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Sochaczew czyta 60 lat w harcerstwie

Piknikiem pod dachem SP nr 1 rozpoczęły się ferie zimowe w Sochaczewie. Do wyboru są zajęcia plastyczne albo 
piłkarskie, łyżwy, warsztaty składania czołgów z klocków lego, a może nauka pływania? To tylko kilka z propozycji 
na nadchodzące dwa feryjne tygodnie. Jak co roku przygotowaliśmy dla naszych czytelników feryjny rozkład jazdy 
dzień po dniu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez miejskie jednostki Strony 10-11

Sochaczew opiera się ogólnopolskim statystykom dotyczącym nieczytania. 
U nas co piąty mieszkaniec jest czytelnikiem biblioteki Strony 14-15

- Pozostałem w nur-
cie, który uważał, że nie 
można odcinać się od 
korzeni. Że można pew-
ne rzeczy zmieniać, ale 
nie porzucać całej orga-
nizacji. Zostałem z ludź-
mi, którzy postanowili 
podjąć się tego trudu
- mówi Krzysztof 
Wasilewski, ikona 
sochaczewskiego 
harcerstwa

Strona 7
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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
ZWiK 46 862-82-30
Zgłaszanie awarii: 
sieci wodociągowej 
668-453-422
sieci kanalizacyjnej
604-195-871
Dodatkowo każdego dnia po 
godz. 15.00 awarie można zgła-
szać pod numerami telefonów:
SUW Płocka 46 811 16 44, 
602 248 627
SUW Chodaków 46 863 26 35,
662 294 742
Oczyszczalnia Ścieków 
662 294 743
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

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami

Andrzejowi 
Kierzkowskiemu

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sochaczewie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa Jolanta Gonta, starosta sochaczewski 

wraz z Zarządem Powiatu,
pracownikami Starostwa Powiatowego 

w Sochaczewie
oraz radni Rady Powiatu w Sochaczewie

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sochaczewie

Andrzejowi 
Kierzkowskiemu

słowa otuchy i szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY
przekazują

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki 
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Kaczmarek

wraz z radnymi Rady Miejskiej

KONDOLENCJE

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Wniosek obejmuje dział-
ki leżące na terenie dwóch 
samorządów – miasta oraz 
gminy Brochów. Ponieważ 
większa część obszaru obję-
tego wnioskiem leży w gra-
nicach administracyjnych 
Sochaczewa, wójt Brochowa 
przekazał wniosek do roz-
patrzenia burmistrzowi. 

Jak wyjaśnia naczelnik 
Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM Agnieszka Toma-
szewska, zgodnie z przepisa-
mi miasto musiało wszcząć 
stosowną procedurę, by roz-
patrzyć wniosek przedsię-
biorcy. Jakie będzie roz-
strzygnięcie, dowiemy się 
na końcu procedury, a prze-
widuje ona m.in. powiado-
mienie o wszczęciu postę-
powania zainteresowanych 
stron. Stosowne obwiesz-
czenia znajdą się w rejonie 
ulic Smolnej oraz Krzywej, 
na tablicach informacyjnych 
Urzędu Miejskiego i Urzę-
du Gminy Brochów. Zawia-
domienia zamieszczono też 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Drugi krok to prze-

kazanie kopii wniosku Se-
grometu   do   Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska (RDOŚ), Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej - Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego „Wody 
Polskie” (RZGW) w Warsza-
wie oraz Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Sochaczewie. 
Burmistrz wystąpił z wnio-
skiem do tych instytucji 
o wydanie opinii, czy dla 
planowanego   przedsię-
wzięcia będzie konieczne 

przeprowadzenie oceny od-
działywania na środowisko, 
a w konsekwencji czy Segro-
met będzie musiał przedsta-
wić raport o odziaływaniu 
planowanego przedsięwzię-
cia na środowisko. 

Ratusz czeka na opi-
nie RDOŚ, RZGW i sane-
pidu, wszystko jednak na 
to wskazuje, że nawet gdy-
by żadna ze służb nie zażą-
dała sporządzenia raportu 
środowiskowego i tak zro-
bi to burmistrz. Jak mówi 
Piotr Osiecki, na tym etapie 

niczego nie można przesą-
dzać, bo procedura trwa.

- Jednak wszyscy uczest-
nicy postępowania powinni 
pamiętać, że interes przed-
siębiorcy nie może brać 
góry nad interesem miesz-
kających tam ludzi i środo-
wiska – podkreśla. 

Już dziewięć lat temu 
burmistrz deklarował, że 
Chodaków zostanie uwol-
niony od odpadów i słowa 
dotrzymał. Ostatnie konce-
sje wydane przez ówczesne-
go starostę fi rmom śmie-

ciowym mającym bazy w 
dawnym Chemitexie, wyga-
sają w tym roku. W związku 
ze zmianą przepisów, jaka 
nastąpiła w ostatnich latach, 
jest szansa, że fi rmy opusz-
czą ten teren wcześniej niż 
zakładano i zamiast w listo-
padzie może się to stać na-
wet w marcu lub kwietniu 
2020 roku. 

- Moje stanowisko było 
i jest jednoznaczne. Gospo-
darka odpadami powinna 
się odbywać poza gęstą za-
budową, a z taką mamy do 
czynienia zarówno w cen-
trum Chodakowa, jak i w 
rejonie ulic Smolnej i Krzy-
wej. To zbyt poważna spra-
wa, by odstąpić od dokład-
nych analiz, dlatego już 
teraz mogę zapowiedzieć, 
że nałożę na fi rmę obowią-
zek sporządzenia rapor-
tu o oddziaływaniu na śro-
dowisko. Oczywiście całą 
procedurę   rozpatrywania 
wniosku przeprowadzimy 
zgodnie z przepisami, rze-
telnie, wyjątkowo skrupu-
latnie. Sprawdzimy każdy 
szczegół przedłożonej nam 
dokumentacji – deklaruje 
Piotr Osiecki. 

Ratusz zażąda raportu 
środowiskowego
Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu i Metali Segromet sp. z o. o. z Sokołowa Podlaskiego, które jest właścicielem 
dawnej cegielni w Plecewicach, wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża Plecewice i rekultywacji terenów przekształconych 
wydobyciem. Firma chce pozyskiwać glinę, a do rekultywacji używać odpadów, zdaniem fi rmy, obojętnych dla 
środowiska, takich jak odpady powstające przy płukaniu kopalin, przy cięciu i obróbce skał, sucha i mokra ziemia itp.

Chodaków to zielona dzielnica i taka ma pozostać

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Andrzejowi 
Kierzkowskiemu

Przewodniczącemu Rady Powiatu Sochaczewskiego

z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Maciej Małecki 
Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Aktywów Państwowych
oraz 

koleżanki i koledzy 
z Prawa i Sprawiedliwości
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Zofii 
Lepieszce

Audytorowi Wewnętrznemu Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie

z powodu śmierci

MĘŻA
słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach

przekazują
Burmistrz Sochaczewa

Piotr Osiecki
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Ministerstwo fi nansów co roku 
publikuje wskaźniki docho-
dów podatkowych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca dla 
poszczególnych gmin w kraju. 
Stanowi to podstawę do obli-
czenia tzw. janosikowego, z któ-
rego korzystają najbiedniejsze 
regiony, dotowane przez naj-
bogatsze gminy, miasta i woje-
wództwa. 

Do ustalenia najnowsze-
go wskaźnika posłużyły dane 
o dochodach podatkowych sa-
morządów według stanu na 30 
czerwca 2019 r. Do analiz mi-
nisterstwo wliczyło m.in. wpły-
wy z tytułu opłat, podatków lo-
kalnych, a także udziały w CIT 
i PIT. Ostatecznie średnią, która 
odzwierciedla dochód podat-
kowy na jednego mieszkańca 
dla wszystkich polskich samo-
rządów w kraju oszacowano na 
1956 zł. Dochody powyżej tej 
sumy uzyskało ok. 450 z 2,5 ty-
siąca polskich gmin, w tym So-
chaczew.

- W ubiegłym roku mini-
sterstwo zakładało, że uzyska-
my z podatków i opłat średnio 
1818 zł na jednego mieszkańca. 
Na ten rok podwyższyło nam 
prognozę o ponad 8 procent, do 
kwoty 1969 złotych, czyli zno-
wu ponad średnią w Polsce - 
mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Budżet miasta byłby bo-
gatszy, gdyby rosły podatki lo-
kalne, ale te przez cztery lata 
stały w miejscu. Po tak dłu-
giej przerwie jesienią ubiegłego 
roku radni zdecydowali, że po-

datek od nieruchomości lekko 
wrośnie, a podatek od środków 
transportowych zostanie bez 
zmian, zamrożony już ósmy 
rok z rzędu. 

- Mimo to od 2017 roku 
nasze wpływy z opłat i podat-
ków lokalnych wzrosną o 20 
procent, z 67,5 mln do plano-
wanej na 2020 rok kwoty 80,4 
mln zł. To zasługa mieszkań-
ców, aktywnych przedsiębior-

ców, młodych ludzi otwartych 
na zakładanie własnej działal-
ności gospodarczej, ale też do-
brej koniunktury na rynku 
pracy. Im więcej sochaczewian 
podejmuje zatrudnienie legal-
nie, tym więcej pieniędzy tra-
fi a do kasy samorządu. Od lat 
przypominam, że z każdego 
tysiąca złotych odprowadzo-
nego przez mieszkańca Socha-
czewa do budżetu państwa - w 

formie podatku PIT – później 
do kasy miasta wraca niemal 
400 zł. Udział w tym podatku 
to prawie 25 procent rocznych 
dochodów budżetu – dodaje 
burmistrz. 

I podkreśla, że gospodarze 
miast patrzą na swoje budżety 
nieco inaczej niż wójtowie, bo 
to miasta są centrami życia w 
powiatach. 

- Gminy mają więcej pie-
niędzy na asfaltowanie ulic, 
ich oświetlenie czy budowę ka-
nalizacji, bo nie ponoszą np. 
kosztów utrzymania basenu, 
lodowiska, muzeum, działal-
ności dziennych domów po-
mocy społecznej, SCK czy sieci 
bibliotek. A to poważne wydat-
ki. W tym roku jednostki kul-
tury i sportu otrzymają z bu-
dżetu miasta prawie 6,5 mln zł 
dotacji, a do dziennego domu 
dołożymy milion złotych – 
podkreśla Piotr Osiecki.  

Niezmiennie od lat najbo-
gatszy w Polsce, z kwotą wpły-
wów podatkowych na poziomie 
ponad 31 tys. zł na mieszkańca, 
jest Kleszczów w woj. łódzkim. 
Na terenie tej gminy zlokali-
zowana jest Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów i Elek-
trownia Bełchatów. Na drugim 
miejscu wśród najzamożniej-
szych uplasowała się Rząśnia 
(Kopalnia Węgla Brunatnego 
Bełchatów), na trzecim Kobie-
rzyce (zakłady LG), dalej Jerz-
manowa (zakłady KGHM) i 
Polkowice (zakłady chemicz-
ne). Najbiedniejszą gminą jest 
Potok Górny w woj. lubelskim, 
gdzie wpływy z podatków to je-
dynie 455 zł na mieszkańca.

Samorząd Dochód podatkowy na mieszkańca 
w 2020 roku

Teresin 2743 zł 

Sochaczew 2486 zł

miasto Sochaczew 1969 zł

Brochów 1826 zł

Iłów 1512 zł

Młodzieszyn 1386 zł

Nowa Sucha 1375 zł

Rybno 1340 zł

Znowu powyżej średniej
Sochaczew kolejny raz znalazł się w gronie gmin, których dochody podatkowe 
przekraczają średnią krajową. W cztery lata wzrosły one o prawie 20 procent 
i zbliżają się do niemal 2000 zł na osobę.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Mistrz /Technolog ds. eksploatacji oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• wykształcenie wyższe techniczne: preferowane o kierunku 
inżynieria i ochrona środowiska,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku nadzoru, 
utrzymania ruchu obiektów technologicznych w branży elektroener-
getycznej,
• znajomość zagadnień z dziedziny wodno-ściekowej, w tym 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
• znajomość zagadnień z zakresu przeprowadzania remontów 
i konserwacji pomp, mieszadeł, dmuchaw,
• umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, 
oprogramowania sterowników, czytania schematów automatyki 
i schematów elektrycznych,
• znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji sieci kanalizacyjnych, 
przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody,
• umiejętność i doświadczenie w zarzadzaniu zespołem, samodziel-
ność. 

WYMAGANIA DODATKOWE:
• uprawnienia kwalifi kacyjne SEP do 1 KV i dozoru D1 i D2,
• prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• system pracy jednozmianowej,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifi kacji,
• możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
• pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej 
na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o., 
96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7 lub elektronicznie na adres: 
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie zwik.sochaczew.pl 
w zakładce oferty pracy.

Krótko z miasta
Rusza nabór do szkół i przedszkoli

Ustalono terminy rekrutacji dzieci do miejskich szkół, 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
oraz przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021. Nabór prze-
prowadzony zostanie, podobnie jak w ubiegłych latach, 
on-line. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, „ze-
rówki” lub klasy pierwszej rodzice składać będą między 2 a 
31 marca. Potem komisje dokonają weryfi kacji wniosków. 
Mają na to czas między 1 a 10 kwietnia. 17 kwietnia po-
znamy listy zakwalifi kowanych i odrzuconych kandydatów 
a rodzice będą mieli tydzień na potwierdzenie woli przy-
jęcia ich dziecka do danej placówki. 30 kwietnia szkoły 
i przedszkola opublikują listy przyjętych. Elektroniczny 
system ewidencji podań będzie dostępny od 2 marca w 
internecie pod adresami www.sochaczew.przedszkola.
vnabor.pl oraz www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl. 

205 tysięcy na doskonalenie
Burmistrz podpisał zarządzenie w sprawie podziału 205 
tys. zł odłożonych w budżecie miasta na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych 
przez samorząd szkołach podstawowych i przedszkolach. 
60 tys. z tej puli przeznaczono na dopłaty do czesnego 
pobieranego przez szkoły wyższe, przy czym dopłata 
może wynieść 2 tys. zł na jedną osobę i nie może przekro-
czyć 70 procent całego czesnego w roku akademickim. 
Pozostałe 145 tys. to pieniądze na kursy, warsztaty, 
seminaria i wszelkie inne formy kształcenia naszej kadry 
pedagogicznej.

Jest praca w wojsku
37. Sochaczewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej 
zachęca do podjęcia służby w tej jednostce. Zaprasza na 
kwalifi kację wojskową wszystkich żołnierzy rezerwy kor-
pusu szeregowych chętnych do wstąpienia w szeregi 37. 
dywizjonu. Kwalifi kacja odbędzie się w siedzibie dywizjonu 
w Bielicach 16 oraz 30 marca. Początek o godzinie 8.00. 
Kandydaci do służby muszą zdać egzamin z wychowania 
fi zycznego oraz odbyć rozmowę kwalifi kacyjną. Więcej 
szczegółów w tej sprawie pod numerem tel. 519-038-736.
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Burmistrz Miasta Sochaczew 
zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy masz szansę uzyskać 
pieniądze na realizację swojego innowacyjnego pomy-
słu, jak należy stworzyć projekt i uniknąć błędów przy 
wypełnianiu wniosku o dofi nansowanie, skorzystaj z 
bezpłatnej pomocy ekspertów z Mobilnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Konsultacje odbędą się 4 marca w Urzędzie Miejskim w 
Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, I piętro, mała sala konferen-
cyjna, pokój nr 221, w godzinach od 10:00 - 13:00.
Skierowane są do przedsiębiorców, a także przed-
stawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób 
fi zycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 
Funduszy Europejskich.

Zapisy zainteresowanych prowadzą pracownicy Re-
feratu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, pokój 424, III piętro. 
Można się także zgłosić telefonicznie pod nr tel. 46 862 
22 35 wew. 307. 

Organizator spotkania:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa
tel. 22 542 27 11, 22 542 20 38

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Ranking oparto na zasa-
dzie bezpłatnego i dobro-
wolnego uczestnictwa w 
nim wszystkich samorzą-
dów szczebla gminnego i 
powiatowego. Jest on jedy-
nym w Polsce tego rodzaju 
rankingiem zarządzanym 
na bieżąco przez ekspertów 
w trybie online. Samorządy 
są oceniane według wielu 
kryteriów, takich jak: dzia-
łania proinwestycyjne i pro-
rozwojowe, poprawa jakości 
obsługi mieszkańca, roz-
wój społeczeństwa informa-
cyjnego i obywatelskiego, 
ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna, edukacja, kultu-
ra, sport, rozwiązania pro-
ekologiczne czy promocja 
regionu.

W najnowszej edycji 
rankingu punkty naliczo-
no naszemu miastu w 48 z 
60 kategorii. Ich maksymal-
ną liczbę Sochaczew otrzy-
mał m.in. za kwoty dota-
cji pozyskanych z funduszy 
krajowych, wielkość wydat-
ków na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje 
pozarządowe, organizowa-
nie imprez o charakterze 
sportow ym,   dostosowa-
nie urzędu do potrzeb nie-
pełnosprawnych,   inicjaty-

wy pomagające zachować 
specyfi kę regionu (płyty, 
wystawy, koncerty), wyda-
wanie własnej gazety samo-
rządowej, książek promu-
jących nasze dziedzictwo 
historyczne, kulturalne, a 
także udzielanie wsparcia 
fi nansowego osobom, które 
pozbywają się azbestu.

- Bardzo wysoko oce-
niono nasze starania o do-
tacje unijne przyznając po-
nad 5 tys. punktów na 9 
tys. możliwych. Poprzedni 
rok był pod tym względem 
wyjątkowy, bo podpisali-
śmy umowy na niemal 12 

mln złotych. Większość tej 
kwoty to dotacja na budo-
wę kanalizacji deszczowej w 
Chodakowie i rejonie ulicy 
Płockiej, wykonanie dwóch 
zbiorników retencyjnych na 
deszczówkę oraz odtworze-
nie wybranych dróg na te-
renie Chemitexu. Prawie 
1,2 mln zdobyliśmy także 
na wymianę pieców węglo-
wych na gazowe lub opala-
ne biomasą. Tym projektem 
obejmiemy około 60 rodzin 
– mówi burmistrz Piotr 
Osiecki. 

Punkty przyznano ratu-
szowi też m.in. za elektro-

niczny obieg dokumentów, 
elektroniczną skrzynkę po-
dawczą, posiadanie systemu 
powiadamiania   klientów 
urzędu sms-em, budowę 
ścieżek rowerowych, wdra-
żanie programów proeko-
logicznych, możliwość pła-
cenia bezgotówkowego w 
UM, utworzenie rady dzia-
łalności pożytku publiczne-
go, wspieranie środowiska 
senioralnego i wolontaria-
tu, programy polityki zdro-
wotnej, utworzenie systemu 
stypendialnego dla uzdol-
nionych uczniów. 

OGŁOSZENIE

Nasze miasto 
ponownie w czołówce
Związek Powiatów Polskich opublikował wyniki najnowszego ogólnopolskiego 
rankingu samorządów. Nasze miasto, z liczbą niemal 33,5 tys. punktów, po raz 
drugi znalazło się na piątym miejscu w Polsce, w kategorii gmin miejskich.

Burmistrz ogłosił 11 otwar-
tych konkursów na realizację 
zadań samorządu przez orga-
nizacje pozarządowe. W ra-
mach nich lokalne stowarzy-
szenia mogą sięgnąć w sumie 
po 253 tys. zł. Oferty należy 
składać do 24 lutego.

Sochaczewski ratusz od lat 
współpracuje z tzw. trzecim 
sektorem. Lokalne stowarzy-
szenia przygotowują wiele wy-
darzeń kulturalnych, wystaw, 
koncertów, spotkań, zawodów 
sportowych. Samorząd miej-
ski wspiera je dofi nansowując 
realizację wybranych przed-
sięwzięć. W styczniu ogłoszo-
ny został konkurs na realizację 
zadań z zakresu sportu, w któ-
rym działające w naszym mie-
ście UKS-y i kluby mogły się 
ubiegać o 650 tys. zł (czekamy 
na ogłoszenie wyników). 3 lu-
tego ogłoszono 11 konkursów 
na zadania z zakresu kultury, 
pomocy społecznej, profi lak-
tyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii. A to 
nie koniec, bo przed nami na-
bór wniosków do kolejnych 
konkursów z szeroko rozumia-
nej rekreacji. Ratusz chce zlecić 
stowarzyszeniom m.in. orga-
nizację obozów stacjonarnych 
dla dzieci i młodzieży, czy cyklu 
otwartych turniejów i zawodów 
w okresie wakacyjnym.

Tymczasem w ramach je-
denastu ogłoszonych właśnie 
konkursów lokalne stowarzy-
szenia mają do dyspozycji po 
253 tysiące na realizację nastę-
pujących projektów.

Rajdy, zloty, spływy dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych 
– 16 tys. zł
Zorganizowanie   minimum 
jednego tego typu wydarzenia 
dla przynajmniej 30-osobowej 
grupy mieszkańców, w okresie 
od maja do listopada br.

Organizacja wydarzeń wpi-
sujących się w produkt tury-
styczny „Mała Ojczyzna Cho-
pina” – 12 tys. zł
Projekt ma być przeprowadzo-
ny 29 sierpnia br. i nawiązy-
wać do wydarzenia z 1830 roku, 
czyli przyjazdu Fryderyka Cho-
pina do gen. Piotra Szembeka. 

„Niepełnosprawni są wśród 
nas” – 5 tys. zł
Spotkanie dla minimum 30 
mieszkańców   przybliżające 

problemy osób niepełnospraw-
nych. 

Prelekcje związane z tematyką 
dotyczącą osób w wieku eme-
rytalnym – 15 tys. zł
Zorganizowanie spotkań o 
charakterze   informacyjno-
-edukacyjnym na temat popra-
wy jakości i poziomu życia osób 
starszych.

Organizacja   przedsięwzięć 
upamiętniających wydarzenia 
historyczne – 42 tys. zł
To koncerty, festiwale, rekon-
strukcje, animacje kulturalne, 
historyczne czy wystawy reali-
zowane od lipca do września na 
terenie bulwarów nad Bzurą i 
trzech miejskich parków.

Projekty kulturalne (pro-
fi laktyka   uniwersalna) 
– 40 tys. zł
Organizacja   Międzynarodo-
wego Festiwalu Teatrów Ulicz-
nych.

Programy profi laktyczne na te-
mat zagrożeń wynikających z 
używania dopalaczy – 8,5 tys. zł
Przeprowadzenie programu 
profi laktycznego dla co naj-
mniej czterech grup młodzieży 
w minimum pięciu placówkach 
oświatowych. 

Programy kulturalne (profi lak-
tyka uniwersalna) – 10 tys. zł
Realizacja projektu promujące-
go lokalnych twórców w czasie 
Dni Sochaczewa 2020. 

Prowadzenie Punktu Infor-
macyjno-Konsultacyjnego dla 
mieszkańców z problemem 
uzależnienia od narkotyków 
lub dopalaczy – 9,5 tys. zł
Punkt ma m.in. zapewnić dy-
żury terapeuty udzielającego 
konsultacji i porad, motywują-
cego do podjęcia leczenia, kie-
rującego uzależnionych do spe-
cjalistycznych placówek.

Prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych wsparcia 
dziennego – 80 tys. zł
Prowadzenie świetlicy socjote-
rapeutycznej dla minimum 15 
dzieci i młodzieży.

„Międzypokoleniowy Inku-
bator Kultury” - 15 tys. zł
Udział w organizacji pro-
jektu artystycznego podczas 
miejskiego Dnia Dziecka 
31 maja br.

Kolejne konkursy dla NGO

Nagrody najlepszym samorządom są wręczane podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Powiatów Polskich
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Wstępną koncepcję lokalizacji 
nowej przeprawy poznaliśmy 
zorganizowanym w styczniu 
na wspólnym spotkaniu trzech 
rad – powiatu, miasta i gmi-
ny Sochaczew. Architekci z fi r-
my Promost Consulting przed-
stawili analizę pięciu lokalizacji 
mostu, ich plusy i minusy oraz 
wstępne koszty każdego z wa-
riantów. 

Jak już pisaliśmy, najwyżej 
ocenili wariant IV. Jednak za-
nim wydali rekomendację, po-
równali go z pozostałymi lo-
kalizacjami, sprawdzając m.in. 
koszt inwestycji obejmujący ro-
boty budowlane, pozyskanie 
terenu i odszkodowania oraz 
stopień technicznego skom-
plikowania inwestycji poza sa-
mym mostem. Uznali go na 
ograniczony, bo w wariancie IV 
nie dochodzi do kolizji np. z to-
rami kolejowymi czy siecią wy-
sokiego napięcia. 

Droższy, ale efektywny 
i efektowny
Jako duży ocenili stopień tech-
nicznego skomplikowania sa-
mego obiektu, ale jednocześnie 
wybrana lokalizacja najwyższą 
notę otrzymała za efektywność 
komunikacyjną. Jak czytamy w 
materiałach Promostu, wariant 
IV bardzo dobrze wpisuje się w 

istniejący układ komunikacyj-
ny prawobrzeżnej części miasta. 
Jego zaletą jest też niska kon-
fl iktowość społeczna, czyli sto-
pień oddziaływania inwestycji 
na istniejącą zabudowę, bo nie 
generuje wyburzeń, podczas 
gdy w jednym z analizowanych 
wariantów, najbliżej kładki dla 
pieszych, kolizja dotyczyłaby aż 
sześciu domów i dwóch budyn-
ków gospodarczych. 

Sprawdzono skalę oddzia-
ływania inwestycji na środo-
wisko i określono ją jako ogra-
niczoną. Wysoko oceniono 
estetykę proponowanej prze-
prawy. Jak zaznaczyli eksper-
ci Promostu, brak stałych pod-
pór spowoduje, że most będzie 
się efektownie prezentował, zo-
stanie wpasowany w krajobraz 
m.in. dlatego, że ograniczona 
zostanie wysokość nasypów na 
dojazdach, podczas gdy w in-
nych wariantach wskazywano 
na konieczność użycia murów 
oporowych.

Wstępnie obliczono, że 
koszt budowy dróg dojazdo-
wych do przeprawy w warian-
cie IV to 12 mln netto, a samego 
mostu 16,5 mln zł netto. 

Minimalne 
koszty społeczne
- Cieszę się, że przy wyborze 
optymalnego wariantu nie bra-
no pod uwagę jedynie kosztów, 
bo od początku mówiliśmy, że 

najważniejsze będą  dwa czyn-
niki – minimalne skutki spo-
łeczne oraz funkcjonalność 
przeprawy. Most musi likwido-
wać korki, a nie je generować, 
zatem powinien stanąć w ta-
kim miejscu, by dojazd do nie-
go był szybki i wygodny, a wa-
riant IV to zakłada – podkreśla 
burmistrz Piotr Osiecki. 

W tym wariancie wie-
lu kierowców jadących z War-
szawy, chcących dostać się do 
Karwowa, Altanki czy Gawło-
wa zamiast do centrum mia-
sta skieruje się w bok, na nową 
przeprawę.  

- Ostatni, trzeci etap re-
montu ulicy Trojanowskiej, się-
gający aż do granic miasta, po-

wiat przeprowadzi z naszym 
udziałem jeszcze w tym roku – 
przypomina burmistrz. 

By ominąć miasto i głów-
ny most wystarczy wówczas 
skręcić w Kożuszkach w pra-
wo, wjechać na Trojanowską, 
dotrzeć nią do projektowanego 
ronda, a stąd już na nowy most.   

„Nie” dla Toruńskiej
Warto też wspomnieć o wa-
riancie I, czyli przeprawie w 
śladzie dawnego, drewniane-
go mostu. Co jakiś czas w me-
diach społecznościowych od-
żywa dyskusja, że to najlepsze 
rozwiązanie. A jaka jest praw-
da? Miasto już wcześniej zle-
cało wstępne badania tej lo-

kalizacji i wynikało z nich, że 
skierowanie w to miejsce do-
datkowego ruchu wygeneruje 
jeszcze większe problemy ko-
munikacyjne. Ulica Toruńska 
jest wąska, zatem do budowy 
wjazdów i zjazdów konieczne 
byłyby wyburzenia kamienic 
(czy dałby na to zgodę konser-
wator zabytków?). Podkreśla-
no, że Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej na pewno 
nie zgodzi się na dwa mosty w 
tak niewielkiej odległości, do 
tego trzeba by zbudować wy-
sokie nasypy,  aby odległość 
od lustra wody na starym i 
projektowanym moście była 
zbliżona. Negatywnie o po-
myśle wypowiadali się też stra-

żacy podkreślający, że przed 
komendą, skąd wozy rusza-
ją na akcje w całym powiecie, 
ruch należy minimalizować a 
nie go zwiększać. 

P r z e d    proje k t a nt a-
mi jeszcze dużo pracy, bo 
taka inwestycja wymaga 
m.in. uzyskania szczegóło-
wych uzgodnień z Regio-
nalnym Zarządem Gospo-
darki Wodnej, wykupów 
gruntów, ustalenia prawa 
do nich, wykonania badań 
gruntu, oceny geologicznej, 
raportu   środowiskowego, 
planu organizacji ruchu itd. 
A tylko na decyzję środowi-
skową powiat może czekać 
nawet kilkanaście miesięcy. 

Dlaczego wariant czwarty?
Dla samorządu powiatowego to będzie najważniejsza inwestycja obecnej kadencji, nie tylko ze względu na skalę, koszty, 
ale przede wszystkim poprawę komunikacji w mieście i poza nim. Nowy most ma zapewnić lepszy dojazd do gmin Iłów, 
Młodzieszyn, ale też hektarów terenu przeznaczanych pod zabudowę jednorodzinną w gminie Sochaczew. 

INFORMACJA
Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informujemy, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Sochaczewie wywieszone zostały Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie: 
1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użytkowanie
Nr 260.2019 z dnia 03.12.2019r. (działka gruntu nr 144 ul. Wrzosowa) 
Nr 273.2019 z dnia 17.12.2019r. (działka gruntu nr 77/3 ul. Karwowska) 
Nr 39.2020 z dnia 03.02.2020r. (działki gruntu nr 1161/1 i 1160/2 ul. Olimpijska)

2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę
Nr 265.2019 z dnia 05.12.2019r. (działka gruntu nr 1750/1 ul. Moniuszki)
Nr 5.2020 z dnia 14.01.2020r. (działka gruntu nr 453/8 ul. Energetyczna)

3. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Nr 261.2019 z dnia 03.12.2019r. (działka gruntu nr 1750/1 ul. Moniuszki)

4. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr 3.2020 z dnia 14.01.2020r. (lokal użytkowy nr U2 przy 
ul. Staszica i udział w działce nr 937)
Nr 4.2020 z dnia 14.01.2020r. (lokal użytkowy nr U3 przy 
ul. Staszica i udział w działce nr 937) 
Nr 18.2020 z dnia 28.01.2020r. (działki gruntu nr 3641/6 i 3641/7 
ul. Polna)
Nr 19.2020 z dnia 28.01.2020r. (działka gruntu nr 2754 ul. Reja)
Nr 20.2020 z dnia 28.01.2020r. (działka gruntu nr 2526/1 
ul. Bojowników)
Nr 37.2020 z dnia 03.02.2020r. (działka gruntu nr 2656/65 
ul. Fabryczna)
Nr 38.2020 z dnia 03.02.2020r. (działka gruntu nr 234 ul. Graniczna)

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM w Sochaczewie

OGŁOSZENIE
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Do naszej redakcji dotarł apel 
Powiatowego Lekarza Wetery-
narii skierowany do hodowców 
drobiu, w którym czytamy o 
bezwzględnym obowiązku za-
chowania zakazów i nakazów 
wynikających z obecności pta-
siej grypy.

Grypa ptaków 
nas oszczędza
Dobra wiadomość jest taka, że 
obecny wirus atakujący drób 
hodowlany - H5N8 (w przeci-
wieństwie do poprzedniego - 
H5N1, który kilka lat temu za-
grażał ludziom), jest dla nas 
nieszkodliwy. Nie zarazimy 
się nim nawet jedząc zakażone 
mięso. 

Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Sochaczewie, Anna 
Świętochowska-Binienda 
mówi, że główny ciężar zapo-
biegania ptasiej grypie spoczy-
wa na hodowcach drobiu. Nie 
ma bowiem lekarstwa na wiru-
sa H5N8. Jeżeli zachoruje choć-
by jedna kura, wybić trzeba całe 
stado. A w powiecie sochaczew-
skim mamy kilka ogromnych 
ferm, liczących od 10 do 30 tys. 
ptaków. Są to zarówno brojle-
ry, a więc kurczaki hodowa-
ne na mięso, jak i nioski, które 
dostarczają na rynek jaja. Jedno 

mniejsze gospodarstwo zajmu-
je się hodowlą gęsi.

- Szczegółowo kontroluje-
my wszystkie hodowle, także 
te małe, przyzagrodowe, w któ-
rych zazwyczaj znajduje się 20 - 
30 kur, ale wiadomo, że poważ-
niejsze zagrożenie stwarzają 
wielkie fermy, bo, w przypadku 
zarażenia, straty dla hodow-
ców będą ogromne. Poza tym 
pojawienie się choroby w jed-
nym stadzie może spowodo-
wać przeniesienie się jej na inne 
hodowle - mówi Anna Święto-
chowska-Binienda.

Dlatego Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zarzą-
dzeniem z 2017 r. wprowadziło 
restrykcyjne zasady obowiązu-
jące hodowców drobiu. W ta-
kich gospodarstwach muszą 
być stosowane m.in. maty de-
zynfekcyjne, specjalne kombi-
nezony dla obsługi, ścisły re-
jestr padłych ptaków. Istotnym 
elementem jest odseparowa-
nie drobiu od dzikiego ptactwa, 
zwłaszcza wodnego. Dzikie 
kaczki, gęsi, łabędzie są głów-
nym sprawcą zachorowań na 
grypę N5H8. Dlatego zarówno 
karma, jak i woda dla ptaków 
hodowlanych musi się znajdo-
wać w zadaszonym pomiesz-
czeniu, a drób w zamkniętych 
pomieszczeniach lub wolierach 
bez dostępu do zbiorników 
wodnych. Wiele osób pyta, co 

z wszędobylskimi gołębiami? 
Okazuje się, że są one oporne 
na obecną mutację wirusa pta-
siej grypy, a więc nie stanowią 
zagrożenia dla ludzi.

Stosowanie restrykcyjnych 
środków ostrożności procentu-
je. Podczas gdy w kraju pojawiło 
się już 17 ognisk zakaźnych i na-
leżało zlikwidować wielotysięcz-
ne stada, w naszym powiecie i 
województwie nie miał miejsca 
ani jeden taki przypadek.

Czerwona strefa i ASF
Dużo większe problemy stwa-
rza ASF, czyli Afrykański Po-
mór Świń. Nasz region, wraz z 
powiatem sochaczewskim, de-
cyzją Komisji Europejskiej zo-
stał objęty czerwoną strefą. Po-
wód - liczne ubiegłoroczne 
przypadki zachorowań dzików 

oraz ognisko zakaźne w Czer-
wińsku nad Wisłą, gdzie od 
pomoru padło kilkaset świń. 
Czerwińsk od naszego powia-
tu dzieli jedynie Wisła, nic więc 
dziwnego, że podjęto szcze-
gólne środki ostrożności wy-
magane czerwoną strefą. Tym 
bardziej, że kilkutysięczne ho-
dowle znajdują się na terenie 
gmin: Rybno, Sochaczew, Te-
resin. 

Teraz mieszkańcy wsi nie 
mogą „uchować sobie jed-
nej świnki na własne potrze-
by”. Jak powiedziała nam szefo-
wa sochaczewskiej weterynarii, 
oprócz rejestracji każdej sztu-
ki trzody chlewnej, kolczyko-
wania, zabezpieczenia paszy, 
dezynfekcji na każdym kroku, 
obowiązku oddzielenia świń od 
reszty zwierząt gospodarskich, 

nie wolno sprzedać, czy oddać 
do rzeźni żadnej sztuki trzody 
bez zgody lekarza weterynarii. 
To duży kłopot dla rolników, 
więc wielu z nich rezygnuje z 
hodowli świń.

Duże   niebezpieczeństwo 
w przypadku ASF stwarza bli-
skość Puszczy Kampinoskiej i 
obecność w niej ogromnej po-
pulacji dzików. Największy pro-
blem wystąpił w ubiegłym roku 
między styczniem a sierpniem, 
kiedy to odnotowano 127 pa-
dłych dzików, u których stwier-
dzono wirusa ASF. Jedynie po-
jedyncze przypadki choroby 
wykryto natomiast u 600 zwie-
rząt zabitych w wyniku plano-
wych i sanitarnych odstrzałów. 

- Każde zgłoszenie mar-
twego dzika lub świni wyma-
ga bezwzględnej obecności pra-

cowników weterynarii. Czy to 
jest dzień, czy noc, niedziela czy 
święto, lekarz musi zjawić się na 
miejscu, pobrać próbki do ba-
dań, opisać konkretny przypa-
dek i przesłać wycinki do labo-
ratorium. Na terenie naszego 
województwa nie ma zakładu, 
który prowadzi badania w kie-
runku ASF, najbliższy znajduje 
się w Zduńskiej Woli i tam spe-
cjalnym transportem medycz-
nym docierają próbki. Jeśli wy-
nik jest dodatni, wycinki trafi ają 
jeszcze do centralnego ośrod-
ka badań do Puław, gdzie są po-
nownie sprawdzane - opowiada 
Anna Świętochowska-Binienda 
i dodaje, że do wyjazdów zwią-
zanych z Afrykańskim Pomo-
rem Świń używany jest oddziel-
ny samochód służbowy.

Inspekcja   weterynaryjna 
w Sochaczewie przeprowadzi-
ła 1100 kontroli. W dużej mie-
rze reżimowi sanitarnemu za-
wdzięczamy fakt, że od 17 
sierpnia 2019 r. nie zanotowa-
no na naszym terenie żadne-
go przypadku martwego dzika 
z ASF i  brak ognisk zakaźnych 
w hodowlach trzody. Mimo to 
czerwona strefa będzie u nas 
obowiązywać jeszcze przez naj-
bliższe 2-3 lata.

Do tych uspokajających in-
formacji warto dodać jeszcze tę, 
że ASF nie atakuje żadnych in-
nych zwierząt ani ludzi.

Dziki i ptaki pod obserwacją
Podczas gdy cały świat zajmuje się śmiertelnym koronawirusem, troską Polski lokalnej pozostaje ptasia grypa oraz Afrykański 
Pomór Świń. Co prawda ludziom nie grozi niebezpieczeństwo zarażenia, ale inspekcje weterynaryjne prowadzą codzienne 
kontrole, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusów. Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Dla mieszkańców Sochacze-
wa trwać będzie od 25 marca 
do 1 kwietnia. W tych dniach 
zgłaszają się mężczyźni, na-
tomiast odrębny dzień - 16 
kwietnia - przeznaczony jest 
na kwali� kację kobiet. Obo-
wiązkowo przed komisją mu-
szą się stawić przede wszyst-
kim mężczyźni urodzeni w 
2001 roku. 

Kwalifi kacja wojskowa ma na 
celu ustalenie aktualnej zdol-
ności do służby wojskowej 
osób podlegających temu obo-
wiązkowi oraz osób zgłasza-
jących się ochotniczo do peł-
nienia służby wojskowej, które 

ukończyły 18 lat. Kwalifi kacja 
wiąże się z rejestracją, założe-
niem ewidencji do celów woj-
skowych oraz na podstawie 
orzeczenia komisji lekarskiej 
przyznania kategorii zdrowia. 
Taka kwalifi kacja daje moż-
liwość ubiegania się np. o do-
browolne powołanie do zawo-
dowej służby wojskowej, gdyż 
obecnie służba wojskowa jest 
wyłącznie dobrowolna, a jedy-
nie stawienie się przed komisją 
jest obowiązkowe.

Do kwalifi kacji wojsko-
wej muszą się obowiązkowo 
stawić: mężczyźni urodzeni w 
2001 roku; mężczyźni urodze-
ni w latach 1996-2000, którzy 

nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej; osoby uro-
dzone w latach 1999-2000, któ-
re zostały uznane przez po-
wiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej 
niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifi kacji woj-
skowej. 

Przed komisją staną tak-
że kobiety urodzone w latach 
1996-2001, posiadające kwali-
fi kacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej lub pobierają-
ce naukę w celu uzyskania tych 
kwalifi kacji, które kończą stu-

dia wyższe na kierunkach: le-
karskim, lekarsko-dentystycz-
nym, analityka medyczna, 
farmacja, pielęgniarstwo, we-
terynaria oraz na kierunkach 
związanych z kształceniem w 
zakresie psychologii i ratow-
nictwa medycznego. Przed ko-
misją staną też panie kończące 
naukę w szkołach policealnych 
kształcących w zawodach: tech-
nik farmaceutyczny oraz tech-
nik weterynarii. 

Ponadto w kwalifi kacji 
mogą uczestniczyć osoby, które 
ukończyły osiemnaście lat ży-
cia i zgłosiły się ochotniczo do 
kwalifi kacji do końca roku ka-
lendarzowego, w którym koń-

czą 24 lata, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej.

Osoby objęte kwalifi kacją 
powinny otrzymać stosowne 
zawiadomienie. Przepisy mó-
wią jednak, że gdyby na ich ad-
res nie dotarła pisemna infor-
macja to i tak są zobowiązane 
do stawienia się przed komisją.

Na kwalifi kację wojskową 
należy zabrać ze sobą: dowód 
osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie toż-
samości, posiadaną doku-
mentację medyczną, aktual-
ną fotografi ę o wymiarach 3 
x 4 cm bez nakrycia głowy; 
dokumenty potwierdzające 

poziom wykształcenia, kwa-
lifi kacje zawodowe, ewentu-
alnie świadectwa ukończenia 
szkoły.

Powiatowa Komisja Lekar-
ska w Sochaczewie ma siedzi-
bę w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. F. Chopina 101 
(Chodaków) i tam prowadzona 
będzie kwalifi kacja wojskowa.  

Jeżeli z ważnych przyczyn 
osoba wezwana nie może sta-
wić się w wyznaczonym ter-
minie, powinna zawiadomić 
o tym Urząd Miejski w So-
chaczewie - parter, pokój nr 
116 - Referat Spraw Obywa-
telskich lub telefonicznie (46) 
862-22-35 wew. 318. 

W marcu rusza kwali� kacja wojskowa 2020
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Przykładem może być tu sy-
tuacja, gdy po świętach Bo-
żego Narodzenia placówkę w 
kramnicach odwiedziło jed-
nego dnia 250 osób. Biblio-
teka była zamknięta tylko 
przez 3 dni, a okazało się, że 
w wypożyczalni ustawiały się 
kolejki chętnych, by wrócić 
do domu z wybraną książką. 
W pozostałych fi liach rów-
nież panował spory ruch. 
Nie da się więc polemizować 
z faktem, że nasi mieszkańcy 
chętnie sięgają po literaturę, a 
zasoby MBP sukcesywnie się 
powiększają.

Na koniec ubiegłego 
roku w bibliotece zarejestro-
wanych było prawie siedem 
tysięcy czytelników - o dwie-
ście osób więcej niż w roku 
2018. Najwięcej oczywiście 
w wypożyczalni mieszczą-
cej się w kramnicach - 3,8 
tys. dorosłych i blisko 1,9 
tys. dzieci i młodzieży. Taka 
liczba klientów powoduje, że 
MBP musi stale dbać o za-
opatrzenie nie tylko w no-
wości, ale i wymianę zuży-
tych woluminów. Minione 
dwanaście miesięcy to po-
nad 6,4 tys. nowych książek, 
które stanęły na jej półkach. 

 - Kupujemy je ze środ-
ków własnych oraz z fundu-
szy przekazywanych nam 
przez Bibliotekę Narodo-

wą. Tych jest niewiele, po-
nieważ nasze miasto cały 
czas się bogaci i mamy wy-
soki dochód w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, a to 
jest główne kryterium, któ-
rym kieruje się BN - mówi 
dyrektor MBP Barbara Bro-
nicz. - Otrzymujemy rów-
nież dary, np. od czytelni-
ków. W 2019 roku w ten 
sposób trafi ło do nas prawie 
1,3 tys. egzemplarzy. 

Dyrektor Bronicz zwra-
ca uwagę na utrzymują-
cy się wysoki koszt nie tyl-
ko wydań papierowych ale 
i audiobooków oraz e-bo-
oków. Ponieważ MBP do-
konuje zakupów hurtowo, 
cena jednego egzempla-
rza jest niższa niż w księ-
garniach (wynosi średnio 
około 20 zł), mimo to kosz-
ty biblioteki z tego tytułu 
to prawie 117 tys. zł rocz-
nie. Suma jest zawrotna, ale 
zdaniem pracowników bi-
blioteki, nadal nie umożli-
wia zakupu wszystkich po-
zycji, które ich zainteresują. 
Wynika to też z rozmachu, z 
jakim działa rynek wydaw-
niczy. Co roku ukazują się 
dziesiątki tysięcy nowych 
pozycji wydawniczych i 
nie sposób jest dotrzeć do 
wszystkich. 

- Podczas zakupów kie-
rujemy się głównie prefe-
rencjami naszych czytel-
ników. Słuchamy opinii 

przychodzących do nas 
osób. Nie bez znaczenia są 
też listy bestsellerów - mówi 
Barbara Bronicz. 

Wśród dorosłych czy-
telników numerem jeden 
ubiegłego roku były książ-
ki naszej noblistki Olgi To-
karczuk: „Bieguni” i „Księ-
gi Jakubowe”. Na drugim 
miejscu znalazło się „Nie 
ma” Mariusza Szczygła, na 
trzecim - cykle kryminałów 
o Joannie Chyłce i komi-
sarzu Forstcie Remigiusza 

Mroza. Czwarte miejsce za-
jęła Katarzyna Bonda i „Mi-
łość leczy rany”, zaś piąte - 
Wojciech Chmielarz i jego 
„Żmijowisko”. Jeżeli chodzi 
o powieść obcą, najwięk-
szą popularnością cieszy-
ły się  „Czas burzy” Char-
lotte Link, „Pokój Motyli” 
Lucindy Riley, „Jestem nie-
letnią żoną” Laili Shukuri, 
„Zjazd absolwentów” Guil-
laume Musso oraz „Słowik” 
Kristin Hannah. Czytelnicy 
chętnie wybierają też repor-

taże, biografi e, książki po-
dróżnicze oraz historyczne, 
których zbiór regularnie się 
powiększa.

Warto wspomnieć, że 
przy bibliotece działa Dys-
kusyjny Klub Książki. Raz 
w miesiącu, w każdy ostat-
ni poniedziałek, można wy-
mienić się refl eksjami na 
temat wspólnie czytanych 
tekstów. W 2019 roku dys-
kutowano m. in. o powie-
ściach: „Rok koguta” Terezy 
Bouckovej, „Stulatek, któ-
ry wyskoczył przez okno i 
zniknął” Jonasa Jonasso-
na, „Muza” Jessie Burton. 
We wrześniu, w ramach so-
chaczewskiego DKK, czyta-
no książkę Olgi Tokarczuk 
„Prowadź swój pług przez 
kości umarłych” a dwa ty-
godnie później autorka zo-
stała wyróżniona Literacką 
Nagrodą Nobla. 

Najmłodsi    czy telni-
cy najczęściej wypożycza-
li książki „Maks nie chce 
spać” Ch. Tielman i S. Krau-
shaar, „Wyrzuty sumienia” 
M. Kuczyńskiej oraz pozy-
cję „Basia i nowy braciszek” 
M. Oklejak. Hitami star-
szych dzieci były „13-pię-
trowy domek na drzewie” 
A. Grifft  hs oraz  cykl „To-
mek Łebski”. Młodzież wy-
biera ła   natomiast   serię 
„Zwiadowcy” J. Flanagan i 
„P.S. Wciąż cię kocham” J. 
Han. 

- Rozwijamy również 
ofertę audiobooków i e-bo-
oków. Korzystamy z serwi-
sów Legimi oraz Ibuk Libra. 
Zwłaszcza ten ostatni, gro-
madzący literaturę popular-
nonaukową, to ciekawa opcja 
dla uczniów i studentów - po-
wiedziała nam dyrektor Bro-
nicz. - W nadchodzących 
miesiącach będziemy konty-
nuować też nasze działania 
kulturalne.  Bardzo ciepłym 
przyjęciem cieszą się spotka-
nia z podróżnikami, tak jak 
ostatnie z wnukiem Arkade-
go Fiedlera, dlatego też pla-
nujemy zapraszać kolejne ta-
kie osoby. W planach mamy 
np. spotkanie z Aleksandrem 
Dobą, który jako pierwszy 
człowiek w historii samotnie 
przepłynął kajakiem Ocean 
Atlantycki z kontynentu na 
kontynent. Zdobył też tytuł 
„Podróżnika Roku 2015” pol-
skiej edycji „National Geo-
graphic”. Z kolei 31 maja z 
okazji Dnia Dziecka zachęca-
my najmłodszych, by wzięli 
udział w spotkaniu z pisarką 
Agnieszką Frączek. Oprócz 
tego już teraz zapraszamy na 
wieczory autorskie, wystawy, 
lekcje biblioteczne, do udzia-
łu w konkursach. Będzie ich 
na pewno równie dużo co 
w 2019 r. Więcej informacji 
znaleźć można na stronie bi-
bliotekamiejska@sochaczew.
pl oraz na stronie MBP na Fa-
cebooku. 

Sochaczew czyta
Jest pracownikiem umysłowym w wieku od 25 do 44 lat i najchętniej sięga po kryminały - tak wygląda profi l osoby, 
która najczęściej odwiedzała Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie. Z czytelnictwem nie jest u nas bowiem tak źle, 
jak mogłoby wynikać z ogólnopolskich statystyk.

Rozstrzygnięto   kolejną 
edycję konkursu czytelni-
czego „Tę książkę warto 
przeczytać”. Uczestniczyły 
w nim 32 osoby z 12 szkół 
z terenu miasta i powiatu, z 
czego 20 prezentacji zosta-
ło nagrodzonych bądź wy-
różnionych. Finał konkur-
su odbył się 29 stycznia.

Od 17 lat organizatorem kon-
kursu jest sochaczewska fi lia 
Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej im. KEN w Warszawie 
przy współudziale Powiatowe-

go Zespołu Edukacji i Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie. 
Patronat nad konkursem objęła 
starosta Jolanta Gonta. 

W konkursie na rekla-
mę książki spoza kano-

nu lektur obowiązkowych 
wzięli udział uczniowie 
wszystkich miejskich pod-
stawówek oraz szkół z Iłowa, 
Kaptur, Paprotni i Teresi-
na. Wystąpili też uczniowie 

szkół średnich: ZS CKP So-
chaczew, ZS im. J. Iwaszkie-
wicza w Sochaczewie, ZS 
im. Prymasa Tysiąclecia S. 
K. Wyszyńskiego w Teresi-
nie. 

Uczestnicy konkursu, 
wybrani w szkolnych eli-
minacjach, mieli za zadanie 
w ciągu trzech minut prze-
konać, że to właśnie wybra-
ną przez nich książkę war-
to przeczytać. Preferencje 
były różne, od książek 
przygodowych, historycz-
nych, przez fantastykę, po 
powieści   społeczno-oby-
czajowe. Wśród najmłod-
szych uczestników głównie 
reklamowano książki, przy 
których czytelnik może się 
dobrze bawić. 

Po wysłuchaniu wszyst-
kich prezentacji komisja kon-
kursowa przyznała po trzy 
nagrody w trzech katego-
riach wiekowych oraz 11 wy-
różnień. Upominki dla lau-
reatów,   oprócz   głównych 
organizatorów,   ufundowa-
li MOSiR-u oraz Kino Odeon.

Laureatów będzie moż-
na posłuchać 13 maja br. w 
Tygodniu Bibliotek, podczas 
uroczystej konferencji dla na-
uczycieli bibliotekarzy, którą 
cyklicznie organizuje bibliote-
ka pedagogiczna. (opr. sos)

Kolejna edycja konkursu na ciekawą książkę
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Początek nowego roku to 
czas podsumowań ostat-
nich dwunastu miesięcy. 
Jaki był miniony okres dla 
powiatowego szpitala?
Cóż, był to przede wszyst-
kim rok sporych zmian. Ob-
jąłem stanowisko dyrek-
tora pół roku temu i mogę 
powiedzieć, że staram się, 
żeby przyspieszać te wszyst-
kie zmiany, które poprawiły-
by dostępność i jakość świad-
czonych przez szpital usług, 
albowiem dobro pacjentów 
jest dla mnie najważniej-
sze. Okres drugiego półro-
cza 2019 roku był burzliwy, 
a złożyła się na to niewątpli-
wie atmosfera zmiany dy-
rektora i wdrażania nowych 
standardów pracy i leczenia, 
być może nie dla wszystkich 
wygodna. Najbardziej burz-
liwy był okres od 1 lipca do 
końca grudnia ubiegłego 
roku. Zmiana dyrektora (po-
przedni zrezygnował) bezpo-
średnio wpłynęła na zmianę 
koncepcji działania szpita-
la, zmianę polityki fi nanso-
wej dotyczącej m.in. płac, w 
tym w relacji do decyzji Mi-
nisterstwa Zdrowia, dotyczą-
cej płac pielęgniarek czy ra-
towników. Do tego dodajmy 
wzrost oczekiwań fi nanso-
wych personelu medycznego 
związany z ogólną sytuacją 
na rynku medycznym. To 
wszystko sprawia, że przede 
mną bardzo dużo pracy. Nie-
mniej, wspólnie z władzami 
powiatu konsekwentnie dą-
żymy do poprawy wizerunku 
szpitala wśród mieszkańców. 
Wierzę, że gdy zrealizujemy 
ten długofalowy plan, osią-
gniemy cel, który w pełni za-
spokoi potrzeby pacjentów. 
Wymaga to jednak cierpli-
wości i zaufania. 

Konkretnie, niech pan 
przytoczy kilka nowych 
elementów, które już te-
raz przyczyniają się do 
rozwoju kierowanej przez 
Pana placówki.
Po negocjacjach z NFZ uzy-
skaliśmy zwiększony limit 
na badania tomografi czne, 
endoskopowe (gastroskopia, 
kolonoskopia), dzięki czemu 

wykonujemy większą liczbę 
tych badań i zabiegów - na 
co ma również wpływ dobra 
współpraca z okolicznymi 
POZ-tami. Zwiększyliśmy 
limit operacji ortopedycz-
nych w ramach wszczepia-
nia endoprotez, wprowadzili-
śmy operacje laparoskopowe 
w zabiegach chirurgicznych, 
wzrosła o ponad 40% licz-
ba operacji wykonywanych 
w naszym szpitalu, wzra-
sta liczba porodów i opera-
cji ginekologicznych. Ponad-
to zabezpieczyliśmy opiekę 
pediatryczną i neonatologicz-
ną, a w ramach oddziału we-
wnętrznego, po zatrudnieniu 
kardiologa, rozwijamy profe-
sjonalną diagnostykę chorób 
serca i ich leczenie. Wprowa-
dziliśmy też możliwość wy-
konywania badań słuchu we 
współpracy z fi rmą Geers, 
kładziemy również nacisk na 
rozwój rehabilitacji. Udało 
mi się pozyskać nowych leka-
rzy chirurgów, co pozwoliło 
na zwiększenie zakresu ope-
racji metodą laparoskopową, 
a także wzrost liczby opera-
cji chirurgicznych i zakresu 
operacji. Podobnych rozwią-
zań służących rozwojowi na-
szego szpitala, idących w kie-
runku pacjenta jest i będzie 
coraz więcej. 

Czy wobec tego można 
powiedzieć, że działal-
ność sochaczewskiego 
szpitala zmierza ku lep-
szemu?
Musimy jeszcze bardzo dużo 
zrobić. Choćby zmodernizo-
wać, a w zasadzie kupić, np. 
nowe maszyny do steryliza-
cji, czy wyposażenie pral-
ni. Urządzenia te są moc-
no wyeksploatowane i często 
ulegają awariom. Przysto-
sowujemy, a praktycznie 
wprowadzamy, nowoczesny 
system informatyczny, speł-
niający współczesne wymo-
gi w administracji i w pro-
wadzeniu dokumentacji 
medycznej. Ponadto czeka 
nas remont bloku operacyj-
nego, wymiana i zakup na-
rzędzi do operacji oraz sprzę-
tu medycznego, który ma 
średnio po ok. 15 lat i jest zu-

żyty. Karetki również wyma-
gają pilnej wymiany, obec-
nie użytkowane są bardzo 
wyeksploatowane i awaryj-
ne. W zakupie nowej karetki 
bardzo pomagają nam wła-
dze powiatu na czele ze staro-
stą Jolantą Gonta, podobnie 
jest w innych inwestycjach. 
Jestem podbudowany tego 
typu współpracą, wierzę, że 
doprowadzi ona do bardzo 
dobrych efektów. Oczywiście 
rozmawiamy także z innymi 
osobami i instytucjami chcą-
cymi wesprzeć nasz szpital w 
niezbędnych inwestycjach. 
Tu podkreślę, iż olbrzymie-
go wsparcia w negocjacjach z 
ważnymi instytucjami udzie-
lił szpitalowi minister Maciej 
Małecki, za co jesteśmy bar-
dzo wdzięczni.

Dużo emocji w ostatnim 
czasie wzbudza sprawa 
oddziału psychiatryczne-
go. Mieszkańcy powiatu 
są zaniepokojeni sytuacją 
psychiatrii, czy możemy 
ich w jakiś sposób uspo-
koić?
Rozumiem obawy, ale robi-
my wszystko, by ten oddział 
w Sochaczewie funkcjono-
wał. Wyjaśnię, iż z powo-
du niekorzystnej dla pacjen-
tów i szpitala decyzji lekarzy 
psychiatrów pracujących w 
oddziale psychiatrii, zostali-
śmy zmuszeni do chwilowe-

go przerwania działalności 
w zakresie oddziałów sta-
cjonarnych. Do tego, wraz z 
końcem roku 2019, zakoń-
czył się poprzednio podpi-
sany kontrakt z NFZ. Pomi-
mo starań dyrekcji szpitala, 
nie mógł być przedłużony z 
powodu braku kadry lekar-
skiej. Leczenie psychiatrycz-
ne aktualnie kontynuujemy 
w ramach poradni psychia-
trycznych. Dzięki skutecz-
nym negocjacjom z NFZ zo-
stał zwiększony trzykrotnie 
kontrakt na leczenie chorych 
wymagających leczenia psy-
chiatrycznego. 

Jak zatem rysują się naj-
bliższe plany dotyczące 
psychiatrii?
Obecnie nowym szefem psy-
chiatrii w Sochaczewie jest 
dr n. med. Michał Skalski. 
Dyrekcja szpitala, po roz-
mowach z Ministerstwem 
Zdrowia, NFZ i Urzędem 
Wojewódzkim, jest w trak-
cie przekształcania starego, 
archaicznego systemu lecze-
nia w nowoczesny, aktualnie 
wprowadzany na świecie i w 
Polsce model w ramach Cen-
trum Leczenia Psychicznego. 
Pod kierownictwem dr. Skal-
skiego będą tworzone nowe 
komórki, które, oprócz po-
radni, wejdą właśnie w skład 
Centrum Zdrowia Psychicz-
nego. Jesteśmy w trakcie 

gruntownej   modernizacji. 
Zapewniam, iż dyrekcja szpi-
tala podjęła wszelkie wysiłki i 
wydaje się, że skuteczne, aby 
kontynuować leczenie cho-
rych wymagających wsparcia 
psychiatrycznego. Jednocze-
śnie pragnę poinformować, 
że zgłaszają się do szpita-
la nowi lekarze psychiatrzy i 
psycholodzy wyrażający chęć 
pracy w Sochaczewie. 

W środowisku lokalnym 
mówi się, że zwalniani 
zostają dobrzy specjali-
ści. Jako przykład poda-
je się choćby doktora Mu-
czyńskiego, specjalisty w 
zakresie chirurgii baria-
trycznej. Mógłby pan się 
do tego odnieść?
Jest to kłamstwo propago-
wane na prywatny użytek, 
tylko nie wiadomo czyj. 
Żaden lekarz nie został do 
tej pory zwolniony ze szpi-
tala, a tym bardziej spe-
cjalista. Do pracy zostali 
przyjęci nowi fachowcy w 
celu uzupełnienia braku-
jącej kadry. Gwoli ścisło-
ści to pan doktor Muczyń-
ski nie przedłużył umowy 
o pracę, ani nie przystą-
pił do zorganizowanego w 
grudniu 2019 r. konkur-
su w ramach kontraktu. 
Krótko mówiąc, złożyli-
śmy mu propozycję pracy, 
której nie przyjął. 

Podsumowując, proszę 
powiedzieć, jakie są pana 
priorytety co do funkcjo-
nowania sochaczewskie-
go szpitala? 
Zdecydowanym priorytetem 
jest stworzenie w najbliższym 
czasie Centrum Zdrowia Psy-
chicznego. Musimy jednak-
że wcześniej wyremontować 
zdewastowany i wymagają-
cy unowocześnienia budynek 
dawnej psychiatrii. Praktycz-
nie modernizacji wymaga-
ją wszystkie budynki szpitala. 
Ich struktura spełnia bowiem 
wymagania lat 80. Obecnie 
jesteśmy w trakcie przygoto-
wywania dokumentacji do-
tyczącej dofi nansowania w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woj. 
Mazowieckiego Działania 
4.2 Efektywność energetycz-
na. Musimy dokonać zaku-
pu karetki transportowej, 
wyremontować oraz kupić 
nowy sprzęt do steryliza-
cji i na blok operacyjny, do-
kupić lub wymienić sprzęt i 
łóżka na oddziałach szpital-
nych, dokończyć informa-
tyzację systemu medyczne-
go, kadrowo-fi nansowego 
a także aptecznego. Planu-
jemy i prowadzimy stara-
nia o rozszerzenie leczenia 
w ramach urologii, okuli-
styki, zarówno operacyjnej, 
jak i ambulatoryjnej. Chce-
my ponownie wprowadzić 
do leczenia ambulatoryj-
nego przyszpitalnego bra-
kujących specjalistów, jak 
np. dermatolodzy, laryngo-
lodzy, alergolodzy. Mamy 
też na uwadze rozszerzenie 
możliwości diagnostycz-
nych przez wprowadzenie w 
godzinach popołudniowych 
badań m. in. USG. Tak jak 
mówiłem na początku na-
szej rozmowy, proszę o za-
ufanie i cierpliwość. Po-
trzeba czasu, a wspólnie z 
Zarządem Powiatu, który 
jest równie zdeterminowa-
ny do działania, poprawi-
my jakość funkcjonowania 
Szpitala Powiatowego w So-
chaczewie. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Działam z myślą o pacjentach
O sytuacji w sochaczewskim Szpitalu Powiatowym, zmianach w koncepcji jego działania, dalszych losach oddziału 
psychiatrycznego rozmawiamy z nowym dyrektorem sochaczewskiej lecznicy, dr n. med. Feliksem Orchowskim.

Dyrektor Feliks Orchowski chciałby wprowadzić w szpitalu szereg zmian
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Niepokój może wzbudzać wy-
raźny wzrost liczby pożarów 
rok do roku. W 2019 strażacy 
brali udział w ponad 800 ta-
kich zdarzeniach, czyli o pra-
wie jedną czwartą razy więcej 
niż w roku 2018. Nieznacznie 
spadła za to liczba tzw. miej-
scowych zagrożeń (pojęcie to 
jest bardzo szerokie i zawie-
ra w sobie większość zdarzeń 
niebędących pożarami, np. 
wypadek drogowy, ale też nie-
bezpieczeństwo spowodowa-
ne przez owady, czy zagroże-
nia pogodowe). W minionym 
roku strażacy wzięli udział w 
blisko 800 takich interwen-
cjach wobec blisko 900 w roku 
2018. Od kilku lat spory odse-
tek zgłoszeń stanowią fałszy-
we alarmy. W minionym roku 
było ich 150, ale tylko cztery z 
nich stanowiły tzw. działanie 
złośliwe.

Wracając do pożarów, z 
ustaleń strażaków wynika, że 
aż 315 z nich powstało w wy-
niku umyślnego podpalenia, 
podczas gdy w roku 2018 było 
to tylko 55, a w 2017 odnoto-
wano jedynie 24 podpalenia. 
W ubiegłorocznych pożarach 
śmierć poniosła jedna osoba 
(10 kwietnia 2019 roku - pożar 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Wyszogrodzkiej) a osiem 
odniosło obrażenia. Tymcza-
sem w wypadkach samocho-
dowych na sochaczewskich 
drogach zginęło 12 osób, 215 
zostało rannych (w tym 14 
dzieci).

W wyniku zdarzeń na te-
renie powiatu sochaczewskie-
go w 2019 roku odnotowano 
szacunkowe straty w wysoko-
ści ponad 6 mln zł, przy czym 
straty w wyniku pożarów wy-
niosły 2,5 mln zł. Natomiast 
wartość uratowanego w wy-

niku prowadzonych działań 
mienia ogółem oszacowano 
na 14 mln zł.

Największe akcje, w któ-
rych brali udział funkcjona-
riusze sochaczewskiej PSP 
w 2019 roku to: pożar zakła-
du produkcyjnego w Lubieje-
wie z 12 lutego, gdzie działa-
nia prowadzone były w sumie 
przez 12 samochodów i 42 
strażaków; 29 marca strażacy 
gasili pożar mieszkania znaj-
dującego się na drugim pię-
trze budynku mieszkalnego 
przy ul. Żwirki i Wigury; 13 
kwietnia śpieszyli z pomocą 
dwóm mężczyznom, których 
łódź zatonęła, a poszkodowa-
ni znaleźli się na płyciźnie od-
dalonej około 100 metrów od 
brzegu Wisły. 23 kwietnia 24 
zastępy gasiły pożar lasu w 
miejscowości Dachowa. Dzia-

łania strażaków utrudniał po-
rywisty wiatr oraz lokalizacja 
ognisk pożaru po obu stro-
nach drogi krajowej nr 92. 

Wa k a c y jne    m ie s i ą-
ce przyniosły trzy wypad-
ki ze skutkiem śmiertelnym, 
a jeszcze przed końcem roku 
miały miejsce duży pożar bu-
dynku magazynowego przy 
ul. Spartańskiej, podczas 
którego doszło do wycieku 
przeszło 2000 litrów kwasu 
solnego oraz pożar wiaty ma-
gazynowej na jednej z pose-
sji w miejscowości Miękinki, 
gdzie w działaniach gaśni-
czych wzięło udział 10 samo-
chodów i 46 strażaków.

Jak co roku straża-
cy wzięli udział w szeregu 
szkoleń. Tym razem działa-
nia takie przeprowadzono 
na terenie zalewu Boryszew, 

rozlewni rozpuszczalników 
„Aned”, zakładu produkcyj-
nego „Agromaks” oraz hote-
lu „Leśne Zacisze”. Ćwicze-
nia były formą rozpoznania 
terenów, na których mogło-
by dojść do prawdziwych za-
grożeń. 

Nasi strażacy prowadzi-
li szkolenia dla druhów z 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych działających na terenie 
powiatu   sochaczewskiego. 
Łącznie przeszkolono ponad 
150 osób. Nasza jednostka z 
pomocy strażaków OSP ko-
rzystała w minionym roku w 
ponad tysiącu interwencji.

W 2019 roku przepro-
wadzono inspekcje gotowo-
ści operacyjnej JRG. Oce-
nie podlegał między innymi 
czas reakcji na zgłoszenie, 
sprawność sprzętu   ratowni-
czo-gaśniczego, umiejętności 
praktyczne strażaków wery-
fi kowane podczas założenia 
praktycznego, test wiedzy. 
Ćwiczenia te miały na celu 
ocenę przygotowania jed-
nostki do prowadzenia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. 
Dodatkowo przeprowadzo-
no inspekcje Stanowiska Kie-
rowania Komendanta Powia-
towego. Wszystkie kontrole 
zakończyły się oceną pozy-
tywną.

Więcej pożarów 
niż wypadków
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie przygotowała raport 
ze swojej działalności w 2019 roku. Wynika z niego, że nasi strażacy interweniowali 
w minionym roku ponad 1700 razy, średnio prawie pięć razy każdego dnia, 
dysponując przy tym 55 druhami zatrudnionymi w jednostce na stałe.

24 letni kierowca Opla Movano zginął na miejscu. Był jedną z 12 śmiertelnych o� ar wypadków 
na sochaczewskich drogach w 2019 roku

W październiku ub.r. od pożaru budynku magazynowego przy 
ul. Spartańskiej rozpoczął się wyciek ponad 2000 litrów kwasu solnego

W sobotę 1 lutego na drodze kra-
jowej nr 92 w miejscowości Ka-
rolkowo doszło do śmiertelnego 
wypadku drogowego. Policjanci, 
którzy przyjechali na miejsce 
zdarzenia ustalili, że 48-letni 
mężczyzna, podczas manewru 
skrętu w lewo, doprowadził do 
zderzenia z motocyklem, któ-
rym kierował 34-latek.

Kierowca volkswagena uciekł za-
raz po wypadku. Nie przewidział 
jednak, że kierowca jadący za mo-
tocyklem, miał włączony wideore-
jestrator, który nagrał zdarzenie.

Na podstawie nagra-
nia udało się ustalić sprawcę. 
Okazał się nim mieszkaniec 
gminy Rybno. Został zatrzy-
many. W toku dalszych dzia-
łań policja ustaliła również, że 
48-latek nie posiadał upraw-
nień odpowiedniej kategorii 
do kierowania pojazdem, któ-

rym poruszał się w momencie 
zdarzenia.

Na miejscu wypadku po-
licjanci wykonywali czynności 
pod nadzorem prokuratora. Za-
bezpieczali ślady, które, oprócz 
nagrania z wideorejestratora, 
pomogą ustalić okoliczności 
tego zdarzenia, i przesłuchiwa-
li świadków.

Zatrzymany   mężczyzna 
został doprowadzony do Pro-
kuratury Rejonowej w So-
chaczewie. Usłyszał zarzuty 
spowodowania wypadku dro-
gowego ze skutkiem śmiertel-
nym i ucieczki z miejsca zda-
rzenia. Sąd, po zapoznaniu się 
z zebranym materiałem dowo-
dowym, przychylił się do wnio-
sku o tymczasowe aresztowanie 
mężczyzny na trzy miesiące. Za 
popełnione czyny zatrzymane-
mu grozi do 12 lat więzienia.

(seb)

Śmiertelnie potrącił 
motocyklistę i uciekł

Był pijany i z balkonu swojego 
mieszkania strzelał z broni 
pneumatycznej do zaparkowa-
nych samochodów. Mężczyzna 
uszkodził szyby w trzech au-
tach. W jego domu znaleziono 
dwa pistolety pneumatyczne i 
ręczny miotacz gazu w kształ-
cie broni, a także metalową i 
gumową amunicję. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Mieszkaniec Sochaczewa szedł 
wieczorem w stronę swojego 
samochodu zapakowanego na 
osiedlowym parkingu. W pew-
nym momencie usłyszał huk z 
balkonu jednego z mieszkań 
pobliskiego bloku i zobaczył 
rozbitą szybę w pojeździe. Oka-
zało się, że uszkodzenia są tak-
że na dwóch innych pojazdach.

Policjanci weszli do miesz-
kania z którego prawdopodob-
nie padł strzał. Początkowo 

53-letni mężczyzna zaprzeczył, 
żeby miał jakikolwiek zwią-
zek z uszkodzeniem samocho-
dów. Policjanci zauważyli jed-
nak małe metalowe kulki leżące 
na podłodze w jego mieszkaniu. 
Okazało się, że sochaczewianin 
ma w domu dwie sztuki broni 
pneumatycznej, na którą nie jest 
wymagane pozwolenie i ręczny 
miotacz gazu w kształcie pisto-
letu. Dodatkowo funkcjonariu-
sze zabezpieczyli metalową i gu-
mową amunicję. Sprawca został 
zatrzymany i trafi ł do policyjne-
go aresztu. Badanie na zawar-
tość alkoholu wykazało ponad 
1,3 promila w organizmie.

Gdy wytrzeźwiał, policjan-
ci przedstawili mężczyźnie trzy 
zarzuty zniszczenia mienia. 
53-latek przyznał się do winy. 
Za popełnione przestępstwo 
grozi do mu 5 lat pozbawienia 
wolności.

KPP w Sochaczewie

Strzelał do samochodów

Śmierć w pożarze
Do tragicznego pożaru doszło 
prawdopodobnie w nocy z 9 na 
10 lutego w miejscowości Ju-
liopol. W jego wyniku śmierć 
poniósł 77-letni mężczyzna.

Zgłoszenie o pożarze w Juliopo-
lu dotarło do PSP w poniedzia-
łek przed 7.00 rano. Kiedy kil-
ka minut po siódmej na miejsce 
zdarzenia dotarły cztery samo-
chody strażackie, okazało się, 

że pożar wygasł już samoistnie. 
Działania ratowników ograni-
czyły się do zabezpieczenia cia-
ła odnalezionego na miejscu 
77-letniego mężczyzny, spraw-
dzenia pogorzeliska i wywie-
trzenia pomieszczeń. 

Następnie miejsce zdarze-
nia przekazane zostało proku-
raturze i policji, które ustalają 
przyczyny tej tragedii. 

(seb)
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Feryjne kalendarium dzień po dniu
Zajęcia plastyczne albo piłkarskie, łyżwy, warsztaty składania czołgów z klocków lego, a może nauka pływania? To tylko kilka 
z propozycji na nadchodzące dwa feryjne tygodnie. Jak co roku przygotowaliśmy dla naszych czytelników feryjny rozkład jazdy 
dzień po dniu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez miejskie jednostki.
11 lutego
Feryjniada Twórczej Zabawy, edu-
kacyjno-profi laktyczny piknik rodzinny, 
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. R. Kaczorow-
skiego 7, godz. 9.00-18.00
„Dzień Bezpiecznego Internetu” - za-
jęcia profi laktyczno-edukacyjne, MBP oddział 
dla dzieci nr 2, ul. Chopina 160, godz. 9.30-11.00
Zajęcia piłkarskie dla dzieci i 
młodzieży, KS „Bzura Chodaków”, hala 
sportowa ul. Chopina 101, godz. 10.30-13.00
„Bezpieczne ferie” - zajęcia profi lak-
tyczne, MBP oddział dla dzieci nr 1, ul. 
1 Maja 21, godz. 11.30-13.00
„Żyj zdrowo bez narkotyków 
i używek” - prace plastyczne, MBP fi lia 
nr 3, ul. 15 Sierpnia 83, godz. 12.00-14.00

12 lutego
Feryjny Turniej Siatkówki, MOSiR, 
hala sportowa ul. Chopina 101, godz. 9.00
Feryjniada Twórczej Zabawy, edu-
kacyjno-profi laktyczny piknik rodzinny, 
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. R. Kaczorow-
skiego 7, godz. 9.00-18.00
„Karnawałowe szaleństwo” - two-
rzymy maski karnawałowe, zajęcia tech-
niczne, MBP oddział dla dzieci nr 2, ul. 
Chopina 160, godz. 9.30-11.00
Turniej Duo i Trio Basket, MOSiR, 
hala przy ul. Kusocińskiego 2, godz. 10.00
Warsztaty Archeologiczne dla naj-
młodszych, Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą, godz. 10.00
,,W świecie krasnali’’ - zajęcia pla-
styczno-literackie, MBP Oddział dla dzieci 
nr 1, ul. 1 Maja 21,  godz. 11.30-13.00
Gry i zabawy planszowe, MBP fi lia 
nr 3, ul. 15 Sierpnia 83, godz. 12.00-14.00

13 lutego
„Ptasia stołówka dla wróbelka 
Elemelka” - zajęcia plastyczne, MBP od-
dział dla dzieci nr 2, ul. Chopina 160, godz. 
9.30-11.00
Zajęcia piłkarskie dla dzieci i 
młodzieży, KS „Bzura Chodaków”, hala 
sportowa ul. Chopina 101, godz. 10.30-13.00
„W bibliotece jest wesoło - tworze-
nie magnesów na lodówkę”, oddział 
dla dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, godz. 11.30-
13.00
„Cuda z papieru, wesoła mysz-
ka” - prace techniczne, MBP fi lia nr 3, ul. 
15 Sierpnia 83, godz. 12.00-14.00

14 lutego
„Serce dla serca” - walentynkowe za-
kładki i prezenty, zajęcia plastyczno-tech-
niczne, MBP oddział dla dzieci nr 2, ul. 
Chopina 160, godz. 9.30-11.00
Walentynki dla dzieci na sporto-
wo - tematyczne gry i zabawy sportowo-

-animacyjne, warsztaty plastyczne, MOSiR, 
hala przy ul. Kusocińskiego 2, godz. 10.00
Zajęcia piłkarskie dla dzieci i 
młodzieży, KS „Bzura Chodaków”, hala  
sportowa ul. Chopina 101, godz. 10.30 
-13.00
„Bądź moją walentynką” - zaję-
cia plastyczno-literackie, MBP oddział dla 
dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, godz. 11.30-13.00
„Walentynki z Franklinem” - dzień 
zakochanych u sympatycznego żółwika,  
MBP fi lia nr 3, ul. 15 Sierpnia 83, godz. 
12.00-14.00

15 lutego
VI Turniej Grand Prix Sochacze-
wa w Tenisie Stołowym, MOSiR, 
hala przy ul. Kusocińskiego 2, godz. 9.00
VIII Rajd Szlakami I Wojny Świa-
towej, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą, godz. 9.30
Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Służb Mundurowych i Ratowni-
czych, MOSiR, hala sportowa ul. Chopi-
na 101, godz.10.00

16 lutego
XII Kolejka Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej, MOSiR, hala sportowa ul. 
Chopina 101, godz. 10.00

17 lutego
„Nasza kochana polska zima” - 
malowanie na szkle, zajęcia techniczne, 
MBP oddział dla dzieci nr 2, ul. Chopina 
160, godz. 9.30-11.00 
„Dzień kota” - tematyczne gry 
i zabawy sportowo-animacyjne, 
warsztaty plastyczne, warsztaty balono-
we, MOSiR, hala przy ul. Kusocińskiego 2, 
godz. 10.00 
„Dzień kota” - zajęcia plastyczno-
-literackie, MBP oddział dla dzieci nr 1, 
ul. 1 Maja 21, godz. 11.30-13.00
„Światowy Dzień Kota - koty w li-
teraturze”, MBP fi lia nr 3, ul. 15 Sierpnia 
83, godz. 12.00-14.00

18 lutego
Feryjny Turniej Piłki Nożnej, MO-
SiR, hala sportowa ul. Chopina 101, godz. 
10.00
Teatrzyk ,,Baśń dla małych ła-
komczuszków’’ - Teatru Maska (godz. 
10.30), Oddział dla dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, 
godz. 11.30-13.00
„Znane rymowanki” - poznajemy 
przysłowia dla dzieci, MBP fi lia nr 3, ul. 15 
Sierpnia 83, godz. 12.00-14.00

19 lutego
„Bezpieczeństwo w czasie zimy” 
- zajęcia profi laktyczno-edukacyjne, MBP 

Basen, lodowisko, hale sportowe
Wśród atrakcji, jakie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował na tegoroczne 
ferie, na pewno warto zaznaczyć możliwość darmowego korzystania przez dzieci 
i młodzież z hali sportowej przy ul. Kusocińskiego. Obiekt będzie dostępny każ-
dego dnia w godz. 8.00-14.00. Z kolei hala sportowa przy Chopina będzie otwarta 
nieodpłatnie 11, 13, 14, 17, 19, 20 i 21 lutego w godzinach 11.00-15.00 (dla zor-
ganizowanych grup młodzieży szkolnej z pełnoletnim opiekunem po wcześniejszej 
rezerwacji telefonicznej pod numerem 667 080 171). Ponadto 21 lutego w godzinach 
od 10.00 do 15.00 wstęp na lodowisko będzie bezpłatny dla młodzieży szkolnej 
i studentów do 26 roku życia. Warunkiem skorzystania z darmowych wejść jest 
posiadanie Sochaczewskiej Karty Mieszkańca. Dodatkową atrakcją na lodowisku 
będzie kampania Kinder Pingui. Na użytkowników lodowiska czeka aż 400 dar-
mowych biletów wstępu dla 2 osób - dorosłego i dziecka (do ukończenia 18 roku 
życia). Dzieci do siódmego roku życia mogą między 10 a 21 lutego uczestniczyć w 
lekcjach nauki pływania. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 46 862-77-59. 
21 lutego odbędą się „feryjne wariacje wodne”, zabawy dla dzieci i młodzieży. Wstęp 
bezpłatny dla młodzieży szkolnej oraz studentów do 26 roku życia posiadających 
Sochaczewską Kartę Mieszkańca.

Ferie z wąskotorówką
W muzeum Kolei Wąskotorowej zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10:00-11:30 i 12:00-13:00. Podczas spotkań można zapoznać się z 
dziejami sochaczewskiej wąskotorówki, ale nie tylko. Muzealnicy przygotowali 
też wykłady o historii Sochaczewa, czy sochaczewskiego zamku (lekcja może 
odbyć się na wzgórzu zamkowym po wcześniejszym uzgodnieniu). Wstęp jest 
przy tym bardzo atrakcyjnie wyceniony - 6 zł od uczestnika. Oferta skierowana 
jest do grup zorganizowanych (od 5 do 25 osób), a opiekunowie wchodzą za 
darmo. Szczegółowe informacje o ofercie muzeum można znaleźć pod adresem: 
stacjamuzeum.pl/pl.ferie_z_waskotorowka_2020.html

opr. seb
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oddział dla dzieci nr 2, ul. Chopina 160, 
godz. 9.30-11.00
Aktywny i zdrowy piknik sportowy - 
gry i zabawy animacyjne, mini turniej warcabo-
wy, konkurencje sportowe - rzuty do celu, rzuty 
do kosza, strzały na bramkę, slalom z przeszkoda-
mi, przeciąganie liny, wyścigi rzędów itp. MOSiR, 
hala przy ul. Kusocińskiego 2, godz. 10.00-14.00
Warsztaty budowania czołgu z 
kloców (liczba uczestników ograniczo-
na do 20 osób), Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą, godz. 10.00
„Królowa śniegu - śnieżynki de-
qoupage”, zajęcia plastyczno-literackie, 
MBP oddział dla dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, 
godz. 11.30-13.00
„Cuda z papieru” - bibułowe maki, 
MBP fi lia nr 3, ul. 15 Sierpnia 83, godz. 
12.00-14.00

20 lutego
„My się zimy nie boimy, my się 
zimą nie nudzimy”, gry planszowe w 
bibliotece, MBP oddział dla dzieci nr 2, ul. 
Chopina 160, godz. 9.30-11.00
„Zima w dolinie Muminków”- zaję-
cia plastyczno-literackie, MBP oddział dla 
dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, godz. 11.30-13.00
„Bałwanki nie tylko ze śniegu” - 
prace plastyczno-techniczne, MBP fi lia nr 3, 
ul. 15 Sierpnia 83, godz. 12.00- 14.00

21 lutego
„Zima swe uroki ma” - karaoke i pod-
sumowanie feryjnych spotkań w bibliotece, 
MBP oddział dla dzieci nr 2, ul. Chopina 
160, godz. 9.30-11.00
Lodowisko - bezpłatne wejście dla 
dzieci, MOSiR, ul. Olimpijska 3, godz. 
10.00-15.00 (po okazaniu SKM)
„Maski karnawałowe” - zajęcia tech-

niczne, MBP oddział dla dzieci nr 1, ul. 1 
Maja 21, godz. 11.30-13.00
„Kto najszybciej zgadnie”, czyli roz-
wiązywanie rebusów, zagadek i kalambu-
rów, MBP fi lia nr 3, ul. 15 Sierpnia 83, godz. 
12.00-14.00
Feryjne wariacje wodne, czyli gry i za-
bawy dla dzieci i młodzieży uczącej się pły-
wać. Wstęp bezpłatny od 7. roku życia po oka-
zaniu legitymacji i SKM, MOSiR, pływalnia 
Orka, ul. Olimpijska 3, godz. 12.00-14.00

22 lutego
XIII kolejka Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej, MOSiR, hala sportowa ul. 
Chopina 101, godz. 10.00  
Mecz Ekstraklasy w Tenisie Sto-
łowym SKTS - Siarka Tarnobrzeg, 
MOSiR, hala przy ul. Kusocińskiego 2, 
godz. 17.00
Wyjazd do Królewskiego Ogrodu 
Światła w Wilanowie. Serdecznie za-
praszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
Wyjazd o godzinie 15:00. Powrót ok. 21:30. 
Wycieczka płatna

23 lutego
AHOJ! PIRACI - Piracki Piknik dla 
Dzieci plus Mały sportowiec - zajęcia ogól-
norozwojowe z Sochaczewskim Centrum 
Sportów Walki, MOSiR, hala przy ul. Kuso-
cińskiego 2, godz. 16.00 

Spacerem po Ogrodach Światła
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje coroczny wyjazd do wilanowskich Ogrodów 
Światła. Zapisy prowadzone są do 14 lutego. Wyjazd odbędzie się w sobotę 22 lute-
goo godz. 15:00 (wyjazd z Wilanowa około 21:30). Wycieczka jest odpłatna. Jej koszt 
w przypadku osoby dorosłej wynosi 45 zł, 35 zł - dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
osób powyżej 65 roku życia, 20 zł - dla dzieci do lat 7 (pod opieką osoby dorosłej). 
Więcej informacji można otrzymać w Oddziale dla dzieci nr 1 (ul. 1 Maja 21, kramnice) 
- tel. 46 862-46-61 w. 23 oraz w Oddziale dla dzieci nr 2 (ul. Chopina 160). 

31 stycznia zespół w kilku od-
słonach towarzyszył zaproszo-
nym solistom. Wraz z big-ban-
dem na scenie stanęli Sylwia 
Strugińska-Wochowska, solist-
ka Teatru Muzycznego w Łodzi 
i od dwóch lat nauczyciel śpiewu 
w PSM w Sochaczewie oraz Da-
mian Skoczyk, student Wydzia-
łu Jazzu i Muzyki Estradowej 
Akademii Muzycznej w Łodzi.

Na początku zespół za-
grał trzy utwory instrumental-
ne: „Four brothers” napisany w 
1947 roku dla big-bandu Wo-
ody’ego Hermana, „Dogryw-
kę”, która wyszła spod pióra 
słynnego trębacza jazzowego 
Henryka Majewskiego oraz 
„Sing-Sing” z repertuaru big-
-bandu Benny Goodmana. 

W drugiej części big-band 
wykonał, wraz z Sylwią Stru-
gińską-Wochowską, standard 
jazzowy „Autumn leaves” oraz 
hit „My way” z 1968 roku, któ-
ry na światowe salony muzycz-
ne wprowadził Frank Sinatra, 
potem w polskiej wersji języko-
wej śpiewany m.in. przez Jerze-
go Połomskiego, Michała Bajo-
ra, Krzysztofa Krawczyka czy 
Zbigniewa Wodeckiego.

Trzecia odsłona koncertu 
to wspólny występ big-bandu 
z Damianem Skoczykiem, stu-
dentem Wydziału Jazzu i Mu-
zyki Estradowej, multiinstru-
mentalistą, uczestnikiem show 
Mam Talent. Damian Skoczyk 
wykonał przebój „Blue moon”, 
który znalazł się m.in. w re-
pertuarze Elvisa Presleya oraz 
„Hello Dolly” z fi lmu pod tym 
samym tytułem.

Potem przyszedł czas na 
szlagiery muzyki pop. Go-
ście usłyszeli m.in. utwór „Na 
pierwszy znak” z repertuaru 
Hanki Ordonówny, „Malowa-
ny dzbanku” Heleny Vondrac-
kowej, królowej czeskiej pio-
senki, która sprzedała 200 mln 
płyt. W doskonałym nastro-
ju słuchaczy utrzymały kolej-
ne przeboje „Bądź moim na-
tchnieniem” Andrzeja Zauchy, 
„Zacznij od Bacha” Zbigniewa 
Wodeckiego, czy popisowy nu-

mer naszego big-bandu „Ró-
żowa Pantera”. Na fi nał artyści 
wykonali główny motyw z se-
rialu „Czterdziestolatek” jed-
nak z nieco zmienionym tek-
stem, który z okazji jubileuszu 
PSM zaczynał się słowami „45 
minęło jak jeden dzień...”

Z zaproszenia na kon-
cert skorzystali m.in. wicebur-
mistrz Marek Fergiński, na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta Jo-
anna Niewiadomska-Kocik, re-
prezentanci rady powiatu, Sto-
warzyszenia Przyjaciół PSM, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
uczniowie, absolwenci, byli na-
uczyciele PSM.

Tymczasem w piątek 7 lu-
tego na widowni zasiedli m.in. 
burmistrz Piotr Osiecki, zastęp-
ca przewodniczącego rady mia-
sta Arkadiusz Karaś, naczelnik 
wydziału Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Joanna Nie-
wiadomska-Kocik. Sala kon-
certowa wypełniona była do 
ostatniego miejsca.

Wykonawcy zaprezen-
towali takie utwory jak Su-
ita staropolska, „Notturno, 
„Duet kwiatów”, tango „Por 
una cabeza”, czy „Danse ma-
cabre”. Ale głównym wyda-
rzeniem wieczoru było wyko-
nanie „Karnawału zwierząt” 
Camille’a Saint-Saens’a. Mło-
dzi muzycy znakomicie po-
dźwignęli niełatwy temat. 
Godne pochwały było szcze-
gólnie wykonanie ostatniej ze 
składających się na koncert 14 
miniatur, Finału.

Jak podkreśliła dyrektor 
PSM Anna Wróblewska, zna-
komite wykonanie koncer-
tu przyjęła ze wzruszeniem i 
dumą. Zapowiedziała też, że 
wydarzenia tego typu odbywać 
się będą cyklicznie.

Publiczność nie chciała wy-
puścić muzyków bez bisu, co 
sygnalizowała długimi okla-
skami na stojąco. Dzięki temu 
jeszcze raz usłyszeliśmy świetne 
wykonanie Finału.

daw, seb

Muzyczna świętuje
Państwowa Szkoła Muzyczna świętuje 45 rocznicę swego istnienia. 
31 stycznia dyrekcja, nauczyciele i uczniowie zaprosili gości na Koncert 
Karnawałowy, na który złożyły się standardy jazzowe, muzyka fi lmowa 
i przeboje polskiej muzyki rozrywkowej w wykonaniu big-bandu pod 
dyrekcją Bernarda Pacholskiego. Z kolei 7 lutego młodzi wykonawcy 
zaprezentowali Koncert Muzyki Kameralnej, którego główną częścią był 
„Karnawał Zwierząt” Camille’a Saint-Saëns’a.

Młodzi muzycy po wykonaniu „Karnawału Zwierząt” wraz 
z Krzysztofem Bzówką, który przygotowywał ich do koncertu

Bernard Pacholski oraz prowadzony przez niego big-band uraczyli 
słuchaczy m.in. przebojami polskiej muzyki rozrywkowej



11 lutego 2020  nr 3 (1354)12
SOCHACZEWSKA

WYDARZENIA

Samorząd   województwa 
mazowieckiego   na   prace 
konserwatorskie, restaura-
torskie lub budowlane re-
gionalnych zabytków prze-
znaczy w tym roku 6 mln zł. 
Nabór wniosków potrwa do 
27 lutego.

O dotację może wystąpić 
każdy, kto jest właścicielem 
bądź posiadaczem zabyt-
ku wpisanego do rejestru 
lub posiada taki zabytek w 
trwałym zarządzie i ma ty-
tuł prawny do zabytku wy-

nikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograni-
czonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowią-
zaniowego. Maksymalna 
kwota dotacji, o którą moż-
na ubiegać się w tym roku, 
wynosi 200 tys. zł. Dota-
cja może być udzielona na 
obiekty zabytkowe znajdu-
jące się na terenie Mazow-
sza i są dostępne publicznie. 
Wnioskujący powinni wy-
kazać także istotne znacze-
nie historyczne, artystyczne 

lub kulturowe dla miesz-
kańców województwa ma-
zowieckiego. 

Wniosek o udzielenie 
dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane nale-
ży złożyć w wersji papiero-
wej oraz w wersji elektro-
nicznej w postaci otwartych 
plików tekstowych (na pły-
cie CD, DVD lub innym no-
śniku) wraz z załącznikami. 
Szczegółowe informacje do-
tyczące naboru znajdują się 
na stronie internetowej ma-

zovia.pl w panelu kultura 
i turystyka w zakładce za-
bytki-dotacje.   Dodatkowe 
informacje można uzyskać 
pod nr tel. (22) 59-79-521, 
(22) 59-79-522, (22) 59-79-
119, (22) 59-79-230. (opr. ap)

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Sochaczewie zaprasza na 
spotkanie z Jolantą Śmielak-
-Sosnowską, autorką książki 
„Lubię rozmawiać”. Odbędzie 
się ono w kramnicach miej-
skich w piątek 21 lutego.

Jolanta Śmielak-Sosnowska, 
od 25 lat dziennikarka „Zie-
mii Sochaczewskiej”, opubli-
kowała setki artykułów, wy-
wiadów, reportaży. Od ponad 
20 lat jest organizatorką Kon-
kursu Młodych Dzienni-
karzy i charytatywnej ak-
cji świątecznej „Paczka do 
paczki”. Współpracuje z pla-
cówkami kultury oraz insty-
tucjami i organizacjami po-
żytku publicznego.

Jest sochaczewianką z uro-
dzenia i wyboru, zaintereso-
waną lokalnymi wydarzenia-

mi, ale także historią i ludźmi 
tworzącymi naszą małą ojczy-
znę. Najlepiej świadczy o tym 
wydana kilka miesięcy temu 
książka zatytułowana „Lubię 
rozmawiać”. Zdaniem autorki 
to właśnie rozmowy z ludźmi 
pozwalają poznawać i utrwa-
lać ich dokonania, odkrywać 
piękne karty naszego miasta w 
przeszłości i współcześnie, po-
kazywać problemy, jakimi żyją 
mieszkańcy miasta.

Książka „Lubię rozmawiać” 
jest zbiorem wywiadów i repor-
taży publikowanych wcześniej 
w „Ziemi Sochaczewskiej”. Jej 
wydanie sfi nansował Urząd 
Miejski w Sochaczewie.

Spotkanie odbędzie się 21 
lutego o godz. 17.00. Wstęp 
wolny. Biblioteka, autorka oraz 
redakcja „ZS” serdecznie za-
praszają.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Od swojej premiery w 2017 
roku „Artystyczne Kramnice” 
nie tylko zebrały wierne gro-
no widzów i uczestników, ale 
też z każdym sezonem zysku-
ją kolejnych. Dla licznych ro-
dzin wizyta w kramnicach sta-
je się wręcz tradycją. Trudno 
się temu dziwić - to jedyny tego 
typu projekt w okolicy, w któ-
rym oferta jest tak zróżnicowa-
na, ogólnodostępna i w pełni 
bezpłatna. Z dziećmi pracują 
wykwalifi kowani specjaliści z 
dziedziny teatru, tańca, sztuk 
plastycznych, animacji i wie-
lu innych. Tak będzie i tym ra-
zem. Na młodszych i starszych 
widzów czekać będą dwa spek-
takle teatrów Bajlandia i Co-
nieco, zajęcia gordonowskie z 
Magdaleną Jaworską, plastycz-
ne z Barbarą Derdą, muzycz-
ne z Katarzyną Orlińską, spo-
tkania z Heweliuszami Nauki, 
przedstawicielami   ginących 
zawodów.

- Myślą przewodnią szó-
stej edycji jest różnorodność. 
Chcemy, by ta sama oferta była 
atrakcyjna dla dzieci w różnym 
wieku. Wydaje się to karkołom-
nym zadaniem, a jednak uda-
ło nam się tak dobrać program, 

by podczas „Artystycznych 
Kramnic” dobrze bawiły się za-
równo kilkulatki jak i np. dzie-
sięciolatki - powiedziała nam 
naczelnik Wydziału Kultu-
ry, Turystyki i Promocji Urzę-
du Miejskiego Joanna Niewia-
domska-Kocik. 

Łącznie odbędzie się sie-
dem spotkań (wyłączone zo-
stały dwie niedziele: Palmo-
wa i wielkanocna). W związku 
ze świętami, poprzedzające je 
warsztaty plastyczne z Barba-
rą Derdą poświęcone zosta-
ną właśnie Wielkanocy. Wcze-
śniej, bo 19 marca odbędzie się 
spotkanie z grami stolikowy-
mi zorganizowane wspólnie ze 

stowarzyszeniem Planszówki 
w Sochaczewie. 

Jedną z nowości będą warsz-
taty prowadzone przez przedsta-
wicieli dawnego rzemiosła. W 
„Artystycznych   Kramnicach” 
będzie się można spotkać np. z 
powroźnikiem, świecownikiem 
czy garncarzem. Możliwość ob-
serwowania ich przy pracy, posłu-
chania opowieści i spróbowania 
swoich sił w którymś z historycz-
nych fachów stanowić będą z 
pewnością nie lada atrakcję. 

Z kolei 29 marca odbędzie 
się koncert gordonowski. Zo-
stanie on przygotowany przez 
Małgorzatę Jaworską, Katarzy-
nę Orlińską oraz Małgorzatę 

Herrerę. Będzie to połączenie 
muzycznej opowieści i spekta-
klu z elementami jazzu i zajęć 
metodą E.E. Gordona. Warto 
przypomnieć, że mają one na 
celu nie tylko oswojenie dziec-
ka z muzyką i dźwiękami, ale 
docelowo zwiększają  płynność 
mowy i poprawiają dykcję. Za-
jęcia muzyczne rozwijają lewą 
półkulę mózgu, dzięki czemu 
dzieci potrafi ą dłużej koncen-
trować swoją uwagę, co z kolei 
wpływa na ich rozwój intelek-
tualny. Improwizacja rucho-
wa do muzyki nie tylko kształ-
tuje kreatywność dziecka, ale 
przede wszystkim pozwala na 
koordynację całego ciała. 

Sześć milionów na zabytki

Spotkanie autorskie 
naszej dziennikarki

W kramnicach 
znów artystycznie
Wraz z początkiem marca rozpocznie się szósty sezon „Artystycznych Kramnic”. 
Ich podwoje zamkną się dopiero 26 kwietnia - czekają nas więc blisko dwa 
miesiące twórczej zabawy. Spotykać będziemy się tradycyjnie w niedziele.

Od pierwszej edycji Artystyczne Kramnice cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem

Karnawał w DPS

Tak się bawią mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Młodzieszynie. Gratulujemy energii
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Andrzej Rosłaniec wręcza swoją pracę przyjacielowi z czasów 
szkolnych Wiktorowi Gajdzie

Jak Pan trafi ł do rekla-
my?
Natrafi łem na ogłoszenie na 
facebooku, wysłałem zgło-
szenie i tak się zaczęło. 

Konkurencja była ostra?
Na pierwsze przesłuchania 
zaproszono około stu perku-
sistów i po tym etapie wyda-
wało się, że nie mam więk-
szych szans na rolę, jednak 
po kilku dniach zadzwonił 
drugi reżyser z informacją, 
że chyba musieli mnie prze-
oczyć, bo zagrałem jako je-
den z lepszych. Zaprosił do 
udziału w drugim etapie, 
gdzie rywalizowałem z trzy-
dziestką muzyków. Z tego 
etapu do fi nału przeszło nas 
pięciu. Ostatni sprawdzian 
polegał na tym, że musieli-
śmy zagrać trzy utwory. Mia-
łem grać jazzowe solo, a na 
miejscu okazało się, że jed-
nak rocka. 

I już było wiadomo, że 
obok Marka Kondrata bę-
dzie Pan twarzą kampa-
nii?
Przeciwnie, wydawało się, 
że po trzecim utworze ra-
czej odpadnę. Widziałem, 
że reżyser oczekuje czegoś 
więcej, więc zaproponowa-
łem, że zagram coś po swo-

jemu i wykonałem motyw 
z „Sing sing” w rockowej 
aranżacji. To go zachwyci-
ło. Potem czekałem już tyl-
ko na telefon. Grałem kon-
cert w Łodzi i w jego trakcie 
przyszły sms-y z potwier-
dzeniem, że to będę ja. My-
ślę, że wygrałem, bo w tym 
ostatnim kawałku byłem 
sobą.

Poznał Pan Marka Kon-
drata?

Tak, choć wstyd przy-
znać, że go nie poznałem 
(śmiech). Już po nagra-
niu podszedł do mnie ja-
kiś mężczyzna, porozma-
wialiśmy chwilę o grze na 
bębnach,   pogawędziliśmy. 
Zorientowałem się, z kim 
rozmawiam dopiero wte-
dy, gdy do gwiazdora pode-
szła jego menadżerka. Jakie 
myśli kłębiły mi się wtedy w 
głowie, można sobie jedynie 
wyobrazić. Co było robić, 

pożegnałem się i na do wie-
dzenia „przybiłem piątkę”. 

Ile czasu będzie trwała 
kampania z Pana udzia-
łem?
Ma być prowadzona w tele-
wizji i na bilbordach maksy-
malnie przez cztery miesiące. 
Na taki okres mam kontrakt. 
Może to przepustka do kolej-
nych projektów. Czas pokaże. 

Rozmawiał 
Daniel Wachowski

W ramach obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych w Socha-
czewie odbędzie się m.in. 
VII edycja Festiwalu Poezji 
i Pieśni Patriotycznej „Nie 
mówię szeptem, gdy mówię 
skąd jestem”. Właśnie  ru-
szyły zapisy chętnych.

Jak mówi pomysłodaw-
ca tego wydarzenia, radny 
powiatowy Daniel Janiak, 
„Nie mówię szeptem, gdy 
mówię skąd jestem” to naj-
większy tego typu festiwal 
w powiecie sochaczewskim, 
a jego idee powinny być bli-
skie sercu każdego Polaka.

- Z całego serca zachę-
cam i zapraszam do wzię-
cia udziału w konkursie. 
Dotychczasowe edycje udo-
wodniły, że pamiętamy o 
bohaterach sprzed lat, a 
dzieci i młodzież w mądry i 
wartościowy sposób potra-
fi ą oddać im cześć. Elimina-
cje odbędą się 29 lutego od 
10.00 w  kramnicach przy 
ul. 1 Maja 21, natomiast fi -
nał, czyli koncert  laureatów 
i wręczenie nagród, w tym 
samym miejscu 1 marca o 
17:00 – podkreśla.

Zgłoszenia należy do-
starczyć osobiście na adres: 
Urząd Miejski w Sochacze-

wie, Wydział  Kultury, Tu-
rystyki i Promocji Miasta, 
ul. 1 Maja 16, lub przesłać 
drogą mailową: festiwalso-
chaczew@onet.pl. Na zgło-
szenia organizatorzy cze-
kają do 26 lutego do 16:00. 
Każdy z uczestników zapre-
zentuje całość lub fragment 
jednego wiersza patriotycz-
nego lub jednej pieśni pa-
triotycznej. Czas prezenta-
cji nie może przekraczać 5 
minut. Do konkursu może 
przystąpić jedna osoba lub 
grupa. Uczestnicy ocenia-
ni będą w czterech katego-
riach: klasy I-III, klasy IV-
-VI, klasy VII-VIII oraz 

szkoły średnie i dorośli. 
Każdy otrzyma pamiątko-
wy dyplom, potwierdzający 
udział w festiwalu, a laure-
aci dodatkowo wartościowe 
nagrody rzeczowe. 

Honorowy patronat nad 
imprezą objęli: poseł Ma-
ciej Małecki, starosta Jolan-
ta Gonta i burmistrz Piotr 
Osiecki.

Poznał Kondrata, ale nie poznał
Od kilkunastu dni kanały telewizyjne emitują najnowszą reklamę banku ING. 
Jej bohaterem jest perkusista całym sercem oddany swej pasji. Warto bliżej mu 
się przyjrzeć, bo to sochaczewianin, Mateusz Panasiuk, absolwent naszej szkoły 
muzycznej, studiujący perkusję jazzową na  Akademii Muzycznej w Łodzi, syn 
wicedyrektorki PSM, wnuk Bernarda Pacholskiego. 

Siódma edycja patriotycznego festiwalu

Mateusz Panasiuk ukończył PSM w Sochaczewie w 2015 roku, a pożegnał się z nią brawurowo. W czasie uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego uczeń klasy instrumentów perkusyjnych dał popis umiejętności na marimbie, 
który publiczność nagrodziła kilkuminutową owacją. Obecnie studiuje perkusję jazzową na Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Na co dzień występuje w pop-rockowym zespole Graphotype.

Fotogra� a i postfotogra� a 
spotkały się na wernisażu wy-
stawy „Fragmenty, Rendery, 
Fraktale”, którą od 8 lutego 
można oglądać w Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą. Autorem jest, 
mieszkający obecnie w Krako-
wie, sochaczewianin Andrzej 
Rosłaniec. 

Andrzej Rosłaniec pochodzi z 
Sochaczewa, tu spędził dzieciń-
stwo i zdał maturę w Liceum 
Ogólnokształcącym im. F. Cho-
pina. Od 40 lat mieszka w Kra-
kowie,  jest absolwentem historii 
sztuki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Jak sam mówi, foto-
grafi a to jego hobby „od zawsze”. 

Wernisaż spotkał się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 
Wystawę otworzyli wspólnie 
dyrektor sochaczewskiego mu-
zeum Paweł Rozdżestwień-
ski i autor. Andrzej Rosłaniec 
podziękował gościom za licz-
ne przybycie. Jak zaznaczył, nie 
czuje się pewnie prezentując 
swoją twórczość w rodzinnych 
stronach i był pełen obaw o jej 
odbiór. Jak się okazało, zupełnie 
niepotrzebnie. 

W dzisiejszych czasach, gdy 
dysponujemy coraz to nowszy-
mi technologiami w zakresie 
fotografi i i retuszu, rzeczywi-
stość stać może się plastyczna i 
„łatwa” do przekształcania tak, 
aby zakomunikować to, co do-
kładnie chce wyrazić autor 
zdjęcia. Jednak tylko dzięki 
wrodzonej wrażliwości i spo-

strzegawczości można stworzyć 
fotografi e, które wejdą z odbior-
cą w rodzaj dialogu. Cech tych 
z pewnością nie brakuje auto-
rowi „Fragmentów, Renderów, 
Fraktali”. 

Zaprezentowane prace nale-
ży rozpatrywać w trzech katego-
riach, na co wskazuje zresztą na-
zwa wystawy oraz rozbicie jej na 
trzy pomieszczenia. W pierw-
szej sali obejrzeć można rende-
ry, które przykuwają oko na roz-
maite sposoby. Czasem jest to 
gra kontrastami, innym razem 
uspokajające odcienie szarości, 
jednak trudno przejść obok tych 
kompozycji obojętnie. 

W kolejnej sali znajdziemy 
znakomite, pełne żywych barw 
fotografi e, które Andrzej Ro-
słaniec wykonał podczas swo-
ich podróży po Polsce i świecie. 
Zwraca na nich uwagę bogac-
two detali, które fotografi k zna-
komicie ze sobą skompono-
wał. Ich tematyka sprawia, że są 
przy tym wszystkim plastyczne 
i uniwersalne.

W ostatniej sali znalazły 
miejsce fraktale - to prace, w 
których pierwotny obraz został 
przetworzony za sprawą progra-
mów komputerowych. Tak na-
prawdę interpretacji tych dzieł 
może być wiele. Każdy może w 
nich odnaleźć coś innego.

Na wystawie zaprezento-
wano 42 prace. Będzie czynna 
do 16 marca. Warto zarezer-
wować sobie czas, żeby spotkać 
się z twórczością Andrzeja Ro-
słańca. (seb)

Fragmenty, rendery 
i fraktale w muzeum
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Sześćdziesiąt lat to 
szmat czasu, ale sześć-
dziesięciolecie to piękna 
rocznica.
Nie można obchodzić ta-
kich rocznic, bo ktoś jesz-
cze pomyśli, że człowiek jest 
stary (śmiech).

Wcale nie wygląda pan 
na osobę starą, a w przy-
szłym roku minie sześć-
dziesiąt lat od kiedy 
związany jest pan z har-
cerstwem, z czego trzy-
dzieści lat pełnił pan 
funkcję komendanta so-
chaczewskiego hufca.
No tak. Harcerzem zosta-
łem w szkole podstawowej w 
Chodakowie w czasach, kiedy 
Chodaków był jeszcze przy-
fabrycznym osiedlem. Kie-
rownikiem mojej podstawów-
ki był harcmistrz Stanisław 
Adamiec, pełniący funkcję 
pierwszego powojennego   ko-
mendanta hufca na naszym 
terenie. To on w 56 roku, pod-
czas zorganizowanego przez 
Aleksandra   Kamińskiego 
Zjazdu Łódzkiego zadeklaro-
wał powołanie drużyny har-
cerskiej w naszej szkole. Tak 
też zrobił, a ja zostałem człon-
kiem tej drużyny. 

Dlaczego zainteresował 
się pan właśnie harcer-
stwem?
To było dla mnie powro-
tem do tradycji rodzinnych. 
Moja mama również, oczy-
wiście sporo wcześniej, była 
w drużynie w szkole w Cho-
dakowie. Nie zapomnę, jak 
z delegacją miasta pojecha-
łem do Okopów Świętej 
Trójcy na Ukrainie. Tam w 
1936 roku ze swoją ówcze-
sną drużyną na obozie har-
cerskim była moja mama. 
Opowiadała mi o tym miej-
scu. Przed wojną zbiegały 
się tam trzy granice - pol-
ska, rumuńska i sowiecka. 
Kiedy się tam znalazłem, 
te opowieści do mnie wró-
ciły. Bardzo żałowałem, że 

mama już nie żyła i nie mo-
głem się z nią tym podzielić.
 
A jak wyglądało pana 
przystąpienie do ZHP?
W 1961 roku wyruszyłem z 
Chodakowa razem z zapla-
nowanym na cały miesiąc 
obozem wędrownym. Pa-
miętam każdy etap tej wy-
prawy. Najpierw koleją wą-
skotorową do Sochaczewa, 
potem pociągiem parowym 
do Błonia, gdzie przesie-
dliśmy się w pociąg elek-
tryczny do Warszawy, dalej 
Ostróda, Elbląg, Zalew Wi-
ślany, Trójmiasto. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy To-
ruń, Gniezno, Kujawy. Ale 
z całej tej wyprawy najwy-
raźniej wspominam noc 
na cmentarzu w Aleksan-
drowie Kujawskim. Ta ne-
kropolia znalazła się pod 
koniec wojny pod bombar-
dowaniem i nie została jesz-
cze odbudowana. Szliśmy z 
latarkami między tymi leja-
mi po bombach, w których 
widać było ludzkie kości, 
czaszki. Noc była księżyco-
wa i właśnie w takich oko-
licznościach, przy ogni-
sku, złożyłem przyrzeczenie 
harcerskie. Nadal przecho-
wuję książkę, którą otrzy-
małem z tej okazji. 

Studiował pan w Warsza-
wie. To chyba utrudniało 
kontakt z sochaczewskim 
hufcem?
Już w szkole średniej uczy-
łem się w stolicy i niestety 
nie miałem częstego kontak-
tu z moją drużyną. Nie zna-
czy to jednak, że zrezygno-
wałem z harcerstwa. W roku 
1970 zrobiłem kurs instruk-
torski w Hufcu Grodzisk 
Mazowiecki. Do Sochacze-
wa trafi łem po studiach w 
1972 roku, kiedy to zaczą-
łem pracę jako nauczyciel 
w „Osiemdziesiątce”. Obo-
wiązujące wtedy przepi-
sy wymagały, żeby w każdej 
szkole był instruktor odpo-

wiedzialny za harcerstwo i 
ta rola przypadła mnie. Mie-
liśmy wtedy w szkole kilka 
drużyn. Działałem także w 
sochaczewskim hufcu. 

Najwyraźniej był pan ce-
nionym harcerzem, skoro 
powierzono panu stano-
wisko komendanta hufca.
Nie mnie to oceniać. W każ-
dym razie rzeczywiście w 
1989 roku, w bardzo trud-
nym dla harcerstwa cza-
sie, zostałem komendantem 
Hufca ZHP w Sochaczewie.
 
Dlaczego trudnym?
Delikatnie mówiąc harcer-
stwo nie wzbudzało wte-
dy zaufania z uwagi na to, że 
prowadziliśmy działalność w 
czasach poprzedniego ustro-
ju i otrzymywaliśmy wspar-
cie ze strony ówczesnych 
władz. Dla mnie nie było 
to do końca zrozumiałe, bo 
ciężko mówić o naszym za-
angażowaniu światopoglądo-
wym w tamten ustrój, skoro 
co roku obchodziliśmy rocz-
nicę powstania warszawskie-
go. W czasie wakacji na każ-
dym obozie 1 sierpnia o 17.00 
wyła syrena. W każdym ra-

zie objąłem funkcję komen-
danta w czasie wielkich prze-
mian, również w samym 
harcerstwie. Powstały wtedy 
dwa nurty. Część instrukto-
rów odeszła z ZHP i stworzy-
li Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej. Ja pozostałem 
w nurcie, który uważał, że nie 
można odcinać się od korze-
ni. Że można pewne rzeczy 
zmieniać, ale nie porzucać 
całej organizacji. Zostałem z 
ludźmi, którzy postanowili 
podjąć się tego trudu. W 1996 
roku ZHP został przywró-
cony do Światowego Związ-
ku Skautów, którego prze-
cież był jednym z założycieli 
przed wojną. Te pierwsze sie-
dem lat pełnienia funkcji ko-
mendanta to dla mnie i mo-
ich współpracowników był 
czas, kiedy braliśmy udział 
w olbrzymich przemianach, 
ciągu zdarzeń, które wywar-
ły duży wpływ na to, jaki 
kształt ma obecnie ZHP.

Ten czas został najwyraź-
niej dobrze spożytkowa-
ny w sochaczewskim huf-
cu, skoro już w 1997 roku 
mogliście sobie pozwolić 
na zakup siedziby. 

Przez długi czas to była wal-
ka o utrzymanie bliskiej sercu 
organizacji. Trzeba pamiętać 
choćby o tym, że w minionym 
ustroju ZHP otrzymywało na 
swoją działalność dotacje rzą-
dowe. Po przemianach to się 
ucięło i musieliśmy sami zor-
ganizować fi nansowanie dal-
szej działalności. Poszukiwać 
środków na utrzymanie i nie-
śmiało myśleć o dalszym roz-
woju. Rzeczywiście w ̀ 97 roku 
udało nam się zakupić budy-
nek, gdzie znajduje się obecnie 
sochaczewski hufi ec ZHP. Ale 
to dzięki sochaczewianinowi, 
który nas wtedy wsparł, zde-
cydowaliśmy się na zakup. Na 
początku harcówka potrzebo-
wała dużych nakładów. Dzię-
ki pomocy różnych osób i fi rm 
sukcesywnie udaje nam się ją 
remontować.

Ale mimo tych trudności 
organizowaliście np. za-
graniczne wyjazdy.
Pierwsze kontakty zagra-
niczne udało mi się nawiązać 
dzięki koledze, który miał ro-
dzinę w Niemczech. Zdobyli-
śmy kontakt do grupy skau-
tów św. Jerzego działających 
pod Hamburgiem przy ko-

ściele katolickim.  To była 
taka pierwsza nasza wymia-
na, jak to się szumnie mówi 
„z Zachodem”. Najpierw oni 
przyjechali do nas do Łąkie. 
Byli zachwyceni, szczególnie 
możliwością rozbicia namio-
tu w lesie. Wszystko fi lmo-
wali, bo bali się, że w Niem-
czech im nie uwierzą, że 
można mieć tak wspaniałe, 
naturalne warunki na obóz 
harcerski. Następnego roku 
pojechaliśmy do nich. Oczy-
wiście tam warunki były zu-
pełnie inne. Na olbrzymim, 
przeznaczonym dla około 
pięciu tysięcy osób, polu na-
miotowym pod Hambur-
giem, mieliśmy wydzielony 
kawałek trawnika. Tam sta-
ły namioty, w tym namioty 
kuchenne. Na środku całe-
go terenu znajdował się taki 
okrągły budynek, który na-
sza młodzież ochrzciła „Ba-
stylią”. W środku były prysz-
nice, pralki, a nawet miejsce, 
gdzie można było pranie 
uprasować. Był też oddział 
poczty. Słowem w porówna-
niu z naszym obozem dwa 
różne światy. 

Od tych pierwszych wy-
jazdów zagranicznych 
dał się pan poznać jako 
świetny organizator. Po-
trafi ł pan zainspirować i 
pociągnąć za sobą poko-
lenia sochaczewian.
Wszystko co udało mi się 
zrobić, to właśnie zasługa 
tych sochaczewian. Co to za 
komendant hufca bez swo-
ich ludzi? A może to ci lu-
dzie są natchnieniem? 

Może było to wzajemne 
oddziaływanie, jednak 
ktoś musiał tymi ludźmi 
kierować.
I to też mogło być wzajemne 
oddziaływanie, bo w pew-
nym zakresie oni też kiero-
wali mną. To naprawdę od 
moich współpracowników 
wypływały najlepsze pomy-
sły. Szczególnie od młodych 

Czas poświęcony ha  rcerstwu ma sens
Krzysztof Wasilewski to już żywa legenda. Honorowy Obywatel Sochaczewa, wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży, 
działacz społeczny. Jego osiągnięcia można by jeszcze długo wymieniać. Pod koniec ubiegłego roku rozstał się z funkcją 
komendanta sochaczewskiego hufca, ale nie znaczy to, że rozstaje się z harcerstwem.

Rok 2017 - Komendant Krzysztof Wasilewski podczas uroczystości 80-lecia Hufca ZHP w Sochaczewie
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ludzi. Weźmy taką WOŚP, 
której jak wiadomo jestem 
wielkim orędownikiem. Ale 
nie chcę, aby mówiono, że 
prężne działania WOŚP w 
powiecie sochaczewskim, to 
wyłączna zasługa Krzysztofa 
Wasilewskiego. To młodzież 
przyniosła tę ideę. Przyszli 
do mnie i mówią, że jest taka 
akcja i co ja na to. Myślę so-
bie, jak młodzież ma pomysł 
i chęci, żeby w to wejść, to 
my musimy im pozwolić tę 
pozytywną energię dobrze 
spożytkować. Ja tylko po-
mogłem na poziomie orga-
nizacyjnym. Udało się otwo-
rzyć w hufcu sztab i to był 
bardzo trafi ony pomysł. Po-
jawiło się mnóstwo inicja-
tyw, olbrzymia chęć działa-
nia. Nie wszyscy wiedzą, że 
w pierwszych edycjach sami 
drukowaliśmy   serduszka. 
Przecież to trzeba było ja-
koś zorganizować. Nie było 
tak łatwo jak dziś o dru-
karkę, a co dopiero o taką, 
która wydrukuje na odpo-
wiednio grubym papierze z 
klejem. A ten nasz pierwszy 
klej to był taki, że jak już się 
na czymś przykleiło, to na 
amen (śmiech). Te wszyst-
kie rzeczy, które przecież 
dziś przychodzą do nas go-
towe, trzeba było od pod-
staw zorganizować. Zdobyć 
kontakty, przetrzeć szlaki. 

Ostatnio można odnieść 
wrażenie, że wspomnia-
na akcja nie ma najlep-
szej prasy.
Ja robię swoje. Nie będę się 
zadręczał, że gdzieś ktoś na 
ulicy powiedział coś niepo-
chlebnego o WOŚP. Prze-
cież ma prawo mieć inne 
zdanie niż ja. Nie będę się z 
nim kłócił, bo po co?

Wracając do sposobu, w 
jaki prowadził pan socha-
czewski hufi ec, przecież 
nie sprowadzał się on tyl-
ko do umożliwiania mło-
dym ludziom wdrażania 
ich pomysłów.
Przyjąłem taką zasadę, żeby 
stwarzać swoim podopiecz-
nym warunki do rozwoju. 

Poprzez np. wyjazdy, budo-
wanie nowych kontaktów. 
Pamiętam, jak była 150 rocz-
nica powstania stycznio-
wego. Otrzymałem z War-
szawy telefon z propozycją, 
żebyśmy przyjechali na te 
uroczystości do kwatery po-
wstania styczniowego na Po-
wązki. Skorzystaliśmy z za-
proszenia i zrobiliśmy asystę 
przy głównej kwaterze na 
nekropolii. Przed każdym 
krzyżem stał harcerz i trzy-
mał znicz. W momencie kie-
dy prezydent składał kwia-
ty na tym głównym grobie, 
każdy harcerz odwrócił się 
i postawił znicz przy swoim 
krzyżu. Pamiętam, że uro-
czystości przebiegały przy 
sporym mrozie, było chy-
ba minus 10 stopni, nieprzy-
jemny wiatr i wilgoć. Prze-
szedłem wśród tych wart i 
zobaczyłem, że większość z 
moich harcerzy nie ma ręka-
wiczek. Podchodzę do jedne-
go, lekko się nachylam i kon-
spiracyjnie pytam: „Gdzie 
masz rękawiczki?”. Pada od-
powiedź: „Nie mam.” „Jak to 
nie masz?” „Ja nie noszę rę-
kawiczek.” No ścięło mnie. 
Oni tam stali w tym zimnie 
40 minut. Wytrzymali wszy-
scy bez najmniejszego maru-
dzenia. Po wszystkim wsie-
dliśmy do autokaru, gdzie 
podziękowałem za znako-
mite wywiązanie się z za-
dań i uświetnienie uroczy-
stości. I zażartowałem, że po 
tym wszystkim, to już pew-
nie nie dadzą się namówić 

na taki wyjazd. A tu wiel-
kie zdziwienie „dlaczego?”. 
Byli zachwyceni, że mo-
gli uczestniczyć w tak pod-
niosłych i ważnych uroczy-
stościach. Przykłady, kiedy 
młodzi ludzie z zapałem an-
gażują się w takie przedsię-
wzięcia, można mnożyć. 
31 lipca byliśmy w Belwe-
derze na spotkaniu władz 
państwowych z uczestnika-
mi powstania warszawskie-
go. Nasza młodzież pomaga-
ła przy przeprowadzeniu tej 
uroczystości. W lipcu dwa 
lata temu wzięliśmy udział w 
uroczystościach na skwerze 
wołyńskim w rocznicę rze-

zi wołyńskiej. Nasi harcerze 
wzięli udział w obsłudze try-
buny prezydenckiej podczas 
Defi lady Stulecia. Tradycyj-
nie jeździmy na Monte Cas-
sino. Braliśmy też czynny 
udział w obchodach wyzwo-
lenia Imolii, Bolonii, Anco-
ny, Bredy. Według mnie jak 
najpełniejsze uczestnictwo 
w takich wydarzeniach zna-
komicie kształtuje młode 
charaktery. Bezinteresowna 
służba, ale też zdobywanie 
obycia, nauka cierpliwości. 
Nabycie umiejętności znale-
zienia się w pewnych sytu-
acjach.

Współdziałał pan z kilko-
ma pokoleniami socha-
czewian. Spotyka pan 
czasem swoich wycho-
wanków? Jakie to uczu-
cie?
Zdarza się, że spotykam 
osoby sprzed lat i widzę, że 
dobrze sobie radzą. Dobrze 
się rozwinęły. Wierzę, że to 
w pewnym stopniu dzięki 
wartościom wpojonym im 
w harcerstwie. Taki widok 
to największa satysfakcja. 
Jakby potwierdzenie tego, 
że czas poświęcony ZHP 
miał sens i nie był czasem 
straconym. I... starczy, bo 
się rozkleję.

Największy sukces?
Fakt, że udało się zbudować 
tak wspaniałą i dobrze funk-
cjonującą wspólnotę. Mamy 
swoją siedzibę, która jest na-
szą własnością. Mamy śro-
dowisko przyjaznych ludzi, 
które nas wspiera. Naszych 
przyjaciół, osoby luźno zwią-
zane z hufcem. Mamy wresz-
cie wspaniałych instrukto-
rów. Dzięki zaangażowaniu 
tych wszystkich ludzi po-
wstawała nasza baza obozo-
wa w Łąkie. Pamiętam, jak 
Julek Tasiecki stawiał tam 
wiatę na stołówkę, a jak się 
później okazało - jednocze-

śnie świetlicę, a w niedzie-
lę kościół, bo tam odbywają 
się też msze polowe. Były tam 
osoby przekonane, że ta wiata 
nie postoi nawet do następne-
go lata, a stoi już ponad dwa-
dzieścia lat i ma się dobrze, co 
znakomicie świadczy o zmy-
śle technicznym druha Ta-
sieckiego i osób, które mu po-
magały. 

A zdarzały się momenty 
zwątpienia?
Nie miałem takich momen-
tów. Ale zdarzały się sytu-
acje, kiedy myślałem, że nie 
dam rady. Kiedyś, żeby zor-
ganizować obóz, trzeba było 
wczesną wiosną zebrać wy-
magane pieczątki oznacza-
jące uzyskanie pozwolenia. 
Chodziło o takie instytucje 
jak sanepid, urząd gminy, w 
której obóz ma się odbyć, ku-
ratorium itp. I pamiętam taki 
rok, kiedy zgodnie z wymo-
gami odwiedziłem wymaga-
ne miejsca, zebrałem wszyst-
kie pieczątki, więc miałem 
spokojną głowę, że wszyst-
ko się odbędzie. A tu nagle w 
maju odbieram telefon z By-
towa z sanepidu i dowiaduję 
się, że zgodnie z nowym roz-
porządzeniem Głównego In-
spektora Sanitarnego Kraju, 
obozy pod namiotami, liczą-
ce więcej niż 25 uczestników, 
muszą mieć toalety spłuki-
wane wodą. W pierwszym 
momencie za głowę się zła-
pałem. 

Wszystko właściwie na 
chwilę przed zaplanowa-
nym obozem.
Myślałem, że nie ma szans, 
żeby to w takim czasie zor-
ganizować. Wtedy ludzie 
bardzo się zmobilizowa-
li i myślimy, jak to urządzić. 
Opracowaliśmy plan i zaczę-
liśmy bardzo szybko dzia-
łać. W Sochaczewie było ta-
kie miejsce, gdzie leżały od 
długiego czasu kręgi beto-
nowe, chyba z dwadzieścia 
albo więcej. Zacząłem się wy-
pytywać, czyje to jest. Uda-
ło mi się ustalić właściciela i 
uzyskać zgodę na ich zabra-
nie. Ale pojawił się problem z 

przewiezieniem tych ciężkich 
elementów. W końcu udało 
się zorganizować też trans-
port. W środę załadowaliśmy 
to wszystko dźwigiem i na 
miejsce obozu udało nam się 
dotrzeć w nocy. W czwartek 
wypadało Boże Ciało. Uzna-
liśmy, że w święto nie wypada 
robić takich rzeczy. W piątek 
od samego rana wzięliśmy się 
ostro do pracy. Tak nam się 
śpieszyło, że pierwszy krąg 
potłukł się przy zdejmowa-
niu z samochodu. Następ-
ne traktowaliśmy już ostroż-
niej. Do niedzieli udało nam 
się te kręgi wpuścić w zie-
mię metodą podkopywania, 
czyli używając tylko łopat i 
siły naszych mięśni. Stwo-
rzyliśmy pięć studni i szó-
stą zbiorczą. U miejscowego 
stolarza zamówiłem kabi-
ny. Był już początek czerw-
ca, a obóz zaplanowany był 
na końcówkę miesiąca. W 
następnym etapie, w kolejny 
weekend, stawialiśmy te ka-
biny. W następny, tuż przed 
samym obozem, montowa-
liśmy instalację, która pole-
gała na tym, że na jeziorze 
była rzucona pompa pływa-
jąca, która pompowała wodę 
do zbiornika, a ze zbiorni-
ka woda dochodziła do zbu-
dowanych przez nas toa-
let. Nieźle nam to wyszło. 
W tych kabinach były usta-
wione muszle, które nor-
malnie można było spłuki-
wać wodą. W ten sposób od 
chwili zwątpienia, czy takie 
przedsięwzięcie jest wyko-
nalne, do momentu, kiedy 
wszystko było gotowe, mi-
nął zaledwie miesiąc. Kie-
dy na kontrolę przyjechała 
inspekcja z sanepidu, panie 
były zszokowane. Nie mo-
gły pojąć, jakim cudem uda-
ło nam się to tak szybko zor-
ganizować. 

Pana plany na przy-
szłość?
Trzeba dokończyć remont 
harcówki.   A   ZHP   będę 
wspierał dopóki sił mi wy-
starczy.

Rozmawiał 
Sebastian Stępień

Czas poświęcony ha  rcerstwu ma sens

Zdarza się, że spotykam osoby sprzed lat i wi-
dzę, że dobrze sobie radzą. Dobrze się rozwinę-
ły. Wierzę, że to w pewnym stopniu dzięki war-
tościom wpojonym im w harcerstwie. Taki widok 
to największa satysfakcja. Jakby potwierdzenie 
tego, że czas poświęcony ZHP miał sens i nie był 
czasem straconym.

Rok 1994 - Krzysztof Wasilewski z Maciejem Kuczyńskim podczas � nału WOŚP
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Od kilku miesięcy socha-
czewianie kibicują Mai 
Kapłon i Mikołajowi Ro-
kickiemu, którzy walczą 
o powrót do zdrowia. Jak 
często bywa przy skompli-
kowanych   schorzeniach, 
w grę wchodziła nie tylko 
determinacja i uzyskanie 
wsparcia najlepszych spe-
cjalistów, ale też olbrzymie 
pieniądze. 

W przypadku Mikołaja było 
to 300 tys. zł, dzięki którym 
chłopczyk mógł zostać pod-
dany zabiegowi w Niem-
czech. Jak już informowali-
śmy, udało się zebrać pełną 
kwotę. 28 stycznia Mikołaj 
wyruszył w podróż do kli-
niki w Greisfwaldzie. 

Również jeżeli cho-
dzi o Maję, możemy już 
powoli cieszyć się z suk-
cesu. Po pierwsze okaza-
ło się, że pierwotna wyce-
na operacji kręgosłupa (5,5 
mln zł) okazała się znacz-
nie zawyżona. Ostateczny 
koszt hospitalizacji w No-
wym Jorku wyniesie oko-

ło 2,9 mln zł, a taka właśnie 
suma została zgromadzona 
na koncie zbiórki publicz-
nej na portalu Siepomaga.
pl. Pierwotnie mowa była 
o tym, że amerykańscy le-
karze zgodzą się wykonać 
operację za część sumy, a 
reszta może być dopłacona 
w późniejszym terminie. 
Maja była już więc w trak-
cie przygotowań do wylotu 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdy pojawiły się jeszcze lep-
sze wieści. 

 - Nie mam słów! - To 
wszystko dzięki Wam! 
Uwierzyliście we mnie, da-
liście mi swoje serca na dło-
ni! Naprawdę kocham ludzi 
– mówiła Maja tuż po otrzy-
maniu informacji z USA.

Obecnie Maja Kapłon 
jest już w Stanach Zjedno-
czonych.

W imieniu Mai i Mi-
kołaja również dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do sukcesu zbiórek. 
Będziemy informować o dal-
szych postępach w leczeniu 
chorych sochaczewian. (ap)

Ile psów od września do 
końca stycznia trafi ło do 
płockiego schroniska?
W tym czasie do naszego 
schroniska trafi ły 24 psy z te-
renu Sochaczewa. 13 z nich 
znalazło już kochające rodzi-
ny w Sochaczewie, ale też w 
Płocku, Białej czy w Sierp-
cu. Jesteśmy sporym schroni-
skiem. W chwili obecnej mo-
żemy przyjąć aż  260 psów i 40 
kotów. Aktualnie pod naszą 
opieką przebywa 117 psiaków 
i 20 kotów, z czego cztery  psy 
i siedem kotów pochodzi z So-
chaczewa. 

Mamy nadzieję, że i one 
szybko znajdą nowe 
domy. Cofnijmy się jed-
nak trochę w czasie - jak 
wygląda procedura tuż 
po otrzymaniu przez was 
zgłoszenia o bezdomnym 
czworonogu?
Schronisko wysyła na miejsce 
pracownika, który odławia  
zwierzę. Po przywiezieniu 
do nas i sprawdzeniu, czy ma 
czip zawierający oznaczenie 
właściciela, trafi a do gabine-
tu weterynaryjnego w schro-
nisku. Zakładamy mu kartę i 
nadajemy numer. Po zbada-
niu przez lekarzy, zwierzak 
jest fotografowany, odroba-
czany, odpchlony i, jeżeli nie 
zrobiono tego wcześniej, czi-
powany. Następnie trafi a na 
15 dniową kwarantannę. Bu-
dynki kwarantanny miesz-
czą się w oddzielonej części 
schroniska, tak aby uniemoż-
liwić kontakt zwierząt prze-
bywających na obserwacji ze 
zdrowymi,   mieszkającymi 
już w schronisku. W między 
czasie zdjęcie psa zamiesz-
czamy na portalach społecz-
nościowych, a więc szukamy 
właściciela zguby lub nowe-
go domu dla czworonoga. Po 
przejściu kwarantanny, zwie-
rzak trafi a ponownie do ga-
binetu lekarza weterynarii,  
gdzie jest jeszcze raz badany, 
szczepiony i zapisywany na 
zabieg kastracji lub steryliza-
cji. Oczywiście, jeśli podczas 
przyjęcia psa lekarz stwier-
dzi objawy chorobowe, zwie-
rzę poddawane jest leczeniu. 

Przebywa też w pomieszcze-
niu szpitalnym, pod ciągłą 
obserwacją lekarzy. Gdy stan 
jego zdrowia się poprawi, tra-
fi a do boksów adopcyjnych.

Jak ocenia pani rolę me-
diów społecznościo-
wych? Czy faktycznie  za-
mieszczane przez was 
ogłoszenia spotykają się 
z odzewem?
Jak najbardziej. Internet, a 
szczególnie portale społecz-
nościowe, posiadają nieogra-
niczony zasięg i są nieoce-
nione, jeżeli chodzi o sprawy 
zagubionych czy znalezionych 
zwierząt. Sporo z nich odna-
lazło właścicieli właśnie po 
wstawieniu zdjęć na Facebo-
oka. Bardzo ułatwia nam to 
pracę, wręcz trudno ją sobie 
wyobrazić bez mediów spo-
łecznościowych. 

Czy wspomagacie się wo-
lontariuszami?
Współpracujemy ze Stowa-
rzyszeniem „Płock Przyja-
zny Psom”, które ma podpi-
sane porozumienie z naszym 
schroniskiem. To ono robi 
nabór, ustala harmonogram 
osób, które będą wychodziły 
z psami na spacery. Wolon-
tariusze przychodzą do nas 
dwa razy w tygodniu: w śro-
dy i soboty. Są to czterooso-
bowe grupy, które  co godzi-
nę wychodzą z innymi psami 
na wybieg. Osoby te,  poza 
spacerami, czeszą psy, uczą 
je chodzić na smyczy, robią 
zdjęcia, co ułatwia procedury 
adopcyjne.

Czy to prawda, że moż-
na odwiedzić schronisko 
bez zapowiedzi?  
Tak. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do odwie-
dzenia naszej siedziby przy 
ul. Parowej 20 w Płocku. Dla 
zwiedzających otwarci jeste-
śmy od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach 9-15 , a w  
środę do 17. Adopcje odby-
wają się w dni robocze -  od 
poniedziałku do piątku od 
8-14 i w środy 9-17. 

Rozmawiała 
Agnieszka Poryszewska

Sochaczewski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji z końcem stycznia 
zmienił numery telefonów, pod 

którymi można informować 
o awariach sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej.

Od 29 stycznia, jeśli chcemy zgłosić awarię sieci wodociągowej, 
dzwonimy pod nr tel. 668-453-422. Awarie sieci kanalizacyjnej 

zgłaszamy pod numerem 604-195-871.
Dodatkowo każdego dnia po godzinie 15.00 awarie można 

zgłaszać w Stacjach Uzdatniania Wody oraz w miejskiej oczysz-
czalni pod następującymi numerami telefonów: SUW Płocka 

- 46 811 16 44,  602 248 627; SUW Chodaków -  46 863 26 35, 
662 294 742; oczyszczalnia ścieków - 662 294 743

Zapraszamy w odwiedziny
Psy i koty, które trafi ają do płockiego schroniska sukcesywnie znajdują nowe 
domy, a sama placówka zachęca do wizyt w swojej siedzibie. Kierownik Wioletta 
Chiszberg opowiada nam o kulisach pracy w ochronce. 

OGŁOSZENIE

Wielki sukces zbiórek
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Wśród artefaktów udostęp-
nionych redakcji znalazły 
się m.in. etykiety naklejane 
na butelki z piwem i octem 
produkowanym przez ro-
dzinę Świeżyńskich. Piwo 
nosiło nazwę „Trojanów”, 
miało zawartość 4,5 % alko-
holu i objętość pół litra, było 
butelkowane w browarze i 
sprzedawane w okolicznych 
sklepach i lokalach gastro-
nomicznych. 

Jak twierdzi prawnuczka 
założyciela browaru Henry-
ka Świeżyńskiego, Elżbieta 
Juraszek, na terenie posesji 
przy ul. Staszica znajdowa-
ła się studnia głębinowa i 
to podobno doskonałej wo-
dzie z tej studni piwo „Tro-
janów” zawdzięczało swój 
niepowtarzalny smak.

Jako ciekawostkę można 
uznać, widniejący na ety-
kiecie octu, numer telefonu 
(38) pod nazwiskiem produ-
centa. Daje nam to wyobra-
żenie o ilości abonentów w 
okresie międzywojennym. 

Warto dodać, że piwo, 
ocet i lemoniada Świeżyń-
skich największą prosperity 
przeżywały właśnie w mię-
dzywojniu. Tym cenniejszy 
wydaje się plan sytuacyj-
ny browaru sprzed 100 lat, 
a dokładnie z 28 maja 1920 

r. Z planu wyłania nam się 
obraz dużej fi rmy uloko-
wanej w kilku budynkach, 
w których znajdowały się 
m.in.: skład jęczmienia, su-
szarnia, skład słodu, lodow-
nia, warzelnia z kadziami, 
pomieszczenie do butel-
kowania gotowego piwa. 
Zgodność planu z rzeczy-
wistością potwierdził inż. F. 
Wilczkowski. 

Inny dokument, z 1916 
r., to „pierworys osady z bro-
warem”, jeszcze wtedy leżą-
cej przy ul. Trojanowskiej 
(później przemianowanej 
na Staszica) w Trojanowie, 
powiat sochaczewski, Gu-
bernia Warszawska. Znaj-

dujemy tu różne wylicze-
nia powierzchni gruntów 
wykonane przez biegłego 
mierniczego A. Maciejow-
skiego   (prawdopodobnie, 
bo podpis jest wykonany 
odręcznie).

W rodzinnych doku-
mentach zachował się także 
„Plan wytwórni wód gazo-
wych sukc. H. Świeżyńskie-
go w Trojanowie” z 1947 r., 
najpewniej sporządzony w 
celu ponownego urucho-
mienia browaru po wojnie. 
Decyzję podpisał archi-
tekt powiatowy oraz za-
stępca starosty (nazwiska 
nieczytelne). Jak już pisali-
śmy, browar pracował jedy-

nie pięć lat, do 1952 r., kiedy 
to na prywatne fi rmy nało-
żono taki podatek, którego 
żaden przedsiębiorca nie był 
w stanie udźwignąć. Była to 
celowa polityka władz PRL, 
aby zlikwidować lub mocno 
ograniczyć tak zwaną pry-
watną inicjatywę.

Kolejną „perełką” jest 
spisany w języku rosyjskim 
(prawdopodobnie) akt kup-
na nieruchomości w Troja-
nowie z 1899 r. Czy „aktowa 
bumaga” rzeczywiście nim 
jest, można będzie spraw-
dzić po przetłumaczeniu 
na język polski. Inną cieka-
wostką jest „dowód” przy-
stąpienia Henryka Świe-

żyńskiego do Towarzystwa 
Wzajemnego Kredytu w Ło-
wiczu. Jako wpisowe wid-
nieje na nim wpłata 100 
rubli. Z dokumentu dowia-
dujemy się także że Towa-
rzystwo powstało w 1901 r., 
a Henryk Świeżyński przy-
stąpił do niego w 1914. „Do-
wód” został sporządzony w 
językach polskim i rosyj-
skim. 

Wśród   przekazanych 
zdjęć znajduje się fotogra-
fi a domu przy ul. Staszica, 
wykonana w latach między-
wojennych, fotografi e ro-
dzinne Świeżyńskich i Pu-
ternickich, m.in. Janiny 
Świeżyńskiej, historyczki i 
działaczki społecznej, któ-
rej wiele miejsca poświęcili-
śmy w poprzednim artyku-
le. Otrzymaliśmy także jej 
odręczne zapiski, które wy-

magają szczegółowej lektu-
ry. Dopiero wtedy okaże się, 
czy wnoszą one nowe fakty 
do powojennej historii mia-
sta, jego życia społecznego i 
kulturalnego.

„Goł y m   ok iem”   w i-
dać, że pozyskane materia-
ły mają ogromną wartość 
dla lokalnego środowiska. 
Na ile cenna jest to wiedza 
z punktu widzenia histo-
ryka, będziemy sprawdzać. 
Materiałami zainteresował 
się portal Stary Sochaczew 
i pewnie już niedługo zoba-
czymy tam omawiane zbio-
ry, a być może także socha-
czewskie muzeum zechce je 
wykorzystać do badań nad 
historią miasta.

Dziękujemy   rodzinie, 
która otworzyła przed nami 
cenne domowe archiwa.

Rodzina otwiera domowe archiwa
Opublikowany w poprzednim wydaniu tekst „Wielka historia jednego rodu” ma swój ciąg dalszy. Dzięki staraniom rodziny otrzymaliśmy 
szereg zdjęć i dokumentów, które poszerzają naszą wiedzę o czasach minionych, browarze Trojanów i ludziach zasłużonych dla miasta.

Dom rodziny Świeżyńskich w okresie międzywojennym

Zachowane w doskonałym stanie etykiety octu i piwa

Kolejny „Rocznik Sochaczew-
ski” to doskonałe podsumo-
wanie minionych dwunastu 
miesięcy w naszym mieście i 
jego okolicach. Premiera od-
była się w niedzielę 9 lutego 
w siedzibie Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą. 

Publikacja to przegląd wyda-
rzeń, opracowania o charakte-
rze naukowym i badawczym, 
rozmowy oraz reportaże do-
tyczące kluczowych tematów 
2019 roku z perspektywy jego 
wydawcy - sochaczewskiego 
muzeum.  Po raz pierwszy wy-
dawnictwo ukazało się w ko-
lorze. Zawiera ono materiały 

przygotowane nie tylko przez 
pracowników muzeum, ale też 
dziennikarzy, lokalnych pasjo-
natów historii, społeczników, 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych. Ich redakcją oraz 
opracowaniem zajął się Rado-
sław Jarosiński. 

- W „Roczniku” zebraliśmy 
teksty ukazujące ziemię socha-
czewską w różnych ujęciach i 
w odniesieniu do różnych ram 
czasowych. Zamieściliśmy w 
nim teksty o tematyce współ-
czesnej, ale też odnoszące się 
do wojen, opisujące miejsca i lu-
dzi związanych z naszą lokalną 
społecznością - mówił dyrek-
tor MZSiPBnB Paweł Rozdże-
stwieński. - Bez fałszywej 

skromności powiedzieć mogę 
w imieniu wszystkich zaanga-
żowanych w ten projekt, że każ-
dy kolejny wydawany przez nas 
rocznik jest lepszy od poprzed-
niego. W roku 2020 trzymamy 
w rękach wydawnictwo, które 
będzie dla przyszłych pokoleń 

doskonałym źródłem wiedzy o 
dzisiejszym Sochaczewie. 

Naczelnik Wydziału Kul-
tury, Turystyki i Promocji UM 
Joanna Niewiadomska-Kocik 
przyznała natomiast, że to, jak 
wiele publikacji ukazuje się w 
naszym mieście, jest preceden-

sem w skali kraju.
- Inne samorządy mają 

problem ze zgromadzeniem 
materiału, my natomiast pu-
blikujemy tak dużo, że jedy-
nym czynnikiem, który nas 
ogranicza są fi nanse. W mie-
ście liczącym niespełna czter-

dzieści tysięcy mieszkańców 
ukazują się tomiki poezji, ko-
miksy, wspomnienia, albumy 
- powiedziała. 

„Rocznik   Sochaczew-
ski” nabyć można w siedzibie 
MZSiPBnB w cenie 25 zł.  

(ap)

O Sochaczewie nie tylko dla sochaczewian
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Zimowe warsztaty artystyczne

Ruszały się w rytmie salsy

Inny „Pan Tadeusz”
W Sochaczewskim Cen-
trum Kultury trwają Zimo-
we Warsztaty Artystyczne. 
Feryjne zajęcia dla dzieci 
rozpoczęły się w poniedzia-
łek 10 lutego i trwać będą 
do piątku 14 lutego. Odby-
wają się w dwóch lokaliza-
cjach: w Boryszewie przy ul. 
15 Sierpnia 83 oraz przy ul. 
Prezydenta R. Kaczorow-
skiego 5. Instruktorzy SCK 
przygotowali dla uczestni-
ków warsztatów moc atrak-
cji.

Dzieci biorą udział w za-
jęciach tanecznych (prow. 
L id ia    Kowa l i k ,    Mon i-
ka Osiecka-Jaworska), pla-
stycznych (prow. Monika 
Boruta Sałacińska, Jadwiga 
Orczyk-Miziołek), teatral-
nych (prow. Dawid Żakow-
ski), wokalnych (prow. Jo-
lanta   Kawczyńska,   Piotr 
Milczarek) oraz szachowych 
(prow. Stanisław Osiecki). 
Dodatkowo w środę odbędą 
się warsztaty mydlane, któ-
re poprowadzi Marta Paja. 
W czwartek, za sprawą Te-
atru Blaszany Bębenek, 

dzieci przekonają się czy re-
nifer Niko uratował świę-
ta. Nie zabraknie również, 
bardzo lubianych przez ma-
łych uczestników warszta-
tów, zajęć z harcerzami i po-

licjantami.   Zwieńczeniem 
Zimowych Warsztatów Ar-
tystycznych będzie bal kar-
nawałowy, na który zapra-
szamy wszystkie dzieci w 
sobotę o godz. 10.00 do sali 

tanecznej   Sochaczewskie-
go Centrum Kultury przy 
ul. 15 Sierpnia 83. Taneczną 
zabawę, pełną konkursów i 
niespodzianek poprowadzi 
DJ Wujcio Adi.

W piątkowy wieczór 31 stycz-
nia w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przy ul. Chopi-
na 101 sala taneczna rozgrzała 
się do czerwoności. W rytmie 
zmysłowej salsy wystartowały 
warsztaty taneczne Ladies Sty-
le, które odbywać się będą raz 
miesiącu. W pierwszych zaję-
ciach wzięło udział 30 pań, któ-
re zdecydowały się na przygodę 
z latynoskim stylem tańca. 

Warsztaty z salsy popro-
wadziła Aleksandra Kacpro-
wicz – instruktorka tańca, 
choreograf oraz właściciel-
ka szkoły tańca Warsaw Sal-
sa Club. Godzinne zajęcia 
upłynęły w serdecznej, pełnej 
energicznych rytmów i dobrej 

zabawy, atmosferze. Na ko-
niec, uczestniczki warsztatów 
miały wyraźny niedosyt. Jed-
nak nic straconego. Na kolej-
ne warsztaty salsy zaprasza-
my już 24 lutego. Tym razem 
zajęcia odbędą się w dwóch 
grupach: grupa 1 - od godz. 
19.00 do godz. 20.00; grupa 

2 – od godz. 20.00 do godz. 
21.00. 

Organizator zastrzega pra-
wo do zmiany godzin warsz-
tatów po ustaleniu pełnej listy 
uczestniczek.

Przypominamy, że warsz-
taty Ladies Style skierowane są 
do pań, chcących poznać/roz-

winąć kobiecą stronę latyno-
skich stylów tanecznych. Mile 
widziane są kobiety w każdym 
wieku. Zarówno te, które tań-
czą, jak i debiutantki, które do 
tej pory nie miały odwagi spró-
bować. Warsztaty pozwolą zdo-
być większą pewność siebie, 
a instruktorzy nauczą, jak się 
zmysłowo poruszać. Świetna 
zabawa w babskim gronie gwa-
rantowana! 

Koordynator projektu: Mo-
nika Osiecka-Jaworska, wej-
ściówka: 20 zł. Zapisy pod nr 
609-684-732 oraz osobiście/te-
lefonicznie w sekretariacie So-
chaczewskiego Centrum Kul-
tury przy ul. Chopina 101, tel. 
(46) 863-25-72.

5 lutego w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury w Boryszewie 
odbyła się kolejna odsłona pro-
jektu „Młodzi Kulturożercy”. 
Projekt, do którego przystąpił 
Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Socha-
czewie, zakłada cykl spotkań 
ze sztuką, wpisujących się w za-
kres nauczania wiedzy o kultu-
rze (WOK). Jego głównym ce-
lem jest zapoznanie młodych 
„kulturożerców” z różnymi for-
mami przekazów kulturalnych 
oraz uświadomienie istnienia 
związków pomiędzy różnymi 
dziedzinami sztuki. 

Uczniowie wzięli udział 
w wydarzeniu pt. „Pan Tade-
usz na nowo odkryty”, podczas 
którego zobaczyli unikatową 
ekranizację epopei narodowej 
„Pan Tadeusz” z 1928 r. Nie-
my film wyświetlony został do 
specjalnie przygotowanej przez 
orkiestrę kameralną „Camera-
ta Mazovia” ilustracji muzycz-
nej z utworami m.in. Czajkow-

skiego czy Moniuszki. Uczniów 
w świat muzyki filmowej wpro-
wadziła kierownik impresa-
riatu SCK Magdalena Frana-
szek-Niewiadomska,   która 
opowiedziała o orkiestrze ka-
meralnej,   przygotowaniach 
oprawy muzycznej do filmu 
oraz o utworach, które zagrała 
Camerata Mazovia, takich jak: 
„Serenada” Piotra Czajkow-
skiego czy „Suita z czasów Hol-
berga” Edwarda Grieg’a. 

Prezentacja filmu zosta-
ła poprzedzona interesującą 
prelekcją, którą przygotowały 
uczennice ZS CKP w Sochacze-
wie: Wiktoria Fabisiak i Alek-
sandra Rozmarynowska pod 
opieką nauczycielki języka pol-
skiego Alicji Pawlak. 

Film pokazał epopeję na-
rodową w nieznanej dotąd 
uczniom odsłonie i wywołał 
dyskusję nad zmieniającą się rolą 
i rozwojem kinematografii na 
przestrzeni ubiegłego stulecia.

Anna Wolińska 
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Weekend w Kontraście 14 lutego, godz. 19.00
„Herbaciane Tango” – Teatr Dialog 
Klub Kontrast
Sochaczewskie Centrum Kultury
ul. 15 Sierpnia 83
Walentynkowy wieczór z nowo powstałym Teatrem Dialog 
przeniesie widzów na zakurzone uliczki Buenos Aires z drugiej 
połowy XIX wieku. Gościnnie, z piosenką poetycką, wystąpi 
artystka młodego pokolenia – Marysia Stasiak.
Wstęp: 15 zł. Wejściówki do nabycia w klubie przed wydarzeniem.
Honorujemy Sochaczewską Kartę Mieszkańca i Kartę Dużej Rodziny.
Rezerwacje stolików telefonicznie pod nr (46) 863-07-68  lub 
osobiście w sekretariacie SCK przy ul. 15 Sierpnia 83.

15 lutego, godz. 10.00
Bal Karnawałowy dla dzieci
Sochaczewskie Centrum Kultury 
ul. 15 Sierpnia 83
Bal poprowadzi DJ Wujcio Adi. Na wszystkich milusińskich cze-
ka dużo tańca oraz moc niespodzianek i konkursów. Świetna 
zabawa gwarantowana! Mile widziane dzieci w każdym wieku: 
od 0 do 100 lat. 
Wstęp: 10 zł. Bilety do nabycia przed wejściem na bal. 
Honorujemy Sochaczewską Kartę Mieszkańca i Kartę Dużej 
Rodziny.
Rezerwacje telefonicznie pod nr (46) 863-07-68 lub osobiście 
w sekretariacie SCK przy ul. 15 Sierpnia 83.

23 lutego, godz. 19.00
Koncert „Carnevale!” Orkiestry Kameralnej 
Camerata Mazovia
Sochaczewskie Centrum Kultury 
ul. 15 Sierpnia 83
Camerata Mazovia pod dyr. Artura Komorowskiego zaprezen-
tuje się w repertuarze tanecznym, pełnym gorących rytmów. 
Po zakończeniu koncertu będzie można kupić nowo wydaną 
płytę orkiestry - „Życie jest piękne” – live. Album zawiera naj-
goręcej oklaskiwane utwory z dwóch największych koncertów 
zarejestrowanych w 2019 roku w ramach 15-lecia istnienia 
orkiestry. 
Wstęp: 15 zł.
Zapisy telefonicznie pod nr (46) 863-07-68 lub osobiście w 
sekretariacie SCK przy ul. 15 Sierpnia 83. Po odbiór zarezer-
wowanych biletów należy zgłosić się w ciągu 4 dni od momentu 
rezerwacji (pokój nr 9, pon.-pt. w godz. 15.00 – 18.00). Po 
upływie tego czasu, rezerwacja wygasa.

25 lutego, godz. 17.30 i 20.30
„Masochista” stand-up Mateusza Sochy
Sochaczewskie Centrum Kultury
ul. 15 Sierpnia 83
M. Socha to dynamiczny i energiczny komik, który wyspecja-
lizował się w tzw. storytellingu. Cechą charakterystyczną jego 
występów są pełne dygresji i wewnętrznych anegdot, długie i 
złożone historie, które zawsze są zamykane sprawnie użytą 
klamrą. Wystąpi z premierą najnowszego programu. 
Występ dla osób powyżej 18 roku życia (między 16 a 18 rokiem 
życia z pisemnym pozwoleniem od rodziców).
Sprzedaż biletów w cenie 50 zł online poprzez serwis: kupbilecik.pl 

27 i 28 lutego, godz. 19.00 
„Pomoc domowa” – spektakl komediowy 
Sochaczewskie Centrum Kultury
ul. 15 Sierpnia 83
Znakomita sztuka, która zawładnęła scenami całego świata. 
Doskonała farsa mistrza Marca Camolettiego podbija serca 
widzów wartką akcją, błyskotliwymi dialogami i inteligentnym 
humorem. Poczucie świetnie spędzonego czasu zapewnią 
doskonale wykreowane postaci w gwiazdorskiej obsadzie.
Sprzedaż biletów w cenie 90 zł. online poprzez serwis: biletyna.pl

Bilety na wydarzenia organizowane przez 
Sochaczewskie Centrum Kultury do nabycia w SCK przy ul. 15 Sierpnia 83

 w pokoju nr 9 (I piętro) 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00.

KADETË raz jeszcze

Z OT.TO do Zimowych Ogrodów

W najbliższą sobotę 15 lute-
go o godz. 19.00 w Klubie Kon-
trast kolejny muzyczny wieczór. 
Tym razem będzie można po-
słuchać jazzu w wersji instru-
mentalnej. Na klubowej scenie 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 
wystąpi zespół KADETË.

Zespół tworzą: Krzysz-
tof Dębiński (piano, keybo-
ards),   Remigiusz   Orzeszko 
(kontrabas) i Witold Chromiń-
ski (perkusja). Trzej przyjacie-
le z Warszawy stworzyli wspól-
ny autorski projekt pod nazwą 
KADETË, który funkcjonu-
je na scenie muzycznej od kil-
ku lat. 

Muzycy inspirują się poza 
jazzem szerokim spektrum 
innych   gatunków.   Dzięki 

temu, ich kompozycje zawie-
rają nie tylko klasyczne ele-
menty muzyki jazzowej, ale 
też wiele indywidualnych, 

często zaskakujących, roz-
wiązań. Jak mówią - Forma 
pełni zadanie wtórne do pod-
stawowego celu naszej muzy-

ki, jakim jest granie melodii, 
tworzących opowieści i ob-
razy. 

Ich koncerty są bardzo 
energetyczne. Muzycy do-
starczają wielu emocji nawet 
tym słuchaczom, którzy na 
co dzień nie mają kontaktu 
z muzyką jazzową. Socha-
czewianie mieli już możli-
wość się o tym przekonać, 
gdyż zespół zagra w Klubie 
Kontrast po raz drugi. W 
najbliższą sobotę jest szansa 
przekonać się, czy tym ra-
zem zaserwuje równie wiel-
ką dawkę pozytywnej ener-
gii. Zapraszamy.

Wejściówki w cenie 15 zł do 
nabycia przed koncertem.

Rezerwacje stolików telefo-
nicznie pod nr (46) 863-07-68

Sochaczewskie Centrum Kul-
tury i Teatr DIALOG Sekcji 
Integracji Społecznej serdecz-
nie zapraszają młodzież i do-
rosłych do wzięcia udziału w 
konkursie „Dzień Piosenki 
Poetyckiej - Zimowe Ogrody”. 
Konkurs odbędzie się w piątek 
28 lutego 2020 roku w Klubie 
Kontrast w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83. Dodatkowo prze-
prowadzone zostaną warszta-
ty dla wszystkich uczestników 
konkursu, które poprowadzi 
gość specjalny – Wiesław Tu-
paczewski, założyciel kabaretu 
OT.TO. Zwieńczeniem „Dnia 
Piosenki Poetyckiej – Zimowe 
Ogrody” będzie koncert laure-
atów z gwiazdą wieczoru. 

Zadaniem uczestników kon-
kursu jest przygotowanie dwóch 
utworów – piosenki poetyckie 
wybranego poety z muzyką już 
istniejącą (lub do muzyki wła-
snej) albo autorskie piosenki po-
etyckie (tekst i muzyka własna) 
– i zaprezentowanie ich z akom-
paniamentem na żywo. Dopusz-
cza się podkład na płycie CD. 

PROGRAM:
• godz. 10.00 – konkurs solistów 
i zespołów (do 4 osób)
• godz. 14.00 – warsztaty dla 
wszystkich uczestników Dnia 
Piosenki Poetyckiej, które po-
prowadzi gość specjalny – Wie-
sław Tupaczewski
• godz. 17.30 – rozstrzygnięcie 
konkursu, wręczenie nagród 

oraz koncert laureatów „Zimo-
we Ogrody” z gwiazdą wieczo-
ru Wiesławem Tupaczewskim

W przerwach pomiędzy 
poszczególnymi częściami za-
praszamy na specjalność SCK 
– zimową herbatę oraz słodką 
przekąskę. 

Laureaci otrzymają nagro-
dy pieniężne, statuetkę „Zi-

mowych Ogrodów” za I,II,III 
miejsce oraz 3 wyróżnienia w 
postaci nagród rzeczowych. 
Wezmą również udział w kon-
cercie laureatów „Zimowe 
Ogrody” w Klubie Kontrast w 
Sochaczewskim Centrum Kul-
tury. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mają dyplomy za udział w Dniu 
Piosenki Poetyckiej, a nauczy-
ciele i instruktorzy podzięko-
wania za przygotowanie mło-
dzieży. 

Warunkiem   uczestnic-
twa w konkursie jest nadesła-
nie wypełnionej karty zgłosze-
nia do 21 lutego 2020 roku na 
adres: Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury, ul. 15 Sierpnia 
83, 96-500 Sochaczew lub dro-
gą e-mailową: j.kawczynska@
gmail.com

Regulamin i karty zgłoszeń 
są do pobrania na stronie inter-
netowej Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury: www.sck.socha-
czew.pl

Koszt uczestnictwa w kon-
kursie – 10 zł od osoby (nauczy-
ciele, opiekunowie i instrukto-
rzy – wstęp bezpłatny) 
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Pascal
Pascal jest w schro-

nisku od dwóch lat. W 
kojcu jest bardzo kon-
taktowym, wesołym, 
zaczepiającym   czło-
wieka psiakiem. Po-
trafi  ślicznie prosić o 
smakołyki i domaga 
się uwagi. Pascal jest niewielki, sięga pod kolano, ma ok. 7 
lat. Bardzo lubi inne psy i dobrze się z nimi dogaduje, za-
równo z suczkami jak i z samcami. Wie co to smycz i ocho-
czo wychodzi z kojca na spacer, jednak otwarta przestrzeń 
trochę go przeraża. Bliskość ludzi dodaje mu jednak odwa-
gi. Pascal jest wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Kajtek i Hipcio
Dwoje nierozłącz-

nych staruszków. Od 
10 lat są razem w jed-
nym boksie, śpią w 
jednej budzie, jedzą z 
jednej miski. Na spa-
cerach jeden szuka na-
tychmiast   drugiego. 
Potrzebny dla nich wspólny dom, bo pękną im serca. Ma-
luchy są bardzo łagodne i w zasadzie bezproblemowe. Po-
trafi ą chodzić na smyczy. Kochają ludzi i inne psy, akceptu-
ją koty. Są jeszcze pełne życia i werwy. Kajtek ma ok. 12 a 
Hipcio ok. 15 lat. Psy są wykastrowane, zaszczepione i za-
chipowane.

Hasan
Jest maksymalnie 

skoncentrowany   na 
człowieku, bardzo in-
teligentny, posłuszny 
i ułożony. Wykonuje 
to, czego się od niego 
oczekuje, dostosowu-
jąc się do człowieka. 
Pięknie chodzi na smyczy. Do tego jest psem zupełnie po-
zbawionym agresji, to łagodny przytulas, uwielbiający gła-
skanie. Może zamieszkać w domu, w którym są dzieci. Bez 
problemów dogaduje się z suniami i z większością samców, 
nie akceptuje natomiast kotów. Hasan to większy pies w ty-
pie owczarka niemieckiego. Ma ok. 7 lat i jest w dobrej kon-
dycji fi zycznej. Zaszczepiony, zachipowany i wykastrowa-
ny.

Baton
Uwielbia być gła-

skany,   drapany   po 
brzuchu, bardzo lubi 
wtulać swoją głowę w 
kolana człowieka. To 
młodziutki,   piękny, 
energiczny psiak, ra-
dosny pomimo losu 
jaki go spotkał. Jest żywiołowym i wesołym psem, ale gdy 
już się wybiega, posłusznie podchodzi do człowieka i sia-
da u jego stóp. Ładnie chodzi na smyczy i zachowuje czy-
stość w domu, nie wyje gdy zostaje sam. Nie akceptuje ko-
tów i psów samców, z suczką powinien się dogadać. Baton 
jest młody, ma ok. 3 lat, sięga do kolana, jest wykastrowany, 
zaszczepiony i zachipowany.

Smerfetka
To sunia pełna po-

kory, uległości, łagod-
ności wobec człowie-
ka. Wrażliwa, bardzo 
spokojna i grzeczna. 
Jest średnim psem w 
wieku ok. 7 lat, sięga 
do kolan. Potrafi  cho-
dzić na smyczy. Bardzo lubi, kiedy się ją delikatnie głasz-
cze i czule do niej mówi, wtedy przystaje cała wsłuchana w 
słowa człowieka. Akceptuje i lubi wszystkie psy, na koty nie 
zwraca uwagi. Smerfetka przebywa w schronisku od ponad 
dwóch lat. Jest wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowa-
na.

Mikuś
Mikuś to niewiel-

ki, spokojny, bardzo 
grzeczny   kundelek. 
Kocha ludzi i ceni so-
bie każdy kontakt z 
nimi. Uwielbia space-
ry, jest ciekawy świa-
ta 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 nie-
wielki, sięga pod kolano. Wykastrowany, zaczipowany i 
zaszczepiony.

Wieści o adopcjach pod-
opiecznych „Azorka” cieszą 
nas najbardziej. W ostat-
nich dniach swoich nowych 
kochających   właścicieli 
znaleźli Tosia i Oskar. 

Cuda czasami jednak się 
zdarzają. 15-letnia starusz-
ka Tosia, która 14 lat spędzi-
ła w schronisku, 29 stycznia 
pojechała do swojego no-
wego domu. Okazuje się, że 
„chcieć, znaczy móc” i odle-
głość nie ma tu znaczenia. 
Dwie młode dziewczyny 
przejechały 430 km pocią-
giem w jedną stronę, żeby 
zabrać staruszkę do sie-
bie. Tosia w końcu znalazła 
kochających ludzi i swoje 
miejsce na ziemi. Końców-
kę życia Tosia spędzi w Je-
leniej Górze. Jak informują 
wolontariuszki ze schroni-

ska „Azorek”, Tośka jest co-
raz odważniejsza, na widok 
swoich nowych opiekunek 
wesoło macha ogonkiem, 
uwielbia spacerki, jest bar-
dzo ciekawa świata i zaprzy-
jaźniła się już z rezydentką, 
papużką Oazą, która nie od-
stępuje Tosi na krok.

O tym, że odległość nie 
stanowi problemu, poka-
zuje kolejna adopcja. Kilka 
dni później do swojego no-
wego domu pojechał 7-letni 
Oskar, który spędził w schro-
nisku trzy ostatnie lata. Pani 
Iza i pan Krzysztof wypatrzy-
li Oskara w internecie i zako-
chali się w nim od pierwsze-
go wejrzenia. Pokonali długą 
drogę, ponad 1000 km w jed-
ną stronę. Oskar zamieszkał 
w Belgii! Był już m.in. u psiego 
fryzjera i zdążył się rozgościć 
w swoim nowym domu. (mf)

Przyjaciele do przygarnięcia
W będącym w trakcie wygaszania, które potrwa do końca czerwca 2020 roku, w byłym schronisku „Azorek” wciąż przebywa 

około 50 bezdomnych psiaków. Wolontariuszki poszukują domów dla ich podopiecznych. Od września ubiegłego roku ochronka 
nie przyjmuje już nowych zwierząt. Przyłączamy się do akcji promującej adopcje pozostających w Kożuszkach Parcel czworo-

nogów. Apelujemy, nie kupujcie rasowych psów, ale dajcie 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).

Tosia i Oskar pojechali 
do swoich nowych domów

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE
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Pochodzi z Elbląga. Zaczął 
pływać w wieku ośmiu lat. 
Jak twierdził, jest samoukiem, 
który latami doskonalił styl. 
W zawodach organizowa-
nych na pływalniach wywal-
czył kilkadziesiąt medali mi-
strzostw Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Pobił 
też wiele rekordów. 

Z czasem Sebastian Ka-
raś zainteresował się pływa-
niem długodystansowym na 
otwartych zbiornikach wod-
nych. Swoje osiągnięcia w tej 
dziedzinie rozpoczął m.in. 
od pokonania 20 km wpław 
bez pianki ma trasie z Helu 
do Gdyni. Następnie przepły-
nął najdłuższe polskie jezio-
ro - Jeziorak (27 km) w czasie 
5 godzin i 44 minut. Później 
zmierzył się z trasą Hel-Gdy-
nia-Hel (38 km), którą poko-
nał w czasie 9 godz. i 5 min. 
We wrześniu 2015 roku prze-
płynął bez pianki kanał La 
Manche (41 km), ustanawia-
jąc rekord Polski z czasem 8 
godz. 48 min.

- Wyzwaniem były silne 
prądy występujące w kanale. 
Musiałem też uważać na parzą-
ce meduzy. Największym man-
kamentem była temperatura 
wody, która wynosiła w gra-
nicach 15-17 st. Gdy po blisko 
dziewięciu godzinach wysze-
dłem na ląd, miałem wychło-
dzony organizm - temperatura 
mojego ciała wynosiła 31 stopni 
- mówił na spotkaniu w Szko-
le Podstawowej nr 3 Sebastian 
Karaś.

Pierwszą próbę pokonania 
dystansu ponad 100 km z Koło-
brzegu na duńską wyspę Born-
holm, podjął w 2016 roku. Nie-
stety, ze względu na problemy 
żołądkowe musiał zrezygno-
wać po 30 km. Udało mu się 
rok później. Pływacki ultrama-
ratończyk opowiedział o przy-
gotowaniach do kolejnej próby. 

- W ramach treningów 
przepłynąłem w basenie 
3000 km, chodziłem również 
na siłownię. Byłem przygo-
towany do niskiej tempera-
tury w Bałtyku (16-18 stopni 
Celsjusza): aklimatyzowałem 
się w zimnej wodzie, przez 
zimę morsowałem, dosze-
dłem do takiego poziomu za-
awansowania, że przebywa-
łem 20 minut w akwenie. Po 
nieudanej poprzedniej pró-
bie musiałem zwrócić rów-
nież uwagę na odpowiednie 
przygotowanie żołądka - mó-
wił pływak.

Latem 2017 był gotowy 
do podjęcia wyzwania. Aby 
tego dokonać, musiał jed-
nak trafi ć w „okno pogodo-
we”. Oczekiwania trwały pięć 
tygodniu. W końcu wypły-
nął z Kołobrzegu 28 sierpnia 
o godz. 19.00. Na Bornholm 
dotarł po 28,5 godzinie, czy-
li kolejnego dnia o 23.30. Zro-
bił to jako pierwszy człowiek 
na świecie.

- Na morzu musiałem po-
konywać dziesiątki kryzy-
sów, zarówno fi zycznych jak 
i psychicznych. Chyba naj-
większy pojawił się w okoli-
cach 43. kilometra - wspo-

minał Sebastian Karaś. 
- Podczas próby spaliłem ok. 
26 tysięcy kilokalorii. Cały 
czas miałem wsparcie swo-
jego zespołu, który asekuro-
wał mnie na łodzi. Co 45 mi-
nut za pomocą specjalnego 
kija podawano mi jedzenie. 
Musiałem je spożywać nie 
wychodząc z wody. Pamię-
tając problemy żołądkowe 
sprzed roku przez pierwsze 
10 godzin jadłem wyłącznie 
gorący rosół z makaronem. 
Bardzo lubię też wołowinę, 
dlatego później, zapotrzebo-
wanie organizmu na węglo-
wodany zaspokajałem także 
burgerami, popijałem je her-
batą ziołową - opowiadał o 
osobliwej diecie podczas pró-
by pokonaniu Bałtyku. 

Sebastian Karaś planu-
je kolejne wyczyny, nie tyl-

ko pływackie. 29-latek trenu-
je obecnie ze swoim bratem, 
Robertem, triathlon. Jego 
brat w tej dziedzinie ma 
ogromne osiągnięcia. Jest 
m.in. mistrzem i rekordzistą 
świata na dystansie potrójne-
go Ironmana z 2018 roku. O 
59 minut pobił dotychczaso-
wy rekord świata obowiązu-
jący od 15 lat. 

Z d o b y wc a    B a ł t y k u 
przybył do naszego mia-
sta na zaproszenie ratow-
ników z sochaczewskie-
go WOPR. Po spotkaniu w 
Szkole Podstawowej nr 3 Se-
bastian Karaś poprowadził 
na pływalni „Orka” trening 
z sochaczewskimi pływaka-
mi. Blisko 40 zawodnikom 
pokazywał m.in. metody 
doskonalenia różnych sty-
lów pływackich.

Spotkanie i trening 
ze zdobywcą Bałtyku
Sebastian Karaś - pierwszy człowiek, który za jednym razem wpław przepłynął 
ponad 100 km Bałtyku, z Kołobrzegu na duńską wyspę Bornholm, spotkał się 
ratownikami sochaczewskiego WOPR. 29 stycznia, najpierw w Szkole Podstawowej 
nr 3, a później na pływalni „Orka” można było porozmawiać z mistrzem. 
Młodzież wzięła też udział w poprowadzonym przez niego treningu.

Wydział Sportu i Organizacji 
Pozarządowych UM oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapraszają do udziału w Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”. Wydarze-
nie odbędzie się w niedzielę 1 
marca. Udział w nim jest bez-
płatny, trwają zapisy. 

Karty zgłoszeniowe i pełny re-
gulamin imprezy można po-
brać ze strony www.mosir.so-
chaczew.pl, z zakładki „Bieg 
Tropem Wilczym 2020”. Wy-
pełnione zgłoszenia, wraz ze 
zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych, należy przesyłać na 
adres e-mail: mosir@mosir.so-
chaczew.pl.

To ósma w całej Polsce, a 
trzecia w Sochaczewie, edycja 
wydarzenia sportowego ma-
jącego na celu oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego pod-
ziemia antykomunistycznego 
działającego w latach 1944–
1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP – tzw. Żołnie-
rzom Wyklętym. Bieg główny 
w naszym mieście wystartu-
je o godz. 10.30 z placu Ko-
ściuszki. Jego dystans wynie-
sie ok. 5 km, a trasa prowadzić 
będzie ulicami: Staszica, Trau-
gutta, Licealną, Wojska Pol-
skiego, Lotników, Łuszczew-
skich, 15 Sierpnia, Okrzei, 
Towarową, Licealną, Traugut-
ta, aż do mety zlokalizowanej 
na placu Kościuszki.

W biegu głównym mogą 
uczestniczyć   osoby,   któ-

re ukończyły 12 lat (muszą 
przedstawić pisemną zgo-
dę rodziców lub opieku-
nów). Organizator dopuszcza 
również udział osób poni-
żej 12. roku życia, lecz wy-
łącznie pod opieką i na odpo-
wiedzialność rodziców bądź 
opiekunów prawnych, któ-
rzy także będą brali udział w 
biegu. Pierwszych trzech za-
wodników na mecie, w ka-
tegorii kobiet i mężczyzn, 
otrzyma puchary i nagrody 
rzeczowe. Pamiątkowe pa-
kiety startowe wraz z me-
dalem   okolicznościowym 
otrzyma pierwszych 200 za-
wodników, którzy ukończą 
bieg.

Biuro zawodów na pla-
cu Kościuszki będzie czynne 
już od godz. 9.00. Pół godziny 
później zaplanowano ofi cjal-
ne otwarcie imprezy, następ-
nie odbędzie się krótka pre-
lekcja przybliżająca postać 
rotmistrza Witolda Pilec-
kiego. Przed biegiem głów-
nym, o godz. 10.00, przepro-
wadzony zostanie mini-bieg 
na symbolicznym dystan-
sie 196,3 m dla dzieci w wie-
ku do 6 lat. Pierwszych 10 
chłopców i 10 dziewczynek 
na mecie, otrzyma pamiąt-
kowe pakiety wraz z meda-
lami okolicznościowymi, a 
zawodnicy na podium w ka-
tegorii chłopców i dziewcząt 
otrzymają dodatkowo pa-
miątkowe puchary i nagrody 
rzeczowe.

Pobiegną Tropem Wilczym
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PIŁKA NOŻNA

Spotkanie XIII kolejki roze-
grano w sobotę 8 lutego w hali 
MOSiR przy ul. Kusocińskie-
go. Drużyna Bronisława Gaw-
rylczyka bez większych proble-
mów poradziła sobie z ekipą 
z Podlasia. W pierwszym po-
jedynku Irina Ciobanu szyb-
ko, w trzech setach, pokonała 
Monikę Tereszkiewicz, odda-
jąc rywalce tylko jedenaście 
małych punktów. Bardziej wy-
równane było drugie stracie 
pomiędzy Magdaleną Sikor-
ską a Gabrielą Dyszkiewicz. 
Zawodniczka SKTS zakończy-
ła je co prawda po trzech par-
tiach, lecz jej rywalka dziel-
nie walczyła o każdy punkt. 
Jedynego seta dla drużyny z 
Białegostoku ugrała Paulina 
Knyszewska, która wygrała 
pierwszą partię w pojedynku z 
Darią Łuczakowską. Doświad-
czona tenisistka stołowa SKTS 
w każdej partii grała jednak 
coraz skuteczniej i ostatecznie 
zwyciężyła w całym pojedyn-
ku po czwartym secie. 

Sochaczewski Klub Teni-
sa Stołowego z 31 punktami 
(10 zwycięstw i trzy poraż-

ki) zajmuje aktualnie drugie 
miejsce w tabeli Ekstrakla-
sy Kobiet. Do końca run-
dy zasadniczej sochaczew-
skim tenisistkom pozostało 
do rozegrania pięć spotkań. 
Aby znaleźć się w czołowej 
czwórce drużyn, które będą 
walczyć o medale Druży-
nowych Mistrzostw Polski 
wystarczą dwie wygrane. 
Warto jednak postarać się 
o drugie lub trzecie miejsce, 
bowiem czwarta ekipa trafi  
w półfi nale na drużynę KTS 
Siarki Tarnobrzeg. 

Na ile tenisistki Bro-
nisława Gawrylczyka są w 
stanie zagrozić wielokrot-
nym mistrzyniom Polski, 
przekonamy się w sobotę 22 
lutego. Wówczas drużyna z 
Tarnobrzega przyjedzie do 
hali MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego. Początek meczu 
o godzinie 17.00. Przypo-

mnijmy, że sochaczewskiej 
drużynie w rundzie jesien-
nej, jako jedynej w lidze, 
udało się urwać Siarce de-
fensywny punkt bonusowy 
– przegrały na wyjeździe 
3:2. Tydzień przed me-
czem na szczycie, 15 lutego, 
SKTS zagra na wyjeździe w 
Łomży.

Następny krok 
w drodze po medal
Po dłuższej przerwie spowodowanej występami zawodniczek w turniejach 
międzynarodowych powróciły rozgrywki Ekstraklasy Kobiet. Drużyna 
Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego wygrała z ligowym beniaminkiem, 
zespołem ATS east rent Białystok 3:0.

SKTS Sochaczew - ATS east rent Białystok 3:0
Irina Ciobanu - Monika Tereszkiewicz 3:0 (11:3, 11:5, 11:3)

Magdalena Sikorska - Gabriela Dyszkiewicz 3:0 (11:7, 11:9, 11:7)
Daria Łuczakowska - Paulina Knyszewska 3:1 (7:11, 11:8, 11:5, 11:6) 

Na trzy kolejki przed za-
kończeniem sezonu zasad-
niczego Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej w tabeli bez 
większych zmian. Na po-
zycji lidera, z 24 punktami 
na koncie, wciąż pozostaje 
drużyna KS Bielice, drugi, 
z 17 punktami, jest Piast 
Feliksów. Obie ekipy mają 
„długą ławkę”, natomiast 
inni borykają się z proble-
mami kadrowymi. 

Potwierdzeniem tego jest 
drugi walkower zespołu 
Wolnych Elektronów. Tym 

razem oddali go na korzyść 
Teresina. Zgodnie z regu-
laminem ALPS trzy wal-
kowery automatycznie wy-
kluczają daną drużynę z 
rozgr y wek.   Czy   Wolne 
Elektrony stawią się na na-
stępny mecz i dotrwają do 
końca sezonu?

W drugim meczu w ra-
mach 11. kolejki KS Bieli-
ce pokonał w trzech setach 
sochaczewski Volley CKU. 
Choć tutaj też trzeba wspo-
mnieć, że przegrani w tym 
spotkaniu wyszli na parkiet 
„warunkowo” – w niepeł-

nym pięcioosobowym skła-
dzie.

Najwięcej emocji tego 
dnia przyniosło ostatnie 
starcie, między drużynami 
Piasta i Mostu, które zakoń-
czyło się dopiero po tie-bre-
aku. Lepsi w decydującym 
secie okazali się siatkarze z 
Wyszogrodu.

Końcówka sezonu zapo-
wiada się interesująco. Siat-
karze będą rywalizować w 
chodakowskiej hali MOSiR 
do końca miesiąca w każ-
dy najbliższy weekend (16, 
22 i 29 lutego). Półfi nałowe 

dwumecze rozegrane zosta-
ną 7 i 8 marca. 

Wyniki XI kolejki (1.02)
Wolne Elektrony – Teresin 
0:3 - walkower

Volley CKU Sochaczew 
– KS Bielice 0:3 (23:25, 
22:25, 21:25)
MVP: Damian Rąg (Volley 
CKU Sochaczew)

KS Piast Feliksów – SRS 
Most Wyszogród 2:3 (21:25, 
25:22, 19:25, 25:23, 15:17)
MVP:   Marcin   Błaszczyk 
(SRS Most Wyszogród)

Zbliżają się � nały amatorskiej ligi

Zapraszamy na VI turniej 
klasy� kacyjny Grand Prix 
Sochaczewa w Tenisie Sto-
łowym. Zawody rozegrane 
zostaną w sobotę 15 lutego 
od godz. 9.00 w hali spor-
towej MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego.  

Zapisy w dniu turnieju od 
godz. 8.30. Rywalizacja, tak 
jak w poprzednich rundach, 
przebiegać będzie w trzech 
kategoriach: open, kobiet 
oraz młodzieży do 15 roku 
życia. Przewidziano nagro-

dy dla trzech najlepszych te-
nisistów w każdej kategorii.

Po pięciu turniejach GP 
sklasyfi kowanych zostało w 
sumie 118 ping-pongistów. 
Organizatorzy przypomi-
nają, że do turnieju fi nało-
wego (czerwiec 2020) awan-
suje po osiem najlepszych 
zawodników i zawodniczek 
z każdej kategorii. Ponadto,  
aby zagrać w fi nale, oprócz 
odpowiedniej liczby punk-
tów, należy też wziąć udział 
w co najmniej czterech tur-
niejach klasyfi kacyjnych.

Szósty turniej 15 lutego

Piłkarze pierwszej drużyny 
Bzury Chodaków rozpoczę-
li przygotowania do rundy 
wiosennej w Płockiej Lidze 
Okręgowej. Rozgrywki wy-
startują w weekend 21-22 
marca. Tymczasem biało-
-zieloni szlifują formę w 
sparingach. 

Dwa z siedmiu test-meczów 
drużyna Pawła Rzymow-
skiego ma już za sobą. W 
sobotę 1 lutego Bzura zagra-
ła na wyjeździe z Wichrem 
Kobyłka.   Chodakowianie 
przegrali 4:2 (2:1). Bramki 
dla biało-zielonych zdoby-
li Jan Wierzbicki oraz jeden 
z testowanych zawodników. 
Z kolei w minioną niedzielę, 
9 lutego, wyjazdowy mecz 
z Mazurem Radzymin za-

kończył się bezbramkowym 
remisem. 

W najbliższych tygo-
dniach chodakowski zespół 
rozegra jeszcze pięć test-me-
czów. Rywalami Bzury będą 
drużyny: Madziar Nieporęt, 
Pelikan II Łowicz, Pogoń II 
Grodzisk Mazowiecki, Orzeł 
Nieborów oraz Promyk Nowa 
Sucha. 

Przypomnijmy, po run-
dzie jesiennej, z bilansem 
siedmiu zwycięstw, dwóch 
remisów i czterech porażek z 
23 punktami na koncie Bzu-
ra Chodaków zajmuje czwarte 
miejsce w tabeli Płockiej Ligi 
Okręgowej. Do lidera - Orła 
Goleszyn traci sześć punk-
tów. Odrobienie strat i walka 
o awans do IV ligi wciąż po-
zostają zatem realne.

Porażka i remis w sparingach
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RUGBY

Kibice rugby będą mieli wiosną 
naprawdę dużo powodów do 
zadowolenia. Rada Ekstraligi 
podjęła decyzję o dalszym pro-
wadzeniu projektu „Ekstraliga 
Rugby w Polsacie Sport” oraz o 
stworzeniu własnego kanału na 
YouTube, w którym będą poka-
zywane mecze z potencjałem, a 
nie mieszczące się w telewizyj-
nej ramówce. Na żywo będzie 
można obejrzeć w sumie aż 22 
spotkania – w telewizji lub In-
ternecie. Co ważne – transmi-
sje mają być ułożone tak, by ze 
sobą nie kolidowały. 

- To świetne wiadomo-
ści dla całego polskiego rug-
by. Kluby Ekstraligi podjęły 
decyzję o rozwoju projektu 
telewizyjnego jednogłośnie. 
Widać, że wszyscy rozumie-
ją, że to jedyna droga do roz-
woju naszej dyscypliny. Cie-
szę się, że Orkan jest jednym 
z liderów tego projektu i to 
pod każdym względem. To 
dwa jesienne mecze socha-
czewskiej drużyny – z Bu-
dowlanymi Lublin oraz Skrą 
Warszawa miały najwyższą 
oglądalność ze wszystkich 
spotkań Ekstraligi pokazy-
wanych przez Polsat Sport Fi-
ght. Podobnie było z transmi-
sjami pozostałych meczów 
na naszym profi lu na Face-
booku. Do tego trzeba dodać 
najwyższą w lidze frekwen-
cję na trybunach, dochodzą-
cą do tysiąca kibiców na każ-
dym domowym meczu. Ba, 
na wyjazdach też mieliśmy 
najliczniejszą i najgłośniej-
szą ekipę fanów. W Warsza-
wie w meczu ze Skrą to nasi 
kibice stanowili większość na 
trybunach – mówi wicepre-
zes RC Orkan Robert Mało-

lepszy, który jest jednym z li-
derów telewizyjnego projektu 
Ekstraligi. 

- Bardzo naszym kibicom 
dziękujemy za to, że nie tyl-
ko tłumnie zasiadali na try-
bunach, ale też przed telewi-
zorami. Cieszymy się, że RC 
Orkan promuje miasto So-
chaczew w całej Polsce i Euro-
pie, bo dzięki transmisjom w 
Polsacie Sport Fight, a potem 
w Ipla.TV nasze mecze może 
obejrzeć każdy kibic, nawet 

za granicami Polski – dodaje 
prezes RC Orkan Mieczysław 
Głuchowski. 

- Wiosną będzie nas dużo 
zarówno w telewizji, jak i w 
Internecie. Mam nadzieję, 
że docenią to nie tylko ki-
bice, ale też nasi sponsorzy. 
Orkan staje się marką, która 
daje realne szanse promocji 
fi rm związanych z klubem. 
Zrobiliśmy profesjonalne 
badania dotyczące wartości 
medialnej marek sponsoru-

jących RC. I tylko z dwóch 
telewizyjnych meczów wy-
szły naprawdę wielkie licz-
by. Łączna wartość reklamy, 
jaką daliśmy naszym part-
nerom dzięki transmisjom 
w Polsacie Sport to 358 tysię-
cy złotych. Liczba ekspozycji 
logotypów sponsorskich się-
gnęła niemal 10 000. A prze-
cież do tego trzeba doliczyć 
transmisje w internecie, pro-
mocję w Radiu Sochaczew, 
akcje marketingowe, arty-

kuły prasowe – dodaje tre-
ner i menedżer RC Orkan, 
Maciej Brażuk. 

- Wiosną będziemy aż 
cztery razy w telewizji. Trzy 
razy będą to mecze na na-
szym stadionie, raz Pol-
sat Sport Fight pokaże nasze 
starcie wyjazdowe (z Juvenią 
– przyp. red). Do tego dojdą 
trzy mecze w kanale YouTu-
be. Orkan będzie najbardziej 
medialną marką rugby w 
Polsce. Nasi sponsorzy – ak-
tualni i mam nadzieję przy-
szli, będą zadowoleni – uwa-
ża Robert Małolepszy. 

- Cały czas szukamy no-
wych partnerów. Zapraszamy 
do współpracy każdą fi rmę. Z 
nami warto po prostu być. Fi-
nalizujemy rozmowy z naszy-

mi dotychczasowymi partnera-
mi i z wielką radością mogę już 
dziś powiedzieć, że zdecydowa-
na większość zostaje z nami na 
przyszły sezon. Oczywiście naj-
ważniejszym sponsorem pozo-
staje Miasto Sochaczew, ale z 
dumą mogę dodać, że procen-
towy udział partnerów prywat-
nych w naszym budżecie rośnie 
z roku na rok, co pokazuje, że 
strategia budowy silnego, zdro-
wego nie tylko sportowo, ale też 
ekonomicznie klubu przyno-
si efekty. Ale nie możemy zasy-
piać gruszek w popiele. Rywale 
też się rozwijają. Budowlani Lu-
blin, czyli nasz pierwszy, wio-
senny rywal właśnie podpisali 
wielką, pięcioletnią umowę ze 
sponsorem tytularnym – koń-
czy Mieczysław Głuchowski. 

Transmisje meczów RC Orkan 
zobaczymy w telewizji i internecie
Aż cztery razy w rundzie wiosennej rugbiści Orkana Sochaczew będą obecni w telewizyjnych transmisjach z meczów 
Ekstraligi Rugby. Do tego trzykrotnie będzie można ich obejrzeć w transmisjach na YouTube. Dzięki temu Orkan będzie 
najbardziej medialną drużyną rozgrywek Ekstraligi. Kibice i sponsorzy mają się z czego cieszyć!

Plan transmisji meczów Orkana z Ekstraligi Rugby 
XI kolejka (14/15.03)

RC Orkan Sochaczew - RC Arka Gdynia (Polsat Sport Fight) 

XII kolejka – (4/5.04)
RzKS Juvenia Kraków - RC Orkan Sochaczew 

(Polsat Sport Fight) 

XIV kolejka -  (2/3.05)
RC Lechia Gdańsk - RC Orkan Sochaczew 

(kanał „Ekstraliga Rugby” na YT)

XV kolejka – (9/10.05)
RC Orkan Sochaczew - MKS Ogniwo Sopot 

(Polsat Sport Fight) 

XVI kolejka – (16/17.05)
Master Pharm Rugby Łódź - RC Orkan Sochaczew 

(kanał „Ekstraliga Rugby” na YT)

XVII kolejka (23/24.05)
RC Orkan Sochaczew - Awenta Pogoń Siedlce  

(kanał „Ekstraliga Rugby” na YT)

XVIII kolejka (30/31.05)
RC Orkan Sochaczew - OKS Skra Warszawa 

(Polsat Sport Fight) 

2 lutego w Łodzi odbyło się posiedzenie przedstawicieli wszystkich klubów występujących w 
Ekstralidze, podczas którego ustalono plan transmisji meczów rugby w rundzie wiosennej na 
antenach Polsatu Sport. Sochaczewski Orkan reprezentował wiceprezes klubu Robert Małolepszy

Jesienią Polsat Sport Fight pokazał na żywo dwa mecze Orkana, z Budowlanymi Lublin i wyjazdowy 
z warszawską Skrą. Na zdjęciu operatorzy kamer rejestrujący spotkanie na chodakowskim stadionie




