
Ruszyła 
procedura 500 +
Rozpoczął się nabór 
wniosków w ramach 
programu 500+ 
na pierwsze dziecko. 
Można też składać wnioski 
o 300 zł z „Dobrego startu”

                                              str. 2

10 mln na nowe 
autobusy
Miasto kupi pięć nowych 
autobusów Solaris. Trzy 
z nich będą posiadały napęd 
elektryczny                     str. 5

Psy tra� ą 
w dobre ręce
Odwiedziliśmy 
schronisko w Płocku, 
gdzie od września będą 
tra� ały bezdomne 
zwierzęta z Sochaczewa
                               str. 11

PSS ma 90 lat 
Z tej okazji, na uroczystej 
gali spotkali się spółdzielcy, 
pracownicy, współpracujący 
ze „Społem” przedsiębiorcy 
oraz samorządowcy 
                                    str. 17
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Absolutorium i wotum 
zaufania dla burmistrza

Biało-zielony jubileusz
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KS Bzura Chodakow 
obchodził 90 urodziny. 
27 czerwca w choda-
kowskim kinoteatrze 
odbyła się uroczysta 
gala. Dwa dni później, 
w sobotę, na stadionie 
przy ul. Chopina 
rozgrywane były 
mecze towarzyskie 
i zorganizowano piknik 
rodzinny Strona 23

15 lat Cameraty
Strona 3

Za nami jedna 
z najważniejszych w 
roku sesji rady miasta. 
W jej trakcie omówiono 
„Raport o stanie miasta” 
obejmujący cały 2018 
rok, a także sprawozda-
nie z wykonania ubie-
głorocznego budżetu. 
O jego realizacji pozy-
tywnie wypowiedziała 
się Regionalna Izba 
Obrachunkowa 
i wszystkie komisje 
stałe rady miasta. 
Z sesji 25 czerwca 
burmistrz wyszedł 
z wotum zaufania 
i absolutorium

Strona 13
Camerata Mazovia jest z nami już 15 lat. Z okazji pięknego 
jubileuszu zespół da w tym roku aż dziesięć koncertów. 
Najważniejszy z nich odbył się w niedzielę 30 czerwca
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WAŻNY TEMAT

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

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

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
ZUS 46 862-64-33
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 
46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 
46 862-99-27
Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 
46 862-23-02
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12
MPT Taxi 191-91
Taxi 
46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
MOSiR 
46 862-77-59
SCK 
46 863-07-68
MOPS 
46 863-14-81, 
46 863-14-82

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Zgodnie z rządowymi zapo-
wiedziami od 1 lipca świad-
czenie wychowawcze przy-
sługuje wszystkim dzieciom 
do 18. roku życia, bez wzglę-
du na dochody uzyskiwane 
przez rodzinę. Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej szacuje, że fi nan-
sowe wsparcie trafi  w sumie 
do 6,8 mln dzieci. W Socha-
czewie do 6,5 tys. dzieci.

Nowe świadczenie
W lipcu wniosek na świad-
czenie dla pierwszego 
dziecka można złożyć je-
dynie online za pośrednic-
twem kanałów bankowości 
elektronicznej, przez por-
tal Emp@tia oraz platformę 
usług elektronicznych ZUS.

- Najprościej zrobić to 
za pośrednictwem banku, 
w którym posiadamy kon-
to internetowe - mówi Jo-
lanta Peńsko zajmująca się 
świadczeniami wychowaw-
czymi w Wydziale Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdro-
wia UM. - Na stronie ban-
ku znajdziemy zakładkę 
„500+” a w niej wzór wnio-
sku, który należy wypełnić i 
wysłać. 

Od 1 sierpnia będzie-
my mogli to zrobić metodą 
tradycyjną - podczas wizy-
ty w urzędzie lub listownie. 
Druki „papierowe” pod ko-
niec lipca będą dostępne w 
pokoju nr 426 (III piętro) w 
urzędzie miejskim. Każdy 
rodzic, który złoży wniosek 
do końca września, ma usta-
wowo zagwarantowaną wy-

płatę świadczenia z wyrów-
naniem od lipca. 

W przypadku dzie-
ci nowo narodzonych obo-
wiązuje 3-miesięczny ter-
min złożenia wniosku, 
liczony od dnia narodzin. 
Jeśli w tym czasie doko-
namy formalności, otrzy-
mamy świadczenie 500+ z 
wyrównaniem od dnia na-
rodzin dziecka. Tu nastąpi-
ła korzystna zmiana, bo do-
tychczas rodzice mieli na to 
miesiąc.

Kontynuacja 500+
Rodzice, którzy korzystają 
już ze świadczenia wycho-
wawczego i chcą je przedłu-
żyć na kolejny okres, trwają-
cy od 1 października 2019 r. 
do 31 maja 2021 r., również 
składają wnioski. Podobnie 
jak w przypadku nowego 
świadczenia, można je zło-
żyć od 1 lipca online (przez 
portal Emp@tia, kanały 
bankowości elektronicznej 

lub przez portal PUE ZUS), 
a od 1 sierpnia drogą tra-
dycyjną, czyli osobiście w 
urzędzie miejskim lub za 
pośrednictwem poczty. 

Co istotne przyznanie 
500+ nie będzie wymagało 
wydawania i doręczania de-
cyzji administracyjnej. Jak 
informuje Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, rodzic wnioskujący 
o świadczenie wychowaw-
cze otrzyma, na adres e-ma-
il, informację o przyznaniu 
świadczenia. Jeśli nie poda 
we wniosku adresu poczty 
elektronicznej, taką infor-
mację będzie mógł odebrać 
osobiście. Nieodebranie in-
formacji nie będzie miało 
żadnego wpływu na wypła-
tę przyznanego świadcze-
nia. Natomiast jeśli urząd 
z jakichkolwiek względów 
odmówi wypłaty 500 +, na-
dal będą obowiązywały de-
cyzje administracyjne prze-
syłane pocztą.

Z informacji uzyska-
nych od Jolanty Peńsko wy-
nika, że ratusz spodziewa 
się w najbliższym czasie ok. 
4,5 tys. wniosków o przy-
znanie świadczenia wycho-
wawczego i przypomina, że 
rodzic składa jeden wniosek 
na wszystkie dzieci objęte 
świadczeniem. Jego wypła-
ta ma się odbywać sukce-
sywnie.

Dobry start
To kolejny program pomo-
cowy - 300 zł jednorazo-
wego wsparcia dla uczniów 
roz p o c z y n ają c yc h    rok 
szkolny. Rodziny otrzyma-
ją świadczenie bez wzglę-
du na dochód. Ministerstwo 
podaje, że program obejmie 
4,6 miliona uczniów w ca-
łym kraju. W Sochaczewie 
będzie to ok. 3,8 tys. dzieci.

Ś w i a d c z e n i e    „ D o -
bry start”, przeznaczo-
ne na wyprawkę szkolną, 
przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szko-
le, aż do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne, uczęsz-
czające do szkoły, otrzy-
mają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24. roku 
życia.

Aby otrzymać wspar-
cie, należy złożyć wniosek. 
Podobnie jak w przypadku 
500+ można to zrobić on-
line od 1 lipca przez portal 
Emp@tia lub przez banko-
wość elektroniczną oraz od 
1 sierpnia także drogą tra-
dycyjną (w formie papiero-
wej). Wniosek należy złożyć 
najpóźniej do 30 listopada 
w urzędzie miejskim. Je-
dynie wnioski o świadcze-
nie dla dzieci przebywają-
cych w pieczy zastępczej są 
przyjmowane przez powia-
towe centra pomocy rodzi-
nie.

Złożenie wniosku w lip-
cu lub sierpniu gwarantu-
je wypłatę świadczenia nie 
później niż do 30 września. 
Gdy zostanie złożony póź-
niej, wsparcie trafi  do rodzi-
ny w ciągu dwóch miesięcy 
od złożenia wniosku.

W związku z pytaniami 
rodziców i w oparciu o dane 
z ministerstwa informuje-
my, że świadczenie „Do-
bry start” nie przysługuje 
na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci re-
alizujące roczne przygoto-
wania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub 
szkole. Nie obejmuje także 
studentów, uczniów szkół 
policealnych i uczniów 
szkół dla dorosłych.

Ruszyła procedura 500+
Od poniedziałku 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko. Dotyczy to 
wyłącznie formy elektronicznej. „Papierowe” wnioski urząd miejski będzie przyjmował od 1 sierpnia. 
Podobna procedura oraz terminy obowiązują rodziców już korzystających z 500+ oraz tych, którzy 
będą pobierać pieniądze z programu „Dobry start” na wyprawkę szkolną dla dzieci.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.footsteps.city
Aplikacja na Androida: https://goo.gl/z7DPGY
Aplikacja na iOS’a: http://apple.co/1Y68Tqv
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PROSTO Z RATUSZA

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Raport o stanie miasta to po-
nad 200 stron analiz i podsu-
mowań, jak funkcjonowało 
miasto w minionym roku. Te-
mat referował burmistrz Piotr 
Osiecki. Jak przypomniał, do-
chody i wydatki wykonano w 
około stu procentach, zrealizo-
wano wszystkie zadania, a wie-
le z nich taniej niż zakładano, 
stąd na koniec roku na koncie 
miasta pozostało 5,7 mln wol-
nych środków. Najwięcej pie-
niędzy samorząd przeznaczył 
na szeroko pojętą oświatę i wy-
chowanie, a najmniejszy dział 
budżetu, zaledwie 0,7 proc., to 
wydatki na obsługę zadłużenia. 
Dodał, że miasto chce swoje za-
dłużenie spłacić do 2028 roku, 
harmonogram jego redukcji jest 
szczegółowo opisany w Wie-
loletniej Prognozie Finanso-
wej. Jak zaznaczył Piotr Osiec-
ki, to bardzo niskie, bezpieczne 
wskaźniki, a wiele innych pol-
skich miast chciałoby mieć taką 
kondycję fi nansową jak nasze. 
Odnosząc się do powtarzanego 
przez niektórych zarzutu, że So-
chaczew jest zadłużony na po-
kolenia, pytał, czy naprawdę 0,7 
proc. budżetu jest w stanie za-
chwiać stabilnością miejskiego 
organizmu? Przypomniał jed-
nocześnie, że w 2018 roku sa-
morząd zainwestował ponad 34 
mln złotych, a więcej niż poło-
wa tej kwoty to pozyskane przez 
ratusz dotacje np. na wykonanie 
odwiertu geotermalnego, reno-
wację parków czy przebudowę 
terenów nad Bzurą. 

Burmistrz krótko omó-
wił stopień realizacji wielolet-
nich planów i strategii, dotacje 
dla lokalnych klubów sporto-
wych i organizacji pozarządo-
wych, wydatki na stypendia dla 
najzdolniejszych uczniów, naj-
ważniejsze ubiegłoroczne wy-
darzenia kulturalne i sportowe 
związane m.in. ze stuleciem od-

zyskania przez Polskę niepod-
ległości. Zapowiedział, że już w 
przyszłym roku chciałby ruszyć 
z budową sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2.
Na koniec podziękował rad-
nym za rok pracy i każde przy-
chylne głosowanie na „tak”. Po-
dziękował także wszystkim 
pracownikom ratusza i podle-
głych mu jednostek. 

Po analizie raportu radni w 
głosowaniu musieli zdecydować 
o udzieleniu burmistrzowi, lub 
nie, wotum zaufania. „Za” było 12 
radnych z Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego i PiS: Mar-
cin Cichocki, Sławomir Dory-
walski, Selena Majcher, Krystyna 
Dybiec, Piotr Pętlak, Kamila Go-
łaszewska-Kotlarz, Renata So-
kołowska, Sylwester Kaczmarek, 
Edward Stasiak, Arkadiusz Karaś, 
Magdalena Zborowska i Sylwester 
Zdzieszyński. Przeciw zagłosowa-

ła Alicja Korkosz z Koalicji Oby-
watelskiej, od głosu wstrzymało 
się 8 radnych z Koalicji Obywatel-
skiej i Bezpartyjni Samorządow-
cy, tj. Janusz Bąbała, Jacek Krze-
miński, Robert Błaszczyk, Jolanta 
Kulpa-Szczepaniak, Andrzej Ku-
śmirek, Zofi a Denisiewicz, Teresa 
Lutyńska i Adam Kloch.

Forum Samorządowe 
jednogłośnie „za”
Tuż przed drugim ważnym 
głosowaniem w sprawie absolu-
torium Krystyna Dybiec przed-
stawiła stanowisko klubu rad-
nych Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego. Jak powie-
działa, na podstawie przedłożo-
nych sprawozdań, materiałów 
zawartych w raporcie o stanie 
miasta, pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
pozytywnej opinii Komisji Re-
wizyjnej – klub będzie głosował 

za udzieleniem Piotrowi Osiec-
kiemu absolutorium. Podkre-
śliła, że wykonanie budżetu jest 
bardzo dobre zarówno po stro-
nie dochodów jak i wydatków. 

- Zadania inwestycyjne, 
mimo ogromnych trudności 
na rynku wykonawczym spo-
wodowanych wysokimi cena-
mi znacząco przekraczającymi 
wyceny kosztorysowe, zostały 
przeprowadzone na kwotę 34 
mln zł. Za te pieniądze zrealizo-
wano ponad 30 zadań. Środki 
te, w dużej mierze pochodzące z 
dobrze przygotowanych wnio-
sków o ich pozyskanie, w kilku-
dziesięciu procentach były do-
fi nansowane z budżetu miasta 
– mówiła  szefowa klubu SFS. 

Podkreśliła także wsparcie 
posła Macieja Małeckiego i rad-
nego sejmiku Adama Orliń-
skiego przy staraniach miasta o 
dotacje rządowe i unijne. 

- Realizacja wielu inwe-
stycji to efekt bardzo dobrej 
współpracy między samo-
rządami wojewódzkim, po-
wiatowym i miejskim. Dzię-
ki niej wykonano przebudowę 
ulic Sienkiewicza, Towarowej, 
Księcia Janusza, Trojanow-
skiej, Chodakowskiej wraz z 
budową ronda, wcześniej ul. 
Staszica, Płockiej z przebudo-
wą mostu na Bzurze, a obec-
nie ulic Chopina i 15 Sierpnia. 
W ostatnim okresie do współ-
pracy samorządowej przystą-
piła gmina Sochaczew, tj. do 
wspólnej budowy przeprawy 
mostowej na Bzurze – wylicza-
ła Krystyna Dybiec.

Przypomniała, że za nami 
rok wyborczy, a mieszkańcy 
swoje zadowolenie z zachodzą-
cych w mieście zmian wyrazi-
li wybierając Piotra Osieckiego 
na kolejną kadencję i to już w 
pierwszej turze.

Na koniec, w imieniu klu-
bu, zgłosiła stanowczy sprzeciw 
wobec negatywnych ocen pra-
cy burmistrza i zarzutów zadłu-
żania miasta, wyrażanych na 
sesjach przez grupę radnych. Za-
apelowała do koleżanek i kolegów 
z wszystkich klubów o prowadze-
nie konstruktywnej debaty i o 
skupienie się na zadaniach, jakie 
stoją przed samorządem.

Klub PiS: 
będziemy robić swoje
Z kolei w imieniu radnych klubu 
PiS głos zabrał Sylwester Kacz-
marek. Jak powiedział, cały klub 
udzieli burmistrzowi absoluto-
rium za pracę, jaką wykonuje. 

- Zarządzanie miastem po-
lega na tym, żeby mieszkańcom 
żyło się lepiej,  komunikacja 
była sprawna, infrastruktura 
była sprawna. Myślę, że tak się 
dzieje. Wystarczy rozejrzeć 
się dookoła, że nasze działa-
nia, decyzje, które podejmuje-
my, przynoszą pozytywny sku-
tek. Najważniejszym dowodem 
tego są wybory. Po raz trze-
ci mieszkańcy zdecydowali, że 
radni Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego oraz radni 
Prawa i Sprawiedliwości mają 
w koalicji rządzić miastem. Po 
raz trzeci wybrali tego samego 
burmistrza. Dla nas to jest naj-
ważniejsze, pamiętamy o tym 
i będziemy pokornie pracować 
dla miasta i jego mieszkańców. 
Są głosy, które próbują dyskre-
dytować osiągniecia, próbują 
wmawiać, że jest zupełnie ina-
czej. Dajemy temu odpór. Uwa-
żamy, że są one niezgodne z 
prawdą, dlatego będziemy robić 
swoje. Panie burmistrzu jeszcze 
raz dziękujemy i gratulujemy – 
powiedział szef klubu PiS. 

Po analizie sprawozdania 
budżetowego odbyło się głoso-
wanie nad udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium. Głos „za” 
oddało 12 radnych SFS i PiS. 
„Przeciw” tym razem byli Alicja 
Korkosz, Jacek Krzemiński i Jo-
lanta Kulpa–Szczepaniak, a od 
głosu wstrzymali się Janusz Bą-
bała, Robert Błaszczyk, Andrzej 
Kuśmirek, Zofi a Denisiewicz, 
Teresa Lutyńska i Adam Kloch 
– wszyscy z Koalicji Obywatel-
skiej i klubu Bezpartyjnych Sa-
morządowców.

Burmistrz z wotum 
zaufania i absolutorium
Za nami jedna z najważniejszych w roku sesji rady miasta. W jej trakcie omówiono „Raport o stanie miasta” obejmujący cały 
2018 rok, a także sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. O jego realizacji pozytywnie wypowiedziała się Regionalna 
Izba Obrachunkowa i wszystkie komisje stałe rady miasta. Z sesji 25 czerwca burmistrz wyszedł z wotum zaufania i absolutorium.

BURMISTRZ PIOTR OSIECKI
Bardzo dziękuję radnym, którzy w czasie ostatniej sesji udzielili mi 
najpierw wotum zaufania, a potem absolutorium za 2018 rok. Mam 
na myśli radnych zrzeszonych w klubach Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Zapewniam ich, 
że nadal z konsekwencją wspólnie będziemy realizowali program 
wyborczy, który zyskał największą akceptację mieszkańców Socha-
czewa. Ponieważ 2018 był rokiem szczególnym, wyborczym, jeszcze 
raz dziękuję mieszkańcom Sochaczewa, bo od nich otrzymałem 
najważniejsze absolutorium przy urnach wyborczych. I było to abso-
lutorium jednoznaczne, nie tylko za miniony rok, ale i lata poprzednie.
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W MIEŚCIE

Od 1 sierpnia posiadacze So-
chaczewskiej Karty Miesz-
kańca (SKM) będą mogli ko-
rzystać z jeszcze większej niż 
obecnie zniżki, gdy zechcą 
np. iść na basen lub poślizgać 
się na sztucznym lodowisku. 
Burmistrz zaproponował, by 
w ramach tego programu z 15 
do 20 procent podnieść ulgę 
na całą ofertę własną MO-
SiR. Temat stanął na ostat-
niej sesji (25.06) i wszyscy 
radni byli „za”. 

Jak wyjaśnił w czasie sesji wi-
ceburmistrz Marek Fergiński, 
MOSiR przygotowuje się do 
zmiany cennika, a podniesie-
nie ulgi do 20 procent uchro-
ni posiadaczy SKM od podwy-
żek. Więcej będą płacili klienci 
spoza miasta, MOSiR zwiększy 
swoje dochody, ale nie kosztem 
mieszkańców Sochaczewa. 

Karta to program różnego 
rodzaju ulg. Jej posiadacze ko-
rzystają nie tylko z tańszych bi-
letów na basen, lodowisko czy z 
wypożyczalni kajaków, ale tak-
że tańszych o 15 procent prze-
jazdów autobusami ZKM, przy 
czym dzieci i młodzież w wieku 
4-24 lata mogą jeździć całkiem 
darmo. Z kartą mieszkańca 

można taniej o 15 procent sko-
rzystać z  oferty własnej Socha-
czewskiego Centrum Kultu-
ry, zaoszczędzić na biletach do 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą, 
taniej parkować w Strefi e Płat-
nego Parkowania, łatwiej też za-
pisać dziecko do żłobka i przed-
szkola. Posiadacze karty mają w 
czasie rekrutacji dzieci przyzna-
wane dodatkowe punkty SKM. 

Do otrzymania Karty 
uprawniona jest każda osoba, 
która rozlicza podatek docho-
dowy od osób fi zycznych i de-
klaruje w swoim zeznaniu po-
datkowym, że miejscem jej 
zamieszkania jest Sochaczew. 
Karta Mieszkańca wydawana 
jest dla jednej osoby na okres 
roku. SKM wydaje Urząd Miej-
ski, a sprawy z tego zakresu pro-
wadzi Wydział Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia.

Co istotne, karty wydawa-
ne są tylko tym osobom, które 
terminowo płacą podatki lokal-
ne, nie mają opóźnień w opłacie 
śmieciowej czy podatkach od 
nieruchomości. Zanim ratusz 
zleci produkcję SKM, spraw-
dza, czy wnioskodawca nie za-
lega z tego rodzaju opłatami.

daw

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Umowę podpisali, w obec-
ności posła Macieja Małec-
kiego, pełnomocnika ds. 
miejsc pamięci narodowej i 
osób represjonowanych Pio-
tra Oleńczaka oraz skarbnik 
miasta Jolanty Brzóski, wo-
jewoda mazowiecki Zdzi-
sław Sipiera i burmistrz So-
chaczewa Piotr Osiecki.

Sochaczewska nekropo-
lia to największy na świe-
cie cmentarz żołnierzy Woj-
ska Polskiego poległych w 
jednej bitwie. Powstał w la-
tach 1940-1952. Spoczywa 
na nim 3 693 żołnierzy WP, 
ofi ary cywilne oraz żołnie-
rze Armii Krajowej polegli 
we wsi Bronisławy. Do tej 
pory znanych i upamiętnio-
nych na tabliczkach epitafi j-
nych jest tylko 160 żołnie-
rzy. Pracownikom Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą udało się 
zidentyfi kować w sumie 534 
osoby, których nazwiska zo-
staną teraz upamiętnione.

Prace remontowe obej-
mą m.in.: przebudowę ogro-
dzenia obiektu od stro-
ny zachodniej; wymianę 
nawierzchni; wymianę wraz 
z montażem 287 krzyży na 
granitowe; wymianę 287 ta-
bliczek epitafi jnych na grawe-
rowane, wykonane ze stali, 
wzorowane na żołnierskich 
znakach tożsamości z 1931 
roku; weryfi kację w Central-
nym Archiwum Wojskowym 
(CAW) listy osób pochowa-
nych; modernizację kwatery 
wojennej żołnierzy AK po-
ległych w miejscowości Bro-
nisławy poprzez wykonanie 
repliki mogiły z granitu; wy-
mianę tablic na monumen-
tach na nowe ze zaktualizo-
waną treścią.

Nadzór archeologicz-
ny podczas prac na cmen-
tarzu, sporządzenie jego 
pełnej dokumentacji, zwe-
ryfi kowanie w CAW listy 
osób spoczywających na 
sochaczewskiej nekropo-
lii burmistrz powierzył mu-
zeum ziemi sochaczewskiej, 
wraz z pieniędzmi na prze-
prowadzenie tych prac.  

- Dbanie o cmentarze 
wojenne to obowiązek pań-
stwa, dlatego godna podzi-
wu jest determinacja bur-
mistrza Piotra Osieckiego i 
posła Macieja Małeckiego w 
staraniach, aby nekropolia 
w Sochaczewie godnie upa-
miętniała poległych żołnie-
rzy. Cieszę się, że dzięki po-
mocy rządu możemy dzisiaj 
podpisać tak ważną umowę 
- mówił wojewoda mazo-
wiecki Zdzisław Sipiera.

Rangę umowy pod-
kreślał również burmistrz, 
przypominając, że cmen-
tarz blisko czterech tysię-
cy żołnierzy poległych w 
Bitwie nad Bzurą we wrze-
śniu 1939 r., członków Ar-
mii Krajowej oraz cywilów, 
którzy zginęli podczas nie-
mieckiej okupacji, otaczany 
jest przez mieszkańców So-

chaczewa wielką czcią, a sa-
morząd na co dzień dba o 
jego wygląd. Niestety czas 
dla takich miejsc jest nie-
ubłagany i trzeba je podda-
wać renowacji, aby pamięć 
o bohaterach nie umarła. 
Dlatego już w zeszłym roku 
miasto zwracało się o do-
tację na gruntowny remont 
nekropolii w Trojanowie.

- Dziękuję panu premie-
rowi za znalezienie fundu-
szy na tak ważny cel oraz 
panu posłowi, który wspie-
rał nasze starania. Dzięku-
ję także panu wojewodzie, z 
którym dzisiaj podpisujemy 
tę niezwykle ważną umowę. 
Już teraz zapraszam do So-
chaczewa 17 września, na 
mszę polową, która jak co 
roku odbędzie się na cmen-
tarzu wojennym. Tego dnia 
upamiętniamy polskich 
żołnierzy, którzy nigdy nie 
pogodzili się ani z niemiec-
kim, ani z sowieckim znie-
woleniem - mówił bur-
mistrz Osiecki.

Również poseł Maciej 
Małecki uważa, że to wyjąt-
kowy dzień dla całej ziemi 
sochaczewskiej.

- Sochaczew z roku na 
rok pięknieje, realizuje 

nowe inwestycje, a na tro-
janowskiej nekropolii czas 
się zatrzymał kilkadziesiąt 
lat temu. Dlatego bardzo 
mi zależało, aby w progra-
mie jednej z wizyt premie-
ra Mateusza Morawieckie-
go w Sochaczewie znalazły 
się odwiedziny na cmenta-
rzu wojennym. Chciałem, 
aby szef rządu przekonał 
się, jak wiele jest do zrobie-
nia w zewnętrznym wize-
runku nekropolii pozosta-
jącej pod opieką wojewody. 
Ta wizyta doszła do skutku 
w ubiegłym roku i cieszę się, 
że premier dotrzymał sło-
wa, przeznaczając z rezer-
wy budżetowej rządu po-
nad 2,6 miliona złotych na 
renowację cmentarza. Dota-
cja sprawi, że to ważne miej-
sce nabierze nowego blasku 
- usłyszeliśmy od Macieja 
Małeckiego.

Czasu jest bardzo mało, 
ale jak zapewniał burmistrz, 
samorząd zrobi wszystko, 
aby inwestycja była goto-
wa na obchody 80. rocznicy 
Bitwy nad Bzurą. Ogłoszo-
no już przetarg na wymianę 
krzyży i tabliczek epitafi j-
nych. Jego wynik powinni-
śmy poznać lada dzień.  

Większa ulga dla posiadaczy 
Karty Mieszkańca

Są pieniądze na 
cmentarz wojenny
Przez kilkadziesiąt latach cmentarz wojenny w Trojanowie przechodził jedynie 
kosmetyczne naprawy oraz zabiegi pielęgnacyjne. Teraz ma się to zmienić. 
18 czerwca w urzędzie wojewódzkim w Warszawie odbyło się podpisanie ważnej 
dla tej nekropolii umowy. Dotyczy ona przekazania 2,6 mln złotych z nadwyżki 
budżetowej państwa na całościową renowację cmentarza.

KONDOLENCJE

Barbarze Bronicz
dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sochaczewie
z powodu śmierci

MAMY
  szczere wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia przekazują 

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
wraz z pracownikami Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sochaczewie
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Solaris to jedna z najbardziej 
znanych na europejskim 
rynku fi rm produkujących 
autobusy i to ona dostar-
czy nam pięć fabrycznie no-
wych pojazdów. Dwa z nich, 
napędzane silnikami die-
sla, zaczną jeździć po ulicach 
miasta jeszcze w tym roku, 
natomiast trzy elektrycz-
ne zasilą tabor ZKM wio-
sną przyszłego roku. War-
tość kontraktu to 10,1 mln 
zł. I właśnie po to, by Sola-
risowi dać czas na zmonto-
wanie autobusów elektrycz-
nych, do połowy 2020 roku 
radni wydłużyli czas reali-
zacji projektu „Sochaczew-
ski Eko-bus”. Oprócz auto-
busów mieszczą się w nim 
także inne zadania, w tym 
montaż elektronicznych ta-
blic z rozkładem jazdy, 
dwóch biletomatów (mają 
stanąć na placu Kościuszki 
i przy dworcu PKP), budo-
wa stacji ładowania autobu-
sów elektrycznych na terenie 
bazy ZKM. W tym roku na 
wdrożenie „Sochaczewskie-
go Eko-busa” w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej odło-
żono 3,3 mln, a w 2020 roku 
7,7 mln zł. 

Cały ten projekt w więk-
szości jest fi nansowany z do-
tacji, jakie ratusz zdobył na 
ten cel. Niemal 7,1 mln zł to 
środki unijne z Regionalne-
go Programu Operacyjnego, 
a 800 tysięcy to dotacja z bu-
dżetu państwa.

Zmiany w budżecie
560 tys. wydzielono na wa-
kacyjne remonty w szkołach 
i przedszkolach. Prace będą 
prowadzone w niemal wszyst-
kich miejskich placówkach, 
przy czym największy zakres 
– remonty hal sportowych - 
zaplanowały szkoły podsta-
wowe nr 1 i 6. 

100 tys. otrzymał Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji na remont zewnętrznych 
zjeżdżalni na basenie Orka. 

50 tys. przeznaczono na 
wykonanie przyłączy energe-
tycznych do elektronicznych 
tablic wyświetlających rozkład 
jazdy ZKM oraz do dwóch bi-
letomatów. Tablice i automat 
sprzedający bilety (ładujący bi-
lety miesięczne) to jeden z ele-
mentów większego projektu 
„Sochaczewski Eko-bus”.

45 tys. dołożono do budo-
wy parku linowego, gdyż naj-
korzystniejsza oferta na za-
projektowanie i wykonanie 
tego obiektu na terenie stadio-
nu w Chodakowie przekracza-
ła kwotę zabezpieczoną w bu-
dżecie. 

20 tys. wydzielono na two-
rzenie warunków rozwoju 
ogródków działkowych. To pie-
niądze, po które w drodze kon-
kursu, jeszcze w tym roku, będą 
mogły sięgnąć sochaczewskie 
rodzinne ogrody działkowe. 

Za zmianami w budże-
cie i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej głosowali radni 
PiS i Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego (Mar-
cin Cichocki, Sławomir Do-
rywalski, Selena Majcher, 
Krystyna Dybiec, Piotr Pę-
tlak, Kamila Gołaszewska-
-Kotlarz, Renata Sokołow-
ska, Sylwester Kaczmarek, 
Edward Stasiak, Arkadiusz 

Karaś, Magdalena Zborow-
ska, Sylwester Zdzieszyń-
ski). Wszyscy radni Koalicji 
Obywatelskiej i klubu Bez-
partyjnych Samorządowców 
- Janusz Bąbała, Jacek Krze-
miński, Robert Błaszczyk, 
Jolanta Kulpa-Szczepaniak, 
Andrzej Kuśmirek, Zo-
fi a Denisiewicz, Teresa Lu-
tyńska, Adam Kloch, Alicja 
Korkosz – nie poparli tych 
zmian. 

Komisja oceni 
kandydatów na ławników
31 grudnia kończy się czte-
roletnia kadencja ławników 
sądowych orzekających w 
sądzie rejonowym w Płocku 
oraz sądach okręgowych w 
Sochaczewie i Żyrardowie. 
Czas wybrać nowych na ka-
dencję 2020-2023. Zgodnie 
z przepisami, kandydatów 
na ławników musi ocenić 
rada miasta – czy spełnia-
ją ustawowe warunki, mają 
orientację w przepisach pra-
wa, dają gwarancję, że po-
wierzoną funkcję będą wy-
pełniali sumiennie i godnie. 
W tym celu radni powoła-
li siedmioosobowy zespół 
złożony z dwóch pracow-
ników UM (przewodniczą-
cym został sekretarz miasta 
Andrzej Wierzbicki) i pię-
ciu radnych. Ostatecznego 

wyboru ławników po waka-
cjach dokona rada miasta. 

Drugie podejście
W tegorocznym budżecie 
miasta pojawiło się nowe 
zadanie inwestycyjne. To 
opracowanie dokumenta-
cji opisującej szczegółowo 
przebudowę odcinka alei 
600-lecia. Chodzi o jej frag-
ment między torami kolej-
ki wąskotorowej a skrzyżo-
waniem z Trojanowską (bez 
mostu na Utracie). Pierwot-
nie dokumentacja miała zo-
stać wykonana w 2018 roku, 
ratusz ogłosił przetarg, wy-
brał wykonawcę i zawarł z 
nim umowę. Okazało się 
jednak, że uzgodnienia 
techniczne się przedłuża-
ją, a bez nich biuro projek-
towe nie jest w stanie oddać 
miastu kompletnej doku-
mentacji w wyznaczonym 
terminie. W związku z tym 
pieniądze odłożone na pro-
jekt (110,5 tys.) wróciły do 
budżetu i zostały przezna-
czone jeszcze raz na ten sam 
cel. W tym roku powsta-
nie koncepcja (10,5 tys. zł), 
a w 2020 ostateczny projekt 
(100 tys.). Dokumentacja to 
wkład własny miasta w re-
mont tej wojewódzkiej dro-
gi pozostającej pod opieką 
MZDW. 

10 milionów na 
autobusy zatwierdzone
25 czerwca odbyła się sesja rady miasta, w trakcie której dokonano m.in. poważnych 
zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, wybrano zespół opiniujący 
kandydatów na ławników, do listy tegorocznych inwestycji dopisano kilka nowych zadań.

Krótko z miasta
Umowa na dostawę autobusów...
3 lipca w siedzibie ZKM podpisana zostanie umowa z 
reprezentantem fi rmy Solaris w sprawie wyprodukowa-
nia i dostarczenia do Sochaczewa pięciu nowych au-
tobusów. Dwa z nich, napędzane olejem napędowym, 
ale spełniające wysokie normy środowiskowe, zaczną 
jeździć po ulicach miasta jeszcze w tym roku. Z kolei 
trzy autobusy elektryczne Solaris dostarczy nam wio-
sną 2020 roku. Wartość tego kontraktu to ponad 10 mln 
złotych. Wymiana taboru ZKM to kolejny element pro-
jektu „Sochaczewski Eko-bus”, na który ratusz zdobył 
prawie 8 mln zł dofi nansowania. Na tę kwota składa się 
unijna dotacja w wysokości niemal 7,1 mln pochodząca 
z Regionalnego Programu Operacyjnego i prawie 800 
tysięcy z budżetu państwa. 

....i budowę parku linowego 
Tego samego dnia, czyli 3 lipca, burmistrz zawrze 
umowę w sprawie budowy parku linowego. To jeden 
ze zwycięskich pomysłów ostatniej edycji Sochaczew-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Park zaprojektuje i 
zmontuje na terenie stadionu MOSiR w Chodakowie 
fi rma Project Outdoor Polska sp. z o.o. z Bielska-Białej. 
Wartość kontraktu to 515.370 zł. 

Zlecenia dla muzeum
Burmistrz zlecił Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą wykonanie prac badawczych w ramach 
dwóch dużych zadań. Za 30 tys. zł zlecił placówce 
przeprowadzenie nadzoru archeologicznego w czasie 
remontu cmentarza wojennego przy al. 600-lecia (do 
30 sierpnia) oraz wykonanie badań archiwalnych w 
Centralnym Archiwum Wojskowym, by ustalić jak 
największą liczbę nazwisk osób spoczywających na tej 
nekropolii (do 8 lipca). Z kolei za 10 tysięcy burmistrz 
zlecił muzeum przeprowadzenie nadzoru archeolo-
gicznego w czasie budowy u podnóża zamku nowego 
amfi teatru i widowni. Na etapie prac ziemnych, a jest 
to obszar objęty nadzorem konserwatorskim, nad ich 
przebiegiem czuwał będzie wyznaczony przez muzeum 
archeolog. 

30 nowych lamp
Najprawdopodobniej Firma Elektryczna A. Adamski 
z Żyrardowa zajmie się budową oświetlenia w trzech 
ulicach - Radosnej, Jesionowej i Chełmońskiego. Ma je 
oświetlić łącznie 30 energooszczędnych opraw zamon-
towanych na nowych słupach. Koszt robót to 134 tys. zł. 
Ogłoszono przetarg na wykonanie prac, otwarto oferty 
złożone przez pięć fi rm zainteresowanych kontraktem i 
dwie z nich mieszczą się w kwocie odłożonej na ten cel 
w budżecie miasta (zabezpieczono 145 tys.). Obecnie 
trwa sprawdzanie i uzupełnianie ofert. 

Przerwa w działaniu PSZOK
Od 1 lipca Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych, obsługujący mieszkańców miasta i sześciu 
ościennych gmin, jest nieczynny. Punkt od lat działa na 
terenie dawnego Chemitexu przy ul. Chemicznej. 30 
czerwca wygasła umowa na jego prowadzenie zawarta 
z fi rmą Zebra Recykling. Kilka tygodni temu przetarg 
na kolejny okres prowadzenia PSZOK, w imieniu mia-
sta oraz gmin Sochaczew, Rybno, Teresin, Brochów, 
Młodzieszyn i Iłów ogłosił wójt Mirosław Orliński. 
Niestety do przetargu nie przystąpił żaden oferent, a to 
oznacza, że pilnie trzeba ogłaszać nowe postępowanie 
na obsługę punktu odbierającego od mieszkańców np. 
odpady zielone, zepsuty sprzęt RTV, baterie, opony, 
stare meble czy przeterminowane leki. (daw)
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Z PIERWSZEJ RĘKI

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie 

Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXIX/430/18 z dnia 14.11.2018r. i Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Sochaczew Nr 80.2019 z dnia 16.04.2019r.

Lp. Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Powierzchnia 
w ha

Położenie 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 
miejscowym

Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza 
(brutto)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1. 3019/1 0,0889 ul. 15 Sierpnia Działka zabudowana budynkiem 
mieszkalnym parterowym z 
poddaszem użytkowym częściowo 
podpiwniczonym

Brak planu 2 000,00zł 10 000,00zł 150 000,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2019r. o godz.10 oo 
(sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium 
należy wpłacić do dnia 30.07.2019 r. na konto sum 
depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank PeKaO 
S.A. I Oddział Sochaczew Nr 23 1240 1822 1111 0000 
0719 8469. 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 Miasta Sochaczew nie wyko-
nuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w 
terenie.

 Burmistrz Miasta Sochaczew

Wodociągi sochaczewskie 
są przygotowane na let-
nie upały - zapewnia pre-
zes ZWiK Magdalena Ka-
czorowska. Na początku 
czerwca � rma zamontowa-
ła nową pompę w studni w 
Konarach. 

- Przed rozpoczęciem sezo-
nu letniego we własnym za-
kresie dokonaliśmy demon-
tażu wypracowanej pompy 
II stopnia PM100 o mocy 
15 kW (wydajność około 
100m3/h), w miejsce której 
zamontowana została pom-
pa 125 PJM 200 o mocy 37 
kW i wydajności 235m3/h. 
Jest ona sterowana poprzez 
falownik co zapobiega  ude-
rzeniom hydraulicznym. 
Obecnie mamy możliwości 
przepompowywania wody 
surowej z Konar do Stacji 

Uzdatniania Wody Choda-
ków na poziomie 500 m3/h - 
informuje pani prezes.

Ma to zaspokoić zapo-
trzebowanie mieszkańców 
Sochaczewa nawet w naj-
bardziej upalne lato oraz 
zapewnić ciągłość i nieza-
wodność dostaw wody. Tym 
bardziej, że poza ujęciem w 
Konarach spółka eksplo-
atuje również studnie zlo-
kalizowane w pobliżu SUW 
Płocka w miejscowości Ku-
znocin.

Wody nie zabraknie
OGŁOSZENIE

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Koszt budowy parku lino-
wego wyniesie 515 tys. zł. 
Jego wykonawcą będzie fi r-
ma Project Outdoor Polska 
z Bielska-Białej. Na ostat-
niej sesji rady miejskiej, 25 
czerwca, radni, dokładając 
brakującą kwotę do realiza-
cji tego przedsięwzięcia (45 
tys. zł), dali „zielone światło” 
burmistrzowi do podpisania 
umowy z wykonawcą parku. 
Budowa powinna się rozpo-
cząć jeszcze w lipcu. 

Park będzie się skła-
dał z dwóch tras linowych 
o zróżnicowanych pozio-
mach trudności, z indywi-
dualnym systemem aseku-
racji ciągłej oraz z linowego 
placu zabaw. Główne trasy 
zostaną zamontowane na ro-
snących na tym terenie drze-
wach oraz na wkopanych w 
ziemię podporach. Nato-
miast linowy plac zabaw dla 
najmłodszych będzie osobną 
konstrukcją. Opracowana 
koncepcja zakłada, że kom-
pleks linowy ma być zbu-

dowany tak, aby był dostęp-
ny dla jak największej liczby 
użytkowników i umożli-
wiał zabawę całym rodzi-
nom. Dlatego zastosowano 
różne wysokości oraz zróż-
nicowany stopień trudności, 
co pozwoli na przełamywa-
nie barier lęku wysokości i 
oswajania się z nią.

- Z niecierpliwością cze-
kam na realizację i otwar-
cie parku, mocno trzymam 
kciuki za tę inwestycję. My-
ślę, że kciuki trzymają rów-
nież wszyscy, którzy gło-

sowali na ten projekt w 
Sochaczewskim Budżecie 
Obywatelskim, a przypo-
mnę, że mój pomysł zdo-
był aż 796 głosów. Cieszę 
się, że w tym roku w Socha-
czewie pojawi się miejsce, w 
którym będą mogły aktyw-
nie spędzić czas całe rodzi-
ny. Będzie to również nowa 
atrakcja dla mieszkańców 
oraz turystów odwiedzają-
cych nasze miasto - mówi 
pomysłodawca parku, obec-
nie radny powiatowy, Daniel 
Janiak.

Linowy plac zabaw - bę-
dzie w kształcie sześcioboku 
foremnego o długości boku 
6 m. W środku znajdzie 
się 12 przeszkód. Plac za-
baw będzie położony nisko 
nad ziemią, do korzystania 
z niego nie trzeba stosować 
lin asekuracyjnych.

Trasa zielona - łatwiej-
sza, dla dzieci, w wieku od 
6 lat do 12 lat i wzroście mi-
nimum 120 cm. Jej kon-
strukcja będzie się składa-
ła z drewnianych platform 
oraz dziewięciu przeszkód 

linowych różnego typu. Ich 
długość ma wynosić od 4 do 
11 metrów. Całkowita dłu-
gość trasy to 81 metrów. Do 
tego dojdzie zjazd tyrolski 
(20 metrów), zlokalizowa-
ny na końcu trasy, która bę-
dzie przebiegała na wysoko-
ści dwóch, trzech metrów 
nad ziemią. 

Trasa czerwona - dla 
bardziej zaawansowanych, 
zostanie zawieszona na wy-
sokości 5-6 metrów nad zie-
mią. Podobnie jak na trasie 
dla dzieci będzie do poko-

nania dziewięć przeszkód 
linowych o różnej konfi -
guracji oraz zjazd tyrolski 
o długości aż 90,5 metra. 
Łączna długość trasy wy-
niesie 166 metrów. 

Użytkownicy przed wy-
ruszeniem na trasy zieloną 
i czerwoną, w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa, zo-
staną wyposażeni w sprzęt 
ciągłej asekuracji, chronią-
cy przed upadkiem z wyso-
kości. Każdy będzie musiał 
przyłączyć swój karabiń-
czyk do asekuracyjnego sys-
temu lin i odpiąć go dopie-
ro po ukończeniu trasy. Nad 
bezpieczeństwem użyt-
kowników czuwać mają in-
struktorzy. 

Regulamin korzystania 
z obiektu ustali zarządca 
parku linowego, czyli Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Więcej o zasadach ko-
rzystania z nowego miejsca 
rekreacyjnego w naszym 
mieście dowiemy się we 
wrześniu. Park linowy naj-
prawdopodobniej zostanie 
oddany do użytku w paź-
dzierniku tego roku. 

Park linowy za trzy miesiące
Miasto wyłoniło w przetargu wykonawcę parku linowego w Chodakowie. Powstanie on na terenie stadionu MOSiR 
przy ul. Chopina. To jeden ze zwycięskich projektów Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Otwarcie parku linowego 
nastąpi najprawdopodobniej w październiku, obiektem będzie zarządzał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Patrząc na to, co dzieje się ryn-
ku śmieciowym w kraju, ugo-
da powstrzymała skok cen o 
kilkaset procent, bo tym za-
pewne skończyłoby się szuka-
nie nowej fi rmy gotowej zająć 
się naszym rynkiem odpadów. 
Wiele gmin już podniosło 
mieszkańcom opłaty o 200-
300 procent i nie są to odosob-
nione przypadki. Podwyższo-
ne wynagrodzenie Partner 
otrzymuje od 1 kwietnia, a to 
oznacza, że należy podnieść 
również opłaty za zgodny z 
przepisami odbiór, transport, 
odzysk frakcji nadających się 
do ponownego wykorzysta-
nia oraz składowanie tych od-
padów, które w żaden sposób 
nie będą już przydatne. Wzrost 
stawki jest nieuchronny. 

W mieście 
taniej i częściej
By mieć pieniądze na zapła-
cenie wyższych faktur, ratusz 
zmuszony jest podnieść opła-
ty śmieciowe - od sierpnia za 
odpady segregowane opłata 
wynosiłaby 19 zł od osoby, a 
za niesegregowane 38 zł. Duże 
rodziny i seniorzy mający po-
wyżej 75 lat zachowają prawo 
do 50-procentowej ulgi. 

- Zrobiliśmy wszystko, by 
podwyżka była jak najniższa. 
Najsłabsi będą objęci progra-
mem osłonowym wynikają-
cym z Sochaczewskiej Kar-
ty Rodziny i Sochaczewskiej 
Karty Seniora 75+. Odliczą 
co miesiąc połowę rachunku 
za śmieci. Dodatkowo bur-
mistrz Osiecki zaproponuje 
radnym na lipcowej sesji za-
stosowanie dopłat do syste-
mu z budżetu miasta - mówi 
wiceburmistrz Dariusz Do-
browolski.

21 czerwca ruszyły dwuty-
godniowe konsultacje dwóch 
projektów uchwał rady miej-
skiej w sprawie ustalenia staw-
ki opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi 
oraz określenia wzoru deklara-
cji, w której mieszkańcy wpi-
sują m.in. liczbę osób zamiesz-
kujących pod danym adresem. 
Konsultacje potrwają do 4 lipca. 

W gminach 
średnio 19,40 zł
Fala podwyżek od stycz-
nia przetacza się przez ko-
lejne gminy naszego powia-
tu. Gmina Sochaczew, po 
dwóch przetargach, do któ-
rych przystępowały dwa te 
same podmioty, zmuszo-
na została do zmiany staw-
ki za odpady segregowane z 
11 na 28 zł. To wzrost o 155 
procent. W Iłowie za śmie-
ci segregowane mieszkań-
cy płacą od stycznia 13 zł, a 
za niesegregowane 25 zł od 
osoby, tj. o niemal 50 pro-
cent więcej niż w 2018. Wójt 
liczył, że na opłacenie rocz-
nego kontraktu wystarczy 
540 tys. zł, a otrzymał jedną 
ofertę na 786 tys. zł. W Bro-
chowie stawki podniesiono 
niemal o sto procent - z 9,90 
do 19 zł. W Teresinie opłaty 
rosną od sierpnia do 17 zł za 
odpady segregowane i 40 zł 
od osoby za niepoddane se-
lekcji. W Młodzieszynie od 
lipca mieszkańcy płacą za 
odpady segregowane o sto 
procent więcej, to jest 20 zł 
(było 10 zł) a za niesegrego-
wane 40 zł (było 17 zł). 

- Średnia stawka za od-
biór śmieci posegregowanych 
w pięciu wymienionych samo-
rządach to 19,40 zł, ale warto 
przypomnieć, że w gminach 
standardem jest jedna wizyta 
śmieciarki na cztery tygodnie. 
Tam za 19,40 zł odpady zabie-
rane są raz w miesiącu, a w So-
chaczewie w tym samym czasie 
śmieciarka odwiedza wybrane 
osiedla 8-9 razy - przypomina 
wiceburmistrz Dariusz Dobro-
wolski. 

Przetargi śmieciowe rządzą 
się takimi samymi prawami jak 
postępowania na budowę dróg, 
z tym tylko, że z remontu ulicy 
można zrezygnować, odłożyć 
prace o rok czy dwa, poczekać 
na spadek cen. Z odbioru odpa-
dów zrezygnować nie można i 
fi rmy doskonale o tym wiedzą.

Konkurencji brak 
Na rynku nie ma prawdzi-
wej konkurencji. Do przetargu 
przystępuje jedna fi rma, albo 
dwie, ciągle te same. Zarówno 
miasto, jak i wójtowie ościen-
nych gmin, gdy ogłaszają prze-
targi na kolejny okres świad-
czenia usługi, zachęcają inne 
przedsiębiorstwa do składania 
ofert. Odzew jest żaden lub tyl-
ko pozorny, bo trudno za re-
alną uznać ofertę trzykrotnie 
wyższą niż propozycja „kon-
kurenta”. W ten sposób prze-
targ wygrywa znowu ten sam 
podmiot. Gmina nie ma wyj-

ścia, musi podpisać umowę, by 
nie skończyć jak kilka lat temu 
Neapol, zasypany hałdami od-
padów leżących na ulicach, w 
podwórkach. 

- Jesteśmy ofi arą rozchwia-
nego rynku, monopolistycz-
nych praktyk i braku narzę-
dzi, by skutecznie kontrolować 
przepływ śmieci w całym sys-
temie. W tej chwili kilka tysię-
cy osób produkuje w Sochacze-
wie odpady i nie zgłasza tego 
faktu. Tak zwane martwe dusze 
pozbywają się śmieci na koszt 
swoich sąsiadów - mówi Da-
riusz Dobrowolski. 

I przypomina, że śmie-
ci co roku przybywa, jest ich 
więcej w systemie, dlatego 
każdy wysegregowany od-
pad to oszczędność. 

- Bardzo dużo zależy od 
zwykłego, uczciwego podej-
ścia. Jeśli pojawia się nowy 
domownik, trzeba go zgłosić, 
skorygować deklarację śmie-
ciową. Sami musimy się dys-
cyplinować, bo od tego za-
leży ostateczna stawka, jaką 
przychodzi zapłacić miesz-
kańcowi za gospodarowa-
nie odpadami. Im więcej od-
padków trafi  do ponownego 
przetworzenia, tym mniej 
pojedzie do Regionalnej In-
stalacji Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych, gdzie za 
przyjęcie jednej tony należy 
zapłacić od 370 do 590 zł net-
to - dodaje wiceburmistrz.

W Sochaczewie taniej 
niż w gminach
Pod koniec maja miasto Sochaczew zawarło przed sądem ugodę z fi rmą Partner, która 
jeszcze przez niemal rok ma odpowiadać za nasz rynek śmieciowy. Po wielomiesięcznych 
negocjacjach, poprzedzonych zapowiedzią Partnera, że zerwie umowę i zejdzie z rynku, 
ratusz od kwietnia zwiększył mu zryczałtowaną stawkę z 420 do 630 tys. zł miesięcznie. 

W poniedziałek 24 czerwca dzieci z Niepublicznego Tęczo-
wego Przedszkola odwiedziły w urzędzie miejskim bur-
mistrzów Piotra Osieckiego i Marka Fergińskiego. Burmi-
strzowie opowiadali maluchom o pracy w ratuszu, pytali o 
ich wakacyjne plany, przestrzegali o zachowywaniu bezpie-
czeństwa podczas letniego pobytu nad wodą. Przygotowali 
także dla przedszkolaków drobny poczęstunek. 

Przedszkolaki odwiedziły 
burmistrzów w ratuszu

9.700 zł to kwota dotacji, jaką 
miasto przyznało Fundacji 
Ochrony Zabytków Mazow-
sza. Za te pieniądze fundacja 
chce wykonać m.in. projekt 
przebudowy dachu i kominów 
pałacu w Gawłowie, rozebrać 
drewniane su� ty podwieszane 
i kominy oraz wymurować ko-
miny na nowo. 

Przypomnijmy, że wiosną bur-
mistrz ogłosił nabór wniosków 
o udzielenie dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych 
na obszarze naszego miasta. 
W ramach konkursu po dota-
cję mogły sięgnąć osoby fi zycz-
ne lub jednostki organizacyj-
ne, na terenie których znajdują 
się zabytki wymagające restau-
racji. Postawiono warunek, że 
wybrany projekt musi zostać 
ukończony w 2019 roku. Mia-
sto odłożyło na ten cel 10 tys. 
zł. Na ogłoszenie konkursowe 
odpowiedział tylko jeden pod-
miot i to on otrzyma dotację. 

Na ratowanie 
pałacu w Gawłowie
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Minęło dziesięć lat odkąd 
w Sochaczewie swą działal-
ność rozpoczęło przedszkole 
Świętych Aniołów Stróżów. 
Uroczystości związane z ju-
bileuszem miały miejsce 15 
czerwca. Uczestniczył w nich 
m.in. wicestarosta socha-
czewski Tadeusz Głuchow-
ski, a także burmistrz Piotr 
Osiecki i Sylwester Kaczma-
rek, przewodniczący Rady 
Miasta. 

- W imieniu swoim, jak i ca-
łego Zarządu Powiatu w So-
chaczewie na czele ze starostą 
życzymy, by wasze przed-
szkole zawsze cieszyło się 
uznaniem i szacunkiem śro-
dowiska, by, zgodnie z przy-
jętą misją, dzieci pogłębiały 
więź z Bogiem, Rodziną i Oj-
czyzną, były wrażliwe na dru-
giego człowieka i rozwijały w 
sobie dobro, prawdę i piękno 
– mówił do zgromadzonych 
wicestarosta – Niech Święci 
Aniołowie Stróże zawsze czu-
wają nad całą społecznością 
Przedszkola   Niepublicznego 
Diecezji Łowickiej w Socha-
czewie – dodał przekazując 
na ręce s. Marii Ogłazy, dy-
rektor przedszkola, okolicz-
nościowy grawer i upominek. 

Uroczystości   przyjęły 
wielobarwny charakter. Roz-

poczęły się mszą św. dzięk-
czynną za dekadę istnienia 
przedszkola z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i ochronę 
św. patronów. Nabożeństwu 
przewodniczył ks. bp Antoni 
Długosz, pełen pozytywnej 
energii i wokalno-muzyczne-
go talentu, uśmiechnięty bi-
skup, znany choćby z telewi-
zyjnej audycji „Ziarno”. 

Po mszy św. na uczestni-
ków czekała jubileuszowa moc 
atrakcji. Było więc wspólne 
biesiadowanie w „Majątku u 
Niechciców”, mnóstwo wspo-
mnień z cyklu „Noce i dnie 
pod opieką Aniołów Stróżów”, 
walc pokoleń, koncert rodzin-
nej kapeli, stare kino, galeria 
plastyczna, foto-budka, kon-
ne przejażdżki, plac zabaw i 
wspólny grill. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć urodzino-
wego tortu. Spragnieni wod-
nych przygód mogli korzy-
stać ze spływu kajakowego po 
Bzurze. Ponadto, sochaczew-
ski WOPR zapraszał przyby-
łych do uczestnictwa w poka-
zie i nauce udzielania pierwszej 
pomocy. Całość zakończyła ta-
neczna zabawa. W ten oto spo-
sób obchody przybrały wy-
miar fantastycznego pikniku 
pod hasłem „Święto Rodziny”. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Święto Rodziny, czyli 
przedszkolny jubileusz

Wśród wielu punktów ob-
rad VI sesji rady powiatu, 
która odbyła się we wtorek 
18 czerwca, radni udzielili 
absolutorium staroście, jej 
zastępcy oraz członkom Za-
rządu Powiatu. Wykonanie 
budżetu to nie tylko podsu-
mowanie pracy Zarządu, ale 
też starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu. 
Komisja rewizyjna oraz bu-
dżetowa pozytywnie oceni-
ły sprawozdanie fi nansowe 
za 2018 r. oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu za 
ubiegły rok i przedstawiły 
Radzie Powiatu wniosek o 
udzieleniu Zarządowi abso-
lutorium. Regionalna Izba 
Obrachunkowa również po-
zytywnie zaopiniowała ten 
wniosek. Radni w głosowa-
niu jawnym udzielili abso-
lutorium staroście i całemu 
Zarządowi Powiatu zdecy-
dowaną większością głosów. 

Jolanta Gonta, staro-
sta sochaczewski dziękując 
radnym za wotum zaufa-
nia a później absolutorium, 
podkreślała, jak ważny i 
trudny był miniony rok 
w samorządzie powiato-
wym pod względem fi nan-
sowym. Wspomniała o mi-
lionowych środkach, które 
powiat musiał ponieść w 
związku z realizacją przez 
poprzedników nieudanej 
inwestycji drogowej w Tere-

sinie, czy zwrotem źle nali-
czonej subwencji oświato-
wej. Jednak zaznaczyła przy 
tym, że 2018 rok był rekor-
dowy jeśli chodzi o wydat-
kowanie funduszy na inwe-
stycje drogowe czy szpital 
powiatowy. - Bezpieczeń-
stwo i oświata to aspekty, 
na które kładziemy ogrom-
ny nacisk. A do tego współ-
praca z samorządami, służ-
bami powoduje, że możemy 
wspólnie realizować na-
prawdę ważne i duże inwe-
stycje. Przed nami przecież 
dwa ogromne wyzwania - 
budowa tunelu w gminie 
Teresin oraz mostu na Bzu-
rze w Sochaczewie - pod-
kreślała Jolanta Gonta. 

O pozyskanych fundu-
szach na realizację oświato-
wych projektów w szkołach 
prowadzonych przez powiat 
mówił z kolei wicestarosta 
Tadeusz Głuchowski. Wy-

mienił tu realizowane od 1 
września 2017 roku projek-
ty, których łączna wartość 
jest imponująca. - Niektórzy 
kwestionowali, że nie pozy-
skujemy środków na oświa-
tę, a tymczasem łączna kwo-
ta realizowanych projektów 
skierowanych do uczniów 
liceów ogólnokształcących 
i szkół zawodowych wy-
nosi 6 milionów 800 tysię-
cy złotych oraz pół miliona 
euro - powiedział Tadeusz 
Głuchowski i dodał, że po-
wiatowa oświata ma się do-
brze a trwający właśnie na-
bór do pięciu naszych szkół 
ponadpodstawowych prze-
biega sprawnie. - Uczniowie 
pierwszych klas będą mie-
li zapewnione bardzo dobre 
warunki nauki już na star-
cie - mówił.

Nadmienił też o urucho-
mieniu we wszystkich czte-
rech sochaczewskich i jed-

nej teresińskiej - szkołach 
od 1 września dzienników 
elektronicznych, co też wią-
że się z wydatkami i przy-
stosowaniem klas, choćby 
poprzez zainstalowanie w 
nich Internetu.

- To budżet, którym 
trzeba się chwalić - mówił 
z kolei Andrzej Kierzkow-
ski, przewodniczący Rady 
Powiatu, wskazując przy 
tym na remontowane drogi, 
chodniki czy obiekty.

- Zadania, które były re-
alizowane do tej pory i te 
znajdujące się w planach na 
najbliższe lata są niczym in-
nym jak odpowiedzią na 
społeczne zapotrzebowanie.  
Wsłuchiwanie się Zarzą-
du Powiatu w głosy miesz-
kańców skutkuje trafnymi 
i przemyślanymi inwesty-
cjami służącymi całej na-
szej lokalnej społeczności - 
mówiła po sesji starosta J. 
Gonta. 

Podczas sesji absoluto-
ryjnej przedstawiony zo-
stał również po raz pierw-
szy raport o stanie powiatu 
za ubiegły rok, obejmujący 
podsumowanie działalności 
Zarządu Powiatu, w szcze-
gólności realizację polity-
ki, programów i strategii, a 
także uchwał Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Jest absolutorium 
dla Zarządu Powiatu 
VI sesja Rady Powiatu w Sochaczewie była jedną z ważniejszych, gdyż radni podjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie. Absolutorium to jeden 
z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady powiatu nad działalnością zarządu. Rada 
ocenia pracę organu wykonawczego, w tym przypadku - zarządu - w zakresie działalności 
fi nansowej powiatu. A w ocenie zdecydowanej większości radnych, wypadła ona bardzo dobrze. 

Jest nowy dyrektor szpitala
Dziewięć osób przystąpiło do roz-
mowy kwali� kacyjnej w ramach 
konkursu na dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej „Szpitala Po-
wiatowego” w Sochaczewie. 

Po analizie dokumentów 
i wyczerpujących rozmo-
wach z kandydatami osta-
tecznie wybór komisji kon-
kursowej padł na dr n. med. 
Feliksa Orchowskiego.

Decyzja została potwier-
dzona przez Zarząd Powiatu w 
Sochaczewie. Kierowanie pla-
cówką ZOZ „Szpitala Powiato-
wego” nowy dyrektor rozpocz-
nie od 1 lipca br. Na stanowisku 
zastąpi tym samym dotych-
czasowego dyrektora Wiesła-
wa Nawłatynę, który złożył re-
zygnację.

Feliks Orchowski ukończył 
studia doktoranckie w Colle-

gium Medicum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, posiada od-
powiednie doświadczenie w 
kierowaniu instytucjami me-
dycznymi, ma za sobą szereg 
szkoleń międzynarodowych z 
zakresu chirurgii i kardiochi-
rurgii, autor i współautor prac 
naukowych, konsultant me-
dycznych programów telewi-
zyjnych, członek Wojewódzkiej 
Komisji ds. Orzekania o zda-

rzeniach medycznych i konsul-
tant medyczny w Departamen-
cie Prawnym w stołecznym 
Biurze Rzecznika Praw Pacjen-
ta. Do tej pory pracował w szpi-
talach w Krakowie, Warszawie, 
Bydgoszczy i Rypinie. Nowemu 
dyrektorowi życzymy pomyśl-
ności i satysfakcji w kierowaniu 
sochaczewskim Szpitalem.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie
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W sobotę 15 czerwca policja 
otrzymała zgłoszenie o ma-
kabrycznym odkryciu. W 
tzw. barakach przy ul. Topolo-
wej odnaleziono ciało 64-let-
niej kobiety. Wraz z wezwa-
nym na miejsce zdarzenia 
prokuratorem pojawił się le-
karz medycyny sądowej, któ-
ry stwierdził, że zgon kobiety 
nie nastąpił z przyczyn natu-
ralnych. Jeszcze tego samego 
dnia policja zatrzymała czte-
rech mężczyzn, których jako 
ostatnich widziano z ofi arą.

- Przesłuchania trwały 
do późna w sobotę 15 czerw-
ca - zdradza szefowa socha-
czewskiej prokuratury Jo-
anna Szymaniak. - Zależało 
nam na czasie. Chcieliśmy 
wytypować podejrzanego, a 
jednocześnie nie pozwolić, 
żeby doszło do uzgadniania 
zeznań między świadkami.

Jak udało się śledczym 
ustalić, podejrzany, W. J. 
(43 lata) był dobrze znany 
ofi erze. Kobieta urządzała 
imprezy zakrapiane alko-
holem, a J. był ich częstym 
bywalcem. Z zeznań świad-
ków wynika, że w ostatnich 
chwilach życia pokrzyw-
dzonej doszło między nią, a 
zatrzymanym do sprzeczki.

Tymczasem J. nie przy-
znaje się do zarzucanego 

mu czynu. Stwierdził nawet, 
że nigdy w domu ofi ary nie 
przebywał. Przyznał za to, że 
zdarzało mu się czasem pić 
z nią alkohol, ale nigdy w jej 
mieszkaniu. Czasem na ko-
rytarzu, czasem na powie-
trzu. Prokuratura nie daje 
wiary tym zapewnieniom, 
gdyż w mieszkaniu podej-
rzanego znalezione zosta-
ły przedmioty należące do 
ofi ary. Mężczyzna twierdzi, 
że je po prostu znalazł i na-
wet nie wiedział, kto jest ich 
właścicielem.

W tej sytuacji nie są jesz-
cze znane dokładne moty-
wy domniemanego spraw-
cy. Wiadomo, że wcześniej 

wchodził w konfl ikt z pra-
wem. Odsiadywał wyroki 
za rozboje, a jeśli okaże się 
zabójcą, będzie to znaczyło, 
że działał w warunkach re-
cydywy.

- Sprawa jest o tyle skom-
plikowana, że mamy do 
przesłuchania jeszcze wie-
lu świadków - mówi Joanna 
Szymaniak. - Czekamy też 
na opinie biegłych, choć-
by z zakresu daktyloskopii, 
czy genetyki. Zebrany do tej 
pory materiał dowodowy 
jest obszerny. Przeprowa-
dzona sekcja zwłok potwier-
dziła nasze przypuszczenia 
co do przyczyny śmierci ko-
biety, ale to dopiero począ-

tek śledztwa. W każdym ra-
zie wątpię, żebyśmy zdążyli 
z opracowaniem wszystkich 
badań w ciągu trzech mie-
sięcy. Najpewniej na jesie-
ni będziemy wnioskować o 
przedłużenie podejrzanemu 
aresztu.

Prokuratura nie chce 
jeszcze zdradzić co było 
bezpośrednią przyczyną 
zgonu kobiety. Wiadomo, 
że sprawca nie posłużył się 
żadnym narzędziem. Za-
bił gołymi rękami, a obra-
żenia były na tyle charakte-
rystyczne, że tylko sprawca 
może o nich wiedzieć. Teraz 
grozi mu nawet dożywocie.

Kolejne zabójstwo na 
działkach w Chodakowie
Zaledwie trzy lata minęły od ostatniego zabójstwa przy ulicy Topolowej w dzielnicy 
Chodaków, a prokuratura i policja badają w tym miejscu kolejne takie przestępstwo. 
Doszło do niego na terenie pobliskich ogródków działkowych. Śledczym udało się już 
wytypować podejrzanego. Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy jest na tyle 
silny, że sąd zdecydował o zatrzymaniu mężczyzny na trzy miesiące w areszcie.

To już drugie zabójstwo, w przeciągu trzech lat, do którego doszło przy ulicy Topolowej 
w Chodakowie

K o m e n d a n t    P o w i a t o -
wy Państwowej Straży 
Pożarnej ogłosił nabór 
kandydatów do służby 
przygotowawczej w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśni-
czej PSP w Sochaczewie. 
Obecnie KPPSP poszukuje 
trzech nowych strażaków, 
którzy będą pracować 
w systemie zmianowym 
24/48. 

Konieczne wymagania 
to posiadanie obywatelstwa 
polskiego oraz zaświadcze-

nie o niekaralności. Kan-
dydaci muszą mieć również 
przynajmniej wykształ-

cenie średnie. Zgłoszenia 
można nadsyłać do 8 lipca. 
W toku rekrutacji chętnych 
czeka m.in. test sprawno-
ściowy i przejrzysty system 
punktowy, który pozwo-
li wyłonić trzy osoby, któ-
re zasilą szeregi sochaczew-
skiej straży pożarnej.

Więcej informacji moż-
na znaleźć pod adresem: 
www.kppspsochaczew.pl

Zostań strażakiem - trwa nabór
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Po ponad pięciu latach od 
głośnych wydarzeń w Domu 
Pomocy Społecznej w Mło-
dzieszynie, obserwujemy są-
dowy � nał tej afery. Na ławie 
oskarżonych zasiadło 9 osób, 
którym prokuratura zarzuca 
m.in. wyprowadzanie pienię-
dzy i mienia z DPS.

To już trzecia, nie licząc toczą-
cych się z powództwa PIP, czy 
przed sądem pracy, sprawa 
związana z tą aferą, która ma 
fi nał w sądzie. Wcześniej, 10 
września ubiegłego roku, była 
dyrektor DPS w Młodzieszynie 
Justyna N., była główna księgo-
wa tej placówki Elżbieta G. oraz 
była kasjerka Barbara P. zostały 
skazane na rok bezwzględnego 
pozbawienia wolności oraz so-
lidarne naprawienie szkody na 
kwotę około 300.000 zł.

Z kolei 14 maja tego roku w 
Sądzie Okręgowym w Płocku 
doszło do skazania kolejnych 
ośmiu osób zamieszanych w 
aferę DPS. Dorota W., Elżbieta 
L., Jarosław S., Iwona M., Adam 
M., Barbara M., Dariusz K. oraz  
Teresa S. przyznali się do winy i 
dobrowolnie poddali karze. Sąd 
w tych okolicznościach zastoso-
wał względem nich złagodzone 
wyroki. Skazani muszą zapłacić 
od kilku do kilkudziesięciu ty-
sięcy zł tytułem grzywien i za-
dośćuczynienia. Żadna z tych 
osób nie została ukarana bez-
względnym pozbawieniem 
wolności.

W środę 26 czerwca na ła-
wie oskarżonych zasiadło kolej-
nych 9 osób, w tym była dyrek-
tor DPS Justyna N., a także były 
wicestarosta Janusz C. Rozpra-
wa miała charakter organiza-

cyjny. Sąd zapytał, czy jeszcze 
któryś z oskarżonych chciałby 
dobrowolnie poddać się karze. 
Takie wnioski nie wpłynęły. 
Padło też pytanie o dodatkowe 
wnioski dowodowe, poza tymi 
które już znajdują się w aktach 
sprawy. Te również się nie po-
jawiły.

Wszystko wskazuje na to, 
że czeka nas długi proces. Sąd 
już teraz wyznaczył 10 kolej-
nych terminów rozpraw. Naj-
bliższe 29 i 30 sierpnia o 9:30.

Zarzuty, jakie znalazły się 
w akcie oskarżenia, dotyczą po-
gwałcenia siedmiu artykułów 
Kodeksu Karnego w odniesie-
niu do blisko 20 paragrafów i, 
w zależności do jakiego prze-
stępstwa się odnoszą, zostały 
pogrupowane w sześciu punk-
tach: poświadczanie niepraw-
dy w dokumentacji dotyczącej 
zajęć wyrównawczych i pobie-
ranie wynagrodzenia z tytułu 
nieodbytych faktycznie zajęć; 
przywłaszczanie środków pie-
niężnych placówki poprzez na-
bycie za nie towarów na wła-
sne potrzeby; przywłaszczanie 
umieszczonych w depozytach 
środków pieniężnych należą-
cych do pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Mło-
dzieszynie; zatrudnianie w pla-
cówce swoich krewnych, którzy 
nie świadczyli pracy, a pobierali 
nienależne im wynagrodzenie; 
pobieranie pieniędzy na po-
czet delegacji służbowych, któ-
re faktycznie nie miały miejsca; 
korzystanie ze środków DPS 
przeznaczonych na kulturę dla 
pensjonariuszy i pracowników 
przez osoby nieuprawnione. 

Sebastian Stępień

Dziewięcioro oskarżonych 
w sprawie DPS Młodzieszyn

Zamaskowany mężczyzna na-
padł dwukrotnie 78-letnią ko-
bietę w jej mieszkaniu i przemo-
cą zmusił do wydania pieniędzy. 
Przestępstwa popełnił działa-
jąc w warunkach recydywy. 

Sochaczewscy policjanci pra-
cowali nad sprawą dwóch roz-
bojów, do których doszło w 
krótkim czasie na jednej z 
mieszkanek miasta. Na po-
czątku czerwca zamaskowany 
mężczyzna wszedł do domu so-
chaczewianki, przemocą zmu-
sił ją do wydania pieniędzy i 
po otrzymaniu gotówki uciekł. 
Kobieta poinformowała policję 

o tym przestępstwie dopiero po 
kilku dniach. Krótko po tym, w 
mieszkaniu 78-latki doszło do 
kolejnego rozboju.

Policjanci ustalili, że sprawcą 
jest 26-letni mieszkaniec Socha-
czewa. Mężczyzna został zatrzy-
many. Mundurowi doprowa-
dzili go do prokuratury, gdzie 
usłyszał zarzuty dwóch rozbo-
jów popełnionych w warun-
kach recydywy. Po zapoznaniu 
się z zebranym materiałem, sąd 
postanowił zastosować wobec 
podejrzanego środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowe-
go aresztu. Sprawcy grozi teraz 
do 12 lat pozbawienia wolności.

Dwa razy przyszedł po pieniądze 
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Na marcowej sesji Piotr Osiec-
ki zwrócił się do radnych o 
zwiększenie planu wydatków 
o 1,25 mln zł, by mógł zawrzeć 
umowę na przebudowę pły-
ty głównej stadionu przy War-
szawskiej, jej odwodnienie i 
oświetlenie, wyposażenie w 
sześciotorową bieżnię z synte-
tyczną nawierzchnią, przebu-
dowę parkingów i chodników 
wokół stadionu, wyposażenie 
obiektu w elementy służące do 
uprawiania lekkiej atletyki. 

- Sięgnęliśmy do wolnych 
środków, jakie zostały na 
koncie miasta z poprzednie-
go roku. Nie prosiłem o zgo-
dę na kredyt, nie proponowa-
łem obligacji, ale skorzystanie 
z pieniędzy, jakie już mieli-
śmy. Mimo to radni Koali-
cji Obywatelskiej i Bezpartyj-
ni Samorządowcy - J. Bąbała, 
J. Krzemiński, R. Błaszczyk, 
J. Kulpa-Szczepaniak, A. Ku-
śmirek, Z. Denisiewicz, T. Lu-
tyńska. A. Kloch, A. Korkosz 
- zgodnie nie poparli tej in-
westycji – przypomina bur-
mistrz. 

W tym roku na gruntowny 
remont płyty głównej i jej oto-
czenia odłożono 6,2 mln zł. Na 
prowadzone etapami prace na 
obiekcie ratusz zdobył 2,6 mln 
dotacji z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. 

Na majowej sesji w Wie-
loletniej Prognozie Finanso-
wej (WPF) pojawiły się dwie 

istotne zmiany. Do podpi-
sana umowy na ostatni etap 
prac w rejonie zamku, czyli 
budowę amfi teatru wraz z wi-
downią na prawie 900 miejsc 
siedzących, potrzebna była 
zgoda na zwiększenie fi nan-
sowania o 2,48 mln zł ze środ-
ków przeznaczonych na inwe-
stycje w 2020 roku. Tu także 
chodziło o postawienie krop-
ki nad i, czyli zawarcie umo-
wy z wybraną w przetargu fi r-
mą (kontrakt za 14 mln zł, w 
tym 3,5 mln dofi nansowania 
zewnętrznego). 

Na tej samej sesji, tą samą 
uchwałą korygującą WPF, do 
budżetu wprowadzano niemal 
10 mln dotacji od Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska, przyznanej na projekt 
zagospodarowania wód opa-
dowych. W wielkim skrócie 
obejmuje on remont dróg na 
terenie dawnego Chemitexu 
(gospodarcze ożywienie dziel-
nicy), odwodnienie ich, bu-
dowę zbiornika retencyjnego 
w Chodakowie, odwodnienie 
ulicy Płockiej, zakup wozu do 
pielęgnacji zieleni. Zgroma-
dzona w zbiornikach desz-
czówka ma służyć miastu do 
podlewania parków i trawni-
ków przy drogach.

I ponownie wszyscy 
obecni na sesji radni Koalicji 
Obywatelskiej i Bezpartyj-
ni Samorządowcy - Janusz 
Bąbała, Robert Błaszczyk, 
Adam Kloch, Alicja Kor-
kosz, Jacek Krzemiński, Jo-
lanta Kulpa–Szczepaniak, 

Andrzej Kuśmirek i Tere-
sa Lutyńska – nie poprali 
tych inwestycji. Projekty we-
szły do budżetu i WPF tylko 
dzięki głosom radnych PiS i 
Sochaczewskiego Forum Sa-
morządowego.  

- Nie rozumiem jak 
można mieć wątpliwości i 
nie zagłosować za projek-
tem o wartości 14,3 mln 
wiedząc, że 9,9 mln otrzy-
mujemy w prezencie od Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. To tak, 
jakby powiedzieć, nie chce-
my tych pieniędzy – mówi 
Piotr Osiecki. 

Zmian w WPF należało 
dokonać także na ostatniej, 
czerwcowej sesji, przede 
wszystkim po to, by bur-
mistrz mógł zamknąć prze-
targ na dostawę pięciu no-
wych autobusów i podpisać 
z Solarisem stosowną umo-
wę. Nie wiązało się to z za-
ciąganiem żadnych kredy-
tów czy emisją obligacji, a 
jedynie z przesunięciem fi -
nansowania projektu o do-
datkowy rok, a w zasadzie 
kilka miesięcy. Jak wyja-
śniano, fi nał „Sochaczew-
skiego Eko-busa” zamiast 
w grudniu 2019 roku ma 

być wiosną 2020. Firmy nie 
produkują autobusów elek-
trycznych, by stały w ma-
gazynie. Wozy montuje się 
dla konkretnego klienta do-
piero po podpisaniu umo-
wy, a mówimy przecież o 10-
11 milionach, kontakcie na 
ogromną skalę. I znowu, gdy 
doszło do głosowania Koali-
cja Obywatelska i Bezpar-
tyjni Samorządowcy nie po-
prali tych zmian (J. Bąbała, 
J. Krzemiński, R. Błaszczyk, 
J. Kulpa-Szczepaniak, A. 
Kuśmirek, Z. Denisiewicz, 
T. Lutyńska. A. Kloch, A. 
Korkosz). Projekty ponow-

nie przeszły jedynie głosami 
PiS i Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego. 

- Najbardziej dziwi mnie 
postawa radnych współpra-
cujących ze mną w poprzed-
niej kadencji. W czerwcu 
ubiegłym roku Zofi a Deni-
siewicz i Adam Kloch gło-
sowali za udzieleniem mi 
absolutorium za 2017 rok. 
Identycznie było na sesji rok 
wcześniej, gdy decydowali o 
absolutorium za 2016 rok. 
Nie będzie pewnie niespo-
dzianką, gdy przypomnę, 
że absolutorium za 2015 do-
stałem od radnych jedno-
głośnie, a zatem od radnych 
Adama Klocha i Zofi i Deni-
siewicz też. Co takiego się 
stało w tej kadencji? – pyta 
Piotr Osiecki. 

I dodaje, że jest zasko-
czony, że radni Denisiewicz 
i Kloch, przez lata głosujący 
za budżetem, jego zmiana-
mi, za nowymi projektami 
wprowadzanymi regularnie 
do planów inwestycyjnych 
teraz sami sobie przeczą, 
negują swój własny doro-
bek. 

- Wzgórze zamkowe i 
jego otoczenie zmieniamy 
krok po kroku od 2013 roku 
i robiliśmy to wspólnie pla-
nując kolejne etapy. Podob-
nie jest z rozłożoną na etapy 
przebudową stadionu. Dla-
czego teraz strategiczne dla 
miasta projekty przestały 
się IM podobać? Nie wiem – 
mówi burmistrz. 

Niepopieranie bardzo konsekwentne 
Sądzę, że ci radni przejdą do historii nie tylko naszego samorządu, ale historii polskiej samorządności - tak burmistrz miasta podsumowuje 
ostatnie głosowania radnych Koalicji Europejskiej i Bezpartyjnych Samorządowców w sprawie miejskich inwestycji. Jak podkreśla, od stycznia 
obydwa kluby konsekwentnie nie popierają fi nansowania strategicznych dla Sochaczewa projektów, których wartość to ponad 45,6 mln złotych.

Od prawie 25 lat uczestniczę w obradach rady miasta. Wcześniej jako dyrektor MKS Orkan i 
MOSiR byłem jedynie obserwatorem, a od niemal 9 lat, jako burmistrz Sochaczewa, biorę w 
nich czynny udział. Nie przypominam sobie, by jakikolwiek radny przez te 25 lat nie popierał 
inwestycji w mieście. Muszę to z przykrością powiedzieć, ale dotychczasowym  „dorobkiem” 
radnych Koalicji Obywatelskiej i zrzeszonych w klubie Bezpartyjnych Samorządowców jest 
nie poparcie, przez siedem miesięcy nowej kadencji, inwestycji za 45,6 miliona. Co ważne, 
inwestycji, na które pozyskaliśmy 24 milionów złotych dofi nansowania. Pozostawię to ocenie 
mieszkańców Sochaczewa. Sądzę, że ci radni przejdą do historii nie tylko naszego samorządu, 
ale historii polskiej samorządności – podsumowuje Piotr Osiecki.

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie poszukuje kan-
dydatów do stworzenia ro-
dziny zastępczej oraz osób 
chętnych do prowadzenia 
rodzinnych domów dziecka. 
Idealny kandydat to osoba 
odpowiedzialna, cierpliwa, 
wytrwała, kochająca dzieci i 
lubiąca pomagać. 

W tej kwestii eksperci są 
zgodni, że rodziny zastęp-
cze wypełniają swoje funk-
cje lepiej niż domy dziecka. 

W placówkach opiekujących 
się wieloma wychowankami, 
nawet najlepsza kadra nie ma 
możliwości zapewnienia im 
odpowiedniej dawki uwagi, 
miłości, życzliwości i poczu-
cia bezpieczeństwa. Pobyt w 
tymczasowej rodzinie, wej-
ście w normalny rytm dnia, 
na niektóre dzieci działa zba-
wiennie. 

Jak mówi dyrektor 
PCPR w Sochaczewie Ka-
tarzyna Kajak, każda oso-
ba, bez względu na to, jakie 

ma wykształcenie, ile ma 
lat, czy ma dzieci, czy żyje w 
związku małżeńskim, part-
nerskim, czy też jest sin-
glem, może zostać rodzi-
ną zastępczą. Nie wymaga 
się od niej szczególnych wa-
runków lokalowych, bo jak 
w każdej rodzinie, także za-
stępczej, najważniejsza jest 
empatia i cierpliwość. To 
skuteczność w rozwiązy-
waniu problemów, a nie po-
wierzchnia mieszkania de-
cyduje o jakości rodziny.

- Jeśli rodzina zdecy-
duje się przyjąć pod swój 
dach dziecko, może liczyć 
na bezpłatne szkolenie w 
siedzibie PCPR, na comie-
sięczne świadczenie na po-
krycie kosztów jego utrzy-
mania w kwocie 1.050 zł. 
Opiekunowie otrzymu-
ją na każde przyjęte dziec-
ko świadczenie 500 Plus, a 
gdy podopieczny jest nie-
pełnosprawny także doda-
tek w wysokości 211 zł. Co 
istotne, rodziny zawodowe 

dostają też wynagrodzenie 
z tytułu pełnionej funkcji – 
wylicza Katarzyna Kajak.

Dodatkowo rodzina za-
stępcza może ubiegać się o 
pieniądze na pokrycie kosz-
tów związanych z przyjęciem 
dziecka pod swój dach, dofi -
nansowanie do wypoczyn-
ku dla dziecka, pieniądze na 
utrzymanie domu lub loka-
lu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym. Dyrektor 
Kajak podkreśla jednocze-
śnie, że PCPR nie zostawia 

rodzin samych, zapewnia im 
wsparcie psychologiczne, pe-
dagogiczne, prawne, wspar-
cie specjalisty  pracy z rodzi-
ną, koordynatora, specjalisty 
pracy socjalnej. 

Zainteresowanych stwo-
rzeniem rodzinnego domu 
dziecka, zawodowej lub nie-
zawodowej rodziny zastęp-
czej zapraszamy do PCPR, 
ul. Piłsudskiego 65, parter 
pok. 17, tel. (46) 864 18 05 
lub (46) 864 18 01. 

(daw)

Nie od dziś wiadomo, że rodzina jest najlepsza
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W ubiegłym roku gmina So-
chaczew, na terenie której 
znajduje się „Azorek”, zmie-
niła plan zagospodarowania 
przestrzennego dla działek 
zajmowanych przez miejskie 
schronisko, a zapisano w nim 
wprost, że „Azorek” ma za-
przestać działalności do 31 
sierpnia br. Na nic zdało się 
poszukiwanie nowej loka-
lizacji w mieście, na terenie 
ościennych gmin, czy w zaso-
bach gruntów należących do 
skarbu państwa. Nie ma w po-
wiecie działki, która spełnia-
łaby podstawowe warunki – 
miała minimum 2,5 tys. m2, 
leżała z dala od zabudowań i 
miała plan zagospodarowania 
przestrzennego dopuszczają-
cy na niej działalność schro-
niska. 

Wygaszanie Azorka
W tej sytuacji miasto nie 
miało wyjścia, podjęło de-
cyzję o powolnym wygasza-
niu „Azorka” i zaczęło szu-
kać dla psów wyłapywanych 
na terenie Sochaczewa, po 1 
września, nowego, a przede 
wszystkim sprawdzonego 
domu. Przetarg na transport, 
leczenie, czipowanie i opieko-
wanie się bezdomnymi psami 
wygrało schronisko w Płoc-
ku prowadzone przez spół-
kę SUEZ Płocka Gospodarka 
Komunalna. To ono po wa-
kacjach zadba o bezpieczne 
odławianie zwierząt i każde-
go dnia o pełną miskę karmy.

- Deklarowaliśmy od po-
czątku, że żaden pies nie tra-
fi  w niepewne ręce, więc gdy 
SUEZ wygrał przetarg, już kil-
ka razy nasi pracownicy wizy-
towali płockie schronisko, by 
sprawdzić jak placówka radzi 
sobie z opieką nad bezpański-
mi psami. Chciałem się osobi-
ście przekonać z kim przyjdzie 
nam współpracować i wraz z 
Wiesławem Kowalą, naczel-
nikiem Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej odwiedziłem 
płocką ochronkę. Przyznam, że 

jestem pod wrażeniem warun-
ków w jakich żyją tu zwierzę-
ta – mówi z-ca burmistrza Da-
riusz Dobrowolski. 

Podgrzewana podłoga 
W budynku głównym znaj-
duje się gabinet lekarski, kilka 
kroków dalej pracownia rent-
genowska. Oddzielny budynek 
to szpital i tam w pojedynczych 
boksach dochodzą do siebie 
zwierzaki po operacjach. Nieco 
dalej widać budynek kwaran-
tanny. Trzeba mieć pewność, 
że nowi podopieczni są zdrowi i  
nie przyniosą do schroniska ja-
kiejś groźnej choroby. 

- Gdy trafi a do nas nowy 
psiak jeszcze tego samego dnia 
jest czipowany, odrobaczany, 
odpchlony, badany przez jed-
nego z dwóch naszych leka-
rzy weterynarii. Po zakończo-
nej kwarantannie odbywa się 
szczepienie przeciwko wście-
kliźnie i chorobom zakaźnym, 
potem zabieg sterylizacji. Tech-
nicy i lekarze weterynaryjni co-
dziennie wykonują obchód po 
wszystkich boksach, by spraw-
dzić w jakiej kondycji są powie-
rzone nam zwierzęta – mówi 
p.o. kierownika schroniska 
Wioletta Chiszberg. 

W schronisku zbudowano 
dwie kociarnie, ale w tej chwi-
li zamieszkana jest tylko jedna. 
Pięć mruczków lubi swoje to-
warzystwo i żyje pod jednym 
dachem. Na szczeniaki czeka 
oddzielny budynek z ośmioma 
boksami i podgrzewaną podło-
gą. Teraz stoi pusty.

- Szczeniaki najszybciej 
znajdują dom, więc obecnie 
mamy tylko jednego malucha. 
Nie chcemy, by się nudził, więc 
pod drzewami, tuż za naszym 
biurem, zbudowaliśmy mu wy-
bieg. Spędza z nami cały dzień 
i każdy, kto tędy przechodzi, 
poświęca mu minutę lub dwie. 
Maluch jest ciągle głaskany – 
dodaje Wioletta Chiszberg. 

- Psy mają u nas dobrze, dla-
tego niektóre regularnie wraca-
ją. Jeden, który zamieszkał w 
pobliżu z nową rodziną, dwa – 
trzy razy w miesiącu przybie-
ga w odwiedziny. Wskazuje na 

kolana, domaga się pieszczot, 
a po wizycie wraca do swoje-
go domu. Gdyby miał tu źle, 
na pewno omijałby schronisko 
szerokim łukiem – mówi pra-
cownica schroniska, technik 
weterynarii Izabela Cwalina.

Co złe, już minęło
W kilku boksach mieszkają psy 
staruszki, których nikt na pew-
no nie adoptuje. Dwa z nich już 
dawno straciły wzrok, porusza-
ją się z trudem, ale zawołane po 
imieniu nabierają energii, pod-
chodzą do drzwi boksu, doma-
gają się pieszczot.  

- A tu mamy kilka boksów 
oddzielonych od reszty schro-
niska ażurowym ogrodze-
niem. To dom najbardziej za-
lęknionych psów, które swoje 
w życiu przeszły, doświadczy-
ły wiele złego i ludzi traktu-
ją więcej niż nieufnie. Widzą 
ze swych boksów ludzi, oswa-
jają się z nimi, ale człowiek nie 
wkracza do ich świata. Potrze-
bują więcej czasu, by się za-
adoptować w schronisku i nam 
zaufać. Niczego nie robimy na 
siłę, ale krok po kroku otwie-
ramy te zalęknione istoty na 
świat, pokazujemy, że wszyst-

ko co złe, już minęło – podkre-
śla kierownik schroniska. 

Moda na adoptowane
- Mamy wysoki wskaź-

nik adopcji ponieważ regu-
larnie reklamujemy naszych 
podopiecznych na portalu Pe-
troNews, w wydawanej przez 
tę redakcję gazecie, korzystamy 
też z facebooka. Dzięki temu w 
najlepszych miesiącach do no-
wych domów trafi a nawet 20-
30 zwierząt. Bardzo się cieszę, 
że w Polsce ostatnio rozwija się 
moda na adoptowane psy, na 
zwykłe kundelki. To nam bar-

dzo pomaga – dodaje Wioletta 
Chiszberg.

- Znamy każdego naszego 
zwierzaka, jego charakter, wie-
my czy lepiej będzie się czuł na 
kanapie czy na działce, czy lubi 
dzieci, jak reaguje na inne psy. 
Pomagamy znaleźć psiego ide-
ała, którego rodzina pokocha 
od pierwszego spojrzenia – 
podsumowuje Izabela Cwalina.  

SUEZ zaprasza dzieci
- Drzwi naszego schroniska 
są otwarte. Szczególnie do od-
wiedzin zachęcamy dzieci. Jeśli 
będą na wycieczce w ZOO lub 
teatrze, zapraszamy by wstąpiły 
także do nas. Opowiemy o psia-
kach, oprowadzimy po schroni-
sku, może potem któreś wróci do 
nas z rodzicami, by zabrać psa do 
domu. Systematycznie wymie-
niamy boksy na nowe, jesteśmy 
w trakcie ciągłych zmian i ulep-
szeń. Tuż za naszym płotem roz-
ciąga się  las i chcemy tam zbu-
dować ścieżkę edukacyjną dla 
dzieci, by jeszcze chętniej nas od-
wiedzały, poznawały przyrodę i 
przy okazji naszych podopiecz-
nych – wylicza szefowa placówki. 

Miejsce tymczasowe
Jednym z punktów obrad lip-
cowej sesji rady miasta będzie 
zmiana zapisów miejskiego 
programu opieki nad zwierzę-
tami. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, z którym kon-
sultowano treść programu, za-
sugerowało, aby od września 
samorząd uruchomił punkt 
tymczasowy dla zwierząt wy-
łapywanych na terenie miasta. 

- Zdarzają się psy, który 
uciekły z podwórka, przestra-
szyły hałasu i zgubiły, a po 2-3 
dniach właściciele odnajdują je 
w schronisku. Nie chcemy, by 
po psa właściciel musiał jechać 
do Płocka, więc uwaga Towa-
rzystwa została uwzględnio-
na w regulaminie i lada dzień 
ogłosimy przetarg na prowa-
dzenie tymczasowego miejsca 
opieki. Psy będą w nim przeby-
wały 14 dni i dopiero potem zo-
staną przewiezione do Płocka – 
mówi wiceburmistrz Dariusz 
Dobrowolski. 

Nasze drzwi są otwarte…
W boksach mieszkają maksymalnie dwa psy. W każdym boksie miska z wodą, z karmą, buda, koc. Wszędzie czysto, nie 
czuć charakterystycznego dla takich miejsc zapachu. Wokół zieleń, cisza, bo schronisko leży na terenie parku przyrodniczo-
krajobrazowego jaru rzeki Brześnicy. To tu od 1 września mają trafi ać bezdomne psy wyłapywane na terenie Sochaczewa.

Jedyny w schronisku szczeniak całe dnie spędza na dworze

Opiekunowie znają każdego podopiecznego

Schronisko jest otoczone lasem ze wszystkich stron

Na miejscu jest nowoczesny gabinet weterynaryjny
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Wystartował tegoroczny se-
zon Sochaczewskiego Kina 
Letniego. W czwartek 27 
czerwca na placu Kościuszki 
wyświetlono � lm animowany 
„Mniam”, który zgromadził 
dużą widownię w różnym 
wieku. Przed nami jeszcze 
trzy seanse. 

To już szósty rok kina plene-
rowego w Sochaczewie. W 
poprzednich latach projek-
cje odbywały się w muszli 
koncertowej i na plaży. Tym 
razem kino pod chmurką 
zadebiutowało na miejskim 
rynku. Organizatorzy przy-
gotowali dla widzów 120 le-
żaków i tyle samo porcji 
darmowego popcornu. Ci, 
dla których zabrakło leża-
ków, zajęli ławki stojące na 
placu. Przed seansem, jak 
zwykle, przeprowadzono 
konkursy z nagrodami. 

O repertuarze zadecy-
dowali mieszkańcy w gło-
sowaniu internetowym. Do 
wyboru było 130 tytułów - 
zarówno klasyków sprzed 
lat, jak i pozycji, które nie-

dawno gościły na dużym 
ekranie. 

Jako pierwszy wy-
świetlono fi lm animowa-
ny „Mniam”. To komedia 
przygodowa, której bohate-
rom głosów użyczyła pleja-
da polskich gwiazd, m.in.: 
Piotr Fronczewski, Jerzy 
Kryszak, Marcin Hycnar, 
czy Magda Gessler, która 
wcieliła się w rolę żółwicy, 
koneserki dobrej kuchni.

Przed nami jeszcze trzy 
projekcje w ramach Socha-
czewskiego Kina Letnie-
go. Najbliższy seans odbę-
dzie się w czwartek 11 lipca, 
kiedy to pokazany zostanie 
polski fi lm o rodzinie Bek-
sińskich - „Ostatnia rodzi-
na”. Początek o godz. 21.30. 
Następny obraz wyświetlo-
ny zostanie 25 lipca (o godz. 
21.00) - „Pewnego razu w li-
stopadzie”, ostatnim fi lmem 
w tegorocznym sezonie bę-
dzie „Bridget Jones: W po-
goni za rozumem” - 8 sierp-
nia (o 21.00). Na wszystkie 
projekcje zapraszamy na 
plac Kościuszki. (mf)

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Występ   sochaczewskiego 
zespołu Folklorek oraz ło-
wickiego Koderki oklaski-
wały tłumy widzów. Zgro-
mad zonych   prz y w ita ła 
pomysłodawczyni festiwa-
lu, naczelnik Wydziału Kul-
tury, Turystyki i Promocji 
Miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik.

Jako pierwszy zaprezen-
tował się Folklorek. Zespół 
pokazał szeroki repertuar 
nawiązujący do wielu regio-
nów Polski. Widzowie mo-
gli zobaczyć wywodzącą się 
z Kurpi zabawę w konika, 
śląskiego trojaka, czy nen-
kę z Kaszub. Średnia i star-
sza grupa odegrały też sce-
nę prania nad rzeką w rytm 
polki. Młodzi artyści zapre-
zentowali równie szeroki re-
pertuar tradycyjnych pieśni 
ludowych. Można było usły-
szeć łowickie „Czerwone Ja-
gody”, „Idzie dysc” z Pod-
hala, kaszubską „Wele wele 
wetkę” i „Moja mamo” z 
Kurpi. 

Folklorek przez ostatni 
rok zrobił ogromne postę-
py i na pewno duża w tym 
zasługa opiekujących się ze-
społem Katarzyny Proch i 
Kingi Przybylskiej. 

Chwilę po artystach z 
Sochaczewa, na scenie poja-
wili się tancerze i śpiewacy 
z łowickich Koderek. Ura-
czyli publiczność zestawami 
tańców łowickich opartych 
na kujawiakach i krako-
wiakach. Nie zabrakło rów-
nież śpiewów. Widzowie 
usłyszeli piosenki „Lipka” i 
„Pod borem”. 

Znakomite, żywiołowe 
wykonania porwały socha-
czewską publiczność. Nawet 
bardziej dojrzali widzowie 
podrygiwali na krzesłach 
i nucili pod nosem ludo-
we przyśpiewki. Najmłod-
si nie mogli usiedzieć na 
miejscach i ruszali do tańca 
przed sceną. 

W tym roku czeka-
ją nas jeszcze dwie odsłony 
festiwalu folklorystyczne-

go. Siódmego lipca na pla-
cu Kościuszki zaprezentu-
je się Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej. 

Tydzień później, 14 lipca w 
tym samym miejscu wystą-
pi słynny zespół góralski 
Trebunie Tutki. Jeśli ktoś 

jeszcze się zastanawia, czy 
warto przyjść, odpowiedź 
jest oczywista. Naprawdę 
warto. 

Kolorowo i folkowo
Za nami inauguracja II Sochaczewskiego Festiwalu Folklorystycznego. 
Ubiegłoroczna edycja zakończyła się sukcesem, ściągając każdorazowo tłumy 
mieszkańców Sochaczewa i nie tylko. Podobnie zapowiada się tegoroczna odsłona. 

Kino na placu
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Zanim   Camerata   zagra-
ła pierwszy z wielu przygoto-
wanych na jubileuszowy wy-
stęp utworów, burmistrz Piotr 
Osiecki i przewodniczący rady 
miasta Sylwester Kaczmarek 
wręczyli kierownikowi arty-
stycznemu i dyrygentowi, Ar-
turowi Komorowskiemu, od-
znakę „Zasłużony dla kultury 
polskiej”, przyznaną przez mi-
nistra kultury i dziedzictwa 
narodowego. Wyraźnie za-
skoczony Artur Komorowski 
dziękując za wyróżnienie pod-
kreślił, że to oznaka dla wszyst-
kich, którzy na przestrzeni 
piętnastu lat tworzyli orkiestrę 
i ją wspierali. Jak zaznaczył, 
miał szczęście do ludzi, bo bez 
dobrej woli i życzliwości pro-
jekt pod nazwą Camerata Ma-
zovia nie doszedłby do skutku. 

Były kwiaty, pamiątkowy 
grawer i wiele ciepłych słów. 
Jak powiedział burmistrz, gdy 
piętnaście lat temu ogłoszono, 
że w Sochaczewie powstaje or-
kiestra kameralna, niewielu 
wierzyło, że w niespełna czter-
dziestotysięcznym mieście taki 
projekt ma szansę powodze-
nia. Okazało się jednak, że Ca-
merata Mazovia nie tylko po-
wstała, przez półtorej dekady 
rozwinęła artystyczne skrzy-
dła, ale rozkochała w sobie so-

chaczewską publiczność. Dziś 
ma za sobą setki koncertów w 
kraju i za granicą, jest znana i 
ceniona. Camerata to profe-
sjonalny zespół, nasza duma, 
a każdy jej koncert to muzycz-
na uczta. 

Z kolei przewodniczący 
rady miasta zaznaczył, że dziś 
trudno sobie wyobrazić So-
chaczew bez Cameraty Mazo-
vii. Na stałe wpisała się w nasz 
kulturalny krajobraz i słusz-
nie uznawana jest za kultural-
ną perłę miasta. Bez wątpienia 
mamy w Sochaczewie profe-
sjonalny zespół artystów, któ-
ry potrafi  w jednej chwili prze-
nieść słuchaczy z jednej epoki 
muzycznej do drugiej, świet-
nie czuje się w repertuarze kla-
sycznym jak i popularnym. 

Po krótkiej części ofi cjal-
nej można już było oddać się 
muzyce. Do wspólnego świę-
towania Camerata zaprosiła 
zaprzyjaźnionych śpiewaków 
– Annę Jeremus-Lewandow-
ską (sopran), Martę Ksią-
żek (sopran koloraturowy) i 
Pawła Wolskiego (tenor). W 
ich wykonaniu usłyszeliśmy 
m.in. pieśni „Usta milczą, du-
sza śpiewa” z Wesołej Wdów-
ki, „Prząśniczkę”, „Walca Ju-
lii”, „Brunetki, blondynki”, 
„Czardasza Sylwii”, czy „Arię 
Adeli” z Zemsty Nietoperza. 
Swój wyjątkowy kunszt mu-
zycy zaprezentowali w utwo-

rze „Libertango” zagranym w 
bardzo ciekawej aranżacji na 
orkiestrę kameralną i do tego 
z układem tanecznym przy-
gotowanym przez zespół Abs-
trakt. Były też najsłynniejsze 

tematy z musicalu West Side 
Story, dwie kompozycje autor-
stwa Adama Manijaka, w tym 
specjalnie skomponowana na 
jubileusz orkiestry fantazja na 
motywach walców Henryka 

Warsa. Camerata zafundowa-
ła gościom muzyczną podróż 
przez kilka epok i kilka kon-
tynentów. 

Nam pozostaje tylko 
przyłączyć się do gratulacji 

i życzyć jubilatce kolejnych 
sukcesów w działalności 
artystycznej, wielu jeszcze 
pięknych jubileuszy, oraz by 
grono fanów Cameraty ro-
sło z każdym rokiem. 

Camerata Mazovia - nasza duma
Orkiestra Kameralna Camerata Mazovia jest z nami już piętnaście lat. Z okazji pięknego jubileuszu zespół da w tym roku aż 
dziesięć koncertów. Najważniejszy z nich odbył się w niedzielę 30 czerwca na scenie letniej SCK w Boryszewie. Z zaproszenia 
do wspólnego świętowania skorzystało wielu wiernych fanów zespołu.

Artur Komorowski odbiera odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”

Zespół od lat ma rzeszę wiernych fanów

Do wspólnego świętowania Camerata zaprosiła 
zaprzyjaźnionych śpiewaków

Koncert był swego rodzaju przeglądem dotychczasowego 
dorobku orkiestry
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2 lipca
 Eksperymentujemy w 
Bibliotece - Slimy, MBP, 
Oddział dla dzieci nr 1, ul. 
1 Maja 21, w godz. 11.30 – 
13.30.

3 lipca
 Czytanie na powietrzu 
połączone z zabawami 
podwórkowymi z daw-
nych lat, MBP, Oddział dla 
dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, w 
godz. 11.30 – 13.30

4 lipca
 Bezpiecznie na waka-
cjach – zajęcia profi lak-
tyczne, MBP, Oddział dla 
dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, w 
godz. 11.30 – 13.30

5 lipca
 Z Biblioteką Europę 
zwiedzamy - Francja, 
MBP, Oddział dla dzieci nr 
1, ul. 1 Maja 21, w godz. 
11.30 – 13.30
 Potańcówka na de-
chach, SCK, ul. 15 Sierp-
nia 83, godz. 18:30

6 lipca
 Turniej Siatkówki Pla-
żowej. Obiekty MOSiR przy 
ul. Chopina 101, godz. 9.00
    Piknik    Rodz inny, 
Integracyjny Ogród Zabaw 
i Sportu, al. 600-lecia, w 
godz. 15.00-17.00

7 lipca
   „Z artylerią króla Jagieł-
ły”. Inauguracyjny pokaz 
czarno-prochowy Grupy 
Strzelectwa Historycznego 
„Czarna Kompania”. Puszka-
rze i artylerzyści ożywią prze-
strzeń przyzamkową i hukiem 
swoich armat przypomną 
o roli zamku mieszkańcom 
miasta. Pokaz urozmaicą 
przykłady najdawniejszej broni 
palnej z XIV, XV i XVI wieku, a 
zwiedzający będą mieli okazję 
zobaczyć, a przede wszystkim 
usłyszeć, jak niegdyś wojowa-
no. Park Chopina, ul. Traugut-
ta, w godz. 15.00 – 18.00

   Okno Sztuki Marcina 
Hugo-Badera. Park Cho-
pina, w godz. 14.00 – 20.00
   Sochaczewski Fe-
stiwal Folklorystyczny. 
Koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca Politechniki War-
szawskiej, pl. Kościuszki, 
godz. 19:00
   Piknik Rodzinny, al. 
600-lecia - Trojanów, w 
godz. 15:00-17.00

8 lipca
   Wakacyjne robótki - 
Letnia łąka (zajęcia 
plastyczno–literackie), 
MBP, Oddział dla dzieci 
nr 1, MBP, ul. 1 Maja 21, w 
godz. 11.30 – 13.30

9 lipca
   Ważna Akcja – Segre-
gacja - zajęcia ekolo-
giczne, MBP, Oddział dla 
dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, w 
godz. 11.30 – 13.30

10 lipca
   Czytanie na powietrzu 
połączone z zabawami 
podwórkowymi z daw-
nych lat, MBP, Oddział dla 
dzieci nr 1, ul. 1 Maja 21, w 
godz. 11.30 – 13.30
   Teatr Maska i spektakl 
pt. ,,Prastara Książnica-
-Skarb i tajemnica’’, MBP, 
Oddział dla dzieci nr 1, ul. 
1 Maja 21, w godz. 11.30 – 
13.30

11 lipca
   Sochaczewskie Kino 
Letnie. Film „Ostatnia 
rodzina”, pl. Kościuszki, 
godz. 21:30

12 lipca
   Z Biblioteką Europę 
zwiedzamy - Włochy, 
MBP, Oddział dla dzieci 
nr 1, ul. 1 Maja 21, godz. 
11.30 – 13.30
   Letni Salon Sztuki 
- Wernisaż, SCK ul. 15 
Sierpnia 83, godz. 18.00
   Potańcówka na de-
chach, SCK, ul. 15 Sierp-
nia 83, godz. 18:30

13 lipca
   Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83 w 
godz. 12.00-18.00
   Rodzinny festyn spor-
towo-rekreacyjny, obiek-
ty sportowo - rekreacyjne 
w Karwowie, godz. 15.00
   Piknik Rodzinny, plac 
zabaw ul. Fabryczna - Bo-
ryszew, w godz. 15:00-17:00

14 lipca
   „W drodze na Grun-
wald”. 15 lipca roku pań-
skiego 1410 miała miejsce 
jedna z najważniejszych 
bitew średniowiecznego 
świata – Bitwa pod Grun-
waldem.   Także   przez 
Sochaczew przechodzili 
rycerze wierni Królestwu 
Polskiemu, i przejdą także 
14 lipca – w okolicy zamku 
zatrzyma się wtedy Poczet 
Rycerski Herbu „Sobol”, 
a rycerz, jego kopijnicy i 
giermkowie zaprezentują 
uzbrojenie z początku XV 
wieku, pokażą także jak 
wyglądała walka rycerska. 
Park Chopina, ul. Traugut-
ta, w godz. 15.00 – 18.00
   Okno Sztuki Marcina 
Hugo-Badera. Park Cho-
pina, w godz. 14.00 – 20.00
   Letni Salon Sztuki, 
SCK, ul. 15 Sierpnia 83, w 
godz. 12.00-18.00
   Turniej Grand Prix w 
Tenisie Stołowym, Hala 
sportowa MOSiR przy ul. 
Kusocińskiego 2, godz. 
9.00
   Sochaczewski Fe-
stiwal Folklorystyczny. 
Koncert zespołu góral-
skiego Trybunie Tutki, pl. 
Kościuszki, godz. 19:00
   Piknik Rodzinny, plac 
zabaw ul. Grunwaldzka - 
Chodaków, w godz. 15:00-
17:00

15 lipca
   Wakacyjne robótki 
- Lodożercy (zajęcia 
plastyczno–literackie), 
MBP, Oddział dla dzieci 
nr 1, ul. 1 Maja 21, godz. 
11.30 – 13.30

Sochaczewskie wakacje 2019
Prezentujemy dokładny plan wakacyjnych wydarzeń, organizowanych w tym roku w Sochaczewie. Jesteśmy przekonani, że wśród mnóstwa atrakcji 

każdy znajdzie coś dla siebie. W tym numerze propozycje od 2 do 15 lipca. Pełen harmonogram znajduje się na stronie www.sochaczew.pl
Wszystkie umieszczone w kalendarium zajęcia, koncerty, seanse filmowe są bezpłatne.

W parku w Żelazowej Woli
Muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina przygotowało na wakacje „Małą Akademię Chopi-
nowską”. Jest to cykl koncertów edukacyjnych, które przybliżą lirykę wokalną twórców XIX- i 

XX-wiecznych o tematyce obyczajowej, ludowej i przyrodniczej. Pieśni i piosenki o beztroskiej 
tematyce, w tym pisane z myślą o dzieciach, komponowali najwybitniejsi twórcy. Dwusetna 

rocznica urodzin ojca pieśni narodowej Stanisława Moniuszki stanie się punktem wyjścia do 
zajęć, które rozwiną wyobraźnię muzyczną i walory głosowe uczestników. Koncerty edukacyjne 

na Scenie Letniej w parku poprowadzą śpiewaczka Olga Rusin i pianista Jakub Kitowski.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 13.00-14.00, wstęp w cenie biletu wstępu do parku. 

Wakacje z MOSiRem
Pływalnia: W dniach 2 lipca oraz 28 sierpnia w godzinach od 12.00 do 14.00 - bezpłatne wejścia 
na pływalnię Orka w Sochaczewie. W w/w dniach będą gry i zabawy w wodzie czyli „Wakacyjne 
wariacje wodne z Orką”. Wstęp dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7 r.ż. z legitymacjami 
szkolnymi. Przez całe wakacje w godzinach 6.45 – 9.00 wejścia dla dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym - cena 1,80 zł za godzinę
Hala sportowa przy ul. Chopina 101 dostępna jest nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży 

w godz. 8.00-14.00 w dni powszednie pod opieką osoby pełnoletniej.
Hala sportowa przy ul. Kusocińskiego dostępna nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży 

w godz. 8.00 -14.00 w dni powszednie pod opieką osoby pełnoletniej.
Skatepark dostępny codziennie do godz. 21.00

Lato z wąskotorówką 2019
Sochaczewski oddział Stacji Muzeum realizuje cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych, wzbogaco-

nych o dodatkowe atrakcje. Chętni będą mogli wziąć udział w Kolejowych Warsztatach Muzealnych, 
Muzealnej Grze Terenowej lub upiec kiełbaskę przy ognisku. Za największą jednak ciekawostkę 

tegorocznej wakacyjnej oferty uznać można lekcję mobilną pn. „Po torach w przeszłość ziemi 
sochaczewskiej”, która odbywać się będzie w każdą środę wakacji, w ramach przejazdu zabytko-

wym składem. Elementy lekcji zrealizowane zostaną w trakcie wycieczki i to zarówno w wagonach, 
jak i podczas spaceru po puszczy, a także na polanie nad rzeką Łasicą w Tułowicach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  www.stacjamuzeum.pl

MBP na wakacje
Oddział MBP nr 2 przy ul. Fryderyka Chopina 160 przygotował dodatkowe atrakcje dla socha-

czewskich dzieciaków. Aż do 31 sierpnia, codziennie w godzinach pracy biblioteki odbywać się 
będą wakacyjne rozgrywki gier planszowych, zawody w układaniu puzzli oraz kolorowanki dla 

najmłodszych. Na miejscu w bibliotece dzieci będą mogły posłuchać głośnego czytania wierszy, 
bajek, opowiadań, fragmentów książek oraz skorzystać z bezpłatnego dostępu do komputera. 

Przez całe wakacje trwać będzie też konkurs o tytuł „Wakacyjnego Pożeracza Książek” – czyli na 
najaktywniejszego czytelnika wakacji 2019 (rozstrzygnięcie 30 sierpnia).

31 sierpnia zaplanowano wyjazd na Multimedialny Pokaz Fontann w Warszawie. W programie 
również spacer po Starym Mieście, Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza. Serdecznie zapraszamy 

dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wyjazd o godzinie 16:30. Powrót ok. 22:30. Koszt wyjazdu 30 zł. 
Zapisy i płatność do 14 sierpnia 2019 w Oddziale dla dzieci Nr 1 i Wypożyczalni dla Dorosłych i 
Młodzieży, ul. 1 Maja 21 (Kramnice) oraz w Oddziale dla dzieci Nr 2 ul. Chopina 160 (Chodaków).
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Jak wygląda sochaczew-
ska lista bestsellerów 
2018 roku?
Prym wiedzie Remgiusz 
Mróz i jego bohaterowie 
Joanna Chyłka i komisarz 
Forst. Osobiście nie lubię 
książek sensacyjnych, ale 
nawet ja przekonałam się do 
tego autora. W dalszej ko-
lejności popularnością cie-
szą się Jakub Żulczyk i jego 
„Ślepnąc od świateł”, Szcze-
pan Twardoch autor „Kró-
lestwa” i „Króla”. Ponad-
to chętnie wypożyczane są  
„Księgi Jakubowe” Olgi To-
karczuk, „Ciemno, prawie 
noc” Joanny Bator, „Ucho 
Igielne” Wiesława Myśliń-
skiego i oczywiście krymi-
nały Katarzyny Bondy.

Sochaczewianie stawia-
ją na literaturę papiero-
wą czy przekonali się 
do e-booków i audiobo-
oków?
Faktycznie sytuacja w tej 
kwestii się zmienia. Na po-
czątku audiobooki zaczę-
liśmy gromadzić z myślą o 
niedowidzących. Okazało 
się jednak, że ludzie lubią 
słuchać książek podczas po-
dróży pociągiem czy jazdy 
samochodem. 

Zakup książek na nośni-
kach jest tańszy?
Koszt audiobooka czy e-bo-
oka równy jest mniej wię-
cej cenie papierowej książ-
ki. A te są ogólnie drogie. 
Widzę to na swoim przy-
kładzie. Kiedyś kupowałam 
wiele egzemplarzy do wła-
snego księgozbioru, regu-
larnie odwiedzałam dawną 
księgarnię przy ul. Wąskiej 
czy zaprzyjaźnioną księgar-
nię w Skierniewicach. Na 
bieżąco gromadziłam no-
wości. Teraz to się niestety 
zmieniło. Ceny są zawrotne, 
a książka staje się luksusem. 
Jako biblioteka kupujemy 
dużo, dzięki czemu mamy 
wysokie rabaty, nawet do 
45 procent. To pozwala nam 
regularnie uzupełniać zbio-
ry. Dostaliśmy też na ten cel 

dotację  Biblioteki Narodo-
wej - 42 tys. złotych. Oprócz 
tego otrzymujemy środki fi -
nansowe z ratusza. 

O ile pozycji powiększy-
ły się wasze zbiory w 
ubiegłym roku?
Wzbogaciliśmy się o prawie 
7 tys. książek. Obecnie po-
siadamy około 70 tys. wo-
luminów. To był napraw-
dę świetny rok. Uważam, że 
dział gromadzenia i opraco-
wywania zbiorów to według 
mnie najciekawsza część 
pracy bibliotekarza. Uwiel-
biam zapach nowych ksią-
żek, z wielką przyjemnością 
przeglądam zakupione po-
zycje.

Trudno jest wybrać te, 
które spodobają się wa-
szym czytelnikom?
Rocznie na polskim ryn-
ku ukazuje się około 36 tys. 
tytułów. Wybranie tego, co 
trafi  w gusta sochaczewian, 

nie jest łatwe. Najczęściej 
realizujemy życzenia miesz-
kańców, kierujemy się też li-
stami bestsellerów. Nie jest 
sztuką kupienie mnóstwa 
książek i postawienie ich na 
półce. Chodzi o to, by ludzie 
po nie sięgali. 

Jak statystycznie wypa-
damy jako czytelnicy?
Mamy około 20 proc. czy-
telników. Taki odsetek po-
pulacji Sochaczewa ko-
rzysta z naszych zbiorów. 
Oznacza to, że 7 tysięcy 
osób regularnie wypożycza 
książki. Jeżeli do tego do-
damy tych, którzy korzysta-
ją z bibliotek szkolnych, bi-
blioteki pedagogicznej oraz 
osoby zapewniające sobie 
książki we własnym zakre-
sie pokazuje to, że jesteśmy, 
na tle kraju całkiem zaczy-
tanym miastem. 

Ludzi przyciągają nie 
tylko pozycje książko-

we, ale też wydarzenia, 
które odbywają się w bi-
bliotece. 
Przez długie lata główna 
siedziba biblioteki mieści-
ła się w kilku pomieszcze-
niach w ratuszu przy ul. 1 
Maja, dlatego nie sądzi-
łam, że doczekam takich 
czasów. W 2013 roku od-
dano do naszej dyspozycji 
całe piętro w rozbudowa-
nych kramnicach i dziś pla-
cówka tętni kolorami, jest 
pełna otwartej przestrzeni, 
daje możliwość korzystania 
z multimediów. Wiele dzie-
je się nie tylko u nas, ale też 
w bibliotekach gminnych, 
które pełnią również funk-
cje domów kultury. Kiedyś 
cały czas brakowało pienię-
dzy, biblioteki kojarzyły się 
z ciemnymi pomieszcze-
niami, kurzem i książkami 
obłożonymi szarym papie-
rem. Teraz organizujemy 
wystawy, konkursy, spo-
tkania autorskie, lekcje bi-
blioteczne. 

Trudno znaleźć w kalenda-
rzu dzień, w którym w bi-
bliotece nic się nie dzieje.
Właściwie takich nie ma. 
Mieszkańcy chcą wypoży-
czyć książkę, poczytać pra-
sę, skorzystać ze stanowiska 
komputerowego, a my przy 
okazji dajemy im możliwość 
poznania twórczości utalen-
towanych osób. Ich prace, 
obrazy i zdjęcia podziwiać 
można regularnie w naszej 
galerii, w patio kramnic.

W jaki sposób wyszuku-
jecie artystów?
Często zgłaszają się do nas 
sami. Są to osoby z Socha-
czewa i okolic, a także są-
siednich miast - Skierniewic 
czy Żyrardowa. W ubie-
głym roku prezentowali-
śmy np. wystawę poplenero-
wą sochaczewskich malarzy 
„Czerwińsk 2017”, obec-
nie oglądać można wystawę 
pokonkursową Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycz-
nego im. Władysława Śle-
wińskiego, zobaczyć można 

było u nas także wystawę 
malarstwa mazowieckiej 
grupy „Bo...”. Łącznie w na-
szych murach odbyło się 
szesnaście wystaw i werni-
saży. Do tego doliczyć na-
leży ekspozycje o tematyce 
typowo książkowej i wy-
dawniczej. 

To jednak tylko ułamek 
waszej aktywności. 
Odbywają się u nas pre-
lekcje, spektakle teatral-
ne, inscenizacje. Współ-
pracujemy ze szkołami i 
stowarzyszeniami. W bi-
bliotece organizujemy rów-
nież spotkania autorskie. 
Nie jest to łatwe, ponieważ 
bardziej znani literaci ocze-
kują wysokich honorariów. 
W dzisiejszych czasach pi-
sanie książek to biznes, a 
autorzy kierują się koniunk-
turą. Mimo to, udaje nam 
się zapraszać do Sochacze-
wa interesujące postacie, jak 
chociażby krakowską poet-
kę Magdalenę Węgrzyno-
wicz-Plichtę, dziennikarza 
Błażeja Torańskiego czy po-
dróżnika Roberta Gondka.

Wiele uwagi poświęca-
cie też  najmłodszym. 
Prężnie działają oddzia-
ły dla dzieci. Odbywa się 
wiele lekcji bibliotecznych, 
podczas których zapozna-
jemy dzieci z książkami. Są-
dzę, że zaprocentuje to w 
przyszłości. W ten sposób 
kształtowane są gusty, wy-
rabiany nawyk czytania. W 
bibliotece spotykają się też 
grupy tematyczne takie jak 
np. „Zręczne ręce”. „Książ-
kowe mole”, „Rodzinne czy-
tanie”. 

Czy można powiedzieć, 
że przez ostatnie lata 
udało wam się stworzyć 
środowisko skupione 
wokół biblioteki?
Faktycznie istnieje taka gru-
pa. Cieszę się, że jest bar-
dzo zróżnicowana. Oznacza 
to, że coś dla siebie znaleźć 
mogą u nas osoby w każ-
dym wieku. Mamy propo-

zycje zarówno dla przed-
szkolaków i ich rodziców, 
dla uczniów i studentów, 
osób aktywnych zawodo-
wo, ale też seniorów. Mamy 
grupę lokalnych poetów i 
Dyskusyjny Klub Książ-
ki. Chcemy, by to grono się 
rozrastało, dlatego też zale-
ży nam na promocji  biblio-
teki. Są nadal osoby, które 
nie wiedzą, gdzie jest nasza 
siedziba. Wynika to rów-
nież z faktu, że mieścimy się 
w kramnicach, w budynku 
zabytkowym, i nie możemy 
umieścić dużego szyldu na 
elewacji. 

Czego możemy spodzie-
wać się w bibliotece w 
nadchodzących miesią-
cach?
W wakacje na dzieci cze-
ka „Lato w bibliotece”, wró-
cą także „Narodowe Czy-
tanie”, a w październiku 
„Noc w bibliotece”. Tak na-
prawdę trudno jest wymie-
nić całą naszą ofertę, dlate-
go warto odwiedzać naszą 
stronę internetową biblio-
tekamiejska.sochaczew.pl i 
facebooka, gdzie na bieżą-
co zamieszczamy zapowie-
dzi wydarzeń. 

Już na koniec chcę za-
pytać, po jaką literatu-
rę sięga dyrektor socha-
czewskiej biblioteki?
Ostatnio czytałam Mro-
za. Natomiast moim ulu-
bionym pisarzem jest, nie-
co zapomniany, William 
Wharton, amerykański 
psycholog, malarz i pisarz. 
To autor, który pierwszą 
książkę napisał mając 54 
lata. Wharton bardzo cenił 
polskich czytelników. Two-
rzył powieści psychologicz-
no-obyczajowe, takie, któ-
re lubię najbardziej.  Duże 
wrażenie zrobił na mnie też 
„Paryski architekt” Charle-
sa Belfoure’a  - proza doty-
cząca drugiej wojny świa-
towej. To trudna książka, 
która pozwala przewarto-
ściować swoje życie. 

Uwielbiam zapach nowych książek
Jak na tle kraju wypada sochaczewski czytelnik, po jakie pozycje najchętniej sięgamy, czy przekonaliśmy się 
do tzw. książki mówionej, a co sprawiło, że obecnie biblioteka to wiele więcej niż regały pełne woluminów? 
Z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbarą Bronicz rozmawia Agnieszka Poryszewska.
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Socha-
czewie  włączyła się w ogól-
nopolską akcję masowego 
czytania „Jak nie czytam, jak 
czytam”, której pomysłodaw-
cą i głównym organizatorem 
jest redakcja miesięcznika 
„Biblioteka w Szkole”. Akcja 
polega na biciu rekordu w czy-
taniu książek w jednym mo-
mencie, a jej celem jest oczy-
wiście promocja czytania dla 
przyjemności oraz kreowanie 
mody na czytanie. 

Uczniowie pokazują, że wbrew 
powszechnej opinii czytają książ-
ki i czerpią z tego radość.  Czyta-
nie kojarzy się im pozytywnie - 
jako relaks, rozrywka, sposób na 
spędzenie wolnego czasu. 

W naszej szkole wydarze-
nie zostało poprzedzone ogło-
szeniem klasowego konkursu 
na plakat promujący czytanie. 
W przeddzień akcji plakaty 
konkursowe zostały wyekspo-
nowane w holu szkoły, tak aby 

każdy uczeń mógł oddać głos 
na pracę, która jego zdaniem 
jest najlepsza. Uczniowie byli 
jurorami w tym konkursie. Na-
stępnego dnia kolorowe plaka-
ty dekorowały okna i główne 
wejście do szkoły, ciesząc oczy 
wszystkich wchodzących.

W tej najpopularniejszej ak-
cji czytelniczej w Polsce uczest-
niczyła cała społeczność szkolna. 
W piątek 7 czerwca na trzeciej 
godzinie lekcyjnej uczniowie 
pod opieką nauczycieli wyszli na 
boisko szkolne. Przez 15 minut 
czytaliśmy swoje książki. Ciche 
czytanie zakończył „nieokreślo-
ny gwar” - na hasło start każdy 
uczestnik głośno przeczytał kil-
ka zdań ze swojej książki.  

Podczas wydarzenia roz-
strzygnięte  zostały także kon-
kursy biblioteczne. Wręczy-
liśmy narody dla najlepszych 
czytelników, dla najbardziej za-
czytanych klas oraz za najcie-
kawsze plakaty promujące czy-
telnictwo.

Anna Simczuk

Szalenie ważna jest dla nich 
miara sukcesu: dla ucznia zdol-
nego, ambitnego, ocena dosta-
teczna jest porażką, dla tego, 
który ma trudności - sukcesem, 
a dla tego, kto nie przywiązuje 
wagi do nauki, minimalizmem. 
Skoro brak jest jednoznacznej, 
obiektywnej defi nicji sukcesu, 
to dlaczego upieramy się, aby o 
nim mówić, do niego dążyć? 

W zakończonym nie-
dawno roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa nr 6 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Kró-
la Władysława Jagiełły w So-
chaczewie może pochwalić 
się znaczącymi osiągnięcia-
mi uczniów w konkursach 
przedmiotowych. Laureatka-
mi ogólnopolskiej IX Olim-
piady Języka Angielskiego dla 
Gimnazjalistów zostały Millie 
Carter-Gill i Maja Leśniewska. 
Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że uzyskany tytuł skutko-
wał zwolnieniem obu uczen-
nic z obowiązku przystąpienia 
do egzaminu gimnazjalnego 
w części językowej i uzyska-
niem przez nie maksymalnej 
do zdobycia liczby punktów z 
języka obcego nowożytnego. 
Z kolei w XXIV edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Hi-
storycznego „Losy Żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
1939-1948. W walce o wolną 
Polskę”, którego organizato-
rem i ogólnopolskim koordy-
natorem jest Mazowiecki Ku-
rator Oświaty tytuł fi nalisty III 
etapu (wojewódzkiego) uzy-
skał Hubert Grzelak (uczeń 
oddziału gimnazjalnego) i Fi-
lip Kisiołek (klasa ósma szkoły 
podstawowej). Obaj uczniowie, 
oprócz zdobycia prawa wpisu 
na świadectwie szczególnych 
osiągnięć w konkursie, otrzy-
mują (zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami) dodatkowe 
punkty w procesie przyjmo-
wania do szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Z ko-
lei dwie uczennice: Julia Ko-
bylińska i Amelia Wieszczyc-
ka  zajęły kolejno I i II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie 
„Niepodległa” w kategorii: pra-
ca literacka.

Nasi uczniowie rozwijają 
też pasje i zdolności sportowe. 
Gimnazjaliści: Mateusz Nguy-
en i Miłosz Olczak zajęli II, a 
Maria Małolepsza III miejsce 
w Halowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych w 
łucznictwie w konkurencji dru-
żynowej kadetów/kadetek.

Nawiązując do postawio-
nej na wstępie tezy, mówią-
cej o względności sukcesu, nie 
można nie zauważyć osiągnięć 
uczniów, które w swej istocie 
wydają się niemierzalne, uzna-
niowe, a są nimi dlatego, że nie 
wynikają bezpośrednio z prze-
kazywanej przez szkołę wiedzy 
i kształtowanych umiejętności, 
lecz są efektem indywidualnej 
wrażliwości młodego człowie-
ka. Mamy tu na myśli znaczą-
cą w skali szkoły grupę osią-
gnięć artystycznych uczniów, 
wśród których należy zauważyć 
sukces Matyldy Wilamowskiej, 
która zdobyła wyróżnienie w 

XIV Międzynarodowym Kon-
kursie Kartografi cznym im. 
Barbary Petchenik, Blanki Ro-
sieckiej - laureatki XVIII Ogól-
nopolskiego Konkursu Foto-
grafi cznego im. Jana Bułhaka 
pt. „Pejzaże wokół mojego mia-
sta” oraz Maksymiliana Dałka i 
Julii Golec, którzy zajęli kolejno 
I i II miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Por-
tret Noblisty”. 

Pamiętajmy również, że 
placówki oświatowe w swo-
ich statutowych obowiązkach 
mają zadania wychowawcze. I 
tu sukcesem jest dobre wycho-
wanie młodych ludzi, którzy 
mogą być wartościowi dla bliź-
nich, rodziny, kraju. Ale znaleźć 
na to dowody? Czy sukces, ja-
kim jest wychowanie, jest mie-
rzalny i, próbując ująć je w ramy 
liczb, porównań i zestawień, nie 
wpadamy w pułapkę standa-
ryzacji, postrzeganej w sposób 
wręcz słownikowy, jako proces, 

który „(...) ustalając cechy pożą-
dane przez odbiorców, wpły-
wa na podniesienie jakości (...), 
umożliwia łatwe gatunkowa-
nie (...)” (SJP, red. Doroszewski, 
2012)? Przy takim pojmowa-
niu wychowania już tylko krok 
dzieli nas od przekroczenia nie-
bezpiecznej granicy, za którą 
są próby wychowania ludzi na 
taką samą miarę, wyznających 
te same wartości.

Choć ujednolicanie wyda-
je się dla postronnego obser-
watora wygodne, to grzechem 
tak pojmowanego wychowania 
szkolnego jest prawie całkowi-
ty zanik inicjatywy, izolowanie 
się i wreszcie pogorszona sku-
teczność szybkiego reagowa-
nia na coraz szybciej zachodzą-
ce zmiany w otoczeniu. Dlatego 
cieszymy się, że duża grupa na-
szych uczniów pracuje społecz-
nie, aktywnie działa zarówno 
w szkolnym, jak i pozaszkol-
nym wolontariacie. Jako moty-
wację swojego działania mło-
dzież zazwyczaj podaje chęć 
bycia potrzebnym, zrobienia 
czegoś dobrego, pożytecznego 
dla innych. Cieszą również do-
cierające do nas  informacje do-
tyczące naszych absolwentów, 
którzy po opuszczeniu murów 
naszej szkoły nadal bezintere-
sownie działają na rzecz innych. 
To zwłaszcza dzięki nim może-
my powiedzieć, że odnieśliśmy 
sukces wychowawczy.

Należy na zakończenie 
podkreślić, że za sukcesami 
uczniów stoją nauczyciele - gru-
pa zawodowa przez niektórych 
oskarżana o to, że rzekomo 
pracuje tylko tyle, ile zobowią-
zują ją do tego przepisy prawa 
oświatowego. Ale to właśnie 
te osoby, po zakończeniu obo-
wiązkowych zajęć w szkole, kie-
runkują ich zainteresowania, 
pomagają im dotrzeć do odpo-
wiedniej literatury, poprawiają 
i przygotowują wg. często spe-
cyfi cznych wymogów regula-
minowych ich prace, spotykają 
się na dodatkowych treningach, 
czy tylko (albo zwłaszcza) spra-
wują nad nimi opiekę.

Katarzyna Kusztal 
Artur Wojtanowicz

Sukces niejedno ma imię
Sukces szkoły ma wiele twarzy i jest różnie pojmowany. Dość powszechnie uważa 
się, że jest to skuteczność przekazywania wiedzy i umiejętności uczniom, a jest 
ona mierzona np. wynikami egzaminów lub ocenami na świadectwach. Patrząc na 
sukces szkoły oczyma ucznia i rodzica, przytoczona na wstępie namiastka defi nicji 
sukcesu nie wydaje się już tak jednoznaczna. 

„Jak nie czytam, 
jak czytam”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o. o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko
pracownik sprzątający do sprzątania pomieszczeń biurowych, 

socjalno-bytowych i eksploatacyjnych na obiektach spółki. 

WYMAGANIA
 Chęć do pracy
 Dokładność wykonywanych prac
 Chęć podjęcia zatrudnienia od zaraz
 Prawo jazdy kategorii B

OFERUJEMY 
 zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15
 wymiar czasu pracy - pełny etat
 pakiet socjalny, w tym opiekę medyczną
Pełna treść ogłoszenia, w tym klauzula RODO, 
znajduje się na stronie internetowej spółki: 
www.zwik.sochaczew.pl. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na 
adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl lub składanie ich 
osobiście w siedzibie spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 862-82-30.

OGŁOSZENIE
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Przez ostatnie 90 lat PSS 
„Społem” wrosła w krajo-
braz Sochaczewa. Dziś trud-
no sobie wyobrazić miasto 
bez popularnych „Lux’ów”, 
albo plac Kościuszki bez 
„Cafe-Baru”. Jednak począt-
ki sochaczewskiej spółdziel-
czości były bardzo niepozor-
ne. W 1929 r. z inicjatywy 
grupy miejscowych pracow-
ników przy Zakładach Prze-
mysłowych Boryszew po-
wstała mała Przyzakładowa 
Spółdzielnia Spożywców. W 
tym samym roku w centrum 
miasta została powołana do 
życia Spółdzielnia Spożyw-
ców „Społem”, a w Choda-
kowie mała Spółdzielnia 
przy zakładach „Chemitex”. 
Te trzy podmioty istniały do 
1949 roku, kiedy to nastą-
piło ich połączenie i po raz 
pierwszy użyto nazwy Po-
wszechna Spółdzielnia Spo-
żywców w Sochaczewie.

Od 1968 roku spółdziel-
nia przestała działać jako 
samodzielna jednostka or-
ganizacyjna. W wyniku 
centralizacji zaczęła funk-
cjonować jako Oddział Wo-
jewódzkiej Spółdzielni Spo-
żywców w Warszawie, a 
w wyniku zmian admini-
stracyjnych w 1975 roku, 
jako Oddział Wojewódzkiej 
Spółdzielni Spożywców w 
Skierniewicach.

W 1976 roku przeprowa-
dzono następną reorganiza-
cję. Spółdzielnia stała się od-
powiedzialna za prawidłowe 
zaopatrzenie i wyżywienie 
mieszkańców miasta. Hiper-
infl acja, strajki, niestabilna 
sytuacja społeczno–politycz-
na doprowadziły do ogrom-
nych braków towarowych w 
sklepach i ciągłej paniki na 
rynku. Puste półki  i nara-
stające niezadowolenie spo-
łeczeństwa były oznaką sy-
tuacji gospodarczej. Pomimo 
tych trudności Społem ra-
dziła sobie naprawdę dobrze. 

Pod koniec lat 80-tych za-
trudniała ponad 500 pracow-
ników, posiadała 82 sklepy, 
12 kiosków, 10 zakładów ga-
stronomicznych i pięć zakła-
dów produkcyjnych.

Początek lat 90-tych to 
trudny okres przystosowywa-
nia się do działania w nowych 
warunkach ekonomicznych. 
Spółdzielnia zaczęła prowadzić 
działalność głównie we wła-
snych obiektach i przy bardzo 
silnej konkurencji. W trud-
nych czasach raczkującego ka-
pitalizmu znów wyszła obron-
ną ręką. 

Dziś spółdzielnia działa 
jako indywidualny podmiot 
gospodarczy. Jest jedną z więk-
szych fi rm handlowych w So-
chaczewie. Daje zatrudnienie 
ponad 160 osobom i intensyw-
nie się rozwija. W ciągu ostat-
nich 5 lat powierzchnia użyt-
kowa lokali zwiększyła się o 
ponad 700 m2.

O dobrej kondycji so-
chaczewskiej PSS i jej pozycji 
świadczy choćby to, że na  ju-
bileusz przyjechał m.in. Mie-
czysław Walkowiak – prezes 
Koncernu Mięsnego Sokołów. 
Byli goście z zarządu krajo-
wego PSS, list do sochaczew-
skich spółdzielców wystoso-
wał poseł Maciej Małecki, a 
wiceprzewodniczący sejmiku 
wręczył Józefowi Chocianowi 
medal „Pro Masovia”. Samo-
rząd reprezentowali m.in. bur-
mistrz Piotr Osiecki i starosta 
Jolanta Gonta. Burmistrz wy-
raził podziw dla świetnej or-
ganizacji sochaczewskiej PSS, 
spółdzielni, która przetrwa-
ła 90 lat, podczas gdy podobne 
podmioty pojawiały się w So-
chaczewie i znikały. 

Nie zabrakło również od-
znaczeń dla zasłużonych pra-
cowników. 

Spotkanie uświetnił wy-
stęp znakomitej orkiestry 
Camerata Mazovia pod ba-
tutą Artura Komorowskie-
go. Pięknym wykonaniom 
towarzyszyły występy soli-
stów, Anny Jeremus-Lewan-
dowskiej i Jacka Ornafy. 

Na placu zabaw przy osiedlu 
Korczaka zainaugurowany 
został sezon Festynów Ro-
dzinnych. Mimo żaru leją-
cego się z nieba wydarzenie 
cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem młodych 
sochaczewian. 

Dorośli również chętnie 
przyłączyli się do zabawy. 
Wydarzenie prowadził nieza-
stąpiony w takich sytuacjach 
Piotr Milczarek (w roli Wuj-
cia Wariatuńcia), a asysto-
wała mu naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Poza-
rządowych Agata Kalińska. 
Z pomocą przyszli również 
przedstawiciele działającego 
przy MOPS Klubu Wolonta-
riuszy. Zapewniło to świet-

ną zabawę. Nie zabrakło ba-
niek mydlanych, malowania 
buziek, zabawy z chustą oraz 
zabaw i konkursów. Zwy-
cięzcami byli wszyscy. Każ-
dy otrzymał nagrody i upo-
minki. Ich fundatorami były 
fi rmy Bakoma i Mars Polska, 
oraz Urząd Miejski w Socha-
czewie. Nagrodę specjalną, 
dla rodziny która stawiła się 
na pikniku w najliczniejszym 
składzie, ufundowała fi rma 
Procter & Gamble.

Kolejne podobne zaba-
wy czekają na najmłodszych 
w sobotę 6 lipca (Integra-
cyjny Ogród Zabaw przy al. 
600-lecia) oraz 7 lipca (plac 
zabaw na Trojanowie). W 
imieniu organizatorów za-
praszamy. (seb)

90. urodziny Społem
Sochaczewska PSS „Społem” skończyła 90 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczystą 
galę na której stawili się m.in. pracownicy z najdłuższym stażem, samorządowcy, 
reprezentanci fi rm współpracujących z PSS i ruchu spółdzielczego. Nie zabrakło życzeń 
i upominków, oraz ciepłej rodzinnej atmosfery. Prezes PSS Józef Chocian nie potrafi ł 
ukryć wzruszenia. Uroczystość uświetnił koncert orkiestry Camerata Mazovia. Świetna zabawa 

przy Korczaka
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Camerata ma już 15 latNa dechach przy SCK

Niedzielny wieczór 30 czerwca należał do orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia”, która na scenie letniej w Sochaczewskim 
Centrum Kultury w Boryszewie zagrała jubieluszowy koncert z okazji 15-lecia istnienia. Była to uroczysta gala pod patronatem 
burmistrza Sochaczewa, w której wystąpili także przyjaciele orkiestry – soliści: Anna Jeremus–Lewandowska, Marta Książek, 
Adam Manijak, Paweł Wolski oraz zespół taneczny „Abstrakt”. Blisko dwugodzinny koncert zachwycił licznie zgromadzoną 
publicznośc, która na koniec nagrodziła muzyków owacją na stojąco. Szersza relacja z koncertu na str. 13

Tradycja i nowoczesność
19 czerwca w Sochaczew-
skim Centrum Kultury w 
Boryszewie odbył się kon-
cert pt. „Jadą, jadą goście”. 
Był to wokalno-taneczny fi-
nał sezonu artystycznego w 
wykonaniu trzech zespo-
łów: Dziecięco-Młodzieżo-
wego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Folklorek”, prowadzone-
go przez Katarzynę Proch 
i Kingę Przybylską, zespo-
łu „Perełki” i Studia Wokal-
nego prowadzonego przez 
Piotra Milczarka.

Dzieci z „Folklorka“, tra-
dycyjnie już, zaprezentowały 
na scenie barwne, wesołe wi-
dowisko pełne śpiewu i tańca. 
Polonezy, krakowiaki i kuja-
wiaki zachwyciły licznie zgro-
madzonych widzów, a ludowe 
piosenki publiczność śpiewa-
ła razem z małymi artysta-

mi. Wszystko to przy dźwię-
kach muzyki granej na żywo 
w wykonaniu: Piotra Milczar-
ka (akordeon), Anny Kusy 
(skrzypce) i Krzysztofa Grze-

gorowskiego (bębenek).
Występy Dziecięco-Mło-

dzieżowego Zespołu Pieśni i 
Tańca „Folklorek“ przeplatane 
były śpiewem dzieci z zespołu 

„Perełki”, który od blisko roku 
działa w Sekcji Edukacji i Klu-
bu Nauczyciela, prowadzo-
nej przez Teresą Kłujszo. Licz-
na grupa małych wokalistów 
prowadzonych przez Piotra 
Milczarka zaśpiewała piosen-
ki, które zostały ciepło przyję-
te przez widzów. Zaśpiewały 
również dziewczęta ze Stu-
dia Wokalnego prowadzone-
go przez P. Milczarka. Dojrzała 
interpretacja znanych utwo-
rów bardzo spodobała się pu-
bliczności, która nagrodzi-
ła młode wokalistki wielkimi 
brawami.

Koncert okazał się tra-
fionym połączeniem tra-
dycyjnych pieśni ludowych 
i tańca ze współczesnymi 
piosenkami, które wszyscy 
znają i kochają.

Sochaczewskie Centrum 
Kultury zaprasza na „Po-
tańcówki na dechach”, któ-
re odbywać się będą w okre-
sie wakacji na Scenie Letniej 
w SCK przy ul. 15 Sierpnia 
83 w Boryszewie. Zachęca-
my do wspólnej zabawy i 
tańca przy dźwiękach mu-
zyki granej na żywo. Wstęp 
wolny.

Potańcówki odbywać się 
będą w lipcu i sierpniu. W 
pierwszym miesiącu waka-
cji muzykę zapewni nam ze-
spół „Pędzące Jaguary”. Za-

tańczymy w rytm znanych 
i lubianych przebojów. Za-
chęcamy do wzięcia ze sobą 
koców piknikowych i małe-
go „co nieco”, by w między-
czasie móc odpocząć i ze-
brać siły do dalszej zabawy.   

Potańcówki odbywać 
się będą w godz. 18.30 – 
22.00 w następujące dni:

5 lipca (piątek); 12 lipca 
(piątek); 20 lipca (sobota); 
27 lipca (sobota); 3 sierpnia 
(sobota); 17 sierpnia (sobo-
ta)
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Senioralna Biesiada Piosenki na 
stałe wpisała się w kalendarz wyda-
rzeń w Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie. 19 czerwca 
odbyło się czwarte już spotkanie z 
zaangażowanymi artystycznie se-
niorami. Było dużo muzyki, śpiewu 
i wspólnego biesiadowania. 

Do rozgrzewki włączyli się 
goście przybyli na biesiadę: Na-
czelnik Wydziału Sportu i Orga-
nizacji Pozarządowych Agata Ka-
lińska oraz wiceburmistrz Marek 
Fergiński, którzy wspólnie z senio-
rami zaśpiewali „Szła dziewecz-
ka do laseczka”. Następnie, przy 
akompaniamencie Jolanty Kaw-
czyńskiej i Arkadiusza Mamcarza 

zaśpiewali: Scena Seniora , zespół 
„Iwa” , zespół ze Stowarzyszenia 
„Włókienko”, Zespół Wokalny z 
Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Sochaczewie, Zespół 
Wokalny Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku oraz zespół „Contabile”. 
Po występach wokalnych,  wszyst-
kie zespoły otrzymały nagrody i 
pamiątkowe dyplomy. Następnie 
odbyło się biesiadowanie za stoła-
mi. Seniorzy śpiewali głównie pie-
śni Stanisława Moniuszki, m.in. 
„Prząśniczkę” czy „Wlazł ko-
tek na płotek”, z okazji dwusetnej 
rocznicy urodzin polskiego kom-
pozytora. 

Zapraszamy na "Laur"

Radośnie i kolorowoWakacje z SCK

Zawsze młodzi duchem

W Sochaczewskim Centrum 
Kultury trwają Letnie Warsz-
taty Sztuki. Zajęcia rozpoczęły 
się 24 czerwca i prowadzone 
są we wszystkich budynkach 
przez instruktorów: aktorów 
(zajęcia teatralne), artystów 
plastyków (zajęcia plastyczne 
i rękodzieło), muzyków (za-
jęcia wokalne) oraz tancerzy 
(zajęcia taneczne). 

Odbywają się również 
spotkania z zaproszonymi 
gośćmi, wśród których był 
m.in. artysta współpracujący 
z SCK Gamid Ibadullayev, 
który zaprezentował dzie-
ciom instrumenty z Azer-
bejdżanu. Zorganizowane 
zostało także spotkanie z po-
licjantem, poświęcone tema-
tyce bezpiecznych wakacji. 

Na zakończenie pierw-
szego tygodnia artystycz-
nych zajęć dzieci pod opie-
ką instruktorów pojechały 
na wycieczkę do Granicy w 
Kampinoskim Parku Naro-
dowym, gdzie wzięły udział 
w warsztatach ceramiki. 
Równie wiele atrakcji czeka 
uczestników zajęć w drugim 
tygodniu warsztatów, które 
potrwają do 5 lipca. 

Na zakończenie sezonu artystycznego Studio Tańca Smile Crew z 
Sochaczewskiego Centrum Kultury przygotowało spektakl tanecz-
ny „Alicja w krainie czarów”.  Taneczne widowisko w choreografi i 
instruktorki Karoliny Słojewskiej odbyło się w piątek 21 czerwca w 
SCK w Boryszewie. Wzięły w nim udział wszystkie grupy wiekowe 
Smile Crew. Barwne, pełne radości show, zachwyciło licznie zgro-
madzoną w sali widowiskowej publiczność, która w fi nale dołączy-
ła do tancerzy i wspólnie z nim i zaśpiewała piosenkę „Mój czas”. 

Sochaczewskie Centrum Kul-
tury zaprasza do wzięcia 
udziału w 31 Konkursie Socha-
czewski Laur pt. „Pan Tadeusz 
- Świt poranka”, który odbę-
dzie się w ramach VI Ogólno-
polskiego Biennale Malarstwa. 
Zachęcamy do inspirowania 
się opisami w epopei narodo-
wej Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz”. Jednocześnie zazna-
czamy, że temat konkursu jest 
otwarty i powinien być trakto-
wany jako inspiracja do przed-
stawienia osobistych impresji.

„Sochaczewski Laur” skie-
rowany jest do młodzieży od 
16 roku życia oraz osób doro-
słych. Oczekujemy prac ma-
larskich, w formacie nie więk-
szym niż 100 cm x 80 cm. 
Nieprzekraczalny termin ich 
złożenia upływa 2 września 
2019 r.

Prace należy dostarczyć 
osobiście lub przesłać na adres: 
Sochaczewskie Centrum Kul-
tury ul. Chopina 101, 96-500 
Sochaczew

Rozstrzygnięcie konkursu i 
uroczyste wręczenie nagród po-
łączone zostanie z wernisażem 
wystawy prac konkursowych, 
który odbędzie się 26 września 
w Galerii Trakt w Sochaczew-
skim Centrum Kultury przy 
ul. Chopina 101. Natomiast na-
grodzone prace zostaną zapre-
zentowane 29.09.2019 w Gale-
rii ZeDeK w SCK w Boryszewie 
podczas koncertu muzyki fi l-
mowej „Pan Tadeusz” w wy-
konaniu Orkiestry Kameralnej 
Camerata Mazovia.

Szczegółowy   regulamin 
konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej: sck.so-
chaczew.pl.
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STRONA NA LATO

ZWiK Sochaczew zapratsza mieszkańców do skorzystania 
z ochłody w gorące dni. Spółka uruchomiła  mgiełkę wod-
ną na pl. Kościuszki, która będzie działać podczas upałów 
od 8 rano do 20.00. Firma nie zapomniała o psach, ustawia-
jąc obok miskę na wodę.

O upale możemy mówić, gdy 
temperatura powietrza przy 
powierzchni ziemi przekra-
cza 30 st. C. W ciągu dnia naj-
wyższa temperatura występu-
je pomiędzy godziną 15 a 18, 
a nie jak się powszechnie są-
dzi – w południe. Największe 
promieniowanie UV notowa-
ne jest natomiast w godzinach 
12-13. Jak bezpiecznie prze-
trwać upalne dni? Poniżej 
prezentujemy kompendium 
wiedzy przekazane nam przez 
sochaczewskich strażaków. 

 dzieci i osoby star-
sze nie powinny wychodzić 
z domu, a jeżeli jest to nie-
zbędne, to koniecznie z na-
kryciem głowy;

 należy nawadniać or-
ganizm – pić dużo wody, 
najlepiej niegazowanej;

 pod żadnym pozo-
rem nie wolno zostawiać 
dzieci i zwierząt w zaparko-
wanym pojeździe. Tempe-
ratura w nagrzanym samo-
chodzie może dochodzić do 
50-60 °C;

 należy ograniczyć 
opalanie, ponieważ zbyt 
długie przebywanie na słoń-
cu jest szkodliwe. Organizm 
łatwo może ulec przegrza-
niu, a skóra poparzeniu. Na-
leży przebywać na słońcu nie 
dłużej niż 2 godz., stosując 
przy tym kremy ochronne;

 w ciągu dnia należy 
zamykać w domu okna i ża-
luzje, by ograniczyć napływ 
gorącego powietrza do po-
mieszczeń (szczególnie po 
stronie nasłonecznionej). 
Okna należy otwierać nocą, 
kiedy temperatura jest niż-
sza – jeżeli oczywiście wa-
runki bezpieczeństwa na to 
pozwalają;

 należy unikać forsow-
nego wysiłku fi zycznego w 
najgorętszej porze dnia. Wy-
siłek fi zyczny, jak np. bie-
ganie, może doprowadzić 
do odwodnienia, skurczów 
mięśni spowodowanych od-
wodnieniem i utratą mine-
rałów, przegrzaniem organi-
zmu lub udaru cieplnego;

 należy nosić lekką i 
przewiewną odzież z tkanin 
naturalnych, w jasnych ko-

lorach. Wspomoże to wła-
ściwą termoregulację orga-
nizmu;

 należny unikać picia 
kawy oraz napojów zawie-
rających duże ilości cukru – 
sprzyjają one odwodnieniu 
organizmu;

 osoby przyjmujące 
leki powinny być w kontak-
cie z lekarzem, aby spraw-
dzić, jaki wpływ mają one 
na termoregulację i równo-
wagę wodno-elektrolitową;

 jeśli odczuwamy za-
wroty głowy, osłabienie, 
niepokój lub dotkliwe pra-
gnienie i ból głowy, nale-
ży skontaktować się z dys-
pozytorem medycznym, 
dzwoniąc pod numer alar-
mowy. Jeśli to możliwe na-
leży przenieść się w chłodne 
miejsce;

 należy unikać skraj-
nych temperatur – osoby, 
które pracują w klimatyzo-
wanych pokojach nie powin-
ny od razu wychodzić na ze-
wnątrz, gdzie panuje upał 
– może to spowodować szok 
termiczny, zwłaszcza u star-
szych i bardzo młodych ludzi;

 będąc nad wodą na-
leży pamiętać, że nie wol-
no gwałtownie wchodzić do 
niej bezpośrednio po opala-
niu. Zanim zaczniemy pły-
wać, należy opłukać ciało 
wodą, do której wchodzimy 
i dopiero wtedy powoli się w 
niej zanurzyć;

 będąc w podróży, na-
leży częściej robić przerwy i 
odpoczywać w zacienionych 
miejscach, by złagodzić ne-
gatywny wpływ wysokich 
temperatur na koncentrację;

 w upalne dni należy 
przygotowywać lekkie po-
siłki, bazujące na owocach i 
warzywach, które dostarcza-
ją organizmowi niezbędnych 
składników mineralnych i 
witamin, a unikać tłustych, 
smażonych i wysokokalo-
rycznych dań, które dodat-
kowo obciążają i tak zmę-
czony upałem organizm;

 należy unikać spoży-
wania alkoholu, ponieważ 
sprzyja on odwodnieniu or-
ganizmu.

Uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy w Sochaczewie, wraz z 
opiekunami, wzięli udział 
w corocznym Spływie Ka-
jakowym Osób Niepełno-
sprawnych po rzece Bzurze, 
zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Kajakowcy 
Sochaczewa.

Podobnie jak w latach ubie-
głych, spływ rozpoczął się 
w Kozłowie Biskupim, gdzie 
uczestnicy otrzymali krótki 
instruktaż, jak zachowywać 
się na wodzie. Zakończył się 

natomiast przy ul. Zamko-
wej, w siedzibie ŚDS.

Przez cały dzień dopisy-
wała piękna słoneczna pogo-
da. Odcinek rzeki był dość 
trudny z uwagi na powalone 

drzewa, duże ilości kamieni, 
ale wszyscy uczestnicy po-
radzili sobie znakomicie. Po 
spływie odbyło się w Środo-
wiskowym Domu Samopo-
mocy ognisko integracyjne, 

podczas którego nasi uczest-
nicy oraz kajakarze dzielili 
się wrażeniami i zawiązywa-
li nowe znajomości. 

Ogromne podziękowa-
nia uczestnicy spływu kie-
rują dla Stowarzyszenia Ka-
jakowcy Sochaczewa, które 
profesjonalnie zorganizo-
wało spływ, dbając o bez-
pieczeństwo, zapewniając 
jednocześnie wiele atrakcji. 
Aktywne spędzanie czasu i 
obcowanie z przyrodą do-
starczyło osobom niepełno-
sprawnym wiele radości.

ŚDS

Pociąg „Słoneczny” to wa-
kacyjne połączenie stolicy z 
Trójmiastem i Ustką. W tym 
roku będzie kursował co-
dziennie aż do 1 września. 
Warto rozważyć ofertę Ko-
lei Mazowieckich bo pociąg 
ten z Warszawy do Trój-
miasta dojedzie w niewiele 
ponad 3 godz., do Ustki w 
około 5,5 godz. 

Szczegółowy rozkład jaz-
dy pociągu dostępny jest 
na stronie sloneczny.mazo-
wieckie.com.pl. „Słonecz-
ny” składa się z nowocze-
snych wagonów piętrowych 
i lokomotywy Traxx wy-
produkowanych przez fi rmę 
Bombardier. Ich prędkość 

maksymalna to 160 km/h. 
Podróż jest szybka i komfor-
towa. Wagony piętrowe są 
klimatyzowane, dostosowa-
ne do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, a także wy-
posażone w przewijaki dla 
niemowląt. Dla podróżnych 
przygotowano także stoja-
ki na rowery, których prze-
wóz, podobnie jak przewóz 
psa, wliczony jest w ceną bi-
letu. Dla chętnych dostępny 
będzie catering - zapewniają 
Koleje Mazowieckie. 

Zakupu biletu można 
dokonać w kasach bileto-
wych, w biletomatach KM, 
za pomocą aplikacji skycash 
a także bezpośrednio u kie-
rownika pociągu. (ap)

Ważny paszport to pierwszy 
krok do udanych wakacji. Wie-
dzą o tym wszyscy, którzy wy-
bierają wypoczynek poza kra-
jem. W okresie wakacji warto 
zadbać o niego wcześniej, bo 
wydział paszportowy ma 30 
dni na wydanie dokumentu.

Ustawa nie przewiduje moż-
liwości wydania paszportu 
w trybie pilnym, tymczasem 
w województwie mazowiec-
kim kilkadziesiąt osób dzien-
nie wnioskuje o przyspiesze-
nie decyzji paszportowej. W 
okresie wakacyjnym więk-
szość przypadków moty-
wowana jest właśnie wy-
kupieniem   zagranicznej 
wycieczki - informuje biuro 
prasowe Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie. 

Na Mazowszu sukcesyw-
nie wzrasta liczba składanych 
wniosków paszportowych. W 

2017 roku było to ponad 225 
tys., w 2018 - 277 tys., a od 1 
stycznia do 31 maja 2019 r. w 
punktach obsługi na terenie 
województwa przyjęto już po-
nad 142 tys. wniosków.

W naszym województwie 
działa 21 punktów paszporto-
wych - 5 w delegaturach Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego (Ciechanów, Ostrołęka, 
Płock, Radom i Siedlce), 16 w 
Warszawie i okolicznych po-
wiatach. Wniosek można zło-
żyć w dowolnym punkcie pasz-
portowym na terenie kraju, bez 
względu na miejsce zameldo-
wania. 

Najbliżej mamy do Oża-
rowa Mazowieckiego, gdzie 
biuro paszportowe znajdu-
je się w siedzibie starostwa 
warszawskiego zachodnie-
go. Obecny okres oczekiwa-
nia na dokument to trzy ty-
godnie. (sos)

Wodna mgiełka dla ochłody

Słonecznym nad morze

Na paszport trzeba poczekać Jak wygrać z upałem?
Wysokie temperatury dokuczają nawet tym, którzy udali się na zasłużony wypoczynek 
i nie muszą chodzić do pracy. Aby nie przypłacić takiej pogody zdrowiem, lub nawet 
życiem, warto zastosować się do kilku wskazówek fachowców. Sytuacja jest poważna. 
To, że nie wszyscy wiedzą jak rozważnie radzić sobie z żarem lejącym się z nieba 
świadczy fakt, że tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 100 osób. 

ŚDS na spływie kajakowym
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NASZE SPRAWY

Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji przypomina, że urucho-
mił elektroniczne biuro ob-
sługi klienta dostępne przez 
cały rok, o każdej porze, za po-
średnictwem komputera, tele-
fonu lub tabletu. Dzięki temu 
mamy kontakt z miejską spół-
ką bez wychodzenia z domu.

E-BOK to szereg możliwości 
dających łatwy i wygodny do-
stęp do kontroli rachunków 
i płatności, odczytów wodo-
mierza, analizy zużycia wody 
we własnym punkcie poboru 
wody, dostęp do informacji o 
aktualnej umowie dotyczącej 
świadczenia usług, możliwość 
zgłaszania stanu wodomierza 
bez wychodzenia z domu.

Zachęcamy również do ko-
rzystania z elektronicznego sys-
temu przekazywania faktur. 
Pozwala to na znaczne skróce-
nie czasu oczekiwania na fak-

turę oraz ułatwia ZWiK ich 
dystrybucję. E-faktura wysyła-
na jest na adres e-mail podany 
w oświadczeniu zawierającym 
zgodę na wystawienie i przesy-
łanie faktur w formie elektro-
nicznej. Informacje o jej wysła-
niu przekazywane są również w 
formie SMS na numer telefonu 
podany w oświadczeniu.

Po to, by stać się użyt-
kownikiem systemu E-BOK, 
wystarczy raz odwiedzić Biu-
ro Obsługi Klienta ZWiK 
przy ul. Rozlazłowskiej 7 w 
celu złożenia formularza - 
EBOK Oświadczenie. Po jego 
wypełnieniu zostanie nada-
ny login i hasło. W podobny 
sposób możemy wyrazić zgo-
dę na wysyłanie faktur drogą 
elektroniczną.

Więcej informacji pod 
numerem telefonu 862-82-30 
wew. 27.
ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.

Klienci ZWiK 
mają łatwiej

OGŁOSZENIE

Neska
Właściciele porzucili ją, kiedy była 
w ciąży. Nieodpowiedzialny czło-
wiek nie wysterylizował jej, a jak po-
jawił się „problem” , pozbył się sucz-
ki, wyrzucając ją na ulicę. Neska jest 
cudowna w każdym calu. Bardzo 
grzeczna i posłuszna. Pięknie chodzi 
na smyczy, a zawołana natychmiast 
podchodzi do nogi. Uwielbia głaska-
nie i drapanie za uchem. Wobec człowieka jest całkowicie łagod-
na, wręcz uległa, może zamieszkać w domu, w którym są dzieci. 
Nie wykazuje agresji wobec innych psów. Neska sięga mniej wię-
cej do kolana, jest smukłej, szczupłej budowy. Młodziutka, ma ok. 
2 lata. Wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana.

Biszkopt
Stary, duży pies z krzywą łapą (sta-
re złamanie). Szanse na dom mini-
malne...  A może zdarzy się cud i ktoś 
go pokocha? On tak niewiele potrze-
buje, ciepła buda, kawałek podwór-
ka i człowiek, który pogłaszcze. To 
wszystko. Biszkopt jest spokojny, sta-
teczny i łagodny. Kocha ludzi, space-
ry i głaskanie. Nie akceptuje samców, 
ale ze spokojną sunią się dogada. Potrafi  chodzić na smyczy. Bisz-
kopt ma ok. 12 lat. W schronisku Azorek w Sochaczewie czeka na 
dom. Wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany. 

Skoczek
Jeżeli szukasz psa wesołego, ener-
gicznego, pozytywnie nastawione-
go do życia i jednocześnie takiego, 
który uwielbia pieszczoty i w czło-
wieka wpatrzony jest jak w obrazek, 
to spójrz na Skoczka... Skoczek swo-
je imię zawdzięcza temu, że na ko-
mendę pokazaną ruchem ręki ska-
cze do góry jak piłeczka. Kochany, 
bardzo łagodny pies. Idealny przyjaciel domu, w którym są 
dzieci w wieku szkolnym, bo fajny z niego kompan do wspól-
nych gonitw i zabaw. Skoczek jest młody, ma ok. trzech lat, śred-
ni, sięga do kolan. Wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany.

Kubuś
Kubuś, nie dość że urodę ma 
„zwykłą”, nijaką, kundelkową, i 
nie jest już młodziakiem, bo ma 
ok. 8 lat , to jeszcze do tego kule-
je (stare, krzywo zrośnięte, nie-
operacyjne złamanie). Kto poko-
cha takiego Kubusia i zabierze do 
domku? On bardzo chce być ko-
chany i nadrabia wszystko cha-
rakterem. Bardzo łagodny i spokojny. Uwielbia wszelki kon-
takt z człowiekiem, przytulanki i głaskanie. Łagodny wobec 
dzieci. Akceptuje wszystkie psy, również samce, a na koty 
nie zwraca uwagi. Potrafi  chodzić na smyczy, utyka na łapkę, 
ale świetnie sobie radzi. Kubuś jest średni, sięga pod kolano. 
Wykastrowany, zaszczepiony i zachipowany. 

Tosia
To mała, kochana sunia, która w schro-
nisku jest od 10 lat. Została podrzucona 
na plac schroniska, gdy była młoda, ak-
tualnie ma 13 lat. Jest trochę nieśmiała 
w stosunku do człowieka, ale zabiega o 
uwagę i daje się głaskać. Bardzo łagod-
na, uległa sunia. Bez problemu akceptuje inne psy. Mała, do połowy 
łydki, drobnej budowy. Tosia idealnie nadaje się na towarzyszkę dla 
starszej osoby. Zaszczepiona, wysterylizowana i zachipowana. 

Zosia
Zosia trafi ła do schroniska 10 lat temu 
jako szczeniak dzikiej suni. Od począt-
ku była nieufna i lękliwa, bała się po-
dejść do człowieka. Teraz już się nie 
boi, choć nadal jest trochę nieufna. 
Podchodzi i wącha rękę człowieka, ale nie daje się pogłaskać. Kocha 
natomiast inne psy, w ich towarzystwie czuje się pewniej i najlepiej 
jakby znalazła dom, gdzie są już inne psiaki. Zosia ma 11 lat, jest śred-
nia, sięga pod kolano. Zaszczepiona, zachipowana i wysterylizowana. 

Alpinistka
Swoje imię zawdzięcza temu, że jako 
młody psiak bardzo sprawnie przeska-
kiwała przez ogrodzenia. Z powodu 
skłonności do ucieczek wróciła z adop-
cji kiedy była młoda. Aktualnie ma 12 
lat i nie w głowie jej ucieczki. Jest spo-
kojną starszą, sunią. Łagodna, bardzo lubi inne psy. Świetnie dogaduje 
się z koleżanką z boksu. Potrafi  chodzić na smyczy. Alpinistka jest śred-
nia, sięga pod kolano. Zaszczepiona, zachipowana i wysterylizowana. 

Smerfetka
Smerfetka to kochana, chociaż tro-
chę nieśmiała, sunia. Ma smutne oczy 
i pewnie wiele w życiu przeszła. Jest 
subtelna i bardzo spokojna, całkowi-
cie pozbawiona agresji. Bardzo lubi 
inne psy. Najlepiej gdyby zamieszkała w domu z ogrodem w towa-
rzystwie innego psiaka. Smerfetka jest średnia, sięga do kolan, ma 
ok. 6 - 7 lat. Zaszczepiona, zachipowana i wysterylizowana. 

Daisy
To ofi ara ludzkiego okrucieństwa i ty-
powy przykład na to, jak ważna jest ste-
rylizacja zwierząt. Właściciel wyrzucił 
ją i jej dzieci, została znaleziona pod 
mostem. Taki los zgotował jej człowiek. 
Dała radę, dzielna sunia, ochroniła swoje małe najlepiej jak umiała. 
Dziś to zrównoważona, przytulaśna, kochająca ludzi sunia. Daisy ma 
ok. 3 lat, jest średnia, sięga do kolan, szczupłej budowy. Wygląda trochę 
jak miniaturka wilczka. Jest bardzo kontaktowa, śmiała, spragniona 
bliskości człowieka, bardzo lubi głaskanie. Jest bardzo łagodna w sto-
sunku do człowieka, lubi dzieci. Akceptuje inne psy i koty. Bardzo ład-
nie chodzi na smyczy. Wysterylizowana, zaszczepiona i zachipowana.

Przygarnij przyjaciela
Wspólnie z wolontariuszami prowadzimy akcję poszukiwania nowych domów dla 
podopiecznych schroniska Azorek. Apelujemy, nie kupujcie rasowych psów, ale dajcie 
kochający dom mądrym i wiernym kundelkom.

Szczegółowe informacje na temat prezentowanych psów i procedury 
adopcyjnej można uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 

737-636-273. Zachęcamy też do odwiedzania fanpaga Azorka 
prowadzonego na facebooku: www.facebook.com/schroniskoazorek

Gmina Miasto Sochaczew - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 

ogłasza:
I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony (licytację) na 

dzierżawę 4 stanowisk handlowych położonych w Sochaczewie 
przy ul. Trojanowskiej 89 o powierzchni 15m2 każde, 

usytuowanych wzdłuż ogrodzenia cmentarza.
Stanowiska handlowe przeznaczone są pod działalność go-
spodarczą związaną tylko i wyłącznie z branżą pogrzebową.
Stanowiska wyposażone są w przyłącza wodno-kanalizacyjne 
i elektryczne.
 Cena wywoławcza (miesięczny czynsz dzierżawny) 
- 800,00 zł + 23% VAT
 Wadium uprawniające do przystąpienia do przetargu 
- 160,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2019 roku (piątek) od godz. 
10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy al. 
600-lecia 90 w Sochaczewie i rozpocznie się od licytacji miejsca 
nr 1 następnie miejsca nr 2, następnie miejsca nr 3, następnie 
miejsca nr 4 (oznakowanie wg. szkicu lokalizacyjnego)
Wadium należy wpłacić do dnia 15.07.2019r. na konto ZGK 
w Banku Pekao S.A. I Odział w Sochaczewie 30 1240 1822 
1111 0000 0720 7073. 
Wadium osoby, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na 
poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom - zwró-
cone bezpośrednio po przetargu. Wadium przepada na rzecz 
organizatora jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg/licytację, 
uchyla się od zawarcia umowy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed rozpo-
częciem przetargu oświadczenia wraz z dowodem wpłaty wadium.
Z przetargu zostaną wykluczone osoby fi zyczne/podmioty gospo-
darcze, które mają zobowiązania fi nansowe wobec Gminy Miasto 
Sochaczew i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew.
Bliższe informacje można uzyskać w godz. 7:00 - 15:00 pod 
numerem 602-370-681
Ogłoszenie wraz z oświadczeniem, wzorem umowy dzier-
żawy, szkicem lokalizacyjnym dostępne jest na stronach 
internetowych: zgk.sochaczew.pl.
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W fi nałowym turnieju zagrało 
pięć drużyn systemem każdy z 
każdym. W pierwszym spotka-
niu nasi rugbiści zmierzyli się z 
faworyzowaną Juvenią Kraków. 
Pomimo ogromnego charakte-
ru i pokazania ducha walki, na 
boisku ostatecznie ulegli za-
wodnikom ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego im. Marci-
na Gortata różnicą dziesięciu 
punktów. Następnego dnia so-
chaczewska drużyna, prowa-
dzona przez trenera Tomasza 
Malesę, wysoko wygrała z Le-
chią Gdańsk.

W poniedziałek 24 czerw-
ca kadeci Orkana zagrali trzeci 
mecz z warszawską Skrą. Wy-
grana 40:12 zapewniła naszym 
rugbistom co najmniej brązo-
wy medal. Wtorek był dla so-
chaczewskich zawodników 
dniem wolnym. Za to następ-
nego dnia zmierzyli się z go-
spodarzami turnieju – KS Bu-
dowalnymi Łódź. Stawką tego 
spotkania było wicemistrzo-

stwo Polski. Ostatecznie po 
emocjonującym i ciężkim me-
czu Orkan wygrał z Budowal-
nymi 19:12. 

To trzeci srebrny medal mi-
strzostw Polski dla RCO w tym 
sezonie. Przypomnijmy, że kil-
ka tygodni temu wicemistrzo-
stwo kraju zdobyli seniorzy 
w „siódemkach” i juniorzy w 
„piętnastkach”.
Drużyna kadetów Orkana wystąpiła w składzie: 
Filip Szufliński, Sebastian Lewandowski, Damian Rogowski, 
Paweł Szwarc, Kajetan Szydłowski, Wojciech Budnik, 
Filip Lewicki, Antosz Soroczyński, Adam Lipczyński, 
Hubert Dzikowski, Kacper Sieczkowski, Oktawian Buczyński, 
Adam Kaliński, Marcel Barcewicz, Adam Lewandowski, 
Jakub Wójcik, Ignacy Krzemiński, Jakub Pawłowski, 
Bartosz Wasilewski, Bartosz Kryś, Alan Wasilewski, 
Adam Fabijańczyk, Wiktor Dachowski. 

Tabela końcowa
1. Juvenia Kraków 133:45 10

2. Orkan Sochaczew 135:53 10

3. KS Budowlani Łódź 130:29 10

4. Skra Warszawa 43:122 6

5. Lechia Gdańsk 13:205 4

Kolejne srebro do kolekcji
W dniach 22-26 czerwca w Łodzi rozegrano fi nałowy turniej mistrzostw Polski w rugby piętnastoosobowym kadetów 
(U-16). Drużyna sochaczewskiego Orkana wywalczyła wicemistrzostwo kraju. 

Orkan Sochaczew – Juvenia Kraków 19:29 (7:12)
Punkty: Paweł Szwarc 10, Adam Lewandowski 5, Filip Szufliński 4

Orkan Sochaczew – Lechia Gdańsk 57:0 (29:0)
Punkty: Paweł Szwarc 15, Filip Szufliński 9, Wojciech Budnik 8, Kacper Sieczkowski 5, 

Hubert Dzikowski 5, Antosz Soroczyński 5, Sebastian Lewandowski 5, Alan Wasilewski 5

Orkan Sochaczew – Skra Warszawa 40:12 (14:0)
Punkty: Paweł Szwarc 10, Wojciech Budnik 10, Adam Lewandowski 5, 

Oktawian Buczyński 5, Hubert Dzikowski 5, Antosz Soroczyński 5

Orkan Sochaczew - KS Budowlani Łódź 19:12 (12:0)
Punkty: Adam Lewandowski 10, Damian Rogowski 5, Wojciech Budnik 4

Siedemnaście drużyn w 
trzech grupach wiekowych, 
w tym cztery sochaczew-
skie zespoły, zagrały w IX 
Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy So-
chaczew. Zawody odbyły 
się w sobotę 22 czerwca 
na obiekcie sportowym KS 
Piast Feliksów.

Piłkarze rywalizowali w 
trzech grupach wiekowych: 
rocznik 2005, rocznik 2007, 
rocznik 2009 i młodsi. Gra-
no system każdy z każdym. 
W ramach turnieju, na 
dwóch boiskach, rozegrano 
w sumie 40 piętnastominu-
towych meczów.

W najmłodszej grupie, 
dziesięciolatków, zwycięży-
ła drużyna Akademii Pił-
karskiej Bzury Chodaków, 
która w meczu o pierwsze 
miejsce pokonała ekipę so-
chaczewskiego Orkana 3:0. 
Trzecie miejsce zajęli go-

spodarze zawodów. Nagro-
dy indywidualne otrzymali 
Oskar Kaźmierczak z Orka-
na Sochaczew – król strzel-
ców z wynikiem ośmiu goli; 
statuetkę dla najlepszego 
bramkarza odebrał Adam 
Szatkowski (AP Bzura Cho-
daków).

Rywalizację w roczni-
ku 2007 zdominowali pił-
karze Piasta Feliksów. Dru-

żyna gospodarzy wygrała 
wszystkie mecze, zdoby-
wając przy tym 20 goli i nie 
tracąc ani jednego. Indywi-
dualne wyróżnienia powę-
drowały do piłkarzy Piasta: 
królem strzelców został Da-
riusz Rokicki (sześć goli), a 
najlepszym bramkarzem – 
Jakub Domański.

Najbardziej zacięta rywa-
lizacja rozegrała się wśród naj-

starszych, 14-letnich piłkarzy. 
O miejscach na podium decy-
dowały bezpośrednie mecze. 
Najskuteczniej zagrał Orion 
Cegłów i piłkarze tej druży-
ny zdobyli złote medale oraz 
dwie nagrody indywidual-
ne: król strzelców - Norbert 
Cegliński (siedem goli) oraz 
najlepszy bramkarz - Daniel 
Bloch. Ze srebrnych krążków 
cieszyli się futboliści Promy-

ka Nowa Sucha. Trzecie miej-
sce w ostatnim meczu stracił 
sochaczewski Orkan, który 
przegrał 2:1 z Unią Iłów. Z ko-
lei gospodarze w tej katego-
rii okazali się bardzo gościn-
ni. Przegrali wszystkie mecze 
i zajęli ostatnie miejsce.

Kolejność rocznik 2009 i młodsi: 1. Akademia 
Piłkarska Bzura Chodaków, 2. Orkan Sochaczew, 
3. Piast Feliksów, 4. Orion Cegłów, 5. Unia Iłów, 
6. CSP Rybno.

Kolejność rocznik 2007: 1. Piast Feliksów, 2. 
Orkan Sochaczew, 3. Orion Cegłów, 4. Guzovia 
Guzów, 5. CSP Rybno, 6. Unia Iłów

Kolejność rocznik 2005: 1. Orion Cegłów, 2. 
Promyk Nowa Sucha, 3. Unia Iłów, 4. Orkan 
Sochaczew, 5. Piast Feliksów

SKŁADY SOCHACZEWSKICH DRUŻYN
Orkan Sochaczew
Rocznik 2005: Jan Firlej, Szymon Tomczak, Jakub 
Mońka, Jakub Kołodziejczak, Piotr Michalak, Karol 
Adamczewski, Kacper Niegowski, Bartek Pawlik, Tobiasz 
Fabisiak, Adrian Rutkowski, Szymon Szczepaniak, 
Franciszek Dębkowski, Mateusz Skomiał.

Rocznik 2007: Jędrzej Kuśmierczyk, 
Patryk Świątek, Stanisław Leszczyński, Maciej 
Wasielewski, Ignacy Winkler, Antoni Haczykowski, 
Cezary Orlikowski, Agnieszka Kołodziejczak, 
Krystian Panek, Kacper Masłowski.

Rocznik 2009: Antoni Ilczuk, Jakub Skrzypczak, 
Konrad Grabowski, Hubert Chrzanowski, Antoni 
Maciejski, Antoni Owczarzak, Oskar Kaźmierczak, 
Olaf Kamiński, Adam Wosiński, Adam Szajewski, 
Jakub Ilczuk, Jakub Smółka.

Akademia Piłkarska Bzura Chodaków
Rocznik 2009: Paweł Wierzba, Janusz Wierzba, 
Adam Szatkowski, Mateusz Matusiak, Oskar 
Kmiecik, Filip Szufliński, Marcel Cybulski, Ryszard 
Siekierski, Adam Ciużyński, Adam Pawłowski, 
Bruno Nowicki.

Młodzieżowy turniej piłkarski w Feliksowie



232 lipca 2019  nr 14 (1340)
SOCHACZEWSKA

SPORT

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

administracja strony www: 
Sebastian Stępień
operator DTP:
Sebastian Stępień

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

kontakt:
tel. 862-23-55, 
862-22-35 (wew. 470, 471, 472)
adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 21 (Kramnice)
96-500 Sochaczew, 
pok. 312

e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl
www: www.ziemia-sochaczewska.pl
Druk: 
Polska Press o/Poligrafi a
Drukarnia Łódź
ul. Skorupki 17/19
90-532 Łódź
Nakład 5000 egz.

SOCHACZEWSKA

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

PIŁKA NOŻNA

Pokaz umiejętności młodych 
adeptów footballu z Akademii 
Piłkarskiej, hymn klubu, wpro-
wadzenie jego sztandaru i Ma-
zurek Dąbrowskiego otworzyły 
uroczystą galę w Sochaczew-
skim Centrum Kultury. Wcze-
śniej przedstawiciele władz 
Bzury złożyli kwiaty na grobie 
jednego z założycieli i pierw-
szego prezesa klubu – Stanisła-
wa Poznańskiego. Prowadzący 
uroczystość Marcin Odolczyk 
odczytał ofi cjalny list od preze-
sa Polskiej Związku Piłki Noż-
nej - Zbigniewa Bońka. Przy-
byłych gości powitał obecny 
prezes klubu Bzury – Michał 
Felczak.

Historia trwa
Początki Bzury są nierozerwal-
nie związane z zakładami Che-
mitex. To dzięki fabryce i lu-
dziom w niej zatrudnionym 
powstała pierwsza sekcja spor-
towa i związana z nią infra-
struktura. Początkowo klub 
nazywał się Chodakowian-
ka. Obecną nazwę i biało-zie-
lone barwy nosi od 1931 roku. 
Choć wiodącą dyscypliną za-
wsze była piłka nożna (najwięk-
sze sukcesy przypadają na lata 
50, gdy zawodnikom udało się 
awansować do II ligi, odpowia-
dającej obecnej I lidze), to Bzura 
na przestrzeni lat była klubem 
wielosekcyjnym. W Chodko-
wie uprawiano takie dyscypliny 
jak: kolarstwo, lekką atletykę, 
tenis ziemny i stołowy, siatków-
kę, hokej, boks, judo.

- Klub na przestrzeni 90 lat 
był niedoścignionym wzorem, 
jego sukcesy sportowe napa-
wały dumą mieszkańców całe-
go Chodakowa i Sochaczewa. 
Z opowieści naszych rodzi-
ców wiemy, że mecze II ligi pił-
ki nożnej były świętem całego 
regionu. Mam ten zaszczyt, że 
moja przygoda sportowa rów-

nież zaczęła się w KS Bzura. 
Do dziś pamiętam, jako mło-
dy adept siatkówki, z jaką po-
korą i dumą wchodziłem na 
halę sportową. Składam wy-
razy uznania i szacunku tym 
wszystkim, którzy zbudowali tę 
markę, tworzyli i nadal tworzą 
– mówił na uroczystej gali bur-
mistrz Piotr Osiecki.

Nagrody i wspomnienia
Burmistrz wręczył prezeso-
wi klubu pamiątkowy grawer, 
a zawodnikom oraz członkom 
sztabu szkoleniowego pierwszej 
drużyny, w dowód uznania za 
wywalczony awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej (ligi okrę-
gowej) w przyszłym sezonie, 
nagrody pieniężne. Otrzyma-
li je: Michał Siemiński, Adam 
Żółtowski, Jakub Kowalski, 
Piotr Krawczak, Kamil Woj-

ciechowski, Adrian Tomczyk, 
Filip Jeznach, Sebastian Strzel-
czyk, Jarosław Stencel, Karol 
Siejka, Kamil Kacprzak, Michał 
Kowalski, Szymon Adamski, 
Mariusz Kawczyński, Krzysz-
tof Kacprzak, Paweł Piórkow-
ski, Daniel Basiński, Dawid 
Stypuła, Jan Wierzbicki, Ma-
ciej Brdeja, Jakub Kobierecki, 
Patryk Karczewski, Paweł Rzy-
mowski, Krzysztof Świstak.

Wyróżnień było oczy-
wiście więcej. Przedstawi-
ciele płockiego i mazowiec-
kiego związku piłki nożnej 
przyznali honorowe odzna-
ki wielu osobom związanym 
z klubem. Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Adam 
Orliński wręczył prezesowi 
Bzury najwyższe odznacze-
nie przyznawane przez sa-

morząd Mazowsza – medal 
„Pro Masovia”. W imieniu 
posła Macieja Małeckiego list 
gratulacyjny na ręce zarzą-
du klubu przekazał kierow-
nik jego biura, Michał Or-
liński. Upominek w imieniu 
starosty Jolanty Gonty, pre-
zesowi Michałowi Felczako-

wi, wręczył członek zarządu 
powiatu – Bogumił Czubac-
ki. Podziękowania, za udo-
stępnienie obiektu przy ul. 
Chopina podczas remontu 
stadionu przy ul Warszaw-
skiej, składał prezes part-
nerskiego klubu Rugby Or-
kan Sochaczew, Mieczysław 

Głuchowski. Na zakończenie 
oryginalny prezent (zegary i 
proporczyki z poprzednich 
okrągłych jubileuszy klubu) 
obecnemu zarządowi wrę-
czył były wieloletni prezes 
Bzury, Józef Szajewski.

Podczas uroczystości 
odbył się też pokaz fotogra-
fi i, pochodzących z kolekcji 
chodakowskiego kronika-
rza, Waldemara Bronicza. 
Każde zdjęcie zostało opa-
trzone obszernym komen-
tarzem autora prezentacji. 
Wyświetlono także pamiąt-
kowy fi lm.

Sobota na stadionie
Druga część obchodów od-
była się w sobotę 29 czerwca 
na stadionie przy ul. Chopi-
na. Na boisku swoje umie-
jętności zaprezentowali pił-
karze ze wszystkich drużyn 
biało-zielonych. Od godzi-
ny 9.00 rozgrywane były 
towarzyskie mecze zespo-
łów Akademii Piłkarskich i 
partnerskiego klubu biało-
-zielonych, Unii Boryszew. 
Zmagania rozpoczęli naj-
młodsi piłkarze z roczni-
ków 2011 i 2012, po nich ry-
walizowały pozostałe ekipy 
młodzieżowe i juniorzy. Po 
południu pokazowe spotka-
nia rozegrali także seniorzy 
i oldboye biało-zielonych.

Równolegle na terenie 
stadionu trwał piknik ro-
dzinny. Dla najmłodszych 
przygotowano liczne gry i 
zabawy. Dorośli mogli spo-
tkać się przy grillu. Można 
było zakupić szaliki, koszul-
ki oraz inne klubowe gadże-
ty. Wydarzeniu towarzyszył 
również zlot zabytkowych 
samochodów, a zwieńcze-
niem obchodów urodzin 
biało-zielonych był koncert 
grupy Vipo Dance.

90. urodziny Bzury Chodaków
W minionym tygodniu Klub Sportowy Bzura Chodaków obchodził jubileusz 90-lecia. W czwartek 27 czerwca w kinoteatrze 
przy ul. Chopina odbyła się uroczysta gala. Było wielu gości, ogrom gratulacji dla zawodników, trenerów i działaczy oraz 
mnóstwo wspomnień związanych z historią Bzury i Chodakowa. Z kolei w sobotę 29 czerwca na stadionie przy ul. Chopina 
zorganizowano sportową część obchodów jubileuszu, połączoną z piknikiem rodzinnym. 

Burmistrz wręczył okolicznościowe nagrody drużynie seniorów

W sobotę na stadionie zagrały wszystkie drużyny Bzury

Uroczysta gala odbyła się w chodakowskim kino-teatrze

Prezes Bzury odebrał medal „Pro Masovia”

Gali w SCK towarzyszyła wystawa starych fotogra� i związanych 
z Chodakowem i historią klubu autorstwa Waldemara Bronicza




