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Za rok nie poznamy tego miejsca. Na ostatnim wolnym terenie nad Bzurą powstanie Strefa Aktywności. Znajdzie się w niej 
m.in. skatepark do jazdy na rowerach i deskorolkach, pumptrack z dwoma torami dla zaawansowanych i początkujących, 
plac zabaw z parkami linowymi, zadaszona wiata piknikowa, siedziska terenowe, hamaki, leżaki Strona 2
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Muzeum Ziemi Socha-

czewskiej i Pola Bitwy 

nad Bzurą jest z nami 
już pół wieku. Plan na 
jubileuszowy rok to nowe 

wystawy, wydawnictwa 

książkowe, renowacje 
zabytków, wydarzenia 
plenerowe i wiele innych 

działań. Głównym 
akcentem obchodów 
będzie wydanie „Roczni-
ka Sochaczewskiego”

Po 2,5 mln złotych 
dotacji sięgnęli 
mieszkańcy Socha-

czewa w ramach 

programu „Czyste 
Powietrze”. Dzięki 
niemu zlikwidowa-

no kilkaset kop-

ciuchów, przybyło 
nam pomp ciepła 
i instalacji produ-

kujących prąd ze 
słońca

Strona 4
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Policja  
997, 47 705-52-22

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 zgłaszać 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

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

Centrum Usług Społecznych 
46 863-14-81,  
46 863-14-82

Miejska  
Audycja  
Samorządowa

W każdy 
wtorek  

i czwartek 

o 11:30

na antenie 

Daniel Wachowski

Znowu na  ulicach miasta 
i  wszystkich gmin powia-
tu sochaczewskiego bę-
dzie kwestować 300 wo-
lontariuszy zaopatrzonych 
w  identyfikatory z  imie-
niem i nazwiskiem, zdję-
ciem, numerem zbiórki 
oraz hologramem potwier-
dzającym jego oryginal-
ność. Wolontariusze będą 
posiadać też orkiestro-
we puszki zabezpieczo-
ne banderolami oraz cha-
rakterystyczne czerwone 
serduszka. Wszyscy będą 
kwestować tylko w miej-
scach publicznych i  tylko 
do zmierzchu (do ok. godz. 
16.00).

Motocykle,  
fiaty, strażacy
Jak co roku od rana zapra-
szamy na plac Kościusz-
ki w Sochaczewie. Będzie 
grill, motocykle, muzyka i 
oczywiście puszki Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, o co zadbają pano-
wie z Klub Motocyklowego 
Boruta MC Poland. Będą 
też strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kampi-
nosie z wozami strażacki-
mi i pyszną grochówką. Na 
plac zjadą się również po-
pularne „maluchy”. Socha-
czewskie Fiaty 126p od lat 
grają z WOŚP i tym razem 
również ich nie zabraknie. 
Będzie możliwość przeje-
chania się takim autem.  
O pokazy pierwszej pomo-
cy zadbają strażacy z Bro-
chowa. 

Celem 31. finału WOŚP 
jest walka z sepsą. I tu po-
wstał pomysł, by pójść 
krok dalej i przy okazji Fi-
nału pomóc także chorym 
na nowotwory krwi. Na 
placu Kościuszki będzie 
można podzielić się cząst-
ką siebie. Swoje stanowi-
sko uruchomi przychodnia 
MEDICAMED i popro-
wadzi akcję rejestrowa-
nia potencjalnych dawców 
szpiku Fundacji DKMS. Je-
dyne warunki, jakie trzeba 

spełnić, to wiek (18–55 lat) 
i ogólne zdrowie.

wARszTat  
ARTystyczny
W finałową niedzielę mię-
dzy 10.00 a 18.00 będzie 
tętnił życiem także wARsz-
Tat ARTystyczny mają-
cy siedzibę przy ul. Kwiat-
kowskiego 15 (na tyłach 
urzędu miasta). Tam, 
oprócz manualnych robó-
tek, będzie można pograć 
w planszówki, coś zjeść  
i napić się herbaty. Na te 
zajęcia zapraszamy całe ro-
dziny.

Bieg z Pierwszej  
Stolicy do Stolicy
W tym roku, jak i w po-
przednich trzech, przez 
nasze miasto przebiegną 
uczestnicy Biegu z Pierw-
szej Stolicy do Stolicy. W 
Sochaczewie planują być w 
niedzielę o godz. 13:15. Do 
wspólnego   pokonywania 
kilometrów   zapraszamy 
biegaczy, ale też osoby go-
towe pokibicować uczest-
nikom tego wydarzenia.

Licytacja na antenie 
Radia Sochaczew
Jednym z ważniejszych 
punktów sochaczewskie-
go grania będzie corocz-
na licytacja orkiestrowych 

gadżetów, w tym tego naj-
cenniejszego - Złotego Ser-
duszka WOŚP. Złote Ser-
duszka powstają z kruszcu 

otrzymanego w czasie po-
przedniego Finału. Są to 
najbardziej   prestiżowe sym-
bole społecznego zaangażo-

wania osób i firm w dzia-
łalność WOŚP. Jak co roku 
Złotych Serduszek wypro-
dukowano   sto,   każde   z 
nich jest oznaczone nume-
rem. Zwyczajowo tylko kil-
ka takich serduszek funda-
cja przekazuje do licytacji 
w sztabach. Pozostałe tra-
fiają na aukcje w mediach. 
Sochaczewski sztab jest jed-
nym z nielicznych, do które-
go co roku trafia Złote Ser-
duszko. Nasze będzie miało 
numer 96. Jego licytację, jak 
zawsze, poprowadzi Radio 
Sochaczew. Ponadto przez 
cały dzień radiowe studio 
będzie otwarte dla gości i 
wolontariuszy, dzięki czemu 
będzie można na bieżąco 
śledzić przebieg akcji oraz 
pierwsze wyniki zbiórki.

Finał  
na Moto Przystani
Wiele atrakcji na ten dzień 
zaplanowała Moto Przy-
stań w Plecewicach. Od-
będzie się tam między in-
nymi zimowy rodzinny 
spływ kajakowy, morso-
wanie, przejażdżki zabyt-
kowymi terenowymi Land 
Roverami. Gości powita 
gorąca grochówka. 

Zbiórki, licytacje i cie-
kawe imprezy towarzy-
szące odbędą się też na 
terenie wszystkich okolicz-
nych szkół. Z WOŚP zagra-
ją m.in. „Osiemdziesiątka”, 
„Iwaszkiewicz”,   „Ogrod-
nik”, Liceum F. Chopi-
na, podstawówki, a nawet 
przedszkola. Duże wyda-
rzenia wraz z licytacją or-
k iest row ych   gadżetów  
i voucherów odbędą się w 
okolicznych gminach.

Dodajmy, że tegorocz-
ną kwestę można wesprzeć 
także poprzez zbiórkę do 
skarbon   stacjonarnych. 
Na terenie powiatu socha-
czewskiego jest 25 takich 
miejsc, gdzie są zainsta-
lowane sztabowe puszki. 
Szczegóły na stronie www.
sochaczew.zhp.pl. 

Na fotografiach przy-
pominamy jak wyglądał fi-
nał w zeszłym roku.

Orkiestrowy rozkład jazdy 
31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 29 stycznia pod hasłem: 
Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! I jak co roku w powiecie 
sochaczewskim za zbiórkę odpowiadać będzie sztab WOŚP mieszczący się w hufcu ZHP.
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Serduszko nr 96, które będziemy licytowali w tym roku
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Strefa Aktywności ma łączyć 
pokolenia, zachęcać dzie-
ci i młodzież do ruchu, za-
bawy, bezpiecznego upra-
wiania sportu, a dorosłych i 
tych nieco starszych do wy-
poczynku nad rzeką. Dzieci 
dostaną plac zabaw z parka-
mi linowymi, młodzież trzy 
tory do jazdy na rowerach, 
rolkach i deskorolkach, a ro-
dzice i dziadkowie leżaki te-
renowe, hamaki, stoliki sza-
chowe, zadaszoną wiatę nad 
brzegiem rzeki. Projekt stre-
fy opracowało biuro Hein-
le, Wischer und Partner, to 
samo, które wcześniej za-
projektowało kawiarnię, 
bulwary spacerowe i amfi-
teatr wraz z widownią. Za 
ten ostatni element Socha-
czew otrzymał w ubiegłym 
roku I nagrodę w prestiżo-
wym,   ogólnopolskim kon-
kursie „Modernizacja Roku”. 

Dwa tory  
w pumptracku
Głównym i największym 
elementem   strefy   będzie 
pumptrack złożony z dwóch 
torów rowerowych dla za-
awansowanych użytkow-
ników (flowtrack) oraz 
początkujących i średnio-
zaawansowanych   (easy 
pump). Pierwszy ma mieć 
długość aż 270 metrów, 
drugi 71 metrów. Pump-
track pozwala obyć się z ro-
werem, poznać jego możli-
wości, rozwija koordynację 
ruchową oraz zmysł rów-
nowagi przy maksymal-
nym poziomie bezpieczeń-
stwa. To prosty i przyjemny 
sposób na aktywność spor-
tową bez względu na wiek. 
Nasz pumptrack ma skła-
dać się z garbów, profilowa-
nych zakrętów oraz małych 
„hopek” ułożonych w takiej 
kolejności, by możliwe było 
rozpędzanie się i utrzymy-
wanie prędkości bez peda-
łowania. Przeszkody toru 
wraz z zakrętami stworzą 
zamkniętą pętlę, po któ-
rej będzie można jeździć w 

obu kierunkach. Obydwa 
tory - flowtrack i easy pump 
- służyć mają przede wszyst-
kim amatorom terenowej 
jazdy na rowerze, ale zosta-
ły zaprojektowane tak, by 
umożliwiały jazdę również 
na deskorolkach, rolkach 
czy hulajnodze. Wszystkie 
przeszkody wchodzące w 
skład rowerowego placu za-
baw  będą wyprofilowane 
tak, aby umożliwiały płyn-
ną jazdę. 

Skatepark  
z prawdziwego zdarzenia
Tuż obok pumptracka sta-
nie skatepark przeznaczo-
ny do jazdy na rolkach, 
deskorolkach,   hulajno-
gach, ale też na rowerach 
BMX. Jego konstrukcję bę-
dzie stanowiła odpowied-
nio   ukształtowana   be-
tonowa płyta (niecka) o 
powierzchni 662 m2. Wy-
konywanie figur ułatwią 
stalowe kątowniki, barier-
ki, poręcze i długie na po-
nad sto metrów copingi.

Plac inny niż wszystkie
Cz wa r t y m   e lementem 
strefy, który zajmie po-
wierzchnię prawie 370 m2, 
będzie plac zabaw dla dzie-
ci i młodszej młodzieży. 
Nie będzie on typowym 
obiektem, bo nie znaj-

dziemy w nim piaskowni-
cy czy huśtawek. Ten plac 
ma stawiać na pokonywa-
nie przeszkód, kształtowa-
nie   sprawności motorycz-
nej,   równowagi,   dawać 
możliwość przeskakiwa-
nia pomiędzy elementa-
mi, wspinaczki po linach i 
siatkach, dlatego głównym 
elementem placu będą par-
ki linowe. W tej strefie za-
projektowano dwa parki li-
nowe dla grupy wiekowej 
5-14 lat, siedem trampo-
lin ziemnych dla dzieci w 
wieku 3-12 lat, jedenaście 

półkul gumowych i osiem 
kul gumowych, z którym 
mogą korzystać już trzy-
latki. To łącznie niemal 
trzydzieści urządzeń do 
rekreacji i zabawy. Plac zo-
stanie wyłożony bezpiecz-
ną, miękką, kolorową na-
wierzchnią poliuretanową. 

Zamiast słupów  
światło spod ziemi
Dojazd i dojście do poszcze-
gólnych elementów Stre-
fy Aktywności zapewnią 
wzajemnie przecinające się 
nowe ciągi pieszo-rowero-

we wykonane w takiej sa-
mej technologii jak ścież-
ki spacerowe na bulwarach. 
Ponieważ ścieżki przebie-
gają przez tereny zalewo-
we, oświetlenia nie moż-
na posadowić na słupach. 
Zaprojektowano oświetle-
nie ścieżek rekreacyjnych za 
pomocą 58 opraw doziem-
nych. Nad bezpieczeństwem 
użytkowników będą czu-
wały dwie kamery monito-
ringu włączone w istniejący 
już system obejmujący teren 
od plaży i kawiarni, przez 

bulwary, aż po amfiteatr i 
wzgórze zamkowe. 

Pierwotnie zakładano, 
że prace rozpoczną i za-
kończą się w 2023 roku, ale 
to teren zalewowy wyma-
gający licznych uzgodnień 
z Regionalnym Zarzą-
dem Gospodarki Wodnej 
„Wody Polskie”, do tego 
podlegający opiece kon-
serwatora zabytków, za-
tem nie można wykluczyć, 
że prace nad obiektem po-
trwają do wiosny przyszłe-
go roku. 

Raj dla miłośników rolek i rowerów
Jeszcze w styczniu ratusz chce ogłosić przetarg na budowę Strefy Aktywności, jaka ma powstać w rejonie bulwarów  
nad Bzurą i zamknąć w ten sposób ogromny projekt pełnego zagospodarowania terenów w pobliżu zamku.  
To będzie prawdziwy raj dla miłośników rolek, deskorolek i rowerów. Zadanie w 85 proc. zostanie sfinansowane  
z dotacji, jaką ratusz pozyskał z Polskiego Ładu.

ZDANIEM BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGOZDANIEM wICEMINISTRA AKTywów PAńSTwOwyCh,  
POSłA MACIEjA MAłECKIEGO Strefa Aktywności ma łączyć 

pokolenia, więc znajdziemy w 
niej stoliki do gry w szachy i trzy 

punkty ładowania telefonów 
oraz hulajnóg. Przyjemny cień 
zapewni zadaszona wiata, a 

wytchnienie po serii udanych 

skoków zapewnią poidełka. 
Elementami strefy będą też 
cztery siedziska terenowe, kilkanaście leżaków, ławki, 
skorzystamy tam z pięciu hamaków. Powstanie pięk-

ne, nowoczesne miejsce aktywnego wypoczynku dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Inwestycję 
od początku mocno wspierał poseł ziemi sochaczew-

skiej, wiceminister Aktywów Państwowych Maciej 
Małecki, któremu bardzo za to dziękuję. Dzięki jego 
zabiegom na Strefę Aktywności pozyskaliśmy aż 5 
mln zł wsparcia z Polskiego Ładu, a to oznacza, że 
w 85 proc. koszty inwestycji pokryjemy z rządowej 
dotacji. 

Strefa Aktywności ze skateparkiem 
i innymi atrakcjami będzie dopełnie-

niem rewitalizacji terenów nad Bzurą, 
a także miejscem, gdzie będzie 
można odpocząć i spędzić wolny 
czas. Posłuży młodszym i starszym. 
To będzie miejsce spotkań, zabawy, 
poprawy kondycji, a jak ktoś zechce, 
także odpoczynku. 5 mln zł to kolejna 
dotacja rządu Prawa i Sprawiedliwości dla naszego miasta. W 
sumie w ub. roku przekazałem burmistrzowi Piotrowi Osiec-

kiemu promesy na ponad 28 milionów złotych rządowych 
dotacji na inwestycje. Wśród nich będzie rekordowy remont 
ponad 30 miejskich ulic ze wsparciem na poziomie ok. 22 mln. 

Rządowe dotacje dostały też inwestycje realizowane przez 
powiat. Najlepszym przykładem jest nowa, przepiękna hala 
sportowa przy „Osiemdziesiątce”, na którą rząd przekazał 
ponad 5 milionów zł. Nasze miasto i powiat zmieniają się na 
lepsze. Podnosi się standard życia, jest ładniej.

Strefa Aktywności to:
 skatepark do jazdy na rowerach, deskorolkach oraz rolkach

 pumptrak - flowtrack do jazdy na rowerach  
(dla zaawansowanych użytkowników)

 pumptrak – easy pump do jazdy na rowerach  
(dla początkujących użytkowników)

 plac zabaw jako strefa aktywności dla dzieci
 wiata piknikowa z zadaszeniem 

 trzy zestawy szachowe 

 siedziska terenowe, hamaki, leżaki 
 poidełka 

 punkty ładowania elektrycznych hulajnóg i telefonów
 stojaki na niemal trzydzieści rowerów
 ciągi pieszo-rowerowe, ławki, kosze

 oświetlenie terenu 
 dwie kamery monitoringu



24 stycznia 2023  nr 2 (1428)     4 W MIEŚCIE

OGŁOSZENIE

Daniel Wachowski

Jak   podaje   Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, od urucho-
mienia programu we wrześniu 
2018 roku do końca grudnia 
minionego roku mieszkańcy 
Sochaczewa złożyli 546 wnio-
sków o dofinansowanie. 

2,5 mln już wypłacono
- Fundusz zawarł 470 umów 
o przyznaniu dotacji, zreali-
zowano 220 przedsięwzięć, 
a łącznie beneficjentom wy-
płacono 2,5 mln zł dotacji. To 
bardzo duża kwota i kilkaset 
starych, nieefektywnych pie-
ców na węgiel mniej w naszej 
najbliższej okolicy – mówi Na-
czelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska UM, Agnieszka 
Tomaszewska. 

„Czyste Powietrze” to rzą-
dowy program pomagający w 
likwidacji kopciuchów, ocie-
pleniu domów, promujący 
ekologiczne źródła ogrzewa-
nia, takie jak pompy ciepła i 
fotowoltaika. Z przyznanej do-
tacji można sfinansować ocie-
plenie ścian budynku, stropu 
nad ogrzewanymi pomiesz-
czeniami, a nawet wymianę 
okien i drzwi (w tym garażo-
wych), oczywiście jeśli zapew-
niają określoną izolacyjność 
termiczną. Z programu mogą 
korzystać tylko osoby indywi-
dualne, właściciele i współwła-
ściciele domów jednorodzin-
nych. 

Nawet 135 tys.  
wsparcia
Dotację z „Czystego Powie-
trza” można otrzymać na au-
dyt energetyczny, projek-
ty techniczne i ekspertyzy. 
Potem można pokryć dużą 
część kosztów poniesionych 
na podłączenie domu do sieci 
co, montaż pompy ciepła, ko-
tła gazowego, olejowego, zga-
zowującego drewno, mon-

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami informuje się, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Sochaczewie wywieszono Zarządzenie  

Nr 27/2023 z dnia 17.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia z zasobu Gminy Miasto 

Sochaczew.
- lokal użytkowy położony przy ul. Stanisława Staszica 50  

w Sochaczewie.

Do połowy lutego miesz-
kańcy Sochaczewa mogą 
zgłaszać chęć udziału w 
tegorocznej akcji usu-
wania eternitu z domów, 
garaży, przybudówek i 
komórek. To szansa na 
bezpłatne pozbycie się z 
posesji produktów zawie-
rających szkodliwy dla 
zdrowia azbest.

Czasu jest niewiele, ale 
warto się pospieszyć, gdyż 
w każdej chwili Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie 
może ogłosić nabór wnio-
sków do programu usu-
wania i unieszkodliwianie 
azbestu z terenu woje-
wództwa   mazowieckie-
go. Fundusz nie przyjmu-
je indywidualnych podań, 
rozpatruje tylko zbior-
cze wnioski przygotowane 
przez urzędy miast i gmin. 
W Sochaczewie komple-
towaniem takiej listy zaj-
muje się Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miej-
skiego. Nabór wniosków 
już ruszył, zostało zatem 
mało czasu na zebranie do-
kumentów.

Wprawdzie lista rodzin 
zainteresowanych   zdję-
ciem eternitu z dachu, jego 

zabraniem i unieszkodli-
wieniem jest tworzona na 
bieżąco, przez cały rok, 
ale UM czeka na kolejne. 
Zgodnie z zasadami pro-
gramu, tam gdzie właści-
ciele domów prywatnych 
sami poradzili sobie ze 
zdjęciem eternitu, ratusz i 
WFOŚiGW pokryją koszty 
zabrania płyt z podwórka, 
ich transportu i bezpiecz-
nej utylizacji. Na pose-
sjach, gdzie azbestowe pły-
ty nadal leżą na dachach, 
ich usunięciem zajmie się 
specjalistyczna firma wy-
brana przez ratusz w prze-
targu. Potem płyty zabie-
rze i unieszkodliwi.

W ubiegłym roku po-
zbyto się w ten sposób 35 
ton eternitu z 21 posesji. 
Zadanie pochłonęło 28,2 
tys. zł, z czego 6,2 tys. po-
chodziło z udzielonej przez 
fundusz dotacji a 22 tys. zł 
z budżetu miasta.

Zainteresowani udzia-
łem w tegorocznej akcji 
proszeni są o kontakt te-
lefoniczny z Wydziałem 
Ochrony Środowiska UM 
(tel. 46 862-22-35 wew. 337 
lub 397). Pamiętajmy, że 
następna taka okazja bę-
dzie dopiero za rok.

(daw)

Coraz mniej kopciuchów
Po 2,5 mln złotych dotacji sięgnęli mieszkańcy Sochaczewa w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. Dzięki niemu zlikwidowano kilkaset kopciuchów, 
przybyło nam pomp ciepła i instalacji produkujących prąd ze słońca.

taż ogrzewania elektrycznego, 
wymianę instalacji central-
nego ogrzewania, wykonanie 
wentylacji z odzyskiem ciepła 
lub instalacji fotowoltaicznej. 

Benef ic jentów   pro-
gramu podzielono na trzy 
grupy, w zależności od do-
chodu. Im niższe, tym do-
tacja większa.

- Po ostatniej zmianie za-
sad do podstawowego po-
ziomu dofinansowania kwa-
lifikują się mieszkańcy o 
rocznym dochodzie do 135 
tys. zł. Z podwyższonego po-
ziomu dofinansowania sko-
rzystają ci, u których prze-
ciętny miesięczny dochód nie 
przekracza 1894 zł na osobę 
w gospodarstwach wielooso-
bowych lub 2651 zł w jedno-
osobowych. Na najwyższy po-
ziom dofinansowania mogą 
liczyć osoby z miesięcznym 
dochodem na osobę nie prze-
kraczającym 1090 zł w gospo-
darstwach wieloosobowych 
lub 1526 zł w jednoosobo-
wych – mówi Agnieszka To-
maszewska. 

Premia za kompleksową 
termomodernizację
Ostatnia zmiana programu 
weszła w życie 1 stycznia. 
Od tego dnia z „Czystego 

Powietrza” można uzyskać 
od kilkudziesięciu do na-
wet 135 tys. zł wsparcia. 

- Osoby z podstawowego 
poziomu dofinansowania, 
gdy kopciucha zamieniają 
na pompę ciepła lub pompę 
typu powietrze-woda, mogą 
liczyć na maksymalnie 35 
tys. dopłaty, albo 41 tys., gdy 
ogrzewanie będzie wspoma-
gane instalacją fotowoltaicz-
ną. Osoby o nieco niższych 
dochodach, z grupy pod-
wyższonego poziomu dofi-
nansowania, za te same pra-
ce otrzymają maksymalny 
zwrot odpowiednio do 50 
lub 59 tys. zł. Gdy stary piec 
zamienia na pompę ciepła 
osoba o najniższych docho-
dach, otrzyma do 70 tys., lub 
79 tys., gdy pompę wspoma-
ga fotowoltaika – wylicza 
naczelnik. 

„Czyste Powietrze” pre-
miuje także kompleksową 
termomodernizację domów, 
czyli ocieplenie przegród 
budowlanych takich jak 
ściany i stropy, wymianę 
okien, drzwi zewnętrznych 
i bram garażowych. W ta-
kim przypadku łączna dota-
cja może wynosić do 66 tys. 
zł dla podstawowego pozio-
mu dofinansowania, do 99 

tys. zł dla podwyższonego 
oraz do 135 tys. zł dla naj-
wyższego. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na 
stronie portal.wfosigw.pl. 

Zapytaj w punkcie 
konsultacyjnym
Od czterech lat w Wydziale 
Ochrony Środowiska działa 
punkt konsultacyjny „Czy-
stego Powietrza”. Mieści się 
w ratuszu, przy ul. 1 Maja 
16. Informacje i wyjaśnie-
nia udzielane są osobiście w 
urzędzie, telefonicznie pod 
numerem: 862-22-35 wew. 
337, 391 i 397 oraz dro-
gą elektroniczną (srodowi-
sko@sochaczew.pl). 

- Pomagamy wypełniać 
wnioski, udzielamy informa-
cji o tym, jakie dokumenty na-
leży zgromadzić. Wniosek do 
programu można złożyć sa-
modzielnie, korzystając z pro-
filu zaufanego e-PUAP. Jeżeli 
ktoś nie korzysta z takich na-
rzędzi, może w naszym punk-
cie złożyć wniosek w wer-
sji papierowej, a my wyślemy 
dokumenty do funduszu. Po-
magamy także na etapie roz-
liczenia wykonanego przed-
sięwzięcia czyli składania 
wniosku o płatność – zapew-
nia Agnieszka Tomaszewska. 

Z azbestem trzeba 
się pospieszyć
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OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXI/202/12 z dnia 16.05.2012r. 
Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza (brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 101/1 PL1O/00044569/0
Służebność przesyłu na rzecz ZWiK

0,0133 Kawalerzystów Działka niezabudowana Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 200,00zł 1 000,00zł 15 000,00zł

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVIII/432/13 z dnia 20.12.2013r.
Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdzewieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości ul. Opis nieruchomości Przeznaczenie w  planie miejscowym Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3319/13 PL1O/00007894/6 0,0740 Żeglarska Działka niezabudowana Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z niezbędnymi 
do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi 
i garażami jako funkcja podstawowa a także 
zabudowa usługowa jako funkcja uzupełniająca

1 000,00zł 5 000,00zł 70 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy 
wpłacić do dnia 20.02.2023 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. 
Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać 
się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac 
związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Maciej Frankowksi

Ze swoimi smartfonami 
prawie się nie rozstajemy, 
dlatego twórcy aplikacji in-
ternetowych starają się jak 
mogą, by codzienne czyn-
ności przeciętny Kowalski 
mógł wykonywać przy po-
mocy telefonu. Nie ma szyb-
szego i wygodniejszego spo-
sobu na opłacenie parkingu, 
niż płatność smartfonem. 
Nie trzeba rozglądać się za 
parkomatem, szukać drob-
nych w portfelu ani zasta-
nawiać się nad planowanym 
czasem postoju. Wystarczy 
kilka kliknięć, aby zapo-
mnieć o klasycznych parko-
matach.

Aplikacje kompatybil-
ne ze Strefą Płatnego Par-
kowania w Sochaczewie 
to: AnyPark, ePARK oraz 
mPay. Każdą z nich moż-
na pobrać za darmo ze 
sklepów Google Play oraz 
App Store. Po ich zainsta-
lowaniu należy się zare-
jestrować, dodając nume-
ry rejestracyjne pojazdu 
lub pojazdów oraz wybrać 
metodę płatności: BLIK, 
przedpłacona portmonet-
ka, podpięta karta płat-
nicza lub karta w elek-

tronicznym portfelu kart 
MasterPass. Dzięki lokali-
zacji urządzenia posiada-
cze aplikacji zawsze będą 
wiedzieć, w jakiej strefie 
aktualnie się znajdują  i 
jaki cennik ich obowiązu-
je.

Co ważne, użytkowni-
cy apek nie muszą druko-
wać, ani przyklejać żad-
nych kartek lub naklejek 
na przednie szyby pojaz-
dów. Jak to działa? Kontro-
lerzy strefy, po wpisaniu 
numeru rejestracyjnego 
zaparkowanego samocho-
du, sprawdzą w swym ter-
minalu czy dany pojazd 
ma opłacony postój.

- Korzystanie z aplika-
cji jest bardzo proste. Na 
początku podajemy trzy 
informacje, o mieście, o 
strefie i pojeździe. Wska-
zujemy Sochaczew a na-
stępnie wybieramy „strefę 
płatnego parkowania”. To 
istotne, bo w bazach da-
nych aplikacji są też pry-
watne płatne parkingi. Na 
koniec podajemy numer 
rejestracyjny. Jeśli jeździ-
my na co dzień kilkoma 
pojazdami i mamy ich nu-
mery zapisane w aplikacji, 
przed rozpoczęciem par-

kowania musimy pamiętać 
o wskazaniu tego konkret-
nego samochodu, którym 
właśnie się poruszamy – 
tłumaczy Beata Furman, 
dyrektor Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej.

Wy b ór    kon k re t ne j 
aplikacji zależy od prefe-
rencji danego użytkowni-

ka. Warto jednak wiedzieć 
o ich kilku funkcjonalno-
ściach.

Jedną z nich jest opcja 
„Parkuj/Stop”. Posiadają je 
wszystkie aplikacje. Po za-
jęciu miejsca postojowe-
go należy kliknąć „Roz-
pocznij parkowanie” a po 
powrocie do samochodu 

nacisnąć „Zakończ parko-
wanie”. System sam wyli-
czy należność, jaka zosta-
nie pobrana za rzeczywisty 
czas parkowania. Nie trze-
ba się przejmować prze-
kroczeniem wykupionego 
czasu, sami decydujemy, 
kiedy zakończyć postój, 
chyba, że użytkownik zde-

cyduje o wykupieniu biletu 
z limitem czasu. 

- To bardzo dobra 
opcja, pozwalająca na wy-
liczenie faktycznych opłat 
za   czas   pozostawiania 
auta. Ponadto np. wyku-
pienie rozszerzonej wer-
sja AnyPark+ wskazuje też 
wolne miejsca w obrębie 
danej strefy, a w chwili od-
jazdu z miejsca postojowe-
go przypomina o wciśnię-
ciu przycisku „stop”, aby 
zakończyć parkowanie – 
dodaje dyrektor ZKM.

Twórcy AnyPark ofe-
rują promocję dla nowych 
klientów – można otrzy-
mać jednorazowo pierwsze 
ciągłe trzy godziny parko-
wania gratis. Z kolei apli-
kacja mPay oferuje jedno-
razowo 5 zł na start.

- Warto pamiętać, że 
aplikacje działają także w 
innych miastach i mają kil-
ka innych opcji. Na przy-
kład, za ich pośrednic-
twem można w niektórych 
miastach   elektronicznie 
kupować bilety komunika-
cji miejskiej. My również 
chcielibyśmy w niedalekiej 
przyszłości wprowadzić to 
rozwiązanie – mówi Beata 
Furman. 

Parkomaty przejdą do lamusa?
Zakład Komunikacji Miejskiej, zarządzający sochaczewską strefą płatnego parkowania, zachęca do korzystania z trzech 
aplikacji mobilnych, za pośrednictwem których bezpiecznie, wygodnie i bezgotówkowo można wnosić opłaty za postój  
- bez konieczności korzystania z parkomatów.



24 stycznia 2023  nr 2 (1428)     6 NASZE SPRAWY

Maciej Frankowski

Po zmianach w prawie po-
datkowym (Polski Ład 2.0), 
w rozliczeniach dochodów 
uzyskanych w 2022 roku 
można będzie zadyspono-
wać większym (1,5%) niż 
dotąd (1%) procentem swo-
jego podatku na rzecz or-
ganizacji pożytku publicz-
nego. Aby przekazać go 
wybranej organizacji, wy-
starczy jej numer wpisu do 
KRS. Należy go umieścić 
w odpowiedniej rubryce w 
formularzu podatkowym. 
Podatnicy rozliczający PIT 
elektronicznie mogą to zro-
bić za pośrednictwem Por-
talu Podatkowego. Jeśli nie 
zrobimy nic w tej kwestii, fi-
skus powieli naszą decyzję z 
ubiegłorocznego zeznania.

Emeryci lub renciści, któ-
rzy chcą przekazać 1,5 proc. 
na rzecz OPP muszą do swo-
jego zeznania podatkowego 
(PIT-40A) dołączyć druk PIT-
-OP, w którym poprzez nu-
mer KRS wskażą wybraną or-
ganizację. Chyba, że zrobili to 
już w ubiegłym latach. Wów-
czas analogicznie - urząd skar-
bowy powieli decyzję z ostat-
niego rocznego rozliczenia.

Szczególnie ważne w 
przypadku   stowarzyszeń 
będących regionalnymi od-
działami organizacji ogól-
nopolskich jest wypełnienie 
w formularzu podatkowym 
rubryki „Cel szczegółowy”. 
Należy wskazać tam od-
powiednią placówkę, np. 

Oddział Powiatowy w So-
chaczewie, Hufiec ZHP So-
chaczew, Koło Sochaczew 
(na naszej liście dodane w 
nawiasie). W przeciwnym 
wypadku środki popłyną do 
ogólnopolskiej centrali.

Odsetek podatku docho-
dowego możemy przeka-
zać   organizacjom   od 2003 
r. Z danych Ministerstwa 
Finansów wynika, że przy 
rozliczaniu PIT w 2021 r. 
skorzystało z tej możliwości 
15,3 mln podatników. Bli-

sko 8,7 tys. fundacji i sto-
warzyszeń otrzymało dzię-
ki temu łącznie 972,7 mln 
zł. Taka pomoc nic podat-
nika nie kosztuje - 1,5 proc. 
podatku, zamiast do budże-
tu państwa lub samorządu, 
trafia po prostu na konto 
wybranej organizacji. Insty-
tucja korzystająca ze wspar-
cia musi mieć formalny sta-
tus   organizacji   pożytku 
publicznego (OPP).

Wykaz takich organi-
zacji prowadzony jest przez 

Narodowy Instytut Wolno-
ści - Centrum Rozwoju Spo-
łeczeństwa Obywatelskiego. 
Aktualna baza liczy ponad 
dziewięć tysięcy organiza-
cji trzeciego sektora, w tym 
kilkanaście prowadzących 
działalność na terenie mia-
sta i powiatu sochaczew-
skiego. Poniżej prezentujmy 
listę wraz z numerami KRS 
i zachęcamy do przekaza-
nia 1,5 procent podatku na 
rzecz lokalnych stowarzy-
szeń i fundacji.

Sochaczewski Urząd Skarbo-
wy przypomina, że zeznania 
podatkowe PIT za 2022 r. bę-
dziemy składać od 15 lutego 
do 2 maja.

Osoby, których roczne rozli-
czenie podatkowe z ulgą dla 
klasy średniej okaże się ko-
rzystniejsze niż rozliczenie 
według Niskich Podatków, 
otrzymają zwrot wyliczonej 
różnicy. Podatnik nie musi 
ustalać korzystniejszego dla 
siebie rozliczenia – skarbówka 
zrobi to za niego.

Rozliczając swój PIT 
tak jak  dotychczas będzie-
my robili to indywidualnie, 
wspólnie z małżonkiem, 
albo jako osoba samotnie 
wychowująca dzieci. Podob-
nie jak w latach ubiegłych, 
także w 2023 r. nasze do-
chody rozliczy usługa Twój 
e-PIT. Każdy z nas będzie 
mógł podejrzeć zeznanie w 
systemie, zatwierdzić je, lub 
dokonać zmiany. Jeśli mamy 

pełne zaufanie do skarbów-
ki i nie zmienimy niczego w 
zaproponowanym rozlicze-
niu, zeznanie zostanie au-
tomatycznie zaakceptowa-
ne 2 maja. Oczywiście, jak 
dotychczas, deklarację bę-
dzie można także wypełnić 
na piśmie. 

Dla niektórych rozli-
czenie z - uchyloną 1 lipca - 
ulgą dla klasy średniej może 
okazać się korzystniejsze, 
dlatego by żaden podatnik 
nie stracił, urząd skarbowy 
obliczy hipotetyczny poda-
tek uwzględniający jednak 
tę ulgę. Jeśli okaże się on 
niższy, urząd skarbowy po-
wiadomi o tym podatnika. 
Zwrot różnicy podatku na-
stąpi w terminie 45 dni dla 
zeznań podatkowych złożo-
nych w formie elektronicz-
nej (Twój e-PIT) lub w ter-
minie 3 miesięcy dla  zeznań 
podatkowych złożonych w 
formie papierowej.

(daw)

Najkorzystniejsze 
rozliczenie z fiskusem 1,5 % dla NGOsów

Jak co roku publikujemy wykaz aktywnie działających na rzecz mieszkańców 
naszego miasta i powiatu organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione 
do otrzymania odpisu z naszych podatków.

Organizacje uprawnione do otrzymania 1,5 procent podatku 
dochodowego za 2022 rok

 Fundacja na rzecz ochrony praw zwierząt „NERO”, KRS: 000317840
 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich”, KRS: 0000293143
 Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, KRS: 0000487697
 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie, KRS: 0000112347
 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie, KRS: 0000290625
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
     (Oddział Powiatowy w Sochaczewie), KRS: 0000134684
 Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA, KRS: 0000539339
 Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Kundelek, KRS: 0000574797
 Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, KRS: 0000005220
 Fundacja Radia Niepokalanów, KRS: 0000332816
 Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej, KRS: 0000252350
 Fundacja dla szczeniąt „Judyta”, KRS: 0000672078
 Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki (koło Sochaczew), KRS: 0000163347
 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec ZHP Sochaczew), KRS: 0000291419

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXVII/306/22 z dnia 15.03.2022 r.
Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie   w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości ul.   Opis nieruchomości Przeznaczenie w  planie miejscowym Postąpienie  na przetargu Wadium Cena wywoławcza(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 976/172 PL1O/00021491/5 0,0958 Włókiennicza Działka niezabudowana Tereny produkcyjno – usługowe (5.125 PU) 1 000,00zł 5 000,00zł 75 000,00zł

Przetarg  odbędzie się w dniu 02.03.2023r. o godz.10 oo ( sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy 
wpłacić do dnia 27.02.2023r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. 
Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać 
się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasto Sochaczew nie wykonuje prac 
związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE

Dobiegła końca kadencja Po-
wiatowej Rady Rynku Pracy 
w Sochaczewie, powołana na 
czteroletni okres urzędowa-
nia przez starostę jolantę 
Gontę w 2019 roku. Radzie 
przewodniczył wicestarosta 
Tadeusz Głuchowski, a jego 
zastępcą był jan Kraśniew-
ski, wójt gminy Iłów. 

Powiatową Radę Rynku Pra-
cy tworzyli przedstawicie-
le związków zawodowych, 
pracodawców oraz samorzą-
dów powiatowego, miejskie-
go i gminnych - Tadeusz Głu-
chowski, Jan Kraśniewski, 
Marek Fergiński, Anna Ko-

łecka, Mariusz Lewandow-
ski, Danuta Radzanowska, Ta-
deusz Szymańczak oraz Jan 
Wosik. Jej członkowie odby-
li szesnaście  spotkań, wydali 
kilkadziesiąt opinii z zakresu 
polityki rynku pracy. W każ-
dym spotkaniu uczestniczy-
ła dyrektor PUP Marlena Dę-
bicka, bardzo często ze swoimi 
pracownikami, jak choćby w 
ostatnim, kiedy to przedsta-
wiono propozycje podziału 
środków Funduszu Pracy oraz 
zaopiniowano plan szkoleń 
dla bezrobotnych na ten rok. 
Ostatnie spotkanie było także 
okazją do podziękowań za do-
tychczasową pracę.

Ostatnie w kadencji
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Maciej Frankowski

Jak mówi dyrektor mu-
zeum, dr Michał Górny, 
będzie to trochę inna pu-
blikacja niż wcześniejsze 
numery rocznika. 

- Chcemy ją w całości po-
święcić historii muzeum. W 
periodyku znajdą się infor-
macje o jego założycielach, 
stowarzyszeniu, które po-
przedzało powstanie placów-
ki i o pracownikach na prze-
strzeni lat. Jeśli ktoś chciałby 
napisać tekst związany z mu-
zeum, podzielić się swoimi 
wspomnieniami, zapraszamy 
do kontaktu. Premierę publi-
kacji planujemy we wrześniu, 
podczas kolejnej rocznicy Bi-
twy nad Bzurą – zapowiada 
Michał Górny.

Książki i albumy
Na czerwiec muzeum pla-
nuje premierę albumu po-
święconego   twórczości 
malarza Andrzeja Novaka-
-Zemplińskiego. Pozycja ta 
miała się pierwotnie uka-
zać w 2020 roku, w czasie 
Dni Sochaczewa, ale pan-
demia i wojna na wscho-
dzie opóźniły jej wydanie. 

- Mamy nadzieję, że pod 
koniec 2023 roku ukaże się 
również publikacja „pokon-
ferencyjna”   podsumowują-
ca zorganizowaną przez na-
sze muzeum 23 i 24 września 
konferencję naukową „Dzie-
dzictwo wojskowe w histo-
rii lokalnej XV – XX w.” 
Kończymy    ików tego wy-
darzenia. Później publika-
cja będzie opracowywana i 
analizowana merytorycznie, 
tzn. trafi do recenzentów. 
Chcielibyśmy kontynuować 
ten projekt i zorganizować, 
tym razem w formie stacjo-
narnej, podobną konferen-
cję także w tym roku – mówi 
dyrektor.

Wiosną jubileusz 60-le-
cia sformowania obcho-
dzi też 32 Pułk Lotnictwa 
Rozpoznania Taktycznego 
stacjonujący w pobliskich 
Bielicach w latach 1963-
1998. Uroczystości roczni-

cowe zaplanowano na pią-
tek 19 maja. 

- Z tej okazji wydane zo-
staną pamiątkowe mone-
ty oraz odbędzie się premie-
ra kolejnej książki - albumu 
poświęconego żołnierzom 
pułku. Zdjęcia z tej publika-
cji będzie można zobaczyć 
również na wystawie plan-
szowej na placu Kościuszki – 
mówi Michał Górny.

Historia na planszach
Drugą   ciekawą   w ysta-
wą plenerową będą wspo-
mnienia z dawnego Cho-
dakowa.

- W ubiegłym roku pozy-
skaliśmy wyjątkowe zdjęcia 
dokumentujące proces bu-
dowy chodakowskiej fabry-
ki wykonane najprawdopo-
dobniej w 1928 roku. Udało 
się zakupić je we Francji, na 
jednym z targów staroci. Po-
łączymy je z posiadanymi już 
w naszych zbiorach fotogra-
fiami i zostaną zaprezento-
wane na wystawie w czasie 
tegorocznych Dni Sochacze-
wa. Będziemy ją chcieli po-
kazać także w Chodakowie, 
w centrum kultury lub pobli-
skim parku. Niewykluczone, 
że wystawa stanie również 
na placu Kościuszki – zapo-
wiada dyrektor muzeum. 

Podczas Święta Miesz-
kańców - Dni Sochacze-

wa muzeum planuje także 
otwarcie miejskiego szlaku 
historycznego złożonego z 
dwunastu tablic prezentu-
jących historię Sochaczewa. 
Pojawią się one m.in.: przed 
budynkiem muzeum, przy 
cmentarzu żydowskim, na te-
renie bulwarów, na podgro-
dziu w okolicach ruin zamku. 

Wydarzenia  
i imprezy plenerowe
W sobotę 20 maja socha-
czewska placówka kolejny 
raz weźmie udział w ogól-
nopolskiej akcji Noc Mu-
zeów. Tematem przewod-
nim wydarzenia w 2022 
roku była wielokulturo-
wość i orientalizm, tym ra-
zem muzeum chce przy-
bliżyć wątek polskich sił 
zbrojnych na zachodzie. 
Na miejskie obchody Dnia 
Dziecka placówka przygo-
tuje wioskę historyczną i 
jak zapowiada dyrektor, w 
tym roku skupi się na od-
zyskaniu przez Polskę nie-
podległości. 

- Będziemy uczestniczyli 
również w letnich wydarze-
niach plenerowych organi-
zowanych przez miasto. W 
niedzielne popołudnia za-
praszamy do parku Chopina 
przy ul Traugutta na cztery 
tematyczne żywe spotkania z 
historią. Wróci też bezpłatne 

zwiedzanie wzgórza zamko-
wego z przewodnikiem – do-
daje Michał Górny.

Dodatkowo w pierwszy 
weekend września placów-
ka chce się włączyć w ogól-
nopolską akcję Narodowego 
Czytania. Tegoroczną lektu-
rą będzie „Nad Niemnem” 
Elizy Orzeszkowej, czyli po-
wieść typowo związana z te-
matyką historyczną, powsta-
niem styczniowym, które 
wybuchło 160 lat temu.

Renowacje zabytków
Ostatnio udało się prze-
prowadzić renowację stoją-
cego w muzealnym skanse-
nie od 1994 roku samolotu 
MIG-21. Trwają i planowa-
ne są kolejne konserwacje.

- Kontynuujemy współ-
pracę z wojskiem. Obecnie 
malowane są moździerze, 
które wkrótce powinny 
wrócić na wystawę plene-
rową. W tym roku chcemy 
też dokonać renowacji du-
żej czerwonej armatohau-
bicy 122 mm, a następnie 
wozu rakietowego. Gene-
ralnie marzy nam się od-
świeżenie wszystkich za-
bytków znajdujących się na 
terenie muzealnego skan-
senu. Każdy z nich powi-
nien przechodzić taki pro-
ces co dziesięć lat – dodaje 
dyrektor Michał Górny. 

Przez trzy dni w sochaczew-
skiej szkole muzycznej kró-
lowała wiolonczela. Z całego 
kraju zjechało do nas ponad 
siedemdziesięciu   młodych 
muzyków, biorących udział w 
X Ogólnopolskim Konkursie 
wiolonczelowym zorganizo-
wanym w ramach XIX Socha-
czewskich   Spotkań wioloncze-
lowych przez PSM i Centrum 
Edukacji Artystycznej.

Swoich reprezentantów przy-
słały szkoły muzyczne m.in. z 
Lublina, Białegostoku, Prusz-
kowa, Warszawy, Brzezin, 
Krakowa, Wrocławia, Łodzi, 
Wołomina i Bielska-Białej. 
Każdy uczestnik musiał wy-
konać z pamięci etiudę, sonatę 
i utwór polskiego kompozyto-
ra z akompaniamentem for-
tepianu. Pracami pięciooso-
bowego jury pokierował prof. 
Andrzej Zieliński - muzyk, 
wiolonczelista,   wykładowca 
akademicki, minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
w rządzie Jerzego Buzka. Na 
najlepszych czekały wyjątko-
we nagrody. Laureaci pierw-
szych trzech miejsc otrzymali 
nie tylko dyplomy i upomin-

ki, zostali też zwolnieni z rocz-
nego egzaminu końcowego w 
swojej szkole artystycznej oraz 
mogą ubiegać się o miejsce w 
wybranej szkole ponadpod-
stawowej z pominięciem ko-
lejki chętnych. Wśród nagro-
dzonych nie zabrakło uczniów 
sochaczewskiej PSM. W gru-
pach I, II i VI odpowiednio 
wyróżnienia otrzymały Zofia 
Zakrzewska, Jadwiga Cieśla i 
Kamila Łukaszewicz.

Tuż przed koncertem lau-
reatów (12.01) przewodniczą-
cy jury podkreślał, że poziom 
konkursu rośnie, a uczestnicy 
sięgają po coraz poważniejsze 
pozycje repertuarowe, czego 
przykładem było znakomite 
wykonanie Sonaty g-moll Fry-
deryka Chopina. 

- Pragnę podkreślić też 
wzorową organizację konkur-
su, podziękować za gościnność 
okazaną wszystkim uczestni-
kom oraz za to, że mogliśmy 
być świadkami tego piękna, 
które przekazywali nam mło-
dzi artyści. To jest największa 
radość, jeżeli można z drugim 
dzielić się piękną sztuką, mu-
zyką - podsumował prof. An-
drzej Zieliński.  (daw)

Pół wieku muzeum
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą jest z nami już pół 
wieku. Plan na jubileuszowy rok to nowe wystawy, wydawnictwa książkowe, 
renowacje zabytków, wydarzenia plenerowe i wiele innych działań. Głównym 
akcentem obchodów będzie wydanie „Rocznika Sochaczewskiego”.

29 kwietnia 2022 roku, gdy Michał Górny odbierał od Piotra Osieckiego nominację  

na dyrektora muzeum, pokazywał on wówczas burmistrzowi zdjęcia dokumentujące 

budowę fabryki w Chodakowie

Trzy dni fascynującej 
wiolonczelowej rywalizacji
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Panie komendancie, ile 

lat służby ma pan za 
sobą?
To już 32 rok mojej służby 
a 10 stycznia minęło 9  lat 
w sochaczewskiej komen-
dzie. 

Wcześniej pracował pan 
w Warszawie i Skiernie-

wicach. Co w takim razie 
sprawiło, że trafił pan do 
naszego miasta?
Jak pani wcześniej zauwa-
żyła, to jest służba i nie za-
wsze można ją pełnić dwa 
kroki od domu. Ale tak na-
prawdę, znalazłem się w 
Sochaczewie za sprawą po-
przedniego   komendanta 
Pawła Kubiaka, który od-
chodząc na emeryturę py-
tał, czy nie chciałbym się 
ubiegać o jego stanowisko. 
Duże znaczenie miało tak-
że to, że ze Skierniewic, 
gdzie mieszkam, do So-
chaczewa jest bliżej niż do 
Warszawy.

Dosłużył się pan stop-

nia starszego brygadie-

ra, czyli…?
W wojsku to odpowiednik 
pułkownika, w policji – in-
spektora.

To znaczy, że gdyby zo-

stał pan w służbie jesz-

cze trochę, odchodziłby 
pan jako nadbrygadier, 
czyli generał.
W sochaczewskiej straży 
ogniowej to maksymalny 
stopień, jaki można osią-
gnąć, więc generalskimi 
epoletami niech się inni 
cieszą. Przychodzi bowiem 
taki czas, który potocznie 
określa się jako „zmęcze-
nie materiału”. Stanowisko 
komendanta powiatowe-
go sprawia, że trzeba mieć 
bardzo szerokie spektrum 
działania, wiedzę i zaanga-
żowanie we wszystkie sfe-
ry służby. Zwłaszcza, je-
śli zdarzają się takie lata 
jak ostatnio, kiedy zadań i 
różnego rodzaju interwen-

cji przybywa w ogromnym 
tempie. Trzeba też pamię-
tać o tym, aby we właści-
wym momencie ustąpić 
miejsca młodszym, któ-
rzy mają inne - świeższe, 
pełne entuzjazmu spojrze-
nie na służbę i dzięki temu 
strażacka formacja roz-
wija się. Ale nie chcę, aby 
zabrzmiało to jak skarga. 
Oprócz rozlicznych obo-
wiązków jest też satysfak-
cja z dobrze wykonanej 
pracy. 

I jest ona uzasadniona, 
bo sporo udało się panu 
zrobić. Które dokonania 
ocenia pan najwyżej?
Z zadań technicznych na 
pewno przebudowę ko-
mendy. To w zdecydowa-
ny sposób poprawiło na-
sze warunki lokalowe, a co 
za tym idzie, komfort pra-
cy. Została dobudowana 
nowa kondygnacja, wieża 
strażacka,   wymieniliśmy 
okna,   bramy   garażowe, 
zmieniliśmy   przeznacze-
nie części pomieszczeń, 
no i budynek został całko-

wicie wyremontowany w 
środku. To wszystko pod-
niosło   jego   funkcjonal-
ność, szczególnie z myślą o 
strażakach, których zmia-
na trwa 24 godz.

Sukcesywnie wzboga-

cacie się także w nowy 
sprzęt.
To drugi ważny element. 
Udało nam się odmłodzić 
tabor samochodowy i wy-
posażenie sprzętowe, ale 
w tym zakresie pojawiają 
się ciągłe potrzeby. Wyda-
je się, że ośmioletni samo-
chód ma przed sobą jesz-
cze wiele lat eksploatacji, 
tymczasem nasze pojazdy 
pracują w warunkach spe-
cjalnych. Nie są budowane 
na jakimś wyjątkowo wy-
trzymałym podwoziu, ale 
na takim jak zwykłe cięża-
rówki. Nie można porów-
nać takiego auta, jadącego 
nawet kilkaset kilometrów 
po równych autostradach, 
z samochodem strażac-
kim, który stoi w zimnym 
garażu i natychmiast musi 
osiągnąć wysokie parame-

try pracy, żeby zdążyć do 
pożaru czy wypadku, nie-
rzadko w trudnym terenie.

Z uwagi na charakter 
służby ważne jest także 
osobiste wyposażenie 
strażaków, np. umundu-

rowanie. To też się ostat-
nio zmieniło.
Rzeczywiście to nie są już 
dawne mundury moro, czy 
ostatnio używane przez nas 
granatowo-czarne   stroje. 
Teraz nasi strażacy są wy-
posażeni w żółte trudno-
palne ubrania ze specjalnej, 
wytrzymałej tkaniny ara-
midowej. W miarę zwięk-
szania się liczby wypadków 
pozyskaliśmy nowy sprzęt 
hydrauliczny służący do 
wydobywania   poszkodo-
wanych z pojazdów, urzą-
dzenia dozymetryczne do 
wykrywania poziomu stę-
żenia szkodliwych gazów. 
Zeszły   rok   zaowocował 
także zakupem czterech ło-
dzi płaskodennych służą-
cych do akcji ratowniczych 
podczas powodzi. Trafiły 
one do Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych w Iłowie, 
Młodzieszynie, Brochowie 
i Śladowie. Warto przy tym 
dodać, że na terenie nasze-
go powiatu są 42 jednostki 
OSP, będące wsparciem dla 
państwowej straży. Oczy-
wiście prezentują różny sto-
pień przeszkolenia i usprzę-
towienia, ale te najbardziej 
doświadczone pełnią waż-
ną funkcję w systemie ra-
towniczo- gaśniczym.

Myślę, że mieszkańcy 
rozumieją to ciągłe za-

potrzebowanie na samo-

chody, sprzęt. Od wielu 
lat utrzymujecie wyso-

ki poziom zaufania spo-

łecznego, co nie dziwi, 
biorąc pod uwagę, że to 
strażacy są zazwyczaj 
pierwsi na miejscu zda-

rzenia.
Taka ocena bardzo cieszy, 
ale wszyscy wiemy, że za-
ufaniem społecznym nie 
napełnimy zbiorników na 
paliwo. Jesteśmy finan-
sowani z budżetu pań-
stwa, więc o rozrzutności 
nie może być mowy. Tym 

bardziej doceniamy każ-
de wsparcie ze strony lo-
kalnych samorządów czy 
dotacji rządowych. Nie 
zmienia to faktu, że koszty 
ciągle rosną, bo zwiększa 
się liczba zdarzeń wyma-
gających interwencji stra-
żaków.

Czy jest aż tak źle?
Podam przykłady. O ile w 
latach 2010-14 liczba in-
terwencji w powiecie oscy-
lowała wokół 1200-1300 
rocznie, to w ciągu dekady 
zasadniczo się to zmieniło. 
Ubiegły rok przyniósł nam 
blisko dwa tysiące zdarzeń 
- dokładnie 1939.

To z powodu pieniędzy 
włączyliście się w akcję 
protestacyjną? Na bu-

dynku wisi czarny trans-

parent informujący o 
proteście.
Akcję protestacyjną pod-
jęła jedna ze strażackich 
organizacji związkowych 
działająca w Państwowej 
Straży Pożarnej, a nie ko-
menda. Wiem, że chodzi 
nie tylko o kwestie płaco-
we, ale także inne postula-
ty. Sądzę, że przedstawicie-
le związków zawodowych 
mogą powiedzieć na ten te-
mat więcej. 

Czy jest coś, czego nie 
udało się panu zrealizo-

wać w czasie służby w 
Sochaczewie?
Niestety nie udało się nam 
w ubiegłym roku pozyskać 
średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego, któ-
ry miał zastąpić 19-letnie 
auto, mocno wyeksploato-
wane. Może uda się to mo-
jemu następcy, bo podjęli-
śmy pewne działania w tej 
sprawie.

A wiadomo już kto pana 
zastąpi? 
Decyzja nie należy do 
mnie. Zasada jest taka, że 
to komendant wojewódzki 

Pożegnanie ze służbą
Mówi nam, że najtrudniejsze są akcje, w których nie można już pomóc ludziom. Że funkcja komendanta to duża 
satysfakcja z dobrze wykonanych zadań, ale też ciągła troska o podwładnych, sprzęt, paliwo do samochodów...  
I że przychodzi czas, kiedy trzeba odpocząć. 31 stycznia żegna się ze służbą Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Sochaczewie, st. brygadier Piotr Piątkowski. 
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Państwowej Straży Pożar-
nej zgłasza kandydaturę 
staroście, który ją akcep-
tuje lub nie. W przypadku 
negatywnej opinii staro-
sty procedura jest powta-
rzana jeszcze raz. Jeśli  
i wtedy starosta zakwestio-
nuje kandydata, nowego 
komendanta mianuje ko-
mendant wojewódzki. My-
ślę, że w tym przypadku 
nie  będzie takich kontro-
wersji, ale poczekajmy na 
ostateczne decyzje.

Chciałam jeszcze wró-

cić do systemu służby. 
Wspomniał pan o 24-go-

dzinnych zmianach. To 
bardzo wyczerpujące.
Owszem, dlatego po takiej 
zmianie strażak ma 48 go-
dzin wolnego na odpoczy-
nek i regenerację. 

Pół biedy jeśli nic groź-

nego się nie wydarzy, 
ale bywają przecież takie 
dni, kiedy jest kilka wy-

jazdów.
Taka służba. 

Ale nie wszyscy w ko-

mendzie pracują w sys-

temie zmianowym. 
Drugi system od godz. 7.30 
do 15.30 dotyczy admini-
stracji. 

I pana również?
Ja i mój zastępca pracujemy 
w takim systemie, z tym że 
obowiązują nas dyżury do-
mowe. Przyjmujemy wte-
dy meldunki o wszystkich 
zdarzeniach, a do tych po-
ważniejszych przyjeżdża-
my i kierujemy akcją.

Czy jakąś sytuację zapa-

miętał pan szczególnie?
Nie chcę wymieniać kon-
kretnych przykładów, ale 
najtrudniejsze są zawsze 
zdarzenia, w których mamy 
do czynienia ze śmiercią. 
A jeśli jeszcze ofiarami są 
dzieci, wtedy jest bardzo 
trudno. Czasem przez dłu-
gi czas nie można zapo-
mnieć o tym, co się stało.  
I zawsze pozostają wąt-
pliwości, czy zrobiliśmy 
wszystko, co było w naszej 
mocy.

Czy w takich przypad-

kach strażacy mogą li-
czyć na wsparcie psy-

chologa, terapeuty, 
który pomoże uporać 

się z traumą?
Komenda Wojewódzka PSP 
zatrudnia takich specjali-
stów i jeśli tylko jest potrze-
ba, przyjeżdżają także do 
nas. Mieliśmy sytuacje, kie-
dy pomoc psychologiczna 
była nam bardzo potrzebna.

Wróćmy do pana decy-

zji o przejściu na emery-

turę. Od 1 lutego będzie 
pan miał dużo więcej 
czasu niż obecnie. Czym 
pan go wypełni?
Mam duże zaległości w 
lekturach. Myślę tu o 
książkach dotyczących hi-
storii, a historii pożarnic-
twa szczególnie, ale także 
z zakresu motoryzacji. Nie 
pogardzę również dobrą 
książką przygodową czy 
kryminałem.

No i jest pan szczęśli-
wym posiadaczem za-

bytkowego „garbusa”. 
To też wyzwanie.
Rzeczywiście, czasami na 
ulicach Sochaczewa moż-
na zobaczyć białego vw 
1300 z 1973 r., a więc już 
50-letniego, który ma swo-
je wymagania. A że zawsze 
interesowałem się motory-
zacją, myślę, że będę miał 
więcej czasu na zgłębianie 
tej dziedziny i dopieszcza-
nie mojego „zabytku”.

Życzę więc dużo czasu 
na realizację pana pasji, 
żałując jednocześnie, 
że rozstaje się pan z na-

szym miastem.
Dziękuję za te życzenia, a 
ja zawsze będę miło wspo-
minał lata spędzone w So-
chaczewie,   bo   spotka-
łem tu życzliwych ludzi, 
zarówno wśród straża-
ków PSP i OSP, pracowni-
ków komendy, jak i wśród 
samorządowców,   miesz-
kańców miasta i powia-
tu.  Dziękuję, że zostałem 
przyjęty po partnersku i za 
partnerską współpracę na 
co dzień.  Życzę wszystkim 
mieszkańcom powiatu so-
chaczewskiego, aby nigdy 
nie musieli korzystać z po-
mocy strażaków, a nawet 
gdyby taka potrzeba zaist-
niała, to niech ta pomoc 
zostanie udzielona szybko 
i profesjonalnie, tak jak to 
sochaczewscy strażacy ro-
bią do tej pory. 

Rozmawiała  
Jolanta Śmielak-Sosnowska

Sebastian Stępień

W raporcie z pracy monitorin-
gu wyróżnionych zostało kil-
ka kategorii incydentów. Ich 
ogólna liczba wzrosła do sto 
dziewięćdziesięciu trzech wo-
bec dziewięćdziesięciu pięciu 
rok wcześniej. To jednak mniej 
niż w 2020 roku, kiedy moni-
troing odnoitował dwieście 
dwadzieścia sześć nagannych 
zachowań. Do trzydziestu je-
den wobec dwudziestu czte-
rech w 2021 roku wzrosła licz-
ba zdarzeń w kategorii „picie w 
miejscu publicznym”. Wzrosła 
też liczba wykroczeń i kolizji 
w ruchu drogowym, było ich 
trzydzieści względem jedynie 
dziewięciu rok wcześniej. Nie-
znacznie wzrosła liczba przy-
padków niszczenia mienia. 
Monitoring zanotował jede-
naście takich przypadków w 
2022 roku a w 2021 dziewięć.

Najwięcej, trzydzieści sie-
dem wykroczeń i przestępstw, 
zarejestrowała kamera zamon-
towana przy skrzyżowaniu ul. 
Traugutta i Reymonta. Najspo-
kojniej w ubiegłym roku było 
przy skrzyżowaniu 15-Sierpnia 
i Łuszczewskich. Ustawiona 
tam kamera odnotowała zale-
dwie jedno zdarzenie.

System kamer monitorin-
gu nie jest w stanie wychwy-

cić   wszystkich   niebezpiecz-
nych zajść, dlatego mieszkańcy 
mogą   zgłaszać   problemy 
dzwoniąc do dyżurnego mia-
sta. Numer 862-36-82 działa 
całodobowo, przez siedem dni 
w tygodniu. Z corocznych ra-
portów centrum monitorin-
gu można wywnioskować, że 
znacząco wzrosła świadomość 
społeczna i troska o wspól-
ny majątek. Kiedy telefon był 
wdrażany, przez pierwsze lata 
dzwonił maksymalnie sześć-
dziesiąt razy w roku. W 2021 
takich interwencji odnoto-
wano sto sześćdziesiąt pięć a 
w minionym - sto dziewięć. 

Najczęściej, bo dwadzieścia 
trzy razy dotyczyły one błą-
kających się psów, znacznie 
rzadziej awarii oświetlenia 
ulicznego i sieci wodnokana-
lizacyjnej. Zgłaszano też np. 
uszkodzone urządzenia na 
placach zabaw, połamane zna-
ki drogowe, niedomknięte 
studzienki kanalizacyjne. W 
przypadku każdego zgłosze-
nia dyżurny powiadomił od-
powiednie służby ratownicze 
lub przekazał sprawę do odpo-
wiednich wydziałów i refera-
tów urzędu miejskiego.

W sochaczewskim mo-
nitoringu zaszły w 2022 roku 

pewne zmiany. W systemie 
znalazły się cztery nowe ka-
mery (dwie obrotowe i dwie 
stacjonarne),   które   objęły 
podglądem wzgórze zam-
kowe, podzamcze i bulwary 
spacerowe. 

Warto też przypomnieć, 
że od chwili oddania do 
użytku amfiteatru, obiekt i 
jego otoczenie monitoruje 
drugi miejski system złożo-
ny z dwudziestu kamer, obej-
mujący teren przystani kaja-
kowej, plaży i bulwarów nad 
Bzurą, ul. Podzamcze z par-
kiem, ul. Moniuszki oraz 
sam amfiteatr.

To niestety kolejny przykład, jak niektórzy traktują nasz wspólny, miejski majątek. W środku 

nocy ktoś bardzo poważnie uszkodził wiatę na przystanku w Trojanowie. Wybito trzy szyby. 

Sprawę ZKM zgłosił na policję w nadziei, że tak jak poprzednie tego typu zdarzenia, także tym 

razem uda się ustalić sprawcę. Producent wiaty oszacował koszty naprawy na ok. 6.000 zł.

Rok okiem kamer 
miejskiego monitoringu
W minionym roku kamery sochaczewskiego monitoringu zarejestrowały blisko dwieście 
nagannych zdarzeń. W 2021 było ich niespełna sto, czyli blisko dwa razy mniej, należy 
jednak pamiętać, że 2021 rok stał pod znakiem pandemicznych obostrzeń. Zmniejszyła się 
za to liczba zgłoszeń na działający w urzędzie miasta telefon alarmowy.

Miesięcznik edukacyjny „Per-
spektywy” opublikował wyniki 
25. edycji rankingu szkół śred-
nich. wśród sochaczewskich 
liceów najwyżej uplasowało się 
LO im. F. Chopina, a wśród tech-
ników ZS im. j. Iwaszkiewicza.  

W 25. rankingu znalazło się 
1360 spośród 2200 liceów 
ogólnokształcących   w   kra-
ju oraz 1185 z 1745 techników, 
które spełniły kryteria wej-
ścia do zestawienia. W przy-
padku liceów były to: wyniki 
matury z przedmiotów obo-
wiązkowych, wyniki matury 

z przedmiotów dodatkowych 
oraz sukcesy uczniów w olim-
piadach. Natomiast w ocenie 
techników brano pod uwagę: 
sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych,   przedmio-
tów dodatkowych oraz wyniki 
egzaminu zawodowego.

W gronie liceów najlepsze 
miejsce w powiecie zajęło LO 
im. Fryderyka Chopina. Pla-
cówka w krajowym zestawie-
niu uplasowała się na 310 po-
zycji a w wojewódzkim na 82. 
To awans względem ubiegłe-
go roku, kiedy to „Chopin” był 

na 380. pozycji w kraju i 89. na 
Mazowszu. Tym samym LO 
zachowało „Srebrną Tarczę 
Perspektyw”. Ponadto wśród 
liceów w rankingu wojewódz-
kim na 233 miejscu uplaso-
wało się liceum ZSCKP, 252. 
lokatę zajęło liceum w ZSRC-
KU. W rankingu zabrakło na-
tomiast, zajmującego wysokie 
miejsca w corocznych zesta-
wieniach, LO Sióstr Niepo-
kalanek w Szymanowie, gdyż 
egzamin dojrzałości zdawa-
ło tam tylko 11 abiturientek, a 
minimum, by szkołę poddać 
ocenie, to 12 uczniów. 

Pozycję najlepszego w po-
wiecie utrzymało technikum 
ZS im. J. Iwaszkiewicza. W 
najnowszym rankingu zaję-
ło 29. miejsce na Mazowszu i 
195. w Polsce. To jednak spa-
dek względem ubiegłorocz-
nego zestawienia, w którym 
„Iwaszkiewicz” był 18. w wo-
jewództwie i 97. w kraju. Dalej 
w wojewódzkim zestawieniu 
techników znalazły się m.in.: 
„Ogrodnik” – 70. miejsce, 
„Osiemdziesiątka” – 99. oraz 
technikum Zespołu Szkół w 
Teresinie – 138 miejsce. 

(mf)

Nasze szkoły w rankingu
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Sebastian Stępień

Jak pamiętają starsi miesz-
kańcy, wcześniej w tym lo-
kalu przez dziesięciolecia 
mieścił się zakład fryzjer-
ski. - Mój mąż odziedziczył 
właściwie cały interes po 
świętej pamięci panu Mal-
czyku – opowiada Danu-
ta Warzecha. – Pracował u 
niego, a ten bardzo go ko-
chał, bo nie miał swoich 
dzieci. Odkąd pamiętam, 
traktował go jak syna. 

Danuta   Warzecha   z 
handlem związana 
była całe zawodowe 

życie. Najpierw pracowała w 
„Społem” w Chodakowie, 
potem przeniosła się do PSS 
przy Warszawskiej. Tak aż 
do momentu, kiedy po ślu-
bie urodziła pierwsze dziec-
ko. Potem po dziesięciu la-
tach drugie, a kiedy je też 
odchowała, jak sama mówi, 
zaczęła się rozglądać za ja-
kimś zajęciem. 

- Mąż poradził mi, że-
bym przejęła lokal po jego 
zakładzie fryzjerskim - 
opowiada. - „Weź sobie 
przód, ja sobie wezmę tył. 
Będziemy sobie tutaj ra-
zem pracować”. I tak od 32 
lat prowadzę tu sklep. Tak 
sobie stoję za ladą, a ludzie 
przychodzą i wychodzą 
(śmiech). Mamy bardzo do-
brych klientów, miłych i 
sympatycznych. Ja też przez 
całe życie się staram, żeby 
żadnego nie urazić i żeby 
się na mnie nikt źle nie pa-
trzył. Teraz przychodzi taki 
moment, że trzeba odpo-
cząć. 

Od samego począt-
ku za zaopatrzenie 
sklepu odpowiadał 

Stanisław Furtak. Nie było 
to jego jedyne zajęcie, ale 
dawał radę.

- Przez pierwsze 20 lat 
ciągnąłem właściwie dwa 
etaty – opowiada. - Do 2010 
na kolei, na sieciowym, na 
tak zwane „turnusy”, czyli 
zmiany. Po nocce miałem 48 
godzin wolnego, po dziennej 
zmianie 24 godziny. To był 
czas, żeby zajmować się jesz-

cze jedną pracą. W latach 90. 
towaru trzeba było szukać. 
Brakowało wyspecjalizowa-
nych hurtowni. Czasem ob-
dzwaniało się za jakąś czę-
ścią całe Mazowsze. Teraz to 
hurtownie dzwonią do nas, 
czy nie chcielibyśmy czegoś 
od nich wziąć.

Jak opowiadają właści-
ciele, na początku towaru 
na półkach było niewiele, 
bo klienci jeszcze nie wie-
dzieli, co sklep może zaofe-
rować.  

- Ale z czasem, jak 
się przyzwyczaili, to do-
kładaliśmy nowy asorty-
ment. Zaczynaliśmy od 
części zamiennych do pra-
lek. Po jakimś czasie zaczę-
ła się moda na jednorazo-
we worki do odkurzaczy. 
Na początku ciężko je było 
zdobyć i sprzedawaliśmy 
je na sztuki. Wtedy jesz-
cze na rynku były dwa czy 
trzy rodzaje worków, któ-
re pasowały właściwie do 
wszystkich   odkurzaczy. 
Później zrobiło się tak, że 
każdy producent ma inny 
worek, a czasem nawet 
każdy model odkurzacza - 

wspomina pani Danuta. 

W latach 90. i jesz-
cze na począt-
ku obecnego 

tysiąclecia sklep nie mógł 
narzekać na brak klien-
tów, bo ludzie przychodzi-
li po części do wszystkiego. 
Teraz kupują przez Inter-
net, a jeśli ktoś się do nich 
zgłasza, to najczęściej po 
bardzo rzadko spotykane 
części. Ale niestety bywa-
ją także nierzetelni klienci. 

- Mieliśmy takie przy-
padki, że ludzie prosili o za-
mówienie jakiegoś elementu, 
którego nie było w sklepie, 
obiecywali, że przyjdą po od-
biór i się więcej nie pokazy-
wali – mówi Stanisław Fur-
tak. - Po takich klientach 
mamy np. grzałki do rzad-
kich modeli pralek, które 
leżą już 15 lat. A 15 lat temu 
one kosztowały 55 zł, wtedy 
dużo pieniędzy. Ta część leży 
już przeszło dwa lata – opo-
wiada pan Stanisław i wska-
zuje rodzaj powyginanej rur-
ki z zaworem. - Klient wpadł, 
mówił: proszę szybko zamó-
wić, bo mi pilno i… nigdy się 
już po to nie zjawił. Tu z ko-

lei mamy półki do lodówki 
Beko, rzadki model. Klientka 
prosiła szybko zamówić, że 
na pewno weźmie. To zamó-
wiliśmy. Pani potem przy-
chodzi, ogląda, podobają się, 
pyta ile za te półki. 50 zł. A 
nie, za tyle to nie wezmę i po-
szła. Półki czekają na klienta 
już ponad trzy lata.

Je d na k    w ł a ś c ic ie le , 
przyzwyczajeni do do-
brej koniunktury, nie 

odmawiali sprowadzenia 
części do najbardziej ni-
szowych sprzętów. Teraz 
brzmi to niewiarygodnie, 
ale kiedyś urządzenia na-
prawiało się dopóki cał-
kiem nie odmówiły posłu-
szeństwa.

- W czasach, gdy na ryn-
ku królowały pralki Polar i 
Luna, mieliśmy klientów na 
całe silniki do nich – mówi 
Stanisław Furtak. - Ludzie 
brali też całe obudowy. To 
były tak dobre sprzęty, że każ-
demu żal było wyrzucić. I na-
prawa była opłacalna. A te-
raz naprawa pralki kosztuje 
600 zł, a nowa - 1000 zł, no to 
komu się chce z tym bawić? 
Ta pralka za 1000 zł pew-

nie długo nie popierze, to po 
dwóch latach kupi się kolej-
ną. Kiedyś było też więcej fa-
chowców, którzy naprawia-
li sprzęt. Przychodzili do nas 
po części. W szczytowym 
momencie mieliśmy ponad 
1000 pozycji w asortymencie. 
Części nawet do młynków do 
kawy i tego rodzaju drobiazgi.  

- Przez pewien czas 
mieliśmy dobrą współ-
pracę z panem, który na-
prawiał właściwie każde 
domowe agd – dodaje Da-
nuta Warzecha. - Prowa-
dził warsztat tu, na zaple-
czu, gdzie wcześniej mój 
mąż miał zakład fryzjer-
ski. To był bardzo dobry 
układ, bo jego klienci na-
bywali części do naprawy 
u nas, na miejscu. Nieste-
ty potem zapadł na zdro-
wiu i zrezygnował z dzia-
łalności. 

Z każdym rokiem było 
coraz gorzej. Niektó-
re części na wystawie 

zalegają kilka lat: grzałki 
do różnych modeli pralek, 
do term, podgięte, proste, 
szczotki do silników, długa 
grzałka do podgrzewania 

wody w wannie, która kie-
dyś dobrze się sprzedawała.

- Teraz to może zejdzie 
sitko do maszynki do mię-
sa, ale też coraz gorzej. Lu-
dzie chyba już stary sprzęt 
wymienili na nowy. A na 
woreczkach do odkurzaczy 
i podobnych pierdółkach, to 
się pan nie utrzymasz – na-
rzeka Stanisław Furtak. - 
Tym bardziej, że nie mamy 
serca zrobić wyższych marż. 
Proszę pana, to pudełko wor-
ków w jednym z elektromar-
ketów w Sochaczewie kosz-
towało 39.99 zł, u nas 14.90. 
W innym wężyki do prze-
lewania 29 zł. U nas 10 zł. 
Handel powinien być zdro-
wy. Uczciwa marża dla mnie 
kończy się przy 30%. 200% 
to jest kradzież w biały dzień. 
Myślę, że dzięki takiemu po-
dejściu mieliśmy klientów. 
Ale na drobnych rzeczach 
nie da się utrzymać interesu. 

Dlatego po 32 latach 
działalności właści-
ciele Sklepu Prze-

mysłowego Warzecha i Fur-
tak zdecydowali się przejść 
na zasłużony odpoczynek. 

- Zajmę się hodowlą 
pszczół – zapowiada pan 
Stanisław. - Zacząłem w 
zeszłym roku. Już mam 
trzy rodziny pszczele. Mio-
du miałem dwa litry w tym 
roku. Jest zabawa (śmiech). 
Trochę na rybki, trochę 
pszczółki i mam co robić. 

Zamknięcia  interesu 
bardziej żałuje pani Wa-
rzecha. - Trochę szkoda, 
że muszę odejść. Człowiek 
wrósł w to miejsce. Wrósł 
z nogami i z rękoma. Bę-
dzie na pewno trudno. Na 
pocieszenie powiem, że je-
stem po wstępnych rozmo-
wach z sąsiadem, tym co 
ma ciastkarnię. Lokaliza-
cja jest dobra. Podpowia-
dam mu, żeby podnajął ode 
mnie lokal, ustawił stoli-
ki z parasolkami i sprzeda-
wał desery. Na pewno w se-
zonie miałby bardzo dobry 
ruch. Sąsiad pomaszero-
wał uzgadniać z żoną, więc 
jeszcze nie wiem, czy coś z 
tego będzie. 

Był taki sklep z częściami
W sklepie przemysłowym Danuty Warzechy i Stanisława Furtaka przy ul. 1 Maja od przeszło 30 lat można było zdobyć 
części zamienne do najbardziej nawet niszowych sprzętów agd. Z końcem ubiegłego roku to kultowe miejsce zniknęło  
z handlowej mapy Sochaczewa. Tuż przed zamknięciem udało nam się porozmawiać z właścicielami.
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Maciej Frankowski

Wcześniej, we wtorek 17 
stycznia, w Szkole Podsta-
wowej nr 2 trwały prze-
słuchania. Do piątej edy-
cji konkursu zgłosiło się 
blisko 110 wykonawców. 
Uczestników podzielono 
na cztery kategorie wieko-
we. Zaśpiewały dzieci ze 
szkół i przedszkoli z całego 
powiatu sochaczewskiego. 

Dzieci oceniało jury w 
składzie: przewodnicząca 
Jolanta Kawczyńska – kie-
rownik Sekcji Integracji 
Klubu Nauczyciela i Pio-
senki Estradowej w SCK, 
instruktor wokalny i te-
atralny; Katarzyna Orliń-
ska – kierownik Referatu 
Kultury i Turystyki Urzę-
du Miejskiego w Sochacze-
wie, nauczyciel Państwo-
wej Szkoły Muzycznej oraz 
Dariusz Kosiński – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 
2, nauczyciel muzyki. Ko-
ordynatorem konkursu 
była Katarzyna Proch.

Ostatecznie jurorzy na-
grodzili i wyróżnili 38 wy-
konawców. Podczas fina-
łu w kramnicach wystąpili 
laureaci pierwszych miejsc 
w poszczególnych   katego-
riach wiekowych: Nadia 
Czubacka, Dorota Stefań-
ska, Maria Kochanowska 
oraz zwyciężczyni naj-
młodszej grupy wiekowej 
Kalina Stachowska, która 
otrzymała od organizato-
rów również nagrodę spe-
cjalną. Podziękowania i 
upominki otrzymali także 

partnerzy i sponsorzy kon-
kursu. 

N a g r o d y    w r ę c z a l i 
m.in.: zastępca burmistrza 
Marek Fergiński, dyrek-
tor biura poselskiego Ma-
cieja Małeckiego – Michał 
Orliński, sekretarz mia-
sta Joanna Niewiadom-

ska-Kocik oraz dyrektor 
Miejskiego Zespołu Eko-
nomiczno-Administrcyj-
nego – Danuta Szewczyk-
-Kozłowska.

Ponadto podsumowa-
nie wydarzenia w kram-
nicach uświetniły występy 
wokalne grupy nauczycie-

lek ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, maluchy z Miejskie-
go Przedszkola nr 4 za-
śpiewały „Gwiazdkę z nie-
ba” a na zakończenie krótki 
koncert dała Sochaczew-
ska Orkiestra Dęta pod kie-
rownictwem Justyny Piąt-
kowskiej-Duraj. 

To był fascynujący rok - 
mówią bywalcy Klubu Se-
nior+ działającego w Cen-
trum Usług Społecznych. 
11   stycznia   obchodzili 
pierwszą rocznicę istnie-
nia placówki.

Klub Senior+ to jedna z 
form działalności CUS. 
Otwarto go rok temu w 
oparciu o dotację rządową. 
Zaadaptowano kilka po-
mieszczeń w dolnym par-
terze budynku, wyposażo-
no je w meble i niezbędny 
sprzęt, zyskując w ten spo-
sób salę do zajęć stoliko-
wych, salę do ćwiczeń, 
kuchnię,   pomieszczenie 
komputerowe, toalety oraz 
salonik z fotelami (także 
do masażu), biblioteką i te-
lewizorem. 

O   wystrój   pomiesz-
czeń zadbali sami uczestni-
cy oraz opiekunowie klubu, 
dzięki czemu zyskały one 
przytulny i niepowtarzalny 
charakter. 20 klubowiczów 
to ludzie o różnych talen-
tach - śpiewają, robią wy-
pieki, zajmują się rękodzie-
łem, organizują wycieczki, 
interesują się kinem i te-
atrem. A teraz będą jeszcze 
mogli szyć, bo w prezencie 
od władz miasta otrzymali 
maszynę do szycia.

Wiceburmistrz   Ma-
rek Fergiński oraz naczel-
nik Joanna Kamińska, któ-
rzy wręczali upominek, nie 
szczędzili pochwał i życzeń 
pod   adresem   seniorów 
zgromadzonych na jubile-
uszowym spotkaniu. Ci z 
kolei zaprezentowali napi-
saną na tę okoliczność pio-
senkę, w której wychwalali 
uroki klubowego życia. 

Był także tort, lamp-
ka szampana i tradycyj-
ne „Sto lat” zaintonowa-
ne przez wiceburmistrza. 
A później długie rozmo-
wy przy kawie i domowych 
wypiekach, oglądanie bo-
gato ilustrowanej kroniki 
i zapowiedzi kolejnych wy-
darzeń. 

Jak widać idea Senior+ 
świetnie się sprawdza. By-
walcy spotykają się w dni 
powszednie o godz. 15, 
świetnie się ze sobą czu-
ją i zawsze mają co robić. 
Placówka może przyjąć 20 
osób, więc inni chętni mu-
szą czekać, aż zwolni się 
miejsce. To także dowód 
na to, jakim powodzeniem 
cieszy się Klub Senior+, 
który w planach ma kolej-
ne ciekawe projekty. Bę-
dziemy je śledzić i relacjo-
nować.

Jolanta Sosnowska

Jam jest dudka
„Przybieżeli do Betlejem”, „Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha”, „Śpij maluszku” i wiele innych 
bożonarodzeniowych utworów zaśpiewali i zagrali uczestnicy V Powiatowego Konkursu „Jam jest dudka”. 
W piątek 20 stycznia w kramnicach miejskich odbył się finał konkursu połączony z koncertem laureatów.

Senior+ ma roczek

w ostatni weekend 21 i 22 
stycznia   obchodziliśmy 
Dzień Babci i Dziadka. To 
szczególne   wydarzenia, 
zwłaszcza dla tych naj-
młodszych. Odwiedziliśmy 
Miejskie Przedszkole nr 
3, aby zobaczyć, co dzieci 
przygotowały na tę okazję.

- Nie ukrywam, że jest to 
dla mnie szczególne świę-
to, bo sama jestem babcią 

– mówi dyrektor przed-
szkola nr 3, Krystyna 
Stańkowska. – W ostat-
nich dniach ciocie uczy-
ły naszych podopiecznych 
piosenek i wierszyków, 
aby pięknie zaprezento-
wały się przed babciami i 
dziadkami. Takie spotka-
nia zawsze przynoszą ze 
sobą wiele radości i wzru-
szeń – dodaje Krystyna 
Stańkowska. 

Wszystkie siedem grup 
działających w miejskiej 
„trójce” przygotowało spe-
cjalne programy dla swoich 
babć i dziadków. W czwar-
tek 19 stycznia do wspólne-
go świętowania zaprosiły 
nas najmłodsze przedszko-
laki, trzylatki z grupy „Ko-
ziołki”. Były śpiewy, tańce i 
zabawy z kolorową chustą. 
Był to też poniekąd dzień 
otwarty, w którym seniorzy 

mogli przez cały dzień być 
w przedszkolu i bawić się 
ze swoimi wnukami. Ma-
luchy mogły z kolei podzię-
kować swoim dziadkom za 
wszystko, co dla nich zro-
bili na swój własny, wyjąt-
kowy sposób. Za opiekę, za 
troskę, bezwarunkową mi-
łość, za wspólną zabawę i 
za przekazywaną każdego 
dnia wiedzę.

(mf)

Przedszkolaki dziękowały babciom i dziadkom

Wyniki V Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Jam jest dudka”
Przedszkola i klasy „0” 
I miejsce – Kalina Stachowska (Wesołe Tuptusie)
II miejsce – Marcelina Kuśmider (Miejskie Przedszkole nr 4)
III miejsca – Karolina Krzyżanowska (Miejskie Przedszkole nr 3), Lidia Bodal 
(Przedszkole im. św. Aniołów Stróżów)

Wyróżnienia: Anna Olkowicz (GOK Iłów), Rafał Piechucki (SP Wymysłów),  
Elena Feder (SP 2), Pola Pływaczewska (SP 6), Zuzanna Pytkowska (MP 4)

Klasy I-III szkół podstawowych
I miejsce – Maria Kochanowska (Szkoła Podstawowa nr 3)
II miejsce – Marcelina Miękus (Szkoła Podstawowa w Teresinie)
III miejsce – Gabriela Wałczuk (Szkoła Podstawowa nr 7)
Wyróżnienia: Julia Cichocka (GOK Iłów), Gabriela Roztropińska  
(SP Wyczółki), Irena Jakubowska (SP 2), Antoni Tomaszewski  
(GOK Iłów), Łucja Kołodziejak (SP Teresin)

Klasy IV-VI szkół podstawowych
I miejsce – Dorota Stefańska (Szkoła Podstawowa nr 1)
II miejsce – Julia Kołodziejak (Szkoła Podstawowa w Teresinie) 
III miejsce - Michalina Bodzak (Szkoła Podstawowa w Szymanowie),  
Alicja Markiewicz (Szkoła Podstawowa nr 4)

Wyróżnienia: Maria Pietrak (SP Teresin), Zuzanna Jabłońska (SP 7), Bartosz Winnicki 
(SP Kąty), Karolina Kośmider (SP 4), Łucja Niedzińska (SP Szymanów), Zofia 
Wojewoda (SP 3), Bartłomiej Pietrowski (SP 6), Wiktor Podkański (SP Szymanów)

Klasy VII-VIII szkół podstawowych
I miejsce - Nadia Czubacka (PSM w Sochaczewie)
II miejsce – Zofia Duplicka (Szkoła Podstawowa nr 2)
III miejsca – Amelia Starzyńska (Szkoła Podstawowa nr 3), Amelia Tomaszewska 
(GOK w Iłowie)

Wyróżnienia: Michalina Kochanowska (SP 3), Aleksandra Gorzelak (SP 3), Dominika 
Wolińska (SP Kąty), Marcelina Więsek (SP Teresin), Amelia Modrzewska (SP Teresin)
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Bullerbyn na ludowoKarnawałowe 
granie

W   m i n iony   piątek 
Dziec ięco-M łod zie ż o-
wy Zespół Pieśni i Tań-
ca Folklorek pokazał się w 
najwyższej formie. W bli-
sko półtoragodzinnym wi-
dowisku „Za kolędą wszy-
scy wraz - Gwiazdka w 
Bullerbyn” na scenie w sali 
koncertowej SCK w Bory-
szewie zaprezentowały się 
wszystkie grupy zespołu. 
Przedstawienie przeniosło 
nas w czasie i kolejny raz 
mogliśmy poczuć magię 
minionych świąt. 

Z małymi artystami z 
„Folklorka”, wystąpili go-
ścinnie reprezentanci Te-
atru z Dialogiem, Estra-
dy Dziecięcej Open Day 
Junior i Sceny Seniora, by 
wspólnie przybliżyć pol-
ską tradycję świąt Boże-
go Narodzenia. Na scenie 
pojawili się m.in. anioły, 
Herod i diabeł, którzy za-
inscenizowali   odwieczną 
walkę dobra ze złem. Było 
też wspólne ubieranie cho-
inki. Wszystko to w klima-
cie dobrze znanej, nie tylko 
dzieciom, książki „Dzieci z 
Bullerbyn” Astrid Lind-
gren. 

Głównym   motywem 
przedstawienia były ko-
lędy, które wraz z akom-
paniamentem skrzypiec 
i pianina (w wykonaniu 
Marty Wasilewskiej   i   Jo-
lanty Kawczyńskiej), nio-
sły się głośnym echem po 
sali widowiskowej.   „Folk-
lorek” kolejny raz zachwy-
cił widzów swoim wdzię-

kiem i muzykalnością. Do 
wspólnego   kolędowania 
chętnie włączała się pu-
bliczność. Oczywiście nie 
zabrakło też tańca. Wiru-
jąc na scenie w swoich ko-
lorowych strojach, zespół 
zaprezentował m.in. skocz-
ne polki, krakowiaki i obe-
rki. Pojawiły się także we-
sołe zabawy ludowe, takie 
jak „Owczareczek” i „Małe 
czerwone jabłuszko”. No-
wością były akcenty góral-
skie. „Łokarynki, fujarec-
ki” i „Wiązanka góralska” 
nagrodzone zostały bu-
rzą oklasków. Na koniec, 
Katarzyna Proch i Kinga 
Przybylska złożyły wszyst-
kim noworoczne życze-
nia w ludowym wydaniu. 
Do życzeń, w imieniu dy-
rektora Sochaczewskiego 
Centrum Kultury Artura 
Komorowskiego, dołączy-
ła się również kierownik 
impresariatu SCK – Mag-
dalena Franaszek-Niewia-
domska, dziękując jedno-
cześnie wszystkim za tak 
liczne przybycie.

Cały wieczór upłynął w 
duchu radości i dobrej za-
bawy, których niezmien-
nie dostarcza widzom so-
chaczewski   „Folklorek”. 
Na publiczność, która pod-

czas przedstawienia wy-
pełniła widownię do ostat-
niego miejsca, czekała w 
holu słodka niespodzian-
ka, przygotowana przez ro-
dziców.

Baśniowo, świątecznie i tanecznie upłynął wieczór 20 stycznia w Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie. 
Zespół „Folklorek”, przy wsparciu wokalno-teatralnych grup SCK, pokazał nam istotę świąt Bożego Narodzenia  

i zachęcił do wspólnego kolędowania.

11 lutego o godz.19.00 
w sali widowiskowej SCK 
przy ul. 15 Sierpnia 83 od-
będzie się koncert zespołu 
Not Big But Band. Zespół 
porusza się w wielu stylach 
- od charakterystycznej dla 
big-bandów muzyki jaz-
zowo-swingowej, poprzez 
pop, latino, funk, kończąc 
na mocniejszych brzmie-
niach. 

Podczas   karnawało-
wego koncertu, muzycy 

zabiorą nas w muzyczną 
podróż po znanych i lu-
bianych standardach   jaz-
zowych oraz motywach 
f i l m ow yc h .    Us ł y s z y-
my m.in. „In the mood”, 
„Autumn leaves” oraz 
motywy z takich filmów 
jak „Mission Impossible” 
oraz „Rocky”. 

Wstęp: 15 zł. Rezerwa-
cje miejsc telefonicznie pod 
numerem: 46/863-07-68.
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Hip-Hop z Mandaryną

Jeziorski w ZeDeKu

Nie wiem, jak brzmią Chóry 
Anielskie, ale takie porów-
nanie przyszło mi do głowy 
podczas niedzielnego kon-
certu Towarzystwa Śpiewa-
czego Ziemi Sochaczewskiej. 
warto było wybrać się w ten 
deszczowy wieczór 15 stycz-
nia do św. wawrzyńca, aby 
posłuchać kolęd i pastorałek 
w wykonaniu chóru.

Poziom,   jaki   prezentu-
je obecnie zespół, stawia go 
bardzo wysoko w muzycz-
nej hierarchii. Już pierw-
sza kolęda „Wśród nocnej 
ciszy”, rozpisana na cztery 
głosy, z partiami solowymi, 
była zapowiedzią wyjątko-
wego koncertu. Usłyszeli-

śmy zarówno te dobrze zna-
ne, jak i mniej popularne 
pieśni   bożonarodzeniowe 
sięgające XVI w., góralskie 
pastorałki i współczesne 
opracowania. 

Słowo o repertuarze przy-
gotowała jak zwykle prezes 
Towarzystwa, Daniela Cie-

ślak, przypominając opinię 
Jana Pawła II, że mało jest na-
rodów, które tak jak Polacy, 
wyśpiewały Boże Narodze-
nie. Na zakończenie chór oraz 
uczestnicy koncertu wspól-
nie wykonali „Bóg się rodzi”, 
co mocno wybrzmiało w mu-
rach świątyni.

Chórem   dyrygowała 
Ewa Szałapska, akompanio-
wała zaś Katarzyna Orliń-
ska.   Kilkudziesięcioosobo-
wy zespół przygotował także 
oprawę muzyczną wieczor-
nej mszy.

Podziękowania w imieniu 
słuchaczy, w tym wiceburmi-
strza Dariusza Dobrowolskie-
go, uczestniczącego w kon-
cercie, złożył proboszcz Piotr 
Żądło, a obecni pożegnali chór 
gromkimi brawami.

Za ufundowanie nowych 
garniturów dla męskiej czę-
ści chóru, Daniela Cieślak po-
dziękowała wiernemu sponso-
rowi zespołu - Grupie Aljeka 
Jerzego Kaczora.

(sos)

Daniel Wachowski

Niemal 1900 mieszkańców 
Sochaczewa ma od 75 do 
84 lat, a 770 osób powyżej 
85 lat. Niemal co czwarty 
sochaczewianin jest w wie-
ku poprodukcyjnym, czyli 
nabył prawa do emerytury 
i zakończył lub wkrótce za-
kończy aktywność zawo-
dową. Dane demograficzne 
wyraźnie wskazują, że po-
trzeby osób starszych, tro-
ska o ich zdrowie, aktyw-
ność, ciekawe wypełnienie 
wolnego czasu, stanie się 
jednym z podstawowych 
zadań samorządu w naj-
bliższych latach.

Z inicjatywą powołania 
w Sochaczewie Rady Se-
niorów wyszedł burmistrz 
Piotr Osiecki, który pod-
kreśla, że nikt lepiej nie 
zna potrzeb seniorów od 
nich samych, dlatego tak 
ważne jest wsłuchiwanie 
się w głos osób starszych. 
Zasady powoływania rady 
i jej działania opisano w 
uchwale przyjętej przez 
radnych jesienią ubiegłe-
go roku. Radni nie mieli 
wątpliwości, że organiza-
cja będzie wsparciem w re-

alizowaniu potrzeb i pro-
jektów skierowanych do 
tego środowiska. Wśród 
jej zadań wskazano: inte-
grację i aktywizację spo-
łeczną oraz obywatelską 
seniorów, upominanie się 
o ich prawa i zapobiega-
nie marginalizacji osób 
starszych, inicjowanie róż-
nych przedsięwzięć i im-
prez, zgodnie z potrzebami 
środowiska, współpracę z 
władzami miasta. Rada bę-
dzie organem społecznym.

Sochaczewska   Rada 
Seniorów zostanie powo-
łana przez burmistrza na 
trzyletnią kadencję. Ma 
liczyć do siedmiu człon-
ków. W jej skład wejdą 
przedstawiciele: Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, 
Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwa-
lidów, Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej, sto-
warzyszenia   „Włókien-
ko”, Klubu Senior+, Domu 
Kapłana Seniora oraz je-

den przedstawiciel innych 
podmiotów   działających 
na rzecz seniorów wybra-
ny na podstawie publicz-
nego ogłoszenia. I właśnie 
teraz trwa nabór kandy-
datów do obsadzenia tego 
ostatniego miejsca w ra-
dzie. 

Na zgłoszenia kandy-
datów jest czas do 24 stycz-
nia. Wzór karty zgłosze-
niowej można pobrać z 
Biuletynu Informacji Pu-
blicznej UM.  

Coraz bliżej powołania 
rady seniorów
Jeszcze tylko do 24 stycznia organizacje działające na rzecz osób starszych 
mogą zgłaszać swych kandydatów do Sochaczewskiej Rady Seniorów.

Kolędowanie na wysokim C

1 lutego w Sochaczewskim 
Centrum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83, odbędzie się dzień 
otwarty szkoły tańca Manda-
ryna Dance Studio, specjali-
zującej się w hip-hopie, który 
uznawany jest za jeden z naj-
bardziej wielowymiarowych 
stylów tańca. Zajęcia poprowa-
dzi Marta „Mandaryna” Wi-
śniewska – choreograf z 20-let-
nim doświadczeniem, sędzia 
dwóch federacji tanecznych: 
World Artistic Dance Federa-
tion oraz International Dance 
Organisation – Polski Zwią-
zek Tańca. Założycielka szkoły 
tańca MDS Mandaryna Dan-
ce Studio, której wychowanko-
wie to wielokrotni mistrzowie 
Polski, Europy i świata. 

Zajęcia w Szkole tań-
ca MDS pozwalają uczestni-
kom zdobyć nowe umiejętno-
ści, doskonalić swój warsztat, 
kształtować taneczną pasję. 
Wysoką klasę taneczną pod-

opiecznych Mandaryna Dan-
ce Studio potwierdzają nie 
tylko liczne mistrzowskie ty-
tuły zdobywane na zawodach. 
Tancerze MDS biorą także 
udział w wielu przedsięwzię-
ciach, takich jak programy te-
lewizyjne, koncerty, teledyski, 
sesje zdjęciowe czy przedsta-
wienia teatralne.

Darmowe zajęcia próbne 
z zakresu tańca hip-hop, od-
będą się w sali tanecznej SCK 
w Boryszewie, z podziałem na 
dwie grupy wiekowe:

17:00-17:30 – dzieci w wie-
ku 6-9 lat

17:45-18:15 – juniorzy (w 
wieku 10 lat+) i dorośli 

Zapisy   w   Sochaczew-
skim Centrum Kultury : tel. 
46/ 863-07-68 i w Mandaryna 
Dance Studio: tel. 661 195 667.

Docelowo zajęcia plano-
wane są co środę. Dzieci - w 
godz. 17.00-18.00, juniorzy i 
dorośli – w godz. 18.00-19.00.

Zapraszamy na wernisaż 
wystawy malarstwa „Portret/
Podobizna/Wizytówka” Ar-
tura Jeziorskiego. Otwarcie 
wystawy odbędzie się 2 lute-
go o godz. 12.00 w Galerii Ze-
DeK w SCK przy ul. 15 Sierp-
nia 83. 

Tematem wystawy jest 
współczesny portret umiesz-
czany w przestrzeni cyfrowej. 
Inspirując się daną postacią, 
a właściwie jej wizerunkiem 
cyfrowym zamieszczonym w 
mediach społecznościowych, 
artysta próbuje dotknąć tego, 
jak ludzie pragną być postrze-
gani w przestrzeni publicznej. 
Ta swego rodzaju autokreacja 
stała się punktem wyjścia do 
powstania portretów malar-
skich opartych na zamiesz-
czanch w internecie wizerun-
kach.

Artur Jeziorski – ur. w 
1976 roku, absolwent Akade-
mii Sztuk Pięknych w Pozna-
niu, gdzie studiował w latach 

1995-2000 w pracowni malar-
stwa sztalugowego prof. Wło-
dzimierza Dutkowiaka. W 
2000 roku otrzymał nagrodę 
Grażyny Kulczyk za najlepszą 
pracę dyplomową ASP. W tym 
samym roku miała miejsce 
wystawa prac artysty w Sta-
rym Browarze. Od 2021 roku 
współpracuje z Sochaczew-
skim Centrum Kultury, w któ-
rym prowadzi Pracownię Ma-
larstwa i Rzeźby Wytwórnia 
ART oraz pracownię CNC art.

Kurator wystawy: Marta 
Wasilewska.
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Takie rozwiązanie, zakła-
dające podział wypłat do-
tacji miejskich w dwóch 
transzach w ciągu roku, 
wypracowała Sochaczew-
ska Rada Sportu, która 
spotkała się 19 grudnia. W 
ramach ogłoszonej właśnie 
serii konkursów stowarzy-
szenia mogą uzyskać do-
finansowanie na zadania 
realizowane do 30 czerw-
ca 2023 roku. Konkursy 
na drugie półrocze ratusz 
ogłosi wiosną. 

Podobnie jak w po-
przednich naborach obo-
wiązuje podział ogólnej 
puli pieniędzy na trzy dys-
cypliny wiodące oraz po-
zostałe. Rada sportu po-
zytywnie   zaopiniowała 
następujący podział środ-
ków: rugby (195 tys. zł); 
piłka nożna (75 tys. zł); te-
nis stołowy (25 tys. zł); po-
zostałe dyscypliny - judo, 
pływanie,   koszykówka, 
sporty walki i inne (80 tys. 
zł). W przypadku klubów 
wielosekcyjnych, dofinan-
sowanie może być prze-
znaczone na jedną wska-
zaną przez wnioskodawcę 
dyscyplinę sportową. 

Kluby sportowe i UKS-y, 
chcące pozyskać dofinan-
sowanie, muszą sporzą-
dzić i złożyć wnioski z 

ofertami, za pomocą plat-
formy internetowej Wit-
kac.pl do piątku 27 stycz-
nia, do godz. 14.00. Po 
tym terminie komisja oce-
ni wnioski pod kątem for-
malnym. W następnym 
etapie oferty klubów zo-
staną rozpatrzone pod 
względem   mery torycz-
nym, ocenione według 
siedmiu kryteriów: po-

ziom sportowy klubu (0-
11 pkt.); liczba zawodni-
ków biorących udział w 
szkoleniu sportowym (0-6 
pkt.); zdolność do prawi-
dłowej realizacji zadania 
przez klub (0-5 pkt.); do-
tychczasowe wykorzysta-
nie przez wnioskodawcę 
środków publicznych po-
wierzonych z dotacji miej-
skich (0-5 pkt.); szkolenie, 

uczestnictwo we współ-
zawodnictwie oraz roz-
wój sportu wśród dzie-
ci i młodzieży (0-12 pkt.) 
oraz wśród dorosłych (0-
12 pkt.); organizacja przez 
klub imprez sportowych 
o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim i między-
narodowym (0-5 pkt.). 
Dotacje otrzymają te sto-
warzyszenia, które uzy-

skają nie mniej niż 35 z 
56 możliwych do zdobycia 
punktów. 

To tylko jedna z form po-
mocy udzielanej przez mia-
sto działającym na jego te-
renie klubom sportowym. 
Od lat biorące udział w kon-
kursach stowarzyszenia bez-
płatnie korzystają z obiektów 
sportowych zarządzanych 
przez MOSiR i szkoły, mają 

swobodny dostęp do pa-
tio i sali konferencyjnej w 
kramnicach miejskich. Naj-
lepsi sportowcy otrzymują 
również stypendia burmi-
strza miasta. Kluby sporto-
we i UKS-y co roku sięgają 
też po dofinansowanie z in-
nych ogłaszanych przez mia-
sto konkursów m.in. z za-
kresu   przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkoma-
nii, organizacji letniego wy-
poczynku czy ogólnodo-
stępnych dla mieszkańców 
wydarzeń sportowo-rekre-
acyjnych. Nabór wniosków 
do tych konkursów dla orga-
nizacji pozarządowych zo-
stanie ogłoszony w najbliż-
szych tygodniach. 

Ogłoszenia o konkur-
sach dostępne są w Biule-
tynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w 
Sochaczewie, w zakład-
ce „Konkursy – dotacje”. 
Szczegółowe informacje 
o warunkach konkursów 
oraz sposobie składania 
wniosków można uzyskać 
w Wydziale Sportu i Or-
ganizacji Pozarządowych 
UM, mieszczącym się w 
kramnicach miejskich – 
ul. 1 Maja, II piętro, pok. 
314. Tel: 46822535 w. 380, 
381, 382. E-mail: sport@
sochaczew.pl. 

Dotacje na pierwsze półrocze
Samorząd miejski ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w Sochaczewie. W pierwszym półroczu 2023 roku, 
działające w naszym mieście kluby sportowe i UKS-y, będą mogły pozyskać w sumie 375 tys. zł dofinansowania.

w dwa ostatnie weeken-
dy w chodakowskiej hali 
MOSiR rozegrano kolejne 
serie spotkań w ramach 
Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. Drużyna Volley 
Team Paprotnia umocniła 
się na pozycji lidera.

W sobotę 14 stycznia od-
były się mecze 10. kolejki. 
Dwa pierwsze starcia za-
kończyły się już po trzech 
setach – Piast Feliksów wy-
grał z Wyszogrodem, ekipa 
z Paprotni pokonała Spartę 
Szczytno. Najwięcej emo-
cji przyniosło ostatnie spo-
tkanie, które zakończyło 
się tie-breakiem. Socha-

czewski Volley pokonał 
w nim ostatecznie druży-
nę Szefy. Jak zacięty był to 
mecz, widać po wynikach. 
Trzeci set zakończył się 
grą na przewagi wynikiem 
33:31. Podobnie było w de-
cydującej partii, w której 
Volley wygrał 17:15.

W następnym tygo-
dniu, w sobotę 21 stycznia, 
rozegrano mecze zaległej 
VI kolejki. W pierwszym 
starciu Piast Feliksów nie 
dał szans sochaczewskiemu 
Volleyowi, którego ograł 
bez straty seta. W drugim 
spotkaniu drużyna z Pa-
protni pokonała ekipę z 
Wyszogrodu, ale potrzebo-

wała do tego aż pięciu par-
tii. W trzecim meczu Bie-
lice wygrały co prawda 

pierwszego seta z Szefami, 
lecz ostatecznie uległy ry-
walom 1:3. 

Do końca rundy zasad-
niczej 28. edycji Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej 
pozostały cztery kolejki. 
Półfinały siatkarze zagrają 
w pierwszy weekend mar-
ca, natomiast mecze o me-
dale odbędą się w dniach 
11 i 12 marca. Następna, 
11. kolejka, rozegrana zo-
stanie w niedzielę 29 stycz-
nia. Na parkiecie w cho-
dakowskiej hali zmierzą 
się: Volley Team Paprotnia 
z Piastem Feliksów, Wy-
szogród zagra z Bielicami, 
Szefy rywalizować będą ze 
Spartą Szczytno. W XI ko-
lejce odpoczną zawodnicy 
Volleya Sochaczew.

Wyniki X kolejki (14.01)
KS Piast Feliksów – Wyszogród 3:0  
(25:14, 25:18, 28:26)

MVP: Kacper Pawłowski (KS Piast Feliksów) 
GUKS Sparta Szczytno – Volley Team Paprotnia 0:3 
(23:25, 18:25, 22:25)

MVP: Karol Sapigórski (Volley Team Paprotnia) 
Volley Sochaczew – Szefy 3:2  
(23:25, 25:22, 33:31, 14:25, 17:15)

MVP: Maciej Kafarski (Volley Sochaczew)
Wyniki VI kolejki (21.01)
KS Piast Feliksów – Volley Sochaczew 3:0 
(25:20, 25:13, 25:14)

MVP: Wojciech Socha (KS Piast Feliksów)
Wyszogród – Volley Team Paprotnia 2:3 
(25:20, 18:25, 28:26, 22:25, 10:15)

MVP: Mariusz Konopka (Volley Team Paprotnia)
Bielice – Szefy 1:3  
(25:18, 10:25, 17:25, 20:25)

MVP:  Rafał Pałuba (Szefy)

Pozostały cztery kolejki do końca rundy 
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Opr. Maciej Frankowski

Na okres 13-24 lutego MOSiR 
przygotował w sumie kilkana-
ście propozycji do aktywnego 
spędzenia czasu w Sochacze-
wie podczas zimowej przerwy 
od zajęć w szkołach. Szczegó-
łowe informacje dotyczące po-
szczególnych wydarzeń za-
mieszczane będą na bieżąco 
na stronie internetowej mosir.
sochaczew.pl i profilu FB MO-
SiR Sochaczew. 

Zajęcia dla dzieci  
przy Kusocińskiego
Najmłodsi mieszkańcy znaj-
dą ciekawą ofertę w hali spor-
towej przy ul. Kusocińskiego. 
Zaplanowano tam w sumie 
dziewięć tematycznych spo-
tkań. Zajęcia będą się odby-
wać w godzinach od 10.00 do 
13.00. W poniedziałek 13 lu-
tego dzieciaki spotkają się z 
dziennikarzem radiowym i 
wspólnie przygotują audycję. 
Następnego dnia będą „walen-
tynki na sportowo”. W czwar-
tek 16 lutego pracownicy MO-
SiR przygotują gry i zabawy w 
tematyce Dzikiego Zachodu a 
w piątek będzie obchodzony 
Dzień Kota. 

Drugi tydzień ferii roz-
pocznie się poważnie, bo od 
„Dnia Kajdanek”. Dzieci spo-
tkają się z sochaczewskimi po-
licjantami, którzy opowiedzą 
im o bezpieczeństwie pod-
czas wypoczynku. Następne-
go dnia, we wtorek 21 lutego, 
zainteresowanych czeka nie-
typowa lekcja geografii. Pod-
czas zajęć „Palcem po mapie” 
będą gry i zabawy tematycz-
ne z różnych stron świata. Po-
nadto dzieci wykonają wspól-
nie m.in. chińskiego smoka! 
W środę (22.02) odbędzie się 
spotkanie z harcerzami, z ko-
lei propozycją na czwartek 
będą feryjne zawody w kap-
sle. Ostatnim punktem będzie 
piątkowy (24.02) Dzień Dino-
zaura. Tym razem w ramach 
zajęć dzieciaki będą robić wła-

sne wulkany, odwiedzi ich też 
żywy dinozaur.  

Turnieje sportowe
Starsza młodzież może wziąć 
udział w rywalizacji w wy-
branej przez siebie dyscyplinie 
sportowej. W środę 15 lutego 
rozegrane zostaną dwa tur-
nieje. W chodakowskiej hali 
o godz. 9.00. rozpocznie się 
turniej siatkówki szkół śred-

nich. Natomiast o godz. 10.00 
WKS MOSiR Sochaczew za-
prasza do obiektu przy ul. Ku-
socińskiego na feryjny turniej 
koszykówki. Działający przy 
ośrodku wielosekcyjny klub 
sportowy zaprasza też w sobo-
tę (18.02) do wzięcia udziału w 
feryjnym turnieju szachowym 
online.

Na początku drugiego ty-
godnia ferii w hali przy ul. 

Chopina zagrają piłkarze. W 
poniedziałek 20 lutego zmie-
rzą się drużyny ze szkół pod-
stawowych. Następnego dnia 
(21.02) zorganizowany zosta-
nie turniej piłki nożnej szkół 
średnich.

W pływalni  
i na lodowisku
MOSiR podczas ferii zimo-
wych oferuje również spe-
cjalne promocje w swoich 
obiektach. Dwa tego typu 
wydarzenia odbędą się na 
miejskim lodowisku. 14 lu-
tego, w Walentynki, w godzi-
nach 12.00-14.00 pary będą 
mogły wejść na taflę bezpłat-
nie. Z kolei w piątek 24 lute-
go będzie na ślizgawce kar-
nawałowa   maskarada.   W 
godzinach 12.00-14.00 prze-
brani łyżwiarze będą rów-
nież mogli korzystać z obiek-
tu za darmo. 

Podobne   promoc je 
będą obowiązywać w pły-
walni „Orka” 13 i 24 lute-
go. W godz. 12.00-14.00 
na basenie odbędą się dwie 
feryjne odsłony Festynu 
Wodnego. Ponadto każde-
go dnia prowadzone będą 
zajęcia w ramach feryjnej 
nauki i doskonalenia pły-
wania.

Sportowe ferie w mieście
Halowe turnieje w różnych dyscyplinach sportowych, specjalne wydarzania w 
pływalni i na lodowisku, tematyczne zajęcia dla dzieci. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji przedstawia swoją ofertę na nadchodzące ferie zimowe. 

Polska Federacja Scrabble 
oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zapraszają do 
udziału w II Mistrzostwach 
Sochaczewa w Scrabble. 
Dwudniowy turniej rozegra-
ny zostanie 4 i 5 lutego w hali 
sportowej przy ul. Chopina. 

Pierwsza edycja zawodów w 
naszym mieście odbyła się  
26-27 marca ubiegłego roku. 
Wzięło w niej udział sześć-
dziesięciu graczy z całej Pol-
ski. Zwycięzcą turnieju został 
Kamil Górka z Krakowa. Im-
preza przebiegła w świetnej at-
mosferze.

Tegoroczne zawody od-
będą się w tej samej formule. 
W dwa dni gracze rozegrają 

w sumie 13 rund systemem 
szwajcarskim (20 minut dla 
gracza na partię). Turniej 
rozpocznie się w sobotę o 
godz. 11.00. Pierwszy dzień 
zmagań zakończy się ok. 
godz. 19.00-20.00, po sied-
miu rundach. Następnego 
dnia, w niedzielę 5 lutego, 
zawodnicy powrócą do sto-
łów o godz. 9.00, aby roze-
grać sześć finałowych partii. 
Około godz. 15.00 zaplano-
wane jest rozdanie nagród i 
zakończenie turnieju. 

Udział w turnieju jest 
bezpłatny. Formularz zgło-
szeniowy oraz regulamin 
imprezy dostępne są na 
stronie internetowej: mosir.
sochaczew.pl.

Sochaczewski Klub Tenisa 
Stołowego, po zaciętym boju 
we wtorek 10 stycznia we 
wrocławiu, wygrał ligowe 
spotkanie z drużyną aktual-
nych mistrzyń Polski. 

W pierwszym pojedynku, 
który zakończył się dopiero 
po piątym secie, Katarzyna 
Węgrzyn wygrała z Zuzanną 
Wielgos. Do remisu dopro-
wadziła Irina Ciobanu, któ-
ra do zwycięstwa z Anną Wę-
grzyn potrzebowała czterech 
setów. Gospodynie wyszły na 
prowadzenie po trzeciej grze, 
w której Chinka Wu Xinxin 
ograła Ilonę Sztwiertnię bez 
straty seta. Ponownie do wy-
równania w meczu doprowa-
dziła Irina Ciobanu. Rumun-
ka wygrała w trzech partiach 
z Katarzyną Węgrzyn. Trze-
ci, zwycięski punkt dla socha-
czewskiego zespołu wywal-
czyła Zuzanna Wielgos. 

Warto podkreślić, że 
ostatnim razem SKTS wy-

grał we Wrocławiu w 2015 
roku. Tym bardziej jest to 
cenne zwycięstwo i bardzo 
ważne dwa punkty do ligowej 
tabeli. Dzięki nim drużyna 
SKTS umocniła się na pozy-
cji wicelidera Ekstraklasy Ko-
biet w Tenisie Stołowym. Na 
trzecim miejscu znajduje się 
właśnie ekipa wrocławskich 
akademiczek   z   czterema 
punktami straty do drużyny 
z naszego miasta.

Następne mecze SKTS 
rozegra 5 i 10 lutego na wy-
jazdach w Jastrzębiu Zdroju i 
Częstochowie.

KU AZS UE Wrocław – SKTS Sochaczew 2:3
Katarzyna Węgrzyn - Zuzanna Wielgos 3:2 
(6:11, 7:11, 11:6, 11:6, 11:7)

Anna Węgrzyn - Irina Ciobanu 1:3  
(4:11, 8:11, 11:9, 7:11)

Wu Xinxin - Ilona Sztwiertnia 3:0  
(11:5, 11:9, 11:6)

Katarzyna Węgrzyn - Irina Ciobanu 0:3 
(9:11, 6:11, 11:13)

Anna Węgrzyn - Zuzanna Wielgos 0:3  
(9:11, 6:11, 8:11)

Pokonały mistrzynie Polski

Turniej w układaniu słów
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B
abcia była osobą bardzo, bardzo starą i mieszkała 
w starym, może nawet starszym od niej domu. A 
chociaż była to już, jak niektórzy powiadali, wie-

kowa staruszka, to jej wnuczęta bardzo lubiły do swej 
babuni przyjeżdżać. Lubiły wypiekane przez babcię 
ciasteczka, a nade wszystko lubiły z babcią rozmawiać.

Babcia tak śmiesznie mówiła!  Któregoś dnia dzieci 
odwiedziły babcię na całe dwa dni! Och, jak było weso-
ło. Babcia zaczęła mówić... wierszem! A było to tak. (...)

- Bajeczka, bajeczka, dla twojego Jasieczka - mówi 
najmłodsze dziecię i wspina się na kolana babci z ulu-
bionym Miśkotkiem. 

Starsza siostra Ola wskakuje na kanapę i wyrywa podusz-
kę najstarszemu bratu, Erykowi. A Eryk przymyka oczy... Z 
zapartym tchem czekał na bajeczki z babcinej półeczki.  Bab-
cia dziś jednak wszystkie wnuki zaskakuje i wierszyki rymu-
je! Te na co dzień i od święta. A buzia Jasia taka uśmiechnięta. 
Ola z wypiekami słucha a Eryk telefon odkłada.

Jest w tych bajkach
I Mikołaj i bałwanki
I po śniegu suną sanki
Dzieci w okno spoglądają
Pierwszej gwiazdki wciąż czekają.
Gwiazdka z nieba zaświeciła
Do kolacji zaprosiła
Jest opłatek i kolęda
A choinka przystrojona
Przez dzieci już oblężona
Kusi blaskiem, prezentami
Od rodziny życzeniami
Ciekawymi bajeczkami.
Kończy wierszyk babcia, a stary zegar wybija godzi-

nę obiadową.
- Koniec bajeczek, zapraszam do stołu, zjemy obia-

dek pospołu...
- Babciu, a co będzie na obiadek - pyta już trochę 

zły na te wiersze Eryk.
- Najpierw będzie ciepła zupka, i dla wnusi, i dla 

wnusia.
- A deserek?! - woła Jasio. Na co babcia tak mu po-

wiada:
- Już robimy coś pysznego, smacznego i ciekawego. Kiwi, 

dwa banany dajcie, z pomarańczą wymieszajcie. To wszyst-
ko skropcie cytryną. Taki to deserek z „c”- witaminą!

Takie to babcine wierszyki towarzyszyły dzie-
ciom przy obiedzie. A potem? Potem Jaś uparł 
się, że koniecznie, ale to koniecznie musi z Ery-

kiem ulepić bałwana. Starszy brat westchnął i z lekkim 
ociąganiem zgodził się wyjść z bratem do ogrodu, gdzie 
drzewa i kwiaty otulone zimową pierzynką smacznie 
chrapały, czekając wiosny...

Tymczasem babcia z Olą zostały w cieplutkim domu 
i raźnie zabrały się do sprzątania po obiedzie.

- Babciu - poprosiła Ola - opowiedz mi jeszcze jed-
ną bajeczkę. Tylko już nie wierszem - szybko dodała.

- Dobrze, chodź, usiądziemy w pokoju z dużym 
oknem. Zobacz, co tam widzisz?

- Widzę dużo samochodów! Czasami też przecho-
dzą jacyś ludzie. Ale oni najczęściej podchodzą do sa-
mochodów i do nich wsiadają, babciu.

 - O, właśnie. To ja ci powiem, co ja dziś rano wi-
działam.

- A co, co?
- Widziałam człowieka. Szedł na parking. Nie do-

szedł jeszcze do drzwi swojego auta, a już czymś pstryk-
nął i drzwi mógł sobie otworzyć. Bez kluczyka!

- Oj babciu, to normalne...
- Wnusiu, wnusiu.... Jak ja byłam mała, o, taka jak 

ty teraz, to w naszym mieście było niedużo samocho-
dów i każdy kierowca miał kluczyk. I muszę ci powie-
dzieć, że tymi kluczykami się kierowcy chwalili. Jak 
jeden kuzyn przyjechał do mnie ze swoją żoną na wy-
kwintny obiad, to kluczyki od samochodu położył przy 
swoim talerzu na stole, na białym obrusie! Wyobrażasz 
sobie? A jeszcze niedawno, może z piętnaście lat temu, 
to goście tak właśnie kładli swoje komórki. Co za nie-
dorzeczność! 

- No coś ty babciu. A ja bym tak nie zrobiła.
- Bo ty nie masz kluczyków ani prawa jazdy. A jak 

ja byłam mała, to ludzie chodzili pieszo, na nogach albo 
jeździli na rowerach...

- A, to taka rekreacja.
- Ola, jaka rekreacja! Jeździli do pracy, na zakupy, 

do znajomych, do rodziny... Powiem ci jeszcze coś cie-
kawego. Nasze miasteczko było podzielone rzeką i był 
tylko jeden most. Jak było ciepło, to wszyscy zza rzeki 
przechodzili przez ten most, ale jak przychodziła zima, 
to dużo ludzi przechodziło przez rzekę po lodzie...

- Ojej, i nie wpadali do wody?
- Nie, bo mróz był duży, siarczysty i rzeka mocno 

zamarzała. Tak mocno, że nawet przejeżdżały po tym 
lodzie furmanki.

- Jakie furmanki? Karoce i powozy!
- Ola, co ty gadasz - zdenerwowała się babcia - Aż taka 

wiekowa to ja nie jestem! Jak byłam mała, miałam kilka 
lat, to już nie było powozów. Były wozy konne, takie fur-
manki i to one przejeżdżały w zimie przez rzekę. I to nimi 
przejeżdżali ludzie z tamtej strony rzeki, albo ludzie z po-
bliskich wsi. Bo po tej stronie, gdzie ja mieszkałam, były 
sklepy, dwa bazary. One były czynne tylko we wtorki i 
piątki. No, i był kościół po tej stronie, kino i szkoły...

- Dziwne to, że tu przyjeżdżali do sklepów. Prze-
cież mogli zrobić sobie zakupy w sklepach osiedlowych 
- zdziwiła się Ola.

- Wiesz, zakupy zaraz po wojnie, a później przez 
długie lata jeszcze to była bardzo męcząca czynność.

- Teraz też babciu. Jak jadę z mamą na zakupy, to się 
też męczę, bo często się nudzę.

- Nudzisz się?
- Tak, bo mama stoi przy jakieś półce i wybiera, i 

wybiera. I wybiera. A potem to, co wybrała wkłada do 
wózka, potem to wyjmuje, zamienia na coś innego, cza-

sem czyta etykietę... I tak kilka razy. Wreszcie, kiedy 
mamy cały wózek załadowany, to się ewakuujemy (tak 
mama mówi) i...

- O, teraz to i ja wiem! Teraz najgorszy punkt robie-
nia tych zakupów. Długo trzeba stać do kasy - wzdy-
cha babcia. 

- A potem wracamy do domu i mamy „wyładowy-
wanie” - tym razem wzdycha Ola.

- Gorącej herbaty i ciasteczek! - rzucił od drzwi 
Eryk, który właśnie wrócił z Jasiem do domu. Obaj cali 
mokrzy, ubłocone buty zostawili w korytarzu, a zaró-
żowione od mrozu poliki pocierali dłońmi. 

- Zi... Zimno... - dodał Eryk. - Bałwan ulepiony! Ma 
nawet szalik i czapeczkę.

- Żeby nie zmarzł! - dodaje Jasio i czeka na nagrodę od 
babci. Bo to już taki zwyczaj, że najpierw obiad, zabawa, a 
potem dzieci dostają słodycze. Pyszne babcine ciasta i cia-
steczka, a do tego ciepłe mleczko i herbatka z sokiem z malin. 

A gdy nocka już nastanie, ta złocista, ta srebrzysta 
- dom babci tonie w ciszy i tylko zegar cicho tyka. A 
w tej ciszy z latarkami, na pięterku pod grubymi pie-
rzynkami Eryk, Ola i Jaś szeptem rozmawiają. Szep-
tem, żeby babcia nie słyszała...

- Wiecie co, nasza babcia to ma chyba ze sto lat - 
szepcze Ola.

- A skąd wiesz? - Eryk jak zwykle musi zadać spraw-

dzające pytanie i denerwować siostrę.
- Bo jak spytałam babcię, ile ma lat, to mi tak dziw-

nie odpowiedziała.
- Jak? Jak? -  wtrącił się całkiem rozbudzony Jasio, 

któremu nie chciało się już spać. Jego maskotce Miśkot-
kowi też nie chciało się spać. Fruwał po sam sufit!

- Jasiek, przestań rzucać tym miśkiem. Babcia usły-
szy. A swoja drogą, ja wiem! Babcia jest tak stara jak So-
chacz i no, ten, Rysio! To oni opowiadali jej te wszyst-
kie historie o naszym miasteczku... - dodała Ola.

- Oj, trzymajcie mnie, zaraz wybuchnę głośnym 
śmiechem i babcia do nas przyleci - Eryk trzyma się 
za brzuch i zasłania sobie ręka buzię. Oczywiście, żeby 
nie wybuchnąć głośnym śmiechem.

- A dlaczego, przecież babcia tak opowiada o tych 
dawnych czasach, jakby tam żyła. Albo jakby słyszała 
to od kogoś, kto wtedy żył - swoje teorie wygłasza Ola. 
I przeciera oczy.

- Dobrze, dobrze. Ja wiem swoje, dzieciaczki - prze-
rywa jej Eryk. - Jutro o tym porozmawiamy. A teraz 
spać!

- I babcia nam opowie nowe bajeczki - mówi sen-
nym głosem Jaś i przytula Miśkotka. 

- Ho, ho. Tak, tak! Opowie bajeczki z babcinej pó-
łeczki... A jak ja będę taki stary... To też będę miał wła-
sną półkę z książkami... A wiem co mówię, bo jestem 
najstarszy.

Erykowi odpowiedziała cisza i słodkie chrapanie 
Oli.

- Ech, jak człowiek chce coś mądrego powiedzieć, 
to nikt go nie słucha - oburzył się Eryk i przewrócił 
na drugi bok tak, żeby nikt nie widział, jak tuli do snu 
swoją ulubiona maskotkę z dzieciństwa... - Ale babci, 
mądrej babci, każdy słucha!

To przedpremierowy fragment książki „Bajeczki z babcinej półeczki” 
przygotowywanej do druku przez Sochaczewskie Centrum Kultury.  

Jej autorkami są Anna Wolińska i Barbara Sobkowicz.  
O ilustracje zadbał Artur Jeziorski.

FRAGMENT KSIążKI SCK „BAjECZKI Z BABCINEj PółECZKI” 

Z WIZYTĄ U BABCI


