan Puternicki, później-
szy chemik, kierownik labora-
torium w Chodakowie, współ-
autor słownika „Tysiąc słów o 
tworzywach sztucznych” i kie-
rownik w Instytucie Chemii 
Przemysłowej w Warszawie. 
Zmarł w 2000 r.

Po wybuchu II wojny 
dziadkowie pani Elżbiety zna-
leźli się w trudnym położeniu. 
Majątek Dobrzelin, leżący na 
granicy Generalnej Guberni i 
III Rzeszy, zajęła niemiecka ro-
dzina, która wprowadziła tam 
swoje rządy. Prot Puternicki zo-
stał jedynie zwykłym pracow-
nikiem, ale i tak prowadził an-
tyniemiecką działalność. Jako 
ofi cer rezerwy WP (w stopniu 
ppor. - red.) organizował prze-
rzuty ludzi przez „zieloną gra-
nicę”, zaopatrywanie w żyw-
ność miejscowej partyzantki. 

W praktyce wyglądało to 
tak, że np. do grabienia siana 
wychodziło rano 15 osób, a wie-
czorem wracało dziesięć. Pozo-
stali przekraczali granicę. Inni 
pracownicy wiedzieli, że Puter-
nicki jest polskim ofi cerem, ale 
nikt na niego nie doniósł. Do-
piero pod koniec wojny, jak te-
reny te zajęli Rosjanie, oskarży-
li go o współpracę z Niemcami.

- W 1945 r. został areszto-
wany i z wyrokiem kary śmier-
ci przewieziony do więzienia w 
Rawiczu. Wtedy do akcji wkro-
czyła moja dzielna babcia Ma-
rysia, która za złoto, słoninę i 
bimber wydobyła dziadka z 
więzienia - wspomina pani Elż-
bieta. - Po tym dramatycznym 
wydarzeniu okazało się, że de-
nuncjacja była fałszywa, ale i tak 
zapadła decyzja o powrocie do 

majątku w Trojanowie. Mimo 
że dziadek otrzymał propozycję 
objęcia stanowiska dyrektora w 
utworzonym na bazie majątku 
Dobrzelin PGR. Babcia w trzy 
dni spakowała na wozy cały do-
bytek i ruszyli do Sochaczewa.

Powojenne 
losy domostwa
Na miejscu okazało się, że inni 
członkowie rodziny też zaczę-
li wracać z wojennej tułaczki. 
Niezbyt uszkodzony dom za-
ludnił się i wszyscy mieli zapał 
do pracy. Niestety, jak już pisa-
liśmy, browar uruchomiono na 
krótko, więc mężczyźni zaczę-
li szukać pracy w Warszawie. 
Tadeusz Świeżyński znalazł ją 
w Samopomocy Chłopskiej i 
wraz z rodziną wyprowadził się 
do stolicy. Prot Puternicki do-
stał pracę w Ministerstwie Rol-
nictwa (jako specjalista od ro-
ślin motylkowych) i do domu 
przyjeżdżał tylko na niedzielę. 
Zarządzanie gospodarstwem w 
Trojanowie spadło więc na bab-
cię naszej rozmówczyni - Marię 
Puternicką. Pomagał jej m.in. 
zatrudniony na stałe sąsiad Pie-
trzak. Pani Elżbieta wspomina, 
że była to ciekawa postać - wy-
soki, zwalisty chłop, który do-
stał od państwa plac przy ul. 
Staszica (między Kuśmidrami a 
szpitalem) a mieszkał w zrobio-
nej przez siebie ziemiance.

Nie obyło się także bez za-
siedlenia budynku lokatora-
mi. W czasach PRL była to na-
gminna praktyka w przypadku 
domów dysponujących „nad-
metrażem”. Właściciele umie-
li jednak ułożyć swoje stosun-
ki ze współlokatorami. Niestety 

należało dostosować dom do 
mieszkających obok siebie ob-
cych ludzi. Powstały dodatko-
we ściany działowe, a z czasem 
rodzina odsprzedała część bu-
dynku.

- Moi rodzice również wy-
jechali, najpierw do Podkowy 
Leśnej, później do Warszawy. 
Miałam wtedy 1,5 roku, ale aż 
do matury wszystkie wakacje 
spędzałam u babci w Sochacze-
wie. Podobnie jak moi przodko-
wie podjęłam studia na SGGW, 
a później przez 40 lat pracowa-
łam w Polskim Związku Dział-
kowców. Siłą rzeczy moje wizy-
ty w Sochaczewie stały się dużo 
rzadsze, tym bardziej, że w 1972 
r. zmarła babcia, w 1987 - dzia-
dek Prot. Wtedy jeszcze nie my-
ślałam o powrocie do Sochacze-
wa, ale w 2000 r. zmarł mój wuj 
Jan Puternicki, który jako ostat-
ni zamieszkiwał budynek przy 
Staszica - opowiada Elżbieta Ju-
raszek. - Kiedy więc przeszłam 
na emeryturę i odziedziczyłam 
w spadku ten przepełniony hi-
storią dom, nawet przez chwi-
lę nie wahałam się, co mam 
robić. Zdecydowałam o powro-
cie do miejsca mojej młodości. 
Po zamknięciu spraw w War-
szawie dołączył do mnie mąż. 
Dom trzeba było wyremonto-
wać, ale zrobiliśmy to z zacho-
waniem klimatu sprzed kilku-
dziesięciu lat.

Ulica wspomnień
Nasza rozmówczyni do dzisiaj 
pamięta swoje beztroskie lata 
dziecięce związane z Sochacze-
wem, choć nie było to miasto, 
jakie znamy dziś. Z opowieści 
swojej babci wie, że nad Bzurą, 

niemal naprzeciwko ich domu, 
znajdował się prywatny pomost 
dla kajaków i przebieralnia dla 
kąpiących używane przez pra-
dziadka Henryka, jak i przez 
innych po wojnie.

Ze wspomnień spadkobier-
czyni rodu Świeżyńskich i Pu-
ternickich wyłania się taki ob-
raz ulicy Staszica: - Jeszcze wiele 
lat po wojnie drogę pokrywa-
ły „kocie łby”, po obu jej stro-
nach były rowy i rosły piękne 
kasztany. Za naszym ogrodem 
znajdował się dom Hołyńskich 
a dalej żyto, ziemniaki i trochę 
drzew owocowych Siekierów, 
ciągnących się aż do obecnego 
skrzyżowania Staszica, 600-le-
cia i Trojanowskiej. Pan Siekiera 
dostał od władz kawałek pola, 
bo trzech jego synów będących 
w partyzantce zginęło w czasie 
wojny. Jak Siekiera orał na głę-
boką skibę, można było znaleźć 
wiele „skarbów” - hełmy, łuski 
od nabojów, guziki od niemiec-
kich mundurów. Wtedy mó-
wiło się, że chowano tam nie-
mieckich żołnierzy poległych 
w Bitwie nad Bzurą. (Później 
potwierdziły się te opowieści 
w wyniku przeprowadzonych 
ekshumacji - red.)

- Na zakręcie do Trojano-
wa stał młyn, najpierw wodny, 
później elektryczny, Kulisiewi-
czów. Pamiętam sznur jadą-
cych furmanek, a na nich wor-
ki z ziarnem do zmielenia na 
mąkę, śrutę; koło młyńskie i 
spiętrzenie wody. Latem było to 
miejsce kąpieli okolicznej dzie-
ciarni.

Od naszego domu w kie-
runku centrum Sochaczewa 
znajdował się mostek nad stru-

mieniem płynącym do Bzury 
i domy po obu stronach ulicy. 
Po prawej (numery nieparzyste) 
dom doktorowej Cywińskiej z 
dużym ogrodem, następnie ce-
glany Kuśmidrów, a za nim plac 
Pietrzaka i duży budynek szpi-
tala. Dalej stał drewniany do-
mek ze sklepikiem, też drew-
niany Czapigów i okazały dom 
Kozłowskich. 

Po przejściu na drugą 
stronę, na zakręcie, góro-
wała duża kamienica Sze-
pietowskich, do Stodulnej, 
obecnej al. 600-lecia, rozcią-
gały się ich pola z nasienną 
cebulą i pietruszką. Za Sze-
pietowskimi znajdował się 
skromniejszy dom Suszyń-
skich. Na tyłach tych budyn-
ków rozciągały się gospodar-
stwa ogrodnicze, a w nich 
inspekty, cebula, marchew, 
pietruszka nasienna. Pamię-
tam, że w specjalnych krat-
kach wiązany był oddzielnie 
każdy baldach nasienny - 
przypomina nasza rozmów-
czyni.

- Za wspomnianymi bu-
dynkami mijało się mrocz-
ną kamienicę, w której 
przed wojną mieszkały za-
konnice pracujące w szpi-
talu, w czasie okupacji znaj-
dowała się siedziba gestapo, 
a zaraz po wojnie - Urząd 
Bezpieczeństwa. Wiele osób 
zakatowano tam na śmierć.  
W głębi, za Łakomskimi, 
stał dom z charakterem na-
leżący do Sokołowskich, 
otoczony   or ygina lnymi 
krzewami i drzewami, za 
nim ceglana „kostka” Kru-
pów i kamienica Zawadz-
kich z wieloma lokatorami. 

Dzisiaj, po kilkudziesię-
ciu latach, pani Elżbieta ma 
jeszcze jedno wspomnie-
nie: - W moich młodzień-
czych czasach przy naszej 
ulicy mieszkało mnóstwo 
dzieciaków. Nie mieliśmy 
takich atrakcji jakie są dziś, 
ale to były piękne czasy. Dni 
upływały nam na wymyśla-
nych przez siebie zabawach, 
podchodach,   wyprawach 
nad rzekę, buszowaniu po 
polach. Zwłaszcza latem 
skrzykiwaliśmy się w jed-
no miejsce i całe dnie mo-
gliśmy spędzać na powie-
trzu. Bardzo możliwe, że 
moja miłość do Sochaczewa 
pochodzi jeszcze z tych lat. 
Dzisiaj wszyscy się posta-
rzeliśmy, niektórzy już ode-
szli, miasto się zmieniło, a 
sentyment pozostał.

Pani Elżbieta przed rodzinnym domem przy ul. Staszica
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Open Day na rockową nutęSeniorzy kolędowali
Za nami wielka gala projektu 
Open Day – Sochaczew Roz-
śpiewany pod patronatem bur-
mistrza Sochaczewa Piotra 
Osieckiego. Na scenie zaprezen-
towało się siedmioro finalistów, 
którym towarzyszyli tancerze 
z zespołu „Abstrakt”. Nagrodę 
Grand Prix zdobyła Julia Mat-
czak, która brawurowo zaśpie-
wała tego wieczoru „What's 
love got to do it” Tiny Turner. 
Występ ten doceniła również 
publiczność oraz Radio Socha-
czew, przyznając młodej woka-
listce swoje nagrody. Gwiazdą 
wieczoru była wokalistka Justy-
na Panfilewicz.

Piątkowy wieczór 17 stycz-
nia w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Chodakowie 
to było prawdziwe muzyczne 
uderzenie. Na kilkadziesiąt mi-
nut sceną zawładnęła pełna we-
rwy i muzycznego wigoru so-
chaczewska młodzież. „Rock 
show” rozpoczął się piosenką 
„The final countdown” zespołu 
Europe w wykonaniu Mateusza 
Gawora – zwycięzcy zeszło-
rocznej edycji projektu. Następ-
nie znane wszystkim rockowe 
przeboje zaśpiewało siedmioro 
tegorocznych finalistów: Oty-
lia Krawczak, Wiktoria Fabi-
siak, Otylia Stawicka, Bartosz 
Budnik, Julia Matczak, Natalia 
Kuźmińska oraz Weronika Ko-
łodziejak. Publiczność usłysza-
ła w ich wykonaniu takie hity 
jak: „Wind of change” zespo-
łu Scorpions, „Jak malowany 
ptak” z repertuaru Dżemu czy 
"We are the champions" zespo-
łu Queen. W rockowy charak-
ter koncertu idealnie wpisały się 
zaprojektowane przez Karolinę 
Papiernik kostiumy, które mie-
li na sobie wokaliści i tancerze. 
Czarne stylizacje, które zapew-
niła Grupa Aljeka Jerzego Ka-
czora zachwycały rockowym 
„pazurem”. Znakomicie zapre-
zentowali się również tancerze 
z zespołu „Abstrakt”, w ener-

getycznej choreografii Moniki 
Osieckiej-Jaworskiej. 

Jury miało tego wieczoru 
ciężki orzech do zgryzienia, 
gdyż poziom występów był 
bardzo wyrównany. Pierwsze 
miejsce i nagrodę Grand Prix 
za świetne wykonanie piosen-
ki z repertuaru Tiny Turner 
przyznano Julii Matczak. Pio-
senka „What's love got to do 
it” w jej interpretacji przypa-
dła do gustu również publicz-
ności oraz Radiu Sochaczew, 
dzięki czemu młoda woka-
listka zdobyła dwie kolejne 
nagrody. II nagrodę od Wój-
ta Gminy Rybno Damiana 
Jaworskiego otrzymała We-
ronika Kołodziejak za fanta-
styczne wykonanie piosen-

ki „We are the champions”, a 
trzecią - z rąk radnego powia-
tu Daniela Janiaka odebrała 
Natalia Kuźmińska za energe-
tyczną interpretację „Hi fi” ze-
społu „Wanda i Banda”.

Dodatkowym akcentem fi-
nałowej gali była wystawa zdjęć 
uczestników projektu, którą 
przygotowała Pracownia Eks-
perymentów   Audiowizual-
nych. Duże, czarno-białe foto-
grafie idealnie oddały rockowy 
charakter wieczoru.

W drugiej części koncer-
tu wystąpiła gwiazda wieczoru 
– Justyna Panfilewicz. Woka-
listka i towarzyszący jej zespół 
zachwycili publiczność ostrym 
rockowym brzmieniem. Było 
mocno, wyraziście i bardzo 

energetycznie. Jak na prawdzi-
wy rock show przystało.

Przygotowanie wokali: Monika 
Rychwalska,   Piotr   Milcza-
rek,   Jolanta   Kawczyńska; 
Scenariusz  i  reżyseria  gali: 
Monika   Osiecka-Jaworska; 
Scenografia:  Marta  Wasilew-
ska;  Oprawa  multimedialna: 
Gamid  Ibadullayev;  Oprawa 
taneczna:  zespół  Abstrakt; 
Kostiumy: Grupa Aljeka Jerzy 
Kaczor,  Karolina  Papiernik; 
Fryzury: Salon Fryzjerski Alek-
sandra;  Makijaż:  Nails  PRO- 
MED  Sochaczew;  Dźwięk: 
Mateusz  Śliwiński;  Światło: 
Paweł Rutkowski; Impresariat: 
Magdalena  Franaszek  –  Nie-
wiadomska,  Beata  Pisarek, 
Marcela Kwiatkowska i Monika 
Bartłoszewska.

„Seniorów Kolędowanie” orga-
nizowane przez Sekcję Integra-
cji Sochaczewskiego Centrum 
Kultury i Uniwersytet Trze-
ciego Wieku to już tradycja. 23 
stycznia na sali widowiskowej w 
SCK w Boryszewie po raz siód-
my w świątecznym repertuarze 
zaprezentowały się zespoły se-
nioralne. 

W tym roku usłyszeliśmy 
piękne kolędy, pastorałki i pio-
senki świąteczne w wykonaniu 
9 grup wokalnych. Zaśpiewali: 
„Scena Seniora” z Sochaczew-
skiego Centrum Kultury i Ze-
spół Wokalny Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku prowadzo-
ne przez Jolantę Kawczyńską, 
Zespół Wokalny „Dens Bab-
ki” prowadzony przez Mariu-
sza Chabra, Zespół „Iłowiacy” 
kierowany przez Tomasza Ro-
manowskiego, debiutujący na 
scenie Zespół Wokalny „Czas 
na nas” z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Iłowie prowadzony 
przez Małgorzatę Czubiel oraz 
zespoły pod kierunkiem Ar-
kadiusza Mamcarza - Zespół 
Śpiewaczy „Cantabile” z No-
wej Suchej, Zespół Wokalny 
„Srebrne Nutki” z Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej w 
Sochaczewie, Zespół Wokalny 
„Iwa” działający przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Brocho-
wie i Zespół Wokalny Stowa-
rzyszenia „Włókienko”. 

Blisko trzygodzinne kolę-
dowanie upłynęło w przyja-
znej, ciepłej atmosferze. Rów-
nież za sprawą prowadzących 
wydarzenie - prezes Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Jadwigi 
Urbaniak i Danuty Kłos, które 
w poetycki sposób zapowiadały 
kolejne występy. 

Zespoły i grupy wokal-
ne uhonorowane zostały pa-
miątkowymi statuetkami i 
dyplomami. Wręczali je za-
stępca burmistrza miasta Ma-
rek Fergiński, naczelnik Wy-
działu Sportu i Organizacji 
Pozarządowych Agata Ka-
lińska, naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promo-
cji Miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik oraz kierownik im-
presariatu   Sochaczewskiego 
Centrum Kultury Magdalena 
Franaszek-Niewiadomska. Po 
wspólnym kolędowaniu wszy-
scy udali się na słodki poczę-
stunek.
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Weekend w Kontraście

Sprawka i Wypych na swingowo

Patriotycznie w Klubie Nauczyciela

31 stycznia, godz. 19.30
Warsztaty taneczne Ladies Style – Salsa
SCK, ul. F. Chopina 101
To pierwsze z cyklu warsztatów tanecznych, które odbywać się będą 
raz w miesiącu pod okiem wykwalifi kowanych instruktorów. Zajęcia 
skierowane są do kobiet chcących poznać/rozwinąć kobiecą stronę 
latynoskich stylów tanecznych. Pierwsze zajęcia z zakresu salsy solo 
poprowadzi Aleksandra Kacprowicz – instruktorka tańca, choreograf 
oraz właścicielka szkoły tańca Warsaw Salsa Club.
Wejściówka: 20 zł. Zapisy pod nr 609-684-732 lub w sekreta-
riacie SCK w Chodakowie tel. (46) 863-25-72
15 lutego, godz. 19.00
Koncert zespołu KADETË
Klub Kontrast, SCK ul. 15 Sierpnia 83
KADETË to projekt jazzowy trzech przyjaciół z Warszawy. Ich muzykę 
cechuje oryginalne podejście do formy i faktury muzycznej. Muzycy w 
pełni korzystają z artystycznej niezależności, decydując się często na 
zaskakujące rozwiązania. Ich koncerty to przede wszystkim ogromna 
energia, pasja oraz radość, którą zarażają słuchaczy. Zespół tworzą: 
Krzysztof Dębiński (piano, keyboards), Remigiusz Orzeszko (kontra-
bas) i Witold Chromiński (perkusja).
Wejściówka  15  zł.  Rezerwacje  stolików  telefonicznie  pod  nr 
(46) 863-07-68
27 i 28 lutego, godz. 19.00
Spektakl komediowy „Pomoc domowa”
SCK, ul. 15 Sierpnia 83
Znakomita sztuka, która zawładnęła scenami całego świata. Dosko-
nała farsa podbija serca widzów wartką akcją, błyskotliwymi dialogami 
i inteligentnym humorem. Świetnie spędzony czas zagwarantują 
doskonale wykreowane postaci w gwiazdorskiej obsadzie.
Bilety w cenie 90 zł   do nabycia poprzez serwis  internetowy: 
biletyna.pl 
28 lutego, godz. 10.00 – 21.00
Klub Kontrast, SCK ul. 15 Sierpnia 83
„Dzień Piosenki Poetyckiej – Zimowe Ogrody”
Wydarzenie ma charakter konkursu. Zadaniem uczestników jest 
przygotowanie dwóch piosenek poetyckich oraz zaprezentowanie 
ich z akompaniamentem na żywo. Dodatkowo przeprowadzone zo-
staną warsztaty wokalne. Zwieńczeniem będzie koncert laureatów z 
gwiazdą wieczoru. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, statuetkę 
„Zimowych Ogrodów” za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia w postaci 
nagród rzeczowych. 
Koszt: 10 zł od osoby (nauczyciele, opiekunowie i instruktorzy 
– wstęp bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego - mail: 
j.kawczynska@gmail.com

Pierwszy w tym roku muzycz-
ny wieczór w Klubie Kontrast 
upłynął w swingowych ryt-
mach. Na scenie w świetnym 
stylu zaprezentował się duet - 
Justyna Sprawka (wokal) i Le-
szek Wypych (gitara). W re-
pertuarze koncertu znalazły się 
znane standardy jazzowe oraz 
piosenki świąteczne. Wszyst-
ko to w ciekawym, swingowym 
wydaniu. 

Duet zaprosił do udziału 
w koncercie swoich przyjaciół. 
Na perkusji zagrał dobrze zna-
ny „kontrastowiczom” Gamid 
Ibadullayev, na kontrabasie Ja-
kub Gawrych, który zagrał w 
Sochaczewie po raz pierwszy, 
ale pewnie nie ostatni. Wszy-
scy artyści, którzy zaprezento-
wali się tego wieczoru na scenie 
to doświadczeni, aktywni mu-
zycy. Choć w tym składzie wy-
stąpili po raz pierwszy, można 
było odnieść wrażenie, że mają 
za sobą dziesiątki wspólnych 
koncertów. 

W pierwszej części było 
spokojnie, momentami melan-
cholijnie. Justyna Sprawka za-
chwycała swoim głosem, do 
którego idealnie pasowały gi-
tarowe brzmienia w wykona-
niu Leszka Wypycha. Duet w 
zaaranżowanych na swingowo 

melodiach wypadł znakomicie. 
W drugim secie artyści zaser-
wowali publiczności mocniej-
sze uderzenie. Swing momen-
tami przechodził w rockowe 
dźwięki, w których idealnie od-
nalazła się wokalistka. Każdy 
z instrumentalistów też miał 
swoje „5 minut” na scenie. Po-

szczególne solówki nagradzane 
były brawami. Muzykę uzupeł-
niał niewymuszony, naturalny 
dialog L. Wypycha z publicz-
nością. 

Całość zachwyciła gości 
Kontrastu, którzy wypełnili 
tego wieczoru salę klubową do 
ostatniego miejsca. Publiczność 

żywo reagowała na melodyj-
ne aranżacje znanych wszyst-
kim przebojów. Bisy na klubo-
wej scenie w Sochaczewskim 
Centrum Kultury to już trady-
cja, której i tym razem stało się 
zadość. Muzyczny wieczór za-
kończył się świetnie wykona-
nym utworem „Summertime”.

21 stycznia w Klubie Nauczy-
ciela w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przy ul. Prezy-
denta R. Kaczorowskiego 5 
odbył się wernisaż wystawy 
„Niepodległa. Bóg. Honor. 
Ojczyzna”. Autor wystawy 
- Ryszard Szatkowski przy-
bliżył gościom historię po-
wstania poszczególnych ob-
razów. Zaprezentował prace 
głównie historyczne oraz z 
akcentami religijnymi. Za-
powiedział też, że w najbliż-
szym czasie zamierza więcej 
malować na płótnie. 

Miłym akcentem wyda-
rzenia były wiersze o tematy-
ce historycznej, które odczy-
tali poeci ze Stowarzyszenia 

„Atut” - Edward Kijoch, Sta-
nisława Podgórska, Stanisła-
wa Radkowska i Zbigniew 
Smus. Dodatkowo, zaprzyjaź-

niona z artystą prezes stowa-
rzyszenia - Stanisława Pod-
górska, zaprezentowała wiersz 
dedykowany bohaterowi wy-
darzenia. 

Na wernisażu zaśpiewa-
ły dzieci z Grupy Wokalnej 
prowadzonej przez instruk-
tora SCK Piotra Milczarka. 
Goście usłyszeli w ich wy-
konaniu kilka pieśni patrio-
tycznych oraz piosenki świą-
teczne. Po ofi cjalnej części 
spotkania, był czas na roz-
mowy z autorem prezento-
wanych tego dnia obrazów.
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Na terenie miasta rozlokowa-
nych jest 19 kamer monitorin-
gu obsługiwanych całą dobę 
przez siedem dni w tygodniu. 
System działa od ponad deka-
dy i w każdym roku wymaga 
modernizacji i ulega stopniej 
rozbudowie. W minionym 
roku samorząd miejski prze-
znaczył na jego moderniza-
cję środki w wysokości 123 
tysiące złotych. Dzięki temu 
częściową obserwacją objęte 
zostały tereny bulwarów i ka-
wiarni nad Bzurą. 

W 2019 roku operato-
rzy zarejestrowali w sumie 
226 zdarzeń. Dla porówna-
nia w 2018 roku było ich 254, 
w 2017 - 184. Raport wyróżnia 
kilka kategorii incydentów. 
Najczęściej zaobserwowane 
zdarzenia to: spożywanie al-
koholu w miejscu publicznym 
(47), przebywanie na wzgórzu 
zamkowym poza godzinami 
zwiedzania (42), wykroczenia 
i kolizje w ruchu drogowym 
(39), niszczenie mienia (29).

Nie wszystkie zdarzenia 
mogą wychwycić operatorzy 
kamer monitoringu, dlatego 
mieszkańcy mogą także zgła-
szać problemy dzwoniąc pod 
numer telefonu dyżurnego 

miasta. Przypomnijmy, numer 
46 862-36-82 działa całodobo-
wo przez 7 dni w tygodniu. 

Statystyki pokazują, że 
wzrasta świadomość miesz-
kańców i troska o wspól-
ne bezpieczeństwo. W ubie-
głym roku dyżurny przyjął 
132 interwencje (w 2018 roku 
było ich 92). Najwięcej zgło-
szeń dotyczyło infrastruktu-
ry drogowej - uszkodzenia 
znaków drogowych, chodni-
ków, studzienek kanalizacyj-
nych, awarii oświetlenia ulicz-
nego i sygnalizacji świetlnej 
oraz zwierząt - rannych, mar-
twych, błąkających się i agre-
sywnych psów. W przypadku 
każdego zgłoszenia podjęte 
zostały działania, polegające 
na powiadomieniu służb ra-
towniczo-porządkowych lub 
przekazaniu zgłoszeń do od-
powiednich wydziałów i refe-
ratów urzędu miejskiego oraz 
jego jednostek.

Ponadto do centrum mo-
nitoringu w 2019 roku wpły-
nęło 59 wniosków o udostęp-
nienie nagrań w związku ze 
sprawami   prowadzonymi 
przez sochaczewską policję. 
Monitoring miejski dostarcza 
także informacji do lokalne-
go radia o aktualnej sytuacji, 
utrudnieniach i natężeniu ru-
chu na naszych drogach.

Mazowiecki i Warszawski 
Fundusz Filmowy ogłasza 10. 
edycję konkursu na udział w 
produkcji � lmowej. Budżet 
konkursu pochodzi ze środ-
ków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz 
Urzędu m.st. Warszawy.

Podstawowym   kryterium 
udziału projektów fi lmowych 
w konkursie jest powiązanie 
produkcji z Warszawą i woje-
wództwem mazowieckim po-
przez miejsca realizacji fi lmu 
i tematykę a także udział w re-

alizacji  twórców i przedsiębior-
ców z Warszawy i województwa 
mazowieckiego. Mazowiecki 
Instytut Kultury, operator fun-

duszu, będzie uczestniczył w 
projektach wyłonionych w wy-
niku konkursu jako koprodu-
cent z wkładem fi nansowym. 

Warunki konkursu określa jego 
regulamin. Środki uzyskane w 
wyniku konkursu muszą zostać 
wydatkowane w 2020 roku.

Wnioski na konkurs nale-
ży składać w dni robocze w sie-
dzibie Mazowieckiego Instytu-
tu Kultury przy ul. Elektoralnej 
12 w Warszawie, w godz. 10.00-
16.00, w pokoju nr 2.19. Będą one 
przyjmowane do 13 lutego do 
godz. 16.00. Regulamin konkur-
su i formularz wniosku dostępne 
są na stronie internetowej www.
mwfc.pl lub www.mff .mazovia.
pl oraz w siedzibie MIK. (opr. ap)

Ruszyła XIII edycja konkursu o 
Laur Marszałka Mazowsza za 
najlepsze potrawy regionalne. 
Dotychczas laur zdobyło 180 
potraw, a ponad 50 wyróżnio-
no. Zgłoszenia do tegorocznej 
edycji można nadsyłać do 29 
lutego. Na tę ekskluzywną 
listę tra� ły także sochaczew-
skie wyroby � rmowane przez 
cukiernię i piekarnię Gzik 
oraz piekarnię Kaczmarek.

Jak informuje biuro prasowe 
marszałka, w 12 dotychczaso-
wych edycjach zgłoszono po-
nad 1300 produktów. To po-
kazuje, jak dużą popularnością 
wśród mazowieckich produ-
centów cieszy się konkurs. Dla 
uczestników to doskonała oka-
zja do zaprezentowania swojego 
talentu kulinarnego i podziele-
nia się owocami swojej pracy z 
innymi. Jest to także sposób na 
promowanie bogactwa kuchni 
mazowieckiej.  

Konkurs o Laur Marszał-
ka Województwa Mazowiec-
kiego dla mazowieckich produ-
centów żywności za najlepszy 
produkt roku 2019 skierowa-
ny jest zarówno do fi rm komer-
cyjnych, jak i do podmiotów 
czy organizacji zajmujących się 
wytwarzaniem żywności na 
mniejszą skalę. Dlatego mogą w 
nim wziąć udział również koła 
gospodyń wiejskich, stowarzy-
szenia, gospodarstwa agrotu-
rystyczne, gospodarstwa ekolo-
giczne, osoby fi zyczne. Ważne, 

by uczestnicy mogli udoku-
mentować swoją działalność 
posiadanymi   certyfikatami, 
dyplomami,   zaświadczenia-
mi lub innymi dokumentami 
np. potwierdzającymi prezen-
tację produktu na targach, wy-
stawach, imprezach lokalnych i 
regionalnych. 

Zgłoszony produkt po-
winien być powtarzalny, aby 
można go było promować przy 
różnych okazjach. Powinien 
wyróżniać się wysoką jakością 
produkcji, oryginalnością i in-
nowacyjnością w podejściu do 
żywności i przetwórstwa.

Uczestnicy będą rywalizo-
wać w ośmiu kategoriach: wy-
roby piekarnicze, cukiernicze, 
przetwory mięsne (produk-
ty pochodzenia zwierzęcego), 
ryby i przetwory rybne, prze-
twory owocowe i warzywne 
(produkty pochodzenia roślin-
nego), produkty mleczarskie, 
miody, napoje. Zgłoszenia do 
konkursu należy składać do 29 
lutego br. 

Wypełniony formularz na-
leży przesłać na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, 
Departament Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich, ul. 
Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa 
bądź pocztą elektroniczną na 
adres: wydzialrolnictwa@ma-
zovia.pl. Wszystkie dokumen-
ty konkursowe dostępne są na 
stronie www.mazovia.pl w za-
kładce Konkursy/Szkolenia. 

Mazowsze smakołyków

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Miejskie kamery i telefon 
interwencyjny w 2019
Pracownicy miejskiego monitoringu opublikowali raport z zarejestrowanych zdarzeń na 
terenie miasta w 2019 roku. Kamery wyśledziły blisko 230 incydentów dotyczących 
wykroczeń i przestępstw. Ponadto do pełniącego całodobowo służbę dyżurnego miasta 
wpłynęły 132 zgłoszenia od mieszkańców z prośbą o interwencje.

Filmowcy z Mazowsza na start
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Dukat
Dukat w schro-

nisku jest od 7 lat. 
Trafi ł tu jako wy-
lękniony i wycofany 
młodziutki pies. Nie 
wiadomo, czy ktoś 
go skrzywdził, czy 
to po prostu brak 
socjalizacji z czło-
wiekiem. Widać, że 
chciałby nawiązać kontakt, ale strach go paraliżuje. Dukat 
czeka na kogoś, kto mu pomoże. Potrzebuje doświadczone-
go opiekuna, dzięki któremu będzie mógł otworzyć się na 
świat. Dukat jest pięknym, większym psem (sięga do ko-
lan). Jest wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Franek 
W schronisku 

jest bardzo długo 
- 12 lat, czyli pra-
wie całe swoje życie. 
Franek kocha ludzi 
i uwielbia być gła-
skany. To spokojny, 
grzeczny i łagodny 
staruszek.   Widać, 
że pomimo tylu lat 
wciąż tęskni za prawdziwym domem. Ma ok. 13, 14 lat. Do-
gada się z suczką, stosunek do samców jest do sprawdzenia 
(jedne lubi, inne nie za bardzo). To średni pies, sięgający do 
kolan. Franek jest zaszczepiony, wykastrowany i zachipo-
wany.

Mikuś
Mikuś to nie-

wielk i,   spokojny, 
bardzo   g rzeczny 
kundelek. Kocha lu-
dzi i ceni sobie każ-
dy kontakt z nimi. 
Uwielbia spacery, 
jest bardzo cieka-
wy świata i bardzo 
lubi być głaskany. 
Ma ok. 8 lat, w schronisku jest od dwóch. Do Azorka trafi ł 
z ulicy po wypadku komunikacyjnym. Nikt go nie szukał. 
Potrafi  chodzić na smyczy. Akceptuje i lubi inne psy, wobec 
kotów zachowuje się obojętnie. Jest niewielki, sięga pod ko-
lano. Wykastrowany, zaczipowany i zaszczepiony.

Czarnulka 
To starsza, ko-

chana, bardzo przy-
jazna i łagodna duża 
sunia, sięgająca tro-
chę za kolano. Ma 
ok. 12 lat, ale jest w 
dobrej kondycji fi -
zycznej, nie widać 
po niej tego wieku. 
Przyszłemu opieku-
nowi ofi aruje jeszcze wiele miłości i radości. Zawołana od 
razu podchodzi i bez problemu znosi zabiegi pielęgnacyjne. 
Akceptuje i lubi inne psy, na wybiegu w schronisku „do-
gaduje się” ze wszystkimi. Czarnulka jest wysterylizowana, 
zaszczepiona i zachipowana.

Grosik
Grosik ma ok. 5, 

6 lat, a przebywa w 
schronisku od ponad 
trzech. Jest mały, nie 
sięga nawet do połowy 
łydki. To bardzo nie-
śmiały, delikatny i sub-
telny pies. W kontak-
cie z człowiekiem jest 
ostrożny. Podchodzi, 
liże po ręce, obwąchuje i przez krótką chwilę daje się nawet pogła-
skać, ale pozostaje nieufny. Jednak w domowych warunkach, przy 
czułym i troskliwym opiekunie, powinien się bardziej otworzyć na 
ludzi. Uwielbia inne psy i najlepszy byłby dla niego dom z innym 
psim towarzyszem, w którym mógłby się szybko odnaleźć. Grosik 
nie wykazuje agresji wobec kotów. Wymaga nauki chodzenia na 
smyczy. Jest wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Myszka
To mała, drob-

niutka sunia w wieku 
około siedmiu lat. W 
schronisku przebywa 
od dwóch lat. Jest ła-
godna,   pozbawiona 
agresji, jednak w kon-
taktach z człowiekiem 
zachowuje   dystans, 
potrzebuje   troszkę 
czasu, żeby w pełni zaufać. Sunia bardzo lubi inne psy i bez pro-
blemu się z nimi dogaduje, nawet z tymi dużo większymi od niej. 
Akceptuje też koty. Dla Myszki najlepszy byłby dom, w którym są 
już jakieś inne zwierzęta. Sięga do połowy łydki i jest drobnej bu-
dowy. Sunia jest zaszczepiona, zachipowana i wysterylizowana. 

Kluska i Pyza
Są ze sobą bardzo 

zżyte. Kluska (czeko-
ladowa) i Pyza (czar-
na, podpalana) trafi -
ły do schroniska jako 
młodziutkie, roczne 
sunie i od ponad sze-
ściu lat mieszkają w 
jednym boksie. Naj-
lepiej jakby znalazły 
wspólny dom. Obydwie są przeurocze i troszkę nieśmiałe. Uwiel-
biają psie smaczki i wzorowo potrafi ą o nie poprosić. Sunie są po-
zbawione jakiejkolwiek agresji, w stosunku do człowieka uległe. 
Akceptują i bez problemu dogadują się z innymi psiakami. Klu-
ska i Pyza mają ok. 7, 8 lat, Są średnie, sięgają pod kolano, wyste-
rylizowane, zaszczepione i zachipowane. 

Maniuś
Dla Mańka najbardziej na świecie liczy się człowiek. Jest bar-

dzo kontaktowy i nie-
ustannie zabiega o 
uwagę. Jest bardzo ła-
godnym i grzecznym 
psiakiem, będzie ideal-
nym przyjacielem dla 
każdej rodziny. Może 
zamieszkać w domu 
gdzie są dzieci. Ma-
niuś trafi ł do schroni-
ska siedem miesięcy temu bardzo zaniedbany i wychudzony. Jest 
po leczeniu i nabrał ciała. Nie jest jeszcze starym psem, ma ładne 
ząbki, może mieć ok. 7 lat. Jest średni, sięga pod kolano. Z innymi 
psami żyje w pełnej zgodzie. Całkiem nieźle radzi sobie na smyczy. 
Jest wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Hasan
To    pr z e p i ę k-

ny duży pies w typie 
owczarka, w wieku ok. 
7, 8 lat. Maksymalnie 
skoncentrowany   na 
człowieku, bardzo in-
teligentny, posłuszny i 
ułożony. Pięknie cho-
dzi na smyczy, reagu-
je na komendy. Hasan 
nie wykazuje agresji w stosunku do innych psów, na spacerze był 
z młodziutką sunią i ze stoickim spokojem zniósł jej szczeniackie 
wygłupy i zaczepki. Wolontariusze ze schroniska szukają dla niego 
domu, gdzie pies jest traktowany jak członek rodziny. Hasan jest za-
szczepiony, zachipowany i wykastrowany.

Psiaki wciąż czekają na dom
W będącym w trakcie wygaszania, które potrwa najpóźniej do końca czerwca 2020 roku, byłym schronisku „Azorek”, wciąż przebywa około 50 bezdomnych psiaków. 

Wolontariuszki poszukują dla nich domów. Od września ubiegłego roku ochronka nie przyjmuje już nowych zwierząt. Przyłączamy się do akcji promującej adopcje pozostających w 
Kożuszkach Parcel czworonogów. Apelujemy, nie kupujcie rasowych psów, ale dajcie na zimę dom mądrym i wiernym kundelkom. Tradycyjnie prezentujemy 

kilku mieszkańców schroniska czekających na swoich nowych właścicieli.

Operator schroniska pobiera od osób adoptujących zwierzęta następujące opłaty: 60 zł za sunię wysterylizowaną oraz 40 zł za psa po kastracji. Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury adopcyjnej 
można uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka prowadzonego na Facebooku: www.facebook.com/schroniskoazorek

Zgłoszenia o błąkających się bezpańskich psach należy przekazywać telefonicznie do ratusza, pod dwa numery telefonów. W dni robocze, w godzinach pracy UM, można dzwonić pod numer 862-22-35 wewnętrzny 526 lub 361 
(Wydział Infrastruktury Miejskiej). Popołudniami, w święta i weekendy zgłoszenia przyjmowane są przez dyżurnego miasta pod całodobowym telefonem interwencyjnym 862-36-82. 

Opiekę nad bezpańskimi psami zabieranymi z terenu Sochaczewa sprawuje schronisko w Płocku (SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna).
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Drużyna KS Teresin zwy-
ciężyła w XXVIII Halo-
wym Turnieju Piłki Nożnej 
Seniorów o Puchar Wój-
ta Gminy Sochaczew Miro-
sława Orlińskiego. Zawo-
dy rozegrano w niedzielę 19 
stycznia. 

W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn, podzielonych 
w pierwszej fazie na dwie 
grupy. Mecze trwały po 15 
minut. Ostatecznie KS Tere-
sin pokonał w fi nale drużynę 
Korona Wejsce 4:2. W meczu 
o trzecie miejsce Unia Iłów 
wygrała z Tajfunem Brochów 
3:0. Kolejne miejsca w turnie-
ju zajęły zespoły: 5. Promyk 
Nowa Socha, 6. Sokół Budki 
Piaseckie, 7. Piast Feliksów, 
8. Rawka Bolimów. Zawody 
sędziowali Michał Dziepak i 
Bartosz Targaszewski.

Najskuteczniejszym za-
wodnikiem turnieju został 
Piotr Buczek z Korony Wej-
sce, zdobywca 11 goli. Nagro-
dę indywidualną dla najlep-
szego bramkarza otrzymał 
Patryk Żaczek, również z Ko-
rony Wejsce, a najlepszym 
zawodnikiem turnieju wy-
brano Adriana Biniendę z KS 
Teresin. Nagrody piłkarzom, 
w imieniu wójta, wręczała 
Elżbieta Kowalczyk – sekre-
tarz gminy Sochaczew.

Amatorskie turnieje or-
ganizowane w tym sezo-
nie przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji na hali w 
„szóste” cieszyły się ogrom-
nym   zainteresowaniem. 
Trzeci i ostatni odbył się w 
sobotę 25 stycznia. W zawo-
dach wzięło udział 11 dru-
żyn podzielonych w pierw-
szej fazie rozgrywek na dwie 
grupy.

Zw yciężyła   druży na 
„Wyhelikopterowanych”. 
Pokonali w fi nale ekipę 
Mezo Mix 1:0. Trzecie miej-
sce zajęli „Amatorzy”, któ-
rzy zwyciężyli w małym fi -
nale z „Poltynkiem” 3:1. 

Nagrodę   d la   najlep-
szego bramkarza turnieju 
otrzymał Łukasz Kamiński 
(Mezo Mix), najskuteczniej-
szym zawodnikiem był Ad-
rian Olpiński (Amatorzy), 
a najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Dawid Brze-
ski   (Wyhelikopterowani). 
W ostatnim halowym tur-
nieju padła również „bram-
ka sezonu” autorstwa Ce-
zarego   Czarneck iego   z 
Poltynku. 

Sponsorami   turnieju 
byli: starosta sochaczewski, 
Pizzeria Atmosfera, Mars 
Polska, Bakoma, Tęczowy 
Ogród, MOSiR.

Piłkarscy seniorzy w SP6
Sezon halowy trwa. W każdy weekend w Szkole Podstawowej nr 6 rozgrywane są 
piłkarskie zawody. W ostatnich dniach grali seniorzy. Osiem klubowych drużyn wzięło 
udział w XXVIII turnieju o puchar wójta gminy Sochaczew oraz 12 ekip wystąpiło 
w trzecim w tym sezonie halowym turnieju, którego organizatorem był MOSiR. 

Zwycięzcy XVIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów 
o Puchar Wójta Gminy Sochaczew Mirosława Orlińskiego - 
zespół KS Teresin: Krzysztof Bargieł, Mykola Yandiuk, Grzegorz 
Węsek, Adrian Binienda, Jakub Gmurek, Mikołaj Staniak, Kamil 
Bartosiewicz, Dominik Popławski, Sylwester Płacheta

Zwycięzcy III Halowego Turnieju Piłki Nożnej MOSiR - 
„Wyhelikopterowani”: Konrad Rogowski, Daniel Woźniak, 
Dawid Brzeski, Konrad Kaczmarek, Marcin Kamiński, Piotr 
Pisarek, Jakub Walczak, Daniel Okraska

Drużyna KS Bielice umacnia 
pozycję lidera w Amatorskiej 
Lidze Piłki Siatkowej i jest już 
pewna gry w pół� nale. Drugie 
miejsce w tabeli zajmuje Piast 
Feliksów. Do końca rundy za-
sadniczej pozostały cztery ko-
lejki. Play-o� y rozpoczną się 7 
marca.

W ramach 9. kolejki, rozegranej 
w sobotę 18 stycznia, odbyły się 
tylko dwa spotkania. W pierw-
szym meczu Most Wyszogród w 
trzech setach łatwo pokonał eki-
pę z Teresina. W drugim starciu 
Piast Feliksów, pomimo porażki 
w pierwszej partii, wygrał z dru-
żyną AZS Team Volley. Ostatnie 
zaplanowane spotkanie nie od-
było się. To pierwszy walkover w 
tym sezonie. Oddały go, na ko-
rzyść zespołu KS Bielice, mają-
ce problemy ze składem Wolne 
Elektrony. 

10. seria spotkań rozpo-
częła się od meczu na szczycie 
pomiędzy Bielicami a Felik-
sowem. Liderzy okazali się lep-
si w starciu, które udało im się 
zakończyć już po trzech setach. 
Podobnie po trzech partiach, 
choć był to o wiele bardziej wy-
równany mecz, skończyło się 

drugie spotkanie, w którym 
sochaczewski Volley CKU po-
konał AZS. Do rozstrzygnię-
cia ostatniego meczu potrzebny 
był tie-break. Lepsi w decydują-
cej partii okazali się siatkarze z 
Wyszogrodu, którzy pokonali 
drużynę Wolnych Elektronów. 

Warto odnotować, że w so-
chaczewskiej lidze grają już nie 
tylko mężczyźni. Od początku 
rundy rewanżowej na parkie-
cie w Chodakowie pojawiła się 
pierwsza kobieta. To Karolina 
Pindor, występująca w zespole 
Piasta Feliksów. 

IX kolejka (18.01)
Teresin – SRS Most Wyszogród 0:3 
(12:25, 20:25, 17:25)

MVP: Piotr Błaszczyk (SRS Most Wyszogród)
KS Piast Feliksów – AZS Team Volley 3:1 
(22:25, 25:18, 25:20, 25:16)

MVP: Wojciech Socha (KS Piast Feliksów)
Wolne Elektrony – KS Bielice 0:3 vo 
(0:25, 0:25, 0:25)

X kolejka (26.01)
KS Bielice – KS Piast Feliksów 3:0 
(25:18, 25:15, 25:23)

MVP: Kamil Dorodziński (KS Bielice)
AZS Team Volley – Volley CKU Sochaczew 0:3 
(23:25, 22:25, 23:25)

MVP: Marcin Gawroński (Volley CKU Sochaczew)
SRS Most Wyszogród – Wolne Elektrony 3:2 
(25:27, 25:23, 14:25, 25:18, 15:12)

MVP: Łukasz Lewandowski (SRS Most Wyszogród)

ALPS po 10. kolejkach

Ponad 350 zawodników trenujących w klubach w naszym woje-
wództwie wzięło udział w III Pucharze Mazowsza w Karate Tra-
dycyjnym. Zawody zorganizowano w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w niedzielę 26 stycznia. Ich organizatorem był Karate 
Klub Sochaczew. Gospodarze wystawili liczną reprezentację – po-
nad setkę zawodniczek i zawodników. Organizatorzy rozdali 50 ze-
stawów medali w różnych konkurencjach, biorąc pod uwagę po-
dział na kategorie wiekowe, stopień zaawansowania oraz podział 
na konkurencje indywidualne i drużynowe.

Trzeci Puchar Mazowsza
Dziesięć młodych zawodni-
czek KM „Aktywni” Socha-
czew, wraz z trenerem Emanu-
elem Zimnym, wzięło udział 
w pierwszym w tym sezonie 
mityngu lekkoatletycznym, 
który odbył się 18 stycznia w 
hali warszawskiej AWF. 

Sochaczewskie lekkoatletki wy-
startowały w gronie ok. 600 za-
wodników w dwóch konkuren-
cjach: pchnięciu kulą i biegu na 
60 metrów. Rozpoczęły mio-
taczki (U-18), które na co dzień 
specjalizują się w rzucie mło-
tem. Martyna Orlińska pchnęła 

na odległość 9.49 m i zajęła trze-
cie miejsce. Weronika Krze-
mińska posłała z kolei kulę na 
odległość 8.05 m.

W biegu na 60 metrów 
wzięło udział osiem zawod-
niczek, które osiągnęły na-
stępujące rezultaty: Julia 

Skomiał - 8.52, Michalina 
Gosik - 8.74, Amelia Kowal-
ska - 9.63, Patrycja Janiak 
- 10.26, Karolina Majcher - 
9.88, Viktoria Niewiadomska 
- 9.93, Wiktoria Ostaszew-
ska - 10.26, Amelia Czubat-
ka - 10.67.

Na tym samym dystansie 
sprawdził się również trener 
ekipy z Sochaczewa - Ema-
nuel Zimny. Poprawił swo-
ją życiówkę Masters na 60 
metrów sprzed czterech lat 
o 0.13 setnych. Jego obecny 
wynik to 7.77 sek.

Aktywni w hali warszawskiej AWF
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TENIS STOŁOWY

PŁYWANIE

REKREACJA

Po spotkaniu z sochaczewski-
mi rugbistami i zapoznaniu 
się m.in. z podstawami ju-jit-
su z instruktorami Dragon Fi-
ght Club przyszedł czas na piłkę 
nożną. Trener Mateusz Sikorski 
z Unii Boryszew, wraz ze swo-
im pomocnikiem, wprowadza-
li maluchy w tajniki footbal-
lu, a proponowane przez nich 
ćwiczenia i zajęcia były bardzo 
urozmaicone. Było kolorowo, 
gwarnie i ciekawie.

Po części sportowej odbył 
się bal karnawałowy dla dzieci. 
Wszyscy mieli okazję przymie-
rzyć różne śmieszne gadżety i 
potańczyć z Myszką Minnie. O 
oprawę muzyczną zadbał Witek 
Badaj. Były zabawy z chustą ani-
macyjną, przeciąganie liny, prze-
chodzenie przez tunele. W przy-
gotowaniu atrakcji dla dzieci 
pomogli wolontariusze z socha-
czewskiego MOPS. Organiza-
torką imprezy była Renata Kubik 
z MOSiR. Na wszystkich czekał 
również poczęstunek i soki z Tę-
czowego Ogrodu.

- Cykl zajęć „Mały Spor-
towiec” ma na celu pokazanie 
rodzicom ofertę klubów spor-
towych działających na tere-
nie Sochaczewa, do których 
mogą zapisać swoje dzieci, aby 
uczestniczyły   od   najmłod-
szych lat w regularnych trenin-
gach. Wydarzenia odbywają się 
w okresie jesienno-zimowym 

przy wsparciu sochaczewskie-
go Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Uczestnictwo w za-
jęciach daje dużą swobodę wy-
boru najmłodszym dzieciom. 
Mogą one wykonywać ćwicze-
nia, na które mają ochotę lub 
brać udział w innych przygo-
towanych dla nich grach i za-
bawach – mówi naczelnik Wy-
działu Sportu i Organizacji 
Pozarządowych UM Agata Ka-
lińska.

Trzy spotkania „Małych 
Sportowców” w tym sezonie za 
nami i trzy kolejne przed nami. 
23 lutego dzieci poznają podsta-
wy judo z instruktorami Socha-
czewskiego Centrum Sportów 
Walki. W marcu WKS MOSiR 
Basket i trener Adam Hilchen 
będą zachęcać najmłodszych 
do gry w koszykówkę. Na ostat-
nie w tegorocznym cyklu zaję-
cia program przygotuje Karate 
Klub Sochaczew. 

Jak mówi Agata Kalińska, 
to już pewne, że „Mały sporto-
wiec” powróci również jesienią. 
- Wiele stowarzyszeń zgłasza się 
do nas wyrażając chęć organi-
zacji zajęć dla najmłodszych. 
Przykładowo, dzisiaj odbywają 
się piłkarskie zajęcia z Unią Bo-
ryszew, natomiast w kolejnym 
sezonie naszego cyklu ćwicze-
nia dla młodych adeptów foot-
ballu poprowadzą instruktorzy 
Bzury Chodaków – dodaje.

Piłka nożna i karnawał
Na trzecich w tym sezonie zajęciach z cyklu „Mały Sportowiec” dzieci wraz 
z trenerami Unii Boryszew zapoznawali się z podstawami piłki nożnej. 
Wydarzenie odbyło się w niedzielę 26 stycznia w hali MOSiR 
przy ul. Kusocińskiego, towarzyszył mu bal karnawałowy dla najmłodszych.

Aż 62 zawodniczki i zawodnicy 
zagrali w V turnieju klasy� ka-
cyjnym Grand Prix Sochacze-
wa w Tenisie Stołowym, który 
odbył się 26 lutego w hali przy 
ul. Kusocińskiego. To fre-
kwencyjny rekord tegoroczne-
go cyklu. 

W fi nałowym spotkaniu w ka-
tegorii open Michał Kowalczyk, 
po ładnej i wyrównanej walce, 
pokonał Mateusza Selerskiego. 
Trzecie miejsce zajął Damian 
Selerski. Warto dodać, że wszy-
scy trzej panowie to zawodnicy 
Tęczy Budki Piaseckie.

W kategorii pań triumfo-
wała Katarzyna Anyszewska 
z Łyszkowic, na miejscu dru-
gim uplasowała się Karolina 
Kukawska, która prowadzi z 
dużą przewagą w dotychcza-
sowych turniejach. Na trze-
cim miejscu znalazła się Do-
rota Baczyńska.

W kategorii najmłodszej do 
lat 15 czwarty raz z rzędu zwy-
ciężył Marcin Pawlak (UKS Lut-
kówka). Drugi był Igor Kozak 
(Grot Mała Wieś), a trzeci Paweł 
Klinowski (KS Nadarzyn).

Turniej sędziował Tomasz 
Ertman. Zwycięzcy nagrodzeni 

zostali pucharami, wejściówka-
mi na basen, sokami z Tęczowe-
go Ogrodu i słodyczami z fi rmy 
Mars, a zawodnicy w kategorii 
do 15 lat otrzymali również pa-
miątkowe medale.

VI runda Grand Prix So-
chaczewa w Tenisie Stołowym 
rozegrana zostanie w sobotę 
15 lutego. Początek zawodów o 
godz. 9.00.

Klasyfi kacja generalna 
GP po V turniejach
Kat. do lat 15 (52 sklasyfikowanych zawodników): 
1. Marcin Pawlak (80), 2. Igor Kozak (60), 
3. Adam Wójcik (23), 4. Jakub Pawlak (22), 
5. Igor Murasicki (20), 6. Krystian Nowatkiewicz (18), 
7. Łukasz Lądowski (16), 8. Łukasz Wójcik (13), 
9. Damian Mlekicki (13), 10. Piotr Furmanik (11)

Kobiety (10 sklasyfikowanych zawodniczek): 
1. Karolina Kukawska (85), 2. Magdalena 
Szczodrowska (40), 3. Dorota Baczyńska (40), 
4. Agnieszka Kiszelewska (22), 5. Katarzyna 
Anyszewska (20), 6. Julia Jarzyńska (15), 
7. Katarzyna Włodarczyk (15), 8. Dorota Sobiech (8), 
9. Agnieszka Ludwikowska (8), 
10. Anna Mijakowska (6)

Open (56 sklasyfikowanych zawodników): 
1. Rafał Malinowski (57), 2. Mateusz Selerski 
(55), 3. Jacek Malinowski (47), 4. Adam Ertman 
(35), 5. Stanisław Głowacki (32), 6. Marcin 
Dudziec (29), 7. Radosław Jurzyk (25), 
8. Michał Kowalczyk (20), 9. Janusz Duch (18), 
10. Piotr Szepiećko (14)

Coraz więcej ping-pongistów

Ta zimowa forma aktywnej 
rekreacji staje się w naszym 
mieście coraz bardziej popu-
larna. Pomimo mało sprzy-
jających warunków (nie ma 
mrozów) w każdą niedzielę w 
Bzurze kąpie się wielu śmiał-
ków. 

Do wspólnego morsowania 
zachęcają m.in. instruktorzy 
sochaczewskiego Dragon Fi-

ght Club. Rekord frekwen-
cji padł w niedzielę 19 stycz-
nia. Wówczas w okolicach 
starego toru motocrossowe-
go do lodowatej rzeki, przy 
temperaturze dwóch stopni 
Celsjusza, weszła ponad set-
ka morsów. Nad ich bezpie-
czeństwem czuwali ratowni-
cy sochaczewskiego WOPR. 
Kąpieli zażywały osoby w 
różnym wieków, od dzieci 

po osoby starsze. W zależno-
ści od stopnia zaawansowania 
każdy przebywał w wodzie od 
dwóch do siedmiu, ośmiu mi-
nut. 

Choć morsowanie wyda-
je się dość ekstremalną formą 
rekreacji, działa korzystnie na 
zdrowie. Hartowanie organi-
zmu w zimnej wodzie sprzyja 
m.in. odporności, a także po-
prawia krążenie. 

Sposób na utrzymanie odporności i dobrego zdrowia

Sochaczewskie WOPR, MOSiR oraz Szkoła Podstawowa nr 3 za-
praszają na spotkanie z ultramaratończykiem w pływaniu - Seba-
stianem Karasiem. To pierwszy człowiek na świecie, który wpław 
pokonał dystans 100 km z Kołobrzegu na Bornholm w czasie 28 
godzin i 30 sekund. Jest także rekordzistą Polski w pokonaniu 
wpław Kanału La Manche (41 km) w czasie ośmiu godzin i 48 
minut. Spotkanie odbędzie się w środę 29 stycznia o godz. 15.00 
w Szkole Podstawowej nr 3. Z kolei o 16.30, w miejskiej pływalni 
„Orka”, zainteresowani będą mogli wziąć udział we wspólnym tre-
ningu z Sebastianem Karasiem.

Spotkanie z mistrzem




