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Przystań na wakacje
Jak już 
informowaliśmy, 
najemcą odnowionej 
przystani nad 
Bzurą została 
fi rma „Lukrecja” 
kojarzona w 
Sochaczewie choćby 
z prowadzenia 
kawiarni „Sweet 
Cafe” na placu 
Kościuszki. 
Wiadomo już, że 
profi l działalność 
nowego, objętego 
przez „Lukrecję” 
obiektu będzie 
szerszy, niż tylko 
kawa i desery.

Sebastian Stępień

Jak powiedziała nam współwła-
ścicielka „Lukrecji” Iwona Ma-
kowska, bardzo cieszy się, że � r-
mie udało się wynająć przystań.

- Miejsce jest magiczne. Są 
bulwary, plaża, woda. Piękny, 
nowoczesny, oszklony lokal. 
Oferta będzie podobna do tej 
„Sweet Cafe”. Sprzedawać bę-
dziemy przede wszystkim na-
sze produkty, czyli lody, cia-
sta i desery. W przystani napić 
będzie się można również al-
koholu. W sprzedaży będzie 
piwo i wina. Lokal będzie przy 
tym czynny do 22.00 – powie-
działa nam Iwona Makowska. 

Dodatkową atrakcją ma 
być grill. W ofercie znajdą się 
m.in. kiełbaski, karkówka czy 
pieczone ziemniaki. Wszyst-
ko to, co może uatrakcyjnić 
wieczorny pobyt nad wodą. 

Jak zdradza Iwona Ma-
kowska, lokal nazwany zosta-

nie „Przystań”. Sam kształt 
nowego szyldu będzie jedną z 
niespodzianek, które najem-
ca szykuje na otwarcie. 

- Chcielibyśmy, żeby 
otwarcie zostało odpowiednio 
uczczone – mówi Iwona Ma-
kowska. - Planujemy szam-
pana dla gości oraz prezenty 
dla pierwszych osób przekra-
czających próg nowego loka-
lu. Dla dzieci planuję przygo-
tować deser w kształcie łódki. 

Obecnie trwają pra-
ce nad wyposażeniem po-
mieszczeń. W produkcji są 
już odpowiednie meble. Naj-
wcześniej lokal uda się otwo-
rzyć już w połowie czerwca. 
Najemcy zapewniają, że na-
stąpi to przed rozpoczęciem 
wakacji. 

Wcześniej, jeśli tylko po-
goda dopisze, ruszyć ma wy-
pożyczalnia kajaków. Ceny w 
wypożyczalni zostaną na po-
ziomie z ubiegłego roku. 

Iwona Makowska nie ukrywa, że jest zachwycona 
nową lokalizacją

Taras widokowy wychodzi wprost nad Bzurę

Hol nowej kawiarni już teraz robi wrażenie
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 
997, 47 705-52-04
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35
Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
ZUS 46 862-64-33
Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
ZWiK 46 862-82-30
Zgłaszanie awarii: 
sieci wodociągowej 
668-453-422
sieci kanalizacyjnej
604-195-871
Dodatkowo każdego dnia po 
godz. 15.00 awarie można zgła-
szać pod numerami telefonów:
SUW Płocka 46 811 16 44, 
602 248 627
SUW Chodaków 46 863 26 35,
662 294 742
Oczyszczalnia Ścieków 
662 294 743
ZGK 46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186
Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 46 862-23-02
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
PKP 19-757
Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12
MPT Taxi 191-91
Taxi 46 862-28-42
Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
MOSiR 46 862-77-59
SCK 46 863-07-68
MOPS 46 863-14-81, 
46 863-14-82

Maciej Frankowski

Otwarcie muzeów stało się 
możliwe po wprowadzeniu 
przez rząd tak zwanego II etapu 
powrotu do normalności.  To, 
że wcześniej nie mogły przyj-
mować turystów nie oznacza, 
że nie pracowały. 

- Przez ostatnie dwa mie-
siące musieliśmy ograniczyć 
pewne formy naszego dzia-
łania, takie jak akcje eduka-
cyjne czy zwiedzanie wystaw. 
Jednak cały czas pracowali-
śmy – tłumaczy dyrektor Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą, Paweł 
Rozdżestwieński. - W posiada-
niu naszego muzeum jest kil-
kanaście tysięcy eksponatów. 
Wykorzystaliśmy ten czas na 
przeprowadzenie badań inwen-
taryzacyjnych, zmieniamy opi-
sy i wartości eksponatów. Po-
nadto cyfryzujemy nasze księgi, 
listy poległych, prowadzimy ba-
dania naukowe - dodaje dyrek-
tor.

Odmrażanie w etapach
Od 16 maja muzeum umożli-
wiło bezpłatne zwiedzanie wy-
stawy plenerowej. Ekspozycję 
sprzętu wojskowego w skan-
senie obejrzymy od wtorku do 
piątku w godz. 10.00 - 14.00, a 
w soboty i niedziele od 10.00 do 
16:00. Wejście na teren skanse-

nu odbywa się osobnym wej-
ściem od strony ulicy Farnej. W 
kolejnej fazie, czyli od 2 czerw-
ca, muzeum zaprosi zwiedza-
jących do oglądania ekspozycji 
zgromadzonych we wnętrzach 
dawnego ratusza miejskiego.

W sobotę 6 czerwca mu-
zeum planuje zorganizować 
wernisaż wystawy czasowej „Z 
dziejów Sochaczewa”. Zapre-

zentowane zostaną m.in. zabyt-
ki odnalezione podczas prac ar-
cheologicznych prowadzonych 
na terenie nowego am� teatru, 
ale także dokumenty i mate-
riały z XIX wieku oraz okresu 
międzywojennego.

- To fascynujący zbiór. Zo-
baczą państwo między innymi: 
przedmioty żelazne, srebrne i 
złote z podzamcza, oryginal-

ną siedemnastowieczną księ-
gę sejmową, model pieca ka� o-
wego z pierwszej połowy XVII 
wieku, materiały z dawnych 
zakładów sochaczewskich - 
szewca, kowala, targu rzeźne-
go, ale też sztandary straży po-
żarnej oraz Cechu Szewców 
z początku XX wieku, rekon-
strukcję przedwojennego biu-
ra starosty sochaczewskiego. 
Wernisaż tej wystawy plano-
waliśmy na tegoroczne Dni 
Sochaczewa. Wiadomo już, że 
Święto Mieszkańców się nie 
odbędzie, ale wierzę, że uda 
nam się przygotować wystawę, 
tak jak pierwotnie planowali-
śmy i zaakcentować w ten spo-
sób Dni Sochaczewa - dodaje 
dyrektor muzeum Paweł Roz-
dżestwieński.

Wąskotorówka otwarta 
Od środy 6 maja ponownie 
otwarte zostało Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej w Socha-
czewie. Jak informuje kierow-
nik MKW, Grzegorz Kropiak, 
zwiedzanie placówki jest moż-
liwe każdego dnia w godz. 
10:00-16:00. Wszyscy odwie-
dzający muszą dostosować się 
do obowiązujących w miej-
scach publicznych wymogów 
sanitarnych, czyli pamiętać o 
zakrywaniu ust i nosa, dezyn-
fekowaniu dłoni przy użyciu 
płynu umieszczonego przy wej-

ściu, stosowaniu się do poleceń 
pracowników placówki.

W parku 
maksymalnie 600 osób
Park w Żelazowej Woli jest 
otwarty codziennie w godzi-
nach od 10:00 do 18:00. Obo-
wiązuje w nim ograniczenie 
liczby zwiedzających do mak-
symalnie 600 osób jednocze-
śnie w parku i 15 w o� cynie 
chopinowskiej. W niedziele o� -
cyna jest dostępna dla zwiedza-
jących tylko w godzinach 16.00-
18.00. Dodatkowo muzeum 
rekomenduje swym gościom 
zakup biletów online. Na tere-
nie Domu Urodzenia Frydery-
ka Chopina i parku w Żelazo-
wej Woli przygotowane zostały 
stanowiska ze środkami dezyn-
fekującymi dla zwiedzających. 
Pracownicy Narodowego In-
stytutu Fryderyka Chopina 
proszą o zachowanie niezbęd-
nych środków ostrożności: od-
powiednich odstępów między 
osobami, noszenie maseczek i 
rękawiczek, jak również stoso-
wanie się do poleceń pracow-
ników ochrony. Na teren parku 
nie wolno wprowadzać zwie-
rząt, poza psami-przewodnika-
mi. W Żelazowej Woli nadal do 
odwołania zostaje zawieszona 
działalność edukacyjna i kon-
certowa z bezpośrednim udzia-
łem publiczności.

Muzea wznowiły działalność
Podobnie jak inne instytucje kultury, takie jak biblioteka czy SCK, również muzea wracają do normalnego 
funkcjonowania. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej, 
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli otworzyły drzwi dla zwiedzających.

Mimo szczególnych warunków, w 
jakich przyszło nam funkcjono-
wać, Państwowa Szkoła Muzyczna 
w Sochaczewie prowadzi zapisy-
chętnych na nowy rok szkolny. Do 
20 maja trwa nabór kandydatów 
do szkoły I stopnia na rok szkolny 
2020/2021.

Cykl nauczania 6-letni. O przyjęcie 
do klasy pierwszej cyklu sześciolet-
niego mogą ubiegać się kandydaci, 
którzy w danym roku kalendarzo-
wym kończą co najmniej 6 lat oraz 
nie więcej niż 10 lat. Kandydaci 
przyjmowani są na następujące in-
strumenty: fortepian, akordeon, 
skrzypce, wiolonczela, gitara, kon-
trabas, perkusja, � et, obój, sakso-
fon, klarnet, trąbka, puzon. 

Cykl nauczania 4-letni. O przy-
jęcie do klasy pierwszej cyklu cztero-
letniego mogą ubiegać się kandydaci, 
którzy w danym roku kalendarzo-
wym kończą co najmniej 8 lat oraz 
nie więcej niż 16 lat. Kandydaci przyj-
mowani są na następujące instru-
menty: akordeon, obój, � et, klarnet, 
puzon, saksofon, trąbka, perkusja, al-
tówka, gitara, wiolonczela, kontrabas. 

Jak informuje dyrektor Anna 
Wróblewska, w związku z sytuacją 
epidemiczną wnioski o przyjęcie do 
szkoły I stopnia należy do 20 maja po-
brać ze strony www.psmsochaczew.
weebly.com, wypełnić, podpisać, ze-
skanować i w takiej formie przesłać 
elektronicznie na adres psmsocha-
czew@pro.onet.pl. Do wniosku nale-
ży dołączyć zaświadczenie lekarskie 

o braku przeciwskazań zdrowotnych 
do podjęcia nauki w szkole muzycz-
nej (można dołączyć zaświadczenie w 
późniejszym terminie). 

W tej chwili nie są znane daty ba-
dania przydatności kandydatów do 
szkoły I stopnia i egzaminów wstęp-
nych do szkoły II stopnia. Placówka 
będzie o tym informować na bieżąco 
na stronie psmsochaczew.weebly.com.

Anna Wróblewska dodaje, że 
choć 8 maja minął pierwotny termin 
przyjmowania zgłoszeń chętnych do 
PSM II stopnia (średnia szkoła mu-
zyczna), szkoła nadal czeka na kan-
dydatów. Oni też powinni przesłać 
druk zgłoszenia mailem, a jego wzór 
można znaleźć na stronie interneto-
wej PSM. 

(daw)

Szkoła muzyczna czeka na chętnych
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Daniel Wachowski

W połowie marca Polska sta-
nęła w obliczu pandemii ko-
ronawirusa. Przez liczne ogra-
niczenia, wynikające przede 
wszystkim z zaleceń rządo-
wych, wiele � rm albo znacz-
nie ograniczyło, albo całko-
wicie zawiesiło działalność. 
W związku z tym burmistrz 
Sochaczewa już 20 marca za-
powiedział, że opracuje pa-
kiet wsparcia dla lokalnych 
� rm. Teraz bowiem najważ-
niejszym zadaniem rządu, 
parlamentu, ale też samorzą-
dów musi być walka o miejsca 
pracy, bo siłą małych ojczyzn 
są ich mieszkańcy i przedsię-
biorcy. Po analizie przepisów 
o rządowej tarczy antykry-
zysowej oraz ściśle powiąza-
nych z nimi zaleceń ministra 
� nansów, opracowano pakiet 
siedmiu form pomocy, które 
mieszczą się w ramach obo-
wiązującego prawa i możliwo-
ści � nansowych samorządu.

Pięć z nich już weszło w 
życie, bo decyzje o ich uru-
chomieniu leżały w kom-
petencjach burmistrza, pre-
zesów spółek lub zakładów 
podległych ratuszowi. Wdro-
żenie dwóch ostatnich ele-
mentów tarczy wymagało 
zgody rady miasta i stało się 
to 8 maja. Wszystkie cztery 
kluby radnych były „za”. 

Pierwsza propozycja to 
umorzenie podatku od nie-
ruchomości za kwiecień, maj 
i czerwiec tym � rmom, któ-
re w wyniku decyzji władz 
centralnych, głównie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów 
z 31 marca, musiały z dnia 
na dzień zaprzestać działal-
ności. 

Druga propozycja, adre-
sowana do wszystkich po-
zostałych podmiotów go-

spodarczych, to przesunięcie 
terminu płatności majowej i 
czerwcowej raty podatku od 
nieruchomości do 30 wrze-
śnia, bez odsetek czy innych 
kosztów. 

O ile zmiana terminu 
płatności nie odbije się na do-
chodach kasy miasta, to umo-
rzenia podatków już tak, dla-
tego burmistrz zaproponował 
dokonanie istotnych zmian w 
planie dochodów i wydatków 

na 2020 rok, by pokryć niższe 
wpływy budżetowe. Wstęp-
nie oszacowano, że wpływy 
z podatku od nieruchomości, 
wynikające z wdrożenia tar-
czy, zmniejszą się o 1,6 mln 
zł. Taki może być efekt za-
stosowanych zwolnień. A po-
nieważ budżet po stronie do-
chodów i wydatków musi się 
bilansować, burmistrz wska-
zał dwa główne źródła po-
krycia tego braku.

Z pierwszego, czyli bie-
żącej działalności samorzą-
du, wygospodarowano 664,3 
tys. zł. Ograniczono wydat-
ki na organizację imprez 
kulturalnych, promujących 
miasto, imprez sportowych, 
turniejów, meczów. Na na-
stępny rok odłożono budo-
wę dzielnicowych ogrodów 
sensorycznych. Drugie źró-
dło � nansowania ubytku w 
podatku od nieruchomości, 

z którego wygospodarowa-
no 943 tys. zł, to miejskie in-
westycje. Nie  w tym, lecz w 
2021 roku mają być wdraża-
ne zwycięskie projekty ostat-
niej edycji Sochaczewskie-
go Budżetu Obywatelskiego 
- modernizacja obiektów 
sportowych przy ul. Chopi-
na, budowa parkingu przy 
SCK w Boryszewie, parkin-
gu przy Szkole Podstawowej 
nr 6, zakup de� brylatorów.

Sochaczewska Tarcza Antykryzysowa
Na walkę o utrzymanie miejsc pracy w lokalnych przedsiębiorstwach, wsparcie fi rm, które ucierpiały w wyniku pandemii, 
burmistrz wygospodarował w budżecie 1,6 mln zł. W czasie sesji rady miasta 8 maja, wszyscy radni solidarnie zagłosowali za 
wdrożeniem Sochaczewskiej Tarczy Antykryzysowej. 

 Czynsz niższy o 99 procent
Przedsiębiorcy, którzy musieli zaprzestać działalności, będą mieli obniżony o 99 procent czynsz za kwiecień, maj i czerwiec. Taka rekomendacja przekazana została szefom 
miejskich jednostek, takich jak MOSiR, ZWiK, ZGK czy SCK, którzy komercyjnie wynajmują lokale lub pomieszczenia w zarządzanych przez siebie budynkach. 
 PEC: odroczenie płatności do końca września
Wszystkim fi rmom korzystającym z usług Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które złożą stosowny wniosek, spółka przesunie termin płatności faktur za kwiecień, maj 
i czerwiec - do 30 września. Za dostarczone ciepło będzie można zapłacić w proponowanym terminie bez odsetek czy dodatkowych opłat za prolongatę.
 ZWiK: raty i odroczenie płatności
Wszystkim fi rmom korzystającym z usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, które złożą stosowny wniosek, spółka przesunie termin płatności faktur za kwiecień, maj 
i czerwiec - do 30 września. Za dostarczoną wodę i odebrane ścieki można zapłacić później i oczywiście bez odsetek czy dodatkowych opłat za prolongatę.
 Geotermia: odroczenie płatności, wstrzymana windykacja
Geotermia Mazowiecka S.A. proponuje swym klientom, którzy złożą stosowny wniosek, odroczenie płatności za pobrane ciepło do 30 września. Za nieterminowe wpłaty 
dokonane za okres IV-IX nie będą naliczane odsetki. Geotermia wstrzymała działania windykacyjne, nie wysyła wezwań do zapłaty, nowe sprawy nie są kierowane na drogę 
postępowania sądowego, wstrzymała procedury odcięcia dopływu ciepła.
 Raty, nowe terminy, umorzenia
Każdy przedsiębiorca, który odczuł negatywne skutki pandemii może skorzystać z rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, ich przesunięcia na dogodny termin, zawieszenia
terminów płatności lub częściowego umorzenia. Burmistrz, jako organ podatkowy, może i korzysta z tych uprawnień, należy jedynie przesłać do ratusza stosowny wniosek. 
Oczywiście każdy przypadek analizowany jest wówczas indywidulanie.

Dokładny opis wszystkich siedmiu form wsparcia, uchwały rady, wzory wniosków i deklaracji, przedsiębiorcy znajdą na portalu Sochaczew.pl, w specjalnej zakładce 
„Sochaczewska Tarcza Antykryzysowa”.

POZOSTAŁE ELEMENTY SOCHACZEWSKIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

ZDANIEM 
BURMISTRZA 

PIOTRA OSIECKIEGO

W chwili obecnej jesteśmy 
gotowi na ubytek 1,6 mln, 
ale mamy jeszcze pewne 
rezerwy w budżecie i na 
pewno będziemy reagowali 
na zmieniającą się rzeczy-
wistość. Razem musimy 
przejść ten trudny czas i 
zapewniam, że samorząd 
zrobi wszystko, by fi rmy, 
pracownicy i ich rodziny w 
jak najmniejszym stopniu 
odczuli negatywne skutki 
pandemii.Sochaczewską Tarczę poparli radni wszystkich klubów. Sesja odbyła się zdalnie 8 maja
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Z żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

radnego rady miejskiej IV kadencji

Zbigniewa 
Lewandowskiego

Szczere słowa współczucia rodzinie 
i przyjaciołom przekazują

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
wraz z radnymi 
Rady Miejskie

W związku ze zmniejszeniem ograniczeń 
w przestrzeni publicznej od 18 maja 

ZKM rozszerzył zakres 
kursowania autobusów. 

Przypomina jednocześnie, że autobusy jeżdżą 
wg rozkładu z 16 grudnia 2019 r. i mogą zabierać 

ok. 25 osób.
18 maja odwieszono kursowanie linii nr 1, znacznie roz-
szerzono kursowanie autobusów obsługujących linię nr 6.

Linia nr 1 - o godz. 7.10 z 
Kampinosu do Energomon-
tażu i o 14.25 z Energomon-
tażu do Kampinosu.

Linia nr 2 - pierwszy kurs 
5.17 od Korczaka do Ener-
gomontażu, ostatni kurs 
18.25 z Energomontażu 
do Korczaka, (kurs 7.05 od 
Korczaka ul. Wyszogrodzką 
pomija Mokas)

Linia nr 3 - wg rozkładu jazdy

Linia nr 3A - wg rozkładu jazdy

Linia nr 5 - zawieszona

Linia nr 6 - pierwszy kurs o 
4.49 z Trojanowa do Energo-
montażu i ostatni o 20.15 z 
Energomontażu do Mokasu 
(jak w dni robocze wolne od 
nauki szkolnej).

Linia nr 7 - wg rozkładu 
jazdy

Linia nr 8 - wg rozkładu 
jazdy

Linia nr 9 - wg rozkładu 
jazdy

DHL - wg rozkładu jazdy

KONDOLENCJE

OGŁOSZENIE

Daniel Wachowski

Uchwałę o powierzeniu ZWiK-
-owi prowadzenia punktu po-
parli jednogłośnie wszyscy rad-
ni. O tym, jak ma działać i czym 
różnić od dotychczas funk-
cjonującego na terenie dawne-
go Chemitexu, mówił w czasie 
sesji rady (8.05) Piotr Osiecki. 
Burmistrz przypomniał, że na 
zlecenie kilku gmin punkt pro-
wadziła w Chodakowie � rma 
Zebra. Nowy punkt powstanie 
na terenie oczyszczalni ścieków, 
będzie przeznaczony wyłącz-
nie dla sochaczewian, ma pra-
cować raz w tygodniu i każdy 
mieszkaniec, który udokumen-
tuje, że wnosi opłatę śmieciową, 
będzie mógł tam przywieźć np. 
zużyty sprzęt elektryczny, dy-
wan czy meble. 

- Chcemy zminimalizo-
wać oddziaływanie punktu 
na sąsiednie tereny, w związku 
z tym będzie on czynny tylko 
w soboty i w określonych go-
dzinach. Odpady gromadzo-
ne będą w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych, odpo-
wiednio oznakowanych kon-

tenerach i pojemnikach, w 
sposób bezpieczny dla zdro-
wia ludzi i środowiska. Zaraz 
po ich zapełnieniu kontenery 
zostaną wywiezione - mówi 
burmistrz. 

PSZOK przyjmie m.in. 
papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady wielomateria-
łowe, chemikalia, zużyte ba-
terie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, meble i inne odpa-

dy wielkogabarytowe, zuży-
te opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, przetermino-
wane leki i odpady z gatunku 
medycznych (takie jak paski 
do mierzenia poziomu cu-
kru we krwi, igły, strzykaw-
ki).  

Nowy PSZOK, podob-
nie jak dotychczas działają-
cy, nie będzie przyjmował 
materiałów zawierających 
smołę, azbest (co roku mia-

sto organizuje akcję bezpłat-
nego zdejmowania z dachów 
i utylizacji eternitu), szyb sa-
mochodowych (uszkodzo-
ną szybę powinien przyjąć 
zakład montujący w samo-
chodzie nową), części sa-
mochodowych, pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, 
opon od samochodów cię-
żarowych, maszyn budow-
lanych i rolniczych (każdy 
zakład wulkanizacyjny po-
winien mieć umowę na wy-
wóz tego rodzaju odpadów), 
styropianu budowlanego. 

PSZOK ma działać dla 
mieszkańców, osób indywi-
dualnych, a nie � rm. Przepisy 
mówią wyraźnie, że zakłady 
produkcyjne, usługowe czy 
sklepy muszą mieć zawarte 
umowy na odbiór wytwarza-
nych w nich odpadów, zatem 
nie mogą kartonów, części 
samochodowych czy resz-
tek z produkcji wrzucać do 
koszy ulicznych, podrzucać 
pod wiaty wspólnot miesz-
kaniowych czy dostarczać do 
PSZOK. ZWiK zapewnia, że 
teren będzie monitorowany.

PSZOK tylko dla nas
Od czerwca na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 69 
zacznie działać Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a jego 
przygotowanie i prowadzenie samorząd miasta powierzył Zakładowi Wodociągów 
i Kanalizacji. Trwają już prace nad regulaminem działania PSZOK. Zgodnie 
z założeniami ma on być dostępny tylko dla mieszkańców Sochaczewa.

Właściciele czworonogów 
nie od dzisiaj są zobowią-
zani do sprzątania po nich, 
a mimo to nadal wielu z 
nich lekceważy ten fakt. 
Tymczasem jest to nie tyl-
ko wymóg higieny, ale też 
świadectwo dobrego wy-
chowania. 

W przyjętym przez radę 
miejską 8 maja „Regulami-
nie utrzymania czystości i 
porządku w mieście” obo-
wiązkowi temu poświęcono 
oddzielny rozdział. Wymie-
niono w nim dwa podstawo-
we obowiązki każdego opie-
kuna bądź właściciela psa. 
Pierwszym z nich jest utrzy-
mywanie go w ten sposób, 
by nie stwarzał zagrożenia 
dla ludzi lub innych zwie-
rząt. Drugim – dochowanie 
należytej staranności, by 

nie zanieczyszczał terenów 
publicznych. Przypomina-
my, że osoby udające się z 

psem na spacer mają obo-
wiązek posiadania toreb-
ki lub urządzenia do sprzą-
tania nieczystości. Używać 
należy ich niezwłocznie, 
zwłaszcza na chodnikach, w 
parkach, na skwerach, jezd-
niach, parkingach, terenach 
zielonych. Za niedopełnie-
nie tego obowiązku grozi 
nawet 500 złotowy mandat. 

Jak wygląda to w prak-
tyce? Każdy z nas zna przy-
padki, że właściciele trak-
tują te przepisy niczym 
niebyłe. Nie robią na nich 
wrażenia argumenty, że po-
tem na zanieczyszczonych 
trawnikach bawią się dzieci. 
Zasłaniają się m.in. tym, że 
torebki na odchody znikają 
z ulicznych dystrybutorów. 
To oczywiście się zdarza, 
jednak nie może być wy-
tłumaczeniem dla ignoro-

wania przepisów. Sytuacja 
jest szczególnie dotkliwa na 
osiedlach mieszkaniowych, 
bo mimo trwających od lat 
zabiegów, zmienienie na-
wyków niektórych osób jest 
bardzo trudne. Wydaje się 
to niezrozumiałe, zwłaszcza 
w obecnych czasach. Na-
wet gdy ktoś nie chce wyda-
wać pieniędzy na psi pakiet, 
sprawę można załatwić bez-
kosztowo. Przecież odło-
żenie na ten cel foliowych 
torebek nie stanowi proble-
mu. 

Wydaje się, że jedynym 
rozwiązaniem jest to, by-
śmy zwracali uwagę na na-
sze otoczenie i wzajemnie 
się pilnowali. Czasem wy-
starczy kulturalna uwaga, a 
w efekcie wokół nas zrobi się 
czyściej. 

(ap)

Przypominamy – pies to również obowiązek

ZWiK Sochaczew dokonał 
zakupu fabrycznie nowej 
małej koparki gąsienico-
wej wraz z przyczepą do 
jej przewozu. Zakup ten 
był przewidziany w wie-
loletnim planie rozwoju i 
modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyj-
nych. 

Koparka była długo wycze-
kiwanym sprzętem. Pozwoli 
spółce na szybsze podejmo-
wanie działań związanych 
nie tylko z usuwaniem awa-
rii, ale również w budowie 
przyłączy, w szczególno-
ści na terenach prywatnych, 
gdzie duża koparka niestety 
nie mogła pracować z uwagi 
na swoje gabaryty. Mała ko-
parka umożliwi wykonanie 

przyłączy w trudno dostęp-
nych miejscach. 

Dostawa koparki zosta-
ła zrealizowana przez � r-
mę WACKER NEUSON Sp. 
z o.o. Wartość zamówienia 
wyniosła nieco ponad 170 
tys. zł brutto.

ZWiK ma nową koparkę
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8 maja rada miasta zatwierdzi-
ła pakiet uchwał regulujących 
na nowo nasz rynek śmiecio-
wy. Ustalono nowe stawki opłat 
obowiązujące od 1 czerwca, 
nowy wzór deklaracji śmiecio-
wej i treść Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie miasta. Kolejną uchwa-
łą radni określili, jaki zakres 
usług ma być świadczony w ra-
mach pobieranej przez miasto 
opłaty śmieciowej, a na koniec 
powierzyli Zakładowi Wodo-
ciągów i Kanalizacji obowią-
zek utworzenia i prowadzenia 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Kluby radnych PiS 
i Sochaczewskiego Forum Sa-
morządowego poparły cały pa-
kiet uchwał. Radni z Koalicji 
Obywatelskiej i Bezpartyjni Sa-
morządowcy byli „za” nowym 
wzorem deklaracji i utworze-
niem PSZOK, w pozostałych 
sprawach zagłosowali „prze-
ciw”.

Nowe stawki
Ten temat od lat budzi wielkie 
emocje, bo o sytuacji na ryn-
ku śmieciowym, rosnących 
kosztach i drastycznych sko-
kach cen dyskutuje się w nie-
mal każdym polskim domu. 
Przedstawiciele � rm śmiecio-
wych mówią wprost, że tanio 
już było, dlatego nikogo nie 
powinna dziwić zmiana z 9,50 
na 33 zł od osoby, jak miało 
to miejsce ostatnio w jednej z 
gmin naszego powiatu. Rosną 
opłaty środowiskowe, pensja 
minimalna, ceny prądu, wy-
magania techniczne stawia-
ne składowiskom (obowiązko-
we ubezpieczenia, całodobowy 
monitoring itd.), a to wszyst-
ko przekłada się ostatecznie na 
stawki, jakie proponują samo-
rządom � rmy śmieciowe star-
tujące w przetargach.

- Sochaczew zawarł nową 
umowę z � rmą Partner, obo-
wiązującą od maja 2020 do koń-
ca czerwca 2021 r. Uzyskaliśmy 

więcej niż dobrą cenę usługi, bo 
dotychczasowe stawki zmienia-
my z 19 na 23 złote. U naszych 
sąsiadów, w czterech gminach, 
które od stycznia zmieniły wy-
sokość opłat, średnia wynosi aż 
30 zł od osoby. W Grodzisku 
Mazowieckim obecna stawka 
to 25 zł, w Błoniu 27 zł, a w Ło-
wiczu od miesiąca to 30 zł od 
osoby – mówi burmistrz Piotr 
Osiecki. 

Kompostujesz 
– płacisz mniej
Nowością w miejskim systemie 
będzie niższa cena za kompo-
stowanie bioodpadów. Jeśli ro-
dzina zdecyduje, że odkłada do 
kompostownika fusy z kawy i 
herbaty, skorupki jajek, odpad-
ki warzywne i owocowe, obier-
ki, gałęzie drzew i krzewów, 
skoszoną trawę, liście, kwiaty, 
trociny i korę drzew – za śmie-
ci zapłaci 20 zł miesięcznie od 
osoby. Miasto nie zapewnia 
kompostowników. Można je 
kupić w popularnych marke-
tach budowlanych i ogrodni-
czych, albo wykonać samemu. 
Rodziny kompostujące odpady 
muszą złożyć w ratuszu korek-
tę deklaracji śmieciowej, by ten 
mógł naliczać obniżoną staw-
kę. Co istotne, z niższej opła-
ty mogą korzystać tylko osoby 
mieszkające w budynkach jed-
norodzinnych. Ustawa nie ob-
jęła kompostowaniem i wy-
nikającymi z tego niższymi 
stawkami zabudowy wieloro-
dzinnej, czyli bloków i kamie-
nic. 

Zniżki zachowane
Radni zgodzili się, by zacho-
wać dotychczas obowiązujące 
zniżki, dzięki którym połowę 
zwykłej stawki płacą posiada-
cze Sochaczewskiej Karty Ro-
dziny oraz Karty Seniora 75+. 
W przypadku tych dwóch grup 
opłata śmieciowa wyniesie od 
czerwca 11,50 zł od osoby mie-
sięcznie, tj. o 2 złote więcej niż 
dotychczas. Jeśli dodatkowo 
duże rodziny i seniorzy zdecy-
dowaliby się na kompostowa-

nie odpadków kuchennych, to 
ich miesięczny rachunek wy-
niesie jedynie 10 zł od osoby. I 
tu też z ulgi mogą skorzystać je-
dynie osoby mieszkające w bu-
dynkach jednorodzinnych. 

Zbiórki gabarytów
Nie będzie już tzw. wystawek, 
czyli dni, w których pod alta-
ny śmietnikowe i na wyzna-
czone place tra� ały meble, dy-
wany, resztki farb, uszkodzone 
pralki. Niestety równie często 
dostarczano tam części samo-
chodowe, styropian, gruz, opo-
ny od ciągników i inne odpady, 
których utylizacja jest bardzo 
kosztowna. Do UM dociera-
ły sygnały, że wystawki to do-
skonała okazja do pozbycia się 

nadmiaru opon z zakładu wul-
kanizacyjnego czy kilkuset ki-
logramów kartonów z zaple-
cza sklepu. Z akcji korzystali też 
mieszkańcy sąsiednich gmin, 
przywożący do miasta swoje 
śmieci. 

Od czerwca każdy miesz-
kaniec płacący za zgodny z pra-
wem odbiór, transport i uty-
lizację odpadów będzie mógł 
stare meble czy lodówkę dostar-
czyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunal-
nych. Punkt powstanie na tere-
nie oczyszczalni ścieków przy 
al. 600-lecia 69 i ma pracować w 
każdą sobotę. 

W czasie sesji padło pyta-
nie, czy ZWiK może urucho-
mić usługę transportu gabary-

tów, to znaczy ustalić cennik, 
podać numer, pod który miesz-
kaniec może zadzwonić i umó-
wić się na transport np. wer-
salki do PSZOK. Po sesji do tej 
propozycji odniosła się prezes 
ZWiK Magdalena Kaczorow-
ska, która powiedziała nam, że 
spółka ma inny pomysł, jak po-
móc mieszkańcom. 

- Zachęcamy osoby prowa-
dzące działalność gospodar-
czą, które dysponują busami 
lub samochodami z przyczep-
kami, by przesyłały nam ma-
ilem swój numer telefonu. Po-
damy na stronie internetowej 
ZWiK zebrane numery i każdy 
mieszkaniec, który nie ma wła-
snego transportu, będzie mógł 
skorzystać z usług tych prywat-

nych przewoźników. Oczywi-
ście sam będzie uzgadniał ter-
min, stawkę, wszystkie inne 
warunki. Naszą rolą będzie je-
dynie ułatwienie kontaktu, co 
chętnie zrobimy – mówi Mag-
dalena Kaczorowska. 

Komisje chwalą
Po przyjęciu przez radę pakie-
tu uchwał śmieciowych głos 
zabrał szef komisji gospodar-
ki przestrzennej i inwestycji 
Edward Stasiak, który stwier-
dził, że proponowane staw-
ki są znacznie niższe od cen w 
ościennych gminach, okolicz-
nych miastach i wielu innych 
miejscowościach w Polsce. 

- Nasze ceny na poziomie 
23 zł są naprawdę konkurencyj-
ne. Składam wyrazy uznania 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do przeprowadzenia nego-
cjacji dających tak dobry efekt – 
podkreślał. 

Podziękowania dla zespo-
łu pracującego nad zmianami 
na lokalnym rynku śmiecio-
wym wyraziła też szefowa ko-
misji gospodarki komunalnej, 
ochrony środowiska i porząd-
ku publicznego Magdalena 
Zborowska. Jak powiedziała, 
na tle pozostałych samorzą-
dów w powiecie i trudniej sy-
tuacji na rynku śmieciowym, 
rozwiązania, jakie wprowa-
dził Sochaczew, uważa za bar-
dzo dobre. 

Kolejna próba 
już wkrótce
Przed trzema gminami w po-
wiecie sochaczewskim trud-
na przeprawa przez przetar-
gi śmieciowe. Młodzieszyn 
ma umowę do końca czerwca 
(obecnie 20 zł/osoby) i zapew-
ne za kilka dni zacznie szukać 
nowego operatora. Gmina So-
chaczew (teraz 28 zł/osoby) kil-
kanaście dni temu unieważni-
ła postępowanie i szykuje się do 
następnego. W identycznej sy-
tuacji jest gmina Teresin, która 
uznaje, że stawki na poziomie 
trzydziestu złotych i więcej są 
nie do przyjęcia. 

Wchodzą ważne zmiany 
Od czerwca podstawowa stawka opłaty za odbiór śmieci wyniesie 23 złote, ale jeśli zadeklarujemy kompostowanie bioodpadów 
- 20 zł od osoby miesięcznie. Nie trzeba będzie składać korekty deklaracji śmieciowej, chyba, że rodzina zechce płacić mniej 
i zdecyduje się na kompostowanie skoszonej trawy, liści czy obierek. Segregować musimy zacząć wszyscy, bez wyjątku. Zgodnie 
z ustawą o czystości i porządku w gminach, za niesegregowanie naliczane będą podwójne opłaty, czyli 46 zł/osobę miesięcznie.

Zebrali ponad sto worków śmieci
To głównie sąsiedzka akcja, lecz po jej nagło-
śnieniu włączyli się w nią również inni miesz-
kańcy miasta. W niedzielne przedpołudnie 
17 maja blisko 30 osób zebrało się przy ul. 
Księżycowej i wyruszyło zbierać śmieci z lasu 
leżącego między ul. Powstańców Warszawy, 
Smolną a Mokasem.
Inicjatorką akcji była Natalia Ciura. - Wspólnie 
z koleżanką Karoliną Szymańską mieszkamy 
na dwóch skrajach lasu i wychodzimy tu na 
spacery z psami. Na początku same zbierały-
śmy śmieci. Po jakimś czasie próbowałyśmy 
zachęcić do tego też okolicznych mieszkań-
ców.
Wydarzenie na Facebooku „Czysty Las 
- Śmieci Out!” pozwoliło na dotarcie do więk-
szej liczby odbiorców. Grupa wolontariuszy 
spotkała się w niedzielne przedpołudnie.
- Przez ostatnie dziesięciolecia ten las stał się 
praktycznie dzikim wysypiskiem śmieci. Tam, 

gdzie kiedyś były doły, teraz są nawet trzy-
metrowe góry śmieci. Tak naprawdę zebra-
liśmy tylko wierzchnią warstwę. Następnym 
razem, a planujemy powtórzyć akcję jesienią, 
przydałby się nam jakiś cięższy sprzęt, np. 
koparka. Zebraliśmy ponad sto worków. Zna-
leźliśmy w lesie takie rzeczy jak: telewizor, 
części samochodowe, kawałki azbestowego 
dachu, liczne materiały budowlane. Natrafi li-
śmy też na ogromną folię przemysłową, którą 
przykrywa się uprawy truskawek. Musieliśmy 
ją pociąć. W kawałkach zajęła nam 10 wor-
ków – mówi Natalia Ciura.
Partnerem akcji sprzątania lasu w Chodako-
wie był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Sochaczewie, który zapewnił 
worki na odpady, a w poniedziałek na jego 
zlecenie fi rma śmieciowa dostarczyła konte-
ner i zabrała zebrane odpady.

mf
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Strefa wznowiła działalność 
Gdy rząd zaczął powoli luzować obostrzenia związane z 
koronawirusem, w centrum miasta znów zaczęło brakować 
miejsc parkingowych. Z tego powodu strefa płatnego parko-
wania, zawieszona 18 marca, od 11 maja wróciła do swojej 
funkcji.
Powoli coraz więcej fi rm i instytucji w centrum miasta ogra-
nicza pracę zdalną, pracownicy wracają do biur, przez co 
miejsca w SPP są znowu zajmowane przez 8 godzin i dłużej. 
Do jej operatora, czyli ZKM zwracało się coraz więcej osób, 
by na nowo uruchomić parkomaty, bo np. w okolicy targowi-
ska (część przemysłowa ruszyła 4 maja) nie sposób znaleźć 
wolnego miejsca. Tymczasem strefa płatnego parkowania 
tworzona była po to, aby w centrum Sochaczewa zwiększyć 
rotację i zamiast jednego kierowcy z danego miejsca mogło 
skorzystać kilku czy nawet kilkunastu. Stąd w całej SPP 
pierwsze pół godziny parkowania było i jest bezpłatne. To 
czas wystarczający na szybkie zakupy, wizytę w banku czy 
na poczcie. Strefa spełnia swoją rolę. Jak podaje ZKM, w 
całym 2019 roku parkomaty wydały niemal 950 tys. biletów, 
z czego aż 82 procent to bilety bezpłatne. Średnio z jednego 
miejsca w ciągu dnia korzystało 9-10 kierowców. 
Parkomaty ponownie ruszyły 11 maja. ZKM zapewnił, że 
wdroży specjalne procedury i np. klawiatury urządzeń 
wydających bilety będą regularnie, kilka razy w ciągu dnia, 
czyszczone środkami bakterio- i wirusobójczymi.

Cztery pompy dla szpitala

Pomoc do sochaczewskiego szpitala płynie z różnych 
stron, w tym od posła ziemi sochaczewskiej, samorzą-
dowców, osób prywatnych. Na portalach siepomaga.pl 
oraz zrzutka.pl znajdziemy co najmniej kilka zbiórek na 
rzecz sochaczewskiego szpitala, i każda tego typu ak-
cja, mniej lub bardziej formalna, zasługuje na uznanie. 
12 maja organizatorzy jednej z nich poinformowali, że 
udało się zebrać pieniądze na nowy kardiomonitor. 
Dzień później zakończyła się akcja „Oddaj dietę dla 
szpitala”, w której wzięło udział ośmioro radnych rady 
powiatu, ośmioro radnych rady miasta, dziewięcioro 
radnych z Iłowa, dwóch z Nowej Suchej i wiceprze-
wodniczący sejmiku mazowieckiego. Za marcowe diety 
samorządowcy kupili sprzęt dla szpitala - cztery pompy 
infuzyjne dwustrzykawkowe. W imieniu darczyńców 
urządzenia przekazali Robert Gajda, Wojciech Ćwikliń-
ski, Dariusz Zielski, Jolanta Kulpa-Szczepaniak, Alicja 
Korkosz, Janusz Bąbała, Andrzej Kuśmirek i Adam 
Kloch. Podziękowania za dar wyraziły wicedyrektorki 
szpitala Katarzyna Chmielewska-Borucka i Wiesława 
Załuska oraz Ryszard Kołucki – szef szpitalnej „Soli-
darności”.
Warto też przypomnieć, że na portalu zrzutka.pl trwa 
akcja „Zabierz moc wirusowi – daj medykowi” zorgani-
zowana przez Komitet Organizacyjny Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz 
wolontariuszy z ośmiu gmin naszego powiatu. Dotych-
czas udało się zebrać 30 tys. zł. Za pierwsze pieniądze 
kupiono generator ozonu, który umożliwia dezynfekcję 
pomieszczeń i powietrza w naszym szpitalu. W tę akcję 
także angażują się radni miasta i powiatu oraz wiele 
osób prywatnych. 

Agnieszka Poryszewska

Niemal bezśnieżna zima i 
niewielka ilość opadów na 
wiosnę sprawiły, że możemy 
mieć do czynienia z jednym 
z najbardziej suchych lat od 
wielu dekad. Część mete-
orologów twierdzi wręcz, 
że nawet gdyby padało bez 
przerwy przez dwa miesią-
ce, nie uratowałoby to sytu-
acji. Susza zagrozi plonom 
oraz równowadze hydrolo-
gicznej. W odpowiedzi na 
tę trudną sytuację władze 
Sochaczewa, podobnie jak 
wiele innych samorządów, 
zadecydowały o wstrzyma-
niu koszenia traw na miej-
skich terenach.

- Prace z tego zakresu 
zlecamy � rmie zewnętrz-
nej. Obecnie zapadła decy-
zja o wstrzymaniu koszenia 
do odwołania - powiedział 
nam naczelnik Wydzia-
łu Infrastruktury Miej-
skiej UM Wiesław Kowa-
la. - Na ten moment trawy 
i zieleń będą skracane tylko 
w miejscach, w których jest 
to powodowane względami 
bezpieczeństwa, np. jeżeli 
zasłaniać będą widoczność 
na drodze lub też będą unie-
możliwiać przejście chodni-
kiem. Co będzie dalej, zale-
ży od sytuacji pogodowej.

Z podobnego założe-
nia wychodzą spółdziel-
nie mieszkaniowe - Loka-
torsko-Własnościowa oraz 
„Victoria”. 

- Decyzje podejmujemy 
na bieżąco i na pewno bę-
dziemy się kierować zalece-
niami, by nie doprowadzić 
do utraty wilgoci z wierzch-
niej warstwy gleby - mówi 
Andrzej Wójcicki, prezes 
zarządu SM L-W.  - Na razie 
nie obserwujemy szybkiego 
wzrostu traw, więc to samo 
rozwiązuje sprawę.

Andrzej   Niedzińsk i, 
prezes zarządu „Victorii” 
jest zwolennikiem tere-
nów zielonych na osiedlach 
mieszkaniowych. 

- Wstrzymaliśmy kosze-
nie trawników. Nasza spół-
dzielnia zawsze należała do 

tych najbardziej zielonych 
i zadrzewionych, więc  te-
raz to logiczne, że chcemy 
przeciwdziałać suszy. Mam 
nadzieję, że spotka się to ze 
zrozumieniem mieszkań-
ców. Co więcej, pod koniec 
miesiąca, na spotkaniu rady 
i zarządu chcemy podjąć te-
mat stworzenia na Victorii 
łąki kwietnej - powiedział 
nam prezes Niedziński. - 

Powstają one coraz częściej 
na polskich osiedlach i my-
ślę, że warto rozważyć eks-
peryment w postaci wysia-
nia jej na próbę w jednym 
czy dwóch wydzielonych 
miejscach.

Jak widać zarówno mia-
sto jak i spółdzielcy pod-
chodzą do sprawy bardzo 
poważnie. Inaczej sytuacja 
przedstawia się we wspól-

notach   mieszkaniowych. 
Jak przekazała nam za-
rządca wielu z nich, Elż-
bieta Markut-Żyżyńska, w 
ich przypadku decyzja „ko-
sić, czy nie” to indywidual-
na sprawa każdej ze wspól-
not. Z jej wiedzy wynika, że 
część z nich nadal korzysta 
z takich usług, obawiając się 
np. nadmiernego przerostu 
traw i dzikich roślin, któ-
rych trudno będzie im się 
potem pozbyć. 

Na posesjach prywat-
nych kosiarki również idą w 
ruch. Tu pozostaje jedynie 
apelować o to, by trawniki 
przycinać jak najrzadziej i 
oswoić się z nieidealną oraz 
bardziej naturalną wersją 
przydomowego trawnika. 
Koszenie go w czasie suszy 
nie tylko odwadnia glebę i 
nie sprzyja różnorodności 
biologicznej środowiska, ale 
też zwyczajnie może go zde-
wastować. Skutkiem stają 
się wypalone słońcem, żół-
te połacie. 

Nikomu nie trzeba tłu-
maczyć, jak nieekologicz-
nym i nieekonomicznym 
działaniem jest w takiej sy-
tuacji nadmierne podlewa-
nie trawy. Miłośnicy wy-
pielęgnowanych trawników 
z jednej strony zużywają 
nadmierne ilości wody, któ-
rej zasoby coraz bardziej się 
kurczą, z drugiej płacą wy-
sokie rachunki. 

I tu dochodzimy do 
optymistycznego akcentu, 
o którym warto wspomnieć 
na koniec. Jak wynika z da-
nych sochaczewskiego Za-
kładu Wodociągów i Ka-
nalizacji, zużycie wody 
utrzymuje się u nas od kilku 
lat na podobnym poziomie. 
W przeliczeniu na miesz-
kańca wynosi ono średnio 
od 29 (2017 rok) do 31 me-
trów sześciennych na oso-
bę (2019 rok). Uśredniając, 
uznać możemy, że każdy 
z nas zużywa miesięcznie 
około 2,6 m sześcienne-
go wody. Jest to bardzo do-
bry wynik, ponieważ np. w 
Warszawie są to prawie 4 m 
sześcienne. 

Wyłącz kosiarkę 
Władze miasta, spółdzielnie, kolejne osoby prywatne rezygnują z koszenia trawników. 
Trend ten obecny jest w całej Polsce, a jego przyczyna jest prosta - susza. Im rzadziej 
będziemy skracać trawę, tym większa szansa na zatrzymanie wilgoci w glebie. 
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Daniel Wachowski

W czasie ostatniej sesji rady 
(8.05) jednogłośnie zatwier-
dzono zmiany w budżecie 
miasta na 2020 rok, w tym 30 
tys. zł zaoszczędzone na prze-
budowie ulicy Ułanów Jazło-
wieckich przeznaczono na 
opracowanie dokumentacji 
niezbędnej do ubiegania się o 
dotację unijną na termomo-
dernizację dwóch szkół i bu-
dynku UM. O ile to na razie 
plany, to w sprawie termomo-
dernizacji   Środowiskowego 
Domu Samopomocy są dobre 
i pewne wieści. Miasto zdobyło 
pokaźną dotację na ten cel.

Jak informuje burmistrz 
Piotr Osiecki, przy udziale 
środków unijnych w ŚDS ma 
być przeprowadzona wymia-
na urządzeń grzewczych i do-
cieplenie budynku. Zakres ro-
bót budowlanych obejmuje 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymianę okien, drzwi 
zewnętrznych oraz całej we-
wnętrznej instalacji centralne-
go ogrzewania. 

- Budynek ŚDS zacznie 
ogrzewać kocioł na gaz ziem-
ny, dlatego trzeba przebu-
dować kotłownię i wykonać 
przyłącze gazowe. Liczymy, 

że koszty działania placówki 
znacząco obniży nowa pom-
pa ciepła. Wstępnie wartość 
prac oszacowaliśmy na niemal 
700 tysięcy złotych. Przyzna-
na nam dotacja w wysokości 
553 tysięcy pokryje 80 procent 
kosztów - mówi burmistrz. 

W ŚDS wymieniony zo-
stanie przestarzały i nieefek-
tywny energetycznie system 
ogrzewania, dzięki temu, oraz 
dociepleniu budynku, zapo-
trzebowanie na energię obni-
ży się o ponad 80 procent, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu 
emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery. 

Projekt „Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego 
poprzez wymianę urządzeń 

grzewczych w budynku Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy w Sochaczewie” bę-
dzie współ� nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Jego głównym celem jest re-
dukcja emisji zanieczyszczeń 
na terenie miasta.

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy powstał w So-
chaczewie w 1998 roku. Bez-
pośrednio   prowadzi   go 
samorząd miasta, ale nad-
zór merytoryczny i kontrol-
ny sprawuje wojewoda ma-
zowiecki. ŚDS jest placówką 
wsparcia dziennego dla osób  
przewlekle chorych psy-
chicznie i osób upośledzo-

nych umysłowo, a z jego usług 
może korzystać do 50 pełno-
letnich osób. Kadra domu po-
maga podopiecznym odna-
leźć się w życiu społecznym, 
prowadzi terapię zajęciową, 
ruchową, organizuje wyjazdy 
integracyjne, wycieczki kra-
joznawcze. Uczestnicy zajęć 
mogą rozwijać swoje talenty 
i pasje m.in. w pracowniach: 
gospodarstwa   domowego, 
plastycznej, rękodzieła arty-
stycznego i stolarskiej. Zajęcia 
odbywają się pięć dni w tygo-
dniu przez sześć godzin tj. od 
9.00 do 15.00. W Polsce dzia-
ła około 800 podobnych pla-
cówek, a z ich usług korzysta 
ponad 33 tysiące osób. 

ŚDS przechodzi na gaz
Ponad pół miliona dotacji na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy już jest, miasto czeka 
jedynie na podpisanie stosownej umowy. Jednocześnie w ratuszu ruszyły prace nad wnioskiem o pieniądze na 
termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7 i gmachu Urzędu Miasta.

Od 6 maja czynna jest kasa 
Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji. Pracownicy zachęcają 
do dokonywania płatności 
za pomocą kart płatniczych. 
Dział Obsługi Klienta w dal-
szym ciągu nie jest dostępny 
dla klientów.

Wnioski o wydanie warun-
ków technicznych, dokumen-
tacje do uzgodnienia, pisma w 
sprawach różnych, podawa-
nie stanów wodomierzy na-
leży przekazywać drogą elek-
troniczną na adres: zwik@
zwik.sochaczew.pl, za pośred-
nictwem poczty, telefonicznie 
lub pozostawiać w skrzynce 
umieszczonej przed siedzibą 
zakładu. Pracownicy ZWiK 
nadal nie dokonują odczytów 
wodomierzy oraz ich wymia-
ny. W związku z powyższym 

odczyty podawać należy za 
pośrednictwem podanych po-
niżej kontaktów:

- poczty elektronicznej: 
stan.wodomierza@zwik.so-
chaczew.pl

- w formie SMS na tel. 
kom. 506-808-639

- za pośrednictwem e-
-BOK

W rejonach gdzie nie jest 
prowadzony odczyt radio-
wy, rozliczenie za wodę i ście-
ki nastąpi według średniego 
zużycia. W razie jakichkol-
wiek pytań zakład zachęca 
do kontaktu telefonicznego 
oraz mailowego:
tel. 46 862-82-30, 46 811-14-15
fax. 22 112-12-40
adres   internetowy: 
www.zwik.sochaczew.pl
e-mail: 
zwik@zwik.sochaczew.pl

ZWiK otworzył kasę
Lody, gofry, zimne napo-
je - spędzamy coraz więcej 
czasu na powietrzu, a to 
zaostrza apetyt. Nieste-
ty, zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sani-
tarnego, w czasie pandemii 
picie i spożywanie pokar-
mów w przestrzeni publicz-
nej jest zabronione. 

Swoje podwoje, oferując da-
nia na wynos, otwierają ka-
wiarnie, bary, lodziarnie. 
Wielu z nas trudno odmó-
wić sobie przekąski, tym-
czasem, owszem, możemy 
dokonać zakupu,  ale zjeść 
powinniśmy już w domu. 

W sprawie tej jedno-
znacznie wypowiada się 
Główny Inspektor Sanitar-
ny. Jak wynika z opubliko-
wanej przez niego interpre-

tacji przepisów dotyczących 
postępowania w czasie pan-
demii, nakaz zasłaniania ust 
i nosa obowiązuje wszyst-
kich, którzy znajdują się na 
ulicach, w urzędach, skle-
pach czy miejscach świad-
czenia usług oraz zakładach 
pracy. Nie zawiera on od-
stępstw dotyczących spo-
żywania posiłków, lodów, 
gofrów, hot dogów etc. w 
miejscach objętych nakazem 
noszenia maseczek. - Aktu-
alnie przepisy nie zabrania-
ją prowadzenia działalności 
gastronomicznej „na wy-
nos”, ale mając na uwadze, że 
koronawirus   SARS-CoV-2 
przenosi się drogą kropel-
kową, jedzenie posiłków ku-
pionych na wynos powinno 
następować w domu - czyta-
my w komunikacie. 

Sanepid mówi „nie”

Rozbudowa sochaczewskiej 
komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej ruszyła w połowie 
września ubiegłego roku. Pra-
ce wykonuje � rma Sochbud. 
Siedziba strażaków została 
już podwyższona o piętro i 
zyskała wieżę. Wykonawca 
skupia się obecnie na zago-
spodarowaniu nowo powstałej 
powierzchni.

Na dolnych kondygnacjach re-
montowanej części budynku 
odnowione pomieszczenia cze-
kają na wykończenie elementa-
mi stolarskimi oraz doposaże-
nie. Komenda ma już kolejną 
kondygnację, do której dosta-
niemy się wybudowanymi w 
styczniu tego roku schodami. 
Sporo się tam dzieje. Kondy-
gnacja została już zadaszona i 
pokryta z zewnątrz elewacją. 
Trwa wstawianie ścianek dzia-
łowych, które zagospodarują 
przestrzeń na biura. To tu bę-
dzie się mieściła część admini-
stracyjna, docelowo przeniesio-
na z piętra niżej. 

Właściwie gotowa jest kon-
strukcja wieży do suszenia 
węży. Została ocieplona i po-
kryta elewacją. Część garażowa 

komendy zyskała dwuspadowy 
dach, co ostatecznie rozwiązało 
problem z przeciekaniem stro-
pu.

- Mimo pracy w specy� cz-
nych warunkach epidemii wy-
konawca prowadzi prace w 
ustalonym wcześniej termi-
narzu - mówi komendant po-
wiatowy sochaczewskiej straży 
pożarnej, st. bryg. Piotr Piąt-
kowski. - Oczywiście bardzo 
nas to cieszy, bo wszystko wska-
zuje na to, że inwestycja zosta-
nie wykonana planowo.

Zgodnie z założeniami, 
zmodernizowany i rozbudo-
wany budynek ma zostać odda-
ny na początku lipca tego roku. 
Nadbudowa i modernizacja KP 
PSP ma kosztować 2,1 mln zł. 
Inwestycja nie byłaby możli-
wa bez wsparcia samorządów 
miasta i powiatu (przeznaczyły 
na ten cel po 200 tys. zł) a także 
wojewody mazowieckiego (400 
tys. zł) oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (652 tys. 
zł). Do projektu dorzuciła się 
też Komenda Główna PSP (400 
tys.) i Komenda Wojewódzka 
PSP (346 tys. zł).

(seb)

Rozbudowa komendy 
idzie planowo
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W jaki sposób trafi ł pan 
do USA?
Dość banalnie. Po matu-
rze poleciałem do USA, aby 
rozpocząć  studia archi-
tektoniczne. Po ich ukoń-
czeniu zdobyłem pracę w 
międzynarodowym biurze 
architektonicznym na Man-
hattanie. W tym roku ukoń-
czyłem studia magisterskie 
w Nowym Jorku. Obecnie 
jestem architektem specja-
lizującym się w projektowa-
niu wieżowców, budynków 
uniwersyteckich i aparta-
mentowców. Biuro, w któ-
rym pracuję, realizuje zlece-
nia zarówno w Ameryce jak 
i za granicą. 

Gra pan w orkiestrze. 
Proszę opowiedzieć skąd 
to zamiłowanie do mu-
zyki?
Od dwóch lat gram w 
pierwszych skrzypcach w 
orkiestrze symfonicznej 
na Manhattanie, konty-
nuując moją pasję do mu-
zyki klasycznej. W Socha-
czewie ukończyłem Szkołę 
Muzyczną I i II st. w kla-
sie skrzypiec u pani profe-
sor Marity Uhlig, której za-
wdzięczam m. in. to, że bez 
problemu zagrałem audy-
cję wstępną do orkiestry 
na Manhattanie. Gra w no-
wojorskiej orkiestrze była 
moim marzeniem. Sta-
ła się dla mnie sposobem, 
bym naprawdę poczuł się 
częścią Nowego Jorku, ale 
również metodą na pozna-
nie nowych ludzi.   

Jak wygląda praca archi-
tekta czasie epidemii?
Tak jak w większości kra-
jów. Wykonuję ją zdalnie. 
Spotkania i prezentacje z 
klientami   przeprowadza-
my   wir tua lnie,   uży wa-
jąc   wideokonferencji   lub 
w przestrzeni wirtualnej 
z okularami VR. Z naszy-
mi biurami satelitarnymi 
za granicą również jesteśmy 
w stanie pracować na pro-
jektach zdalnie i w ten spo-
sób wyeliminować podróże 
biznesowe. Wbrew pozo-
rom produktywność pracy 

z domu wzrasta, jednak lu-
dziom brakuje interakcji � -
zycznej z pracownikami. 

Przekłada się to na na-
stroje społeczne?
Myślę, że tak jak wszyscy na 
świecie jesteśmy zaskocze-
ni rozwojem sytuacji zwią-
zanej z wirusem. Globalny 
wzrost bezrobocia z pew-
nością negatywnie wpływa 
na ludzi, a co za tym idzie 
na  nastroje społeczne. Jed-
nocześnie widzę wiele przy-
kładów kreatywnej adapta-
cji do pracy z „domowego” 
biura i motywację do szero-
kiej współpracy. Ameryka-
nie mający możliwość pracy 
zdalnej z pewnością poświę-
cają więcej czasu rodzinie 
i dzieciom. Poza tym wie-
le osób stara się teraz spę-
dzać aktywnie czas na po-
wietrzu, biegając i jeżdżąc 
na rowerze, zachowując jed-

nak przy tym bezpieczny 
dystans między sobą. 

Czy wprowadzono jakieś 
obostrzenia dotyczące 
przestrzeni publicznej?
W pierwszych tygodniach 
epidemii odkażano miej-
sca publiczne, sugerowano 
noszenie maseczek i częst-
sze mycie rąk. Teraz nosze-
nie maseczek w miejscach 
publicznych jest konieczne. 
Obowiązuje również zakaz 
zgromadzeń publicznych 
i zasada dystansu sześciu 
stóp (niecałe dwa metry - 
przyp. red.) między sobą. 
Największy nacisk kła-
dzie się jednak na pozosta-
nie w domu i nieużywanie 
transportu publicznego. Te 
wszystkie obostrzenia zde-
cydowanie zmieniły sposób 
codziennego życia bardzo 
aktywnych do tej pory no-
wojorczyków. 

Jak Amerykanie organi-
zują sprawy kwarantan-
ny, izolatoriów?
Studenci i pracownicy z po-
tencjalnymi objawami wiru-
sa są zobowiązani zgłaszać  
się do klinik w celu przej-
ścia testów i postawienia dia-
gnozy. Natomiast  podróżni 
przylatujący z krajów obję-
tych ryzykiem, muszą odbyć  
dwutygodniową kwarantan-
nę w domu. Większość szpi-
tali w Nowym Jorku i okoli-
cach powiększyła oddziały 
zakaźne, które wyposażo-
no w respiratory. Stworzono 
również  szpitale polowe,  a 
nawet,  w przypadku Nowe-
go Jorku, szpital wojskowy 
na statku. 

Ubezpieczenia w USA 
maja charakter prywatny, 
kto płaci za leczenie CO-
VID?
Zostało to uregulowane od-
górnie. W przypadku zaka-
żenia koronawirusem nikt 
nie będzie musiał płacić ra-
chunków za leczenie.

Amerykańska Polonia 
uchodzi za bardzo zinte-
growaną. Czy  wspiera 
się ona w czasie epidemii 
w szczególny sposób?
Tak, podejmowane są róż-
norodne działania. Przy-
kładowo organizowane są  
wyjazdy do osób starszych, 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. Organi-
zuje dla nich pomoc w za-
kupach i transporcie żyw-
ności.

Zdarza się panu przyjeż-
dżać do Sochaczewa?
Tak, przylatuję do Polski 
przynajmniej dwa razy w 
roku, najczęściej w okresie 
świąt. Ostatnim razem od-
wiedziłem Sochaczew wła-
śnie w czasie Bożego Na-
rodzenia. Bardzo chętnie 
wracam w rodzinne stro-
ny i zawsze miło zaskaku-
ją mnie pozytywne zmiany. 
Myślę, że odnowiona przy-
stań nad Bzurą to bardzo 
fajny pomysł. 

Dziękuję za rozmowę.

Pandemia na Manhattanie
Piotr Jankowski przebył długą drogę z Sochaczewa do Nowego Jorku, gdzie obecnie 
pracuje jako architekt. Podczas rozmowy z Agnieszką Poryszewską opowiedział nam 
o swoim życiu w USA, a także o tym, jak wygląda ono w czasie epidemii.

Po kilkutygodniowej prze-
rwie, gdy „Ziemia Socha-
czewska” ukazywała się 
wyłącznie w wersji online, 
tym wydaniem wracamy 
do wersji papierowej. Nie 
będziemy kryli, że stęskni-
liśmy się za naszymi czytel-
nikami. 

Wracamy na papierze, choć 
w nieco innej formie, gdyż 
do chwili uruchomienia 
większej liczby punktów 
dystrybucji „Ziemia” bę-
dzie się ukazywała w forma-
cie 16 stron i mniejszym o 
połowę nakładzie, czyli 2,5 
tys. egzemplarzy. Niestety 
nie wszystkie punkty są już 
czynne i trudno przewidzieć 
kiedy będą otwarte na nowo.  
Od lat można nas było zna-
leźć w przedszkolach, szko-
łach, siedzibach SCK, są-
dzie, muzeum, placówkach 
pomocy społecznej czy na 
basenie. Te punkty nieste-
ty nadal są zamknięte, za-
tem do naszych wiernych 
czytelników mamy prośbę 
– gdyby Wasi znajomi pyta-

li, gdzie można pobrać naj-
nowszą „ZS”, odsyłajcie ich 
do poniższych miejsc: Urząd 
Miejski, kiosk przy ul. Że-
romskiego (skrzyżowanie z 
Warszawską),  kiosk w pa-
sażu Żeromskiego, kiosk 
przy poczcie na ul. Reymon-
ta, kiosk przy skrzyżowaniu 
ulic Żeromskiego i Pokoju. 
Od lat „ZS” można otrzymać 
w sklepach PSS Społem przy 
ulicach Okrzei 1, Płockiej 1, 
Wojska Polskiego 39, Poko-
ju 8, al. 600-lecia 3, Gawłow-
skiej 45, Trojanowskiej 1, 17 
stycznia 1, Narutowicza 10, 
Traugutta 23, 1 Maja (przy 
Urzędzie Miasta) i przy 15 
Sierpnia. Ziemię dystrybu-
ują też sklep „U Janusza” z 
ul. Chopina 146, sklep przy 
wejściu na perony kolejowe, 
sklep spożywczy przy daw-
nej siedzibie TP S.A., „Gram 
Market” z ul. Targowej, wy-
brane sklepy zaopatrywane 
w pieczywo przez piekarnię 
„Kaczmarek” i Miejska Bi-
blioteka Publiczna (kramni-
ce). 

redakcja

Ziemia znowu 
w wersji papierowej

Koleje Mazowieckie przywra-
cają część pociągów zawieszo-
nych z powodu epidemii.

Zmiany w rozkładzie jazdy 
obowiązują w dniach 18-31 
maja 2020 r.

Interesująca nas linia nr 
3 relacji Warszawa - Łowicz 
Główny

* 91442 relacji Socha-
czew (06:10) - Warszawa 
Wschodnia (07:21);

* 91444 relacji Socha-
czew (06:59) - Warszawa 
Zachodnia (07:50);

* 19451 relacji Warszawa 
Wschodnia (17:52) - Socha-
czew (18:57);

W trakcie ostatniej sesji rad-
ni dokonali dwóch ważnych 
zmian w budżecie. Wpro-
wadzili do niego dotację w 
wysokości 65 tys. zł prze-
kazaną przez starostwo na 
realizację przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną zadań 
biblioteki powiatowej. 

O 30 tys. zmniejszyli pla-
nowane wydatki na przebu-

dowę ul. Ułanów Jazłowiec-
kich i przeznaczyli tę kwotę 
na termomodernizację bu-
dynku Urzędu Miejskiego, 
a dokładnie na opracowanie 
dokumentacji niezbędnej 
do ubiegania się o dotację 
unijną na termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej Nr 
1, Szkoły Podstawowej Nr 7 
i Urzędu Miasta. 

Wracają niektóre połączenia

Zmiany w budżecie
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- Pierwszego dnia, czyli 11 
maja, mieliśmy tłumy. Kolejka 
w kramnicach kończyła się na 
parterze, ale na szczęście nasi 
czytelnicy zachowywali wy-
magany odstęp. Tego dnia bi-
bliotekę w kramnicach odwie-
dziło 289 osób, które zwróciły 
863 książki, wypożyczyły 571. 
Zapisało się także 28 nowych 
czytelników. Podobnie wie-
lu mieszkańców odwiedzi-
ło w poniedziałek nasze � lie: 
ok. 70 przyszło do biblioteki w 
Chodakowie i ok. 40 w Bory-
szewie. Następnego dnia sy-
tuacja już się unormowała i 
teraz odwiedzający bibliote-
kę mogą praktycznie bez cze-
kania w kolejce zarówno od-
dać, jak i wypożyczyć książki 
- mówi dyrektor MBP, Barba-
ra Bronicz.

Biblioteka po wznowieniu 
działalności pracuje w ogra-
niczonych godzinach. Wy-
pożyczalnie dla dorosłych 
i dzieci w głównej siedzibie 
MBP (kramnice, ul. 1 Maja 
21) otwarte są w poniedział-
ki, wtorki, czwartki i piąt-
ki w godz. 9.00-15.00, w śro-
dy biblioteka zaprasza w godz. 
12.00-18.00. Takie same go-
dziny otwarcia obowiązują 
w � lii nr 2 (ul. Chopina 160). 
Wypożyczalnia w � lii MBP 
nr 3 (ul. 15 Sierpnia 83) czyn-
na jest z kolei w poniedziałki, 
środy i piątki, w godz. 10.00-

14.00, a we wtorki i czwartki 
od 14.00 do 18.00. Wszystkie 
czytelnie, Kącik Malucha oraz 
galeria, mieszcząca się w sie-
dzibie głównej biblioteki, po-
zostają zamknięte.

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna przypomina, że termi-
ny zwrotów wszystkich wy-
pożyczonych książek i innych 
zbiorów zostały automatycznie 
wydłużone, zatem żadne opła-
ty karne nie będą naliczane.

W wypożyczalniach, przy 
bezpośredniej obsłudze czy-
telników, wyznaczono dwie 
drogi, tzw. „brudną” do zwro-
tu książek oraz „czystą” dla 
książek wypożyczanych z bi-
blioteki, które są po kwaran-
tannie. Książki zwracane 
przez czytelników odkłada się 
na 14 dni do pudeł i na półki 
w wyodrębnionej części wy-
pożyczalni. Odizolowane eg-
zemplarze są oznaczane datą 

zwrotu i wyłączone z wypo-
życzania do czasu zakończe-
nia kwarantanny. 

W wypożyczalni w kram-
nicach miejskich może prze-
bywać maksymalnie czwo-
ro czytelników. Informacja o 
liczbie odwiedzających oraz 
innych regułach sanitarnych 
została umieszczona w wi-
docznym miejscu przed wej-
ściem. 

Odwiedzający bibliote-
kę zobowiązani są do nosze-
nia maseczek (zakrywających 
usta i nos) oraz rękawiczek. 
Przy wejściu do budynku sie-
dziby głównej MBP czytelni-
kom zapewniono środki do 
dezynfekcji rąk. Korzysta-
nie z biblioteki odbywa się z 
uwzględnieniem wymagane-
go dystansu (min. 2 metry od 
drugiej osoby). Na podłodze 
naklejono taśmy wyznacza-
jące odpowiednie odległo-
ści dla osób oczekujących na 
obsługę. Ustawiono przesło-
ny ochronne z pleksi w punk-
cie kontaktu czytelników z bi-
bliotekarzem. Odwiedzający 
nie mogą korzystać z wolne-
go dostępu do regałów, dla-
tego zachęcamy do rezerwa-
cji książek za pośrednictwem 
internetowego katalogu zbio-
rów Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej - http://bpsochaczew.
biblio.com.pl/ 

(opr. mf)

24 maja dla widzów wystą-
pi Wojciech Świtała, zaś 31 
maja, w ramach Niedziel-
nych Recitali Chopinow-
skich on-line, o godz. 15:00 
usłyszeć możemy gwiazdę 
światowego formatu, Janu-
sza Olejniczaka. Miłośników 
dobrej muzyki zapraszamy 
na kanał You Tube Narodo-
wego Instytutu Fryderyka 
Chopina oraz na stronę in-
stytutu na facebooku. 

Wojciech Świtała to absol-
went Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Na XII Mię-

dzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Frydery-
ka Chopina (1990 r.) otrzy-
mał nagrodę za najlepsze 
wykonanie poloneza oraz 
szereg nagród pozaregula-
minowych. Koncertował na 
całym świecie. Występował 
z większością orkiestr sym-
fonicznych w kraju (m.in. z 
Sinfonia Varsovia, Filhar-
monią Krakowską, Filhar-
monią Śląską). Wojciech 
Świtała dokonał wielu na-
grań płytowych z muzy-
ką Ferenca Liszta, Rober-
ta Schumanna i Fryderyka 
Chopina. W 2002 roku uho-

norowano go nagrodą Fry-
deryka. Od 1998 r. Wojciech 
Świtała zajmuje się pracą pe-
dagogiczną - obecnie jest 
profesorem akademickim w 
Katedrze Fortepianu Aka-
demii Muzycznej im. Karo-
la Szymanowskiego w Kato-
wicach. 

Janusz Olejniczak to lau-
reat VI nagrody VIII Mię-
dzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie 
(1970). Naukę gry na for-
tepianie rozpoczął w wie-
ku sześciu lat. Występował 
niemal we wszystkich kra-

jach Europy oraz w Japonii, 
obu Amerykach, Australii i 
na Kubie; brał udział w mię-
dzynarodowych festiwalach 
muzycznych. Dokonał wielu 
nagrań dla rozgłośni radio-
wych i stacji telewizyjnych w 
Polsce, Francji, Słowacji i Ja-
ponii. Artysta wziął udział w 
� lmie o Chopinie „La note 
bleu” Andrzeja Żuławskiego, 
nagrał ścieżkę dźwiękową 
do � lmu „Chopin, pragnie-
nie miłości” Jerzego Antcza-
ka oraz do � lmu „Pianista” 
Romana Polańskiego.

(opr. ap)

Świtała i Olejniczak zagrają online

Szturm na bibliotekę
W poniedziałek 11 maja, po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa,  
Miejska Biblioteka Publiczna i wszystkie jej fi lie wznowiły działalność. W ramach restrykcji 
sanitarnych wyznaczona została „brudna” i „czysta” droga obrotu książek, to znaczy zwrócone 
egzemplarze muszą przejść czternastodniową kwarantannę zanim trafi ą do kolejnego czytelnika.

Gdy tuż przed majowym 
weekendem zapowiedziano 
poluzowanie warunków kra-
jowej kwarantanny, wśród 
rządowych propozycji zna-
lazło się otwarcie żłobków, 
przedszkoli i zerówek. Decyzję 
o ponownym przyjęciu dzieci 
obwarowano jednak licznymi 
wymaganiami sanitarnymi. 
Pierwsze gotowość ponowne-
go uruchomienia, od 18 maja, 
zgłosiły przedszkola nr 3 i 6 
oraz żłobek miejski. 

30 kwietnia miejskie placów-
ki zwróciły się do rodziców z 
prośbą o przesłanie mailem in-
formacji, czy są zainteresowa-
ni powrotem dziecka pod ich 
opiekę. 

- Zainteresowanie nie było 
duże, w przedszkolach poni-
żej dziesięciu procent, a ponad-
to w kolejnych dniach część 
rodziców zaczęła wycofywać 
swoje zgłoszenia. Jeśli chodzi 
o zerówki, to żaden rodzic nie 
przesłał takiej deklaracji – po-
informował w czasie sesji rady 
miasta (8.05) wiceburmistrz 
Marek Fergiński, nadzorujący 
w ratuszu m.in. sprawy z zakre-
su oświaty i pomocy społecznej. 

Rotacja kadry, 
dezynfekcja
Rząd publikował szczegółowe 
wytyczne, jak należy się przy-
gotować do przyjęcia dzieci. I 
tak na przykład należało opra-
cować wewnętrzne procedu-
ry bezpieczeństwa, uzgodnić je 
z sanepidem, zapewnić rotację 
pracowników, zadbać o stały 
dostęp do płynu do dezynfekcji 
rąk, zaopatrzyć kadrę w jedno-
razowe rękawiczki i maseczki, 
a jeśli trzeba także w przyłbi-
ce i fartuchy. Regularnie nale-
ży dezynfekować klamki, stoły, 
urządzenia na placach zabaw, 
wykorzystywane do zajęć piłki 
i skakanki a w żłobkach łóżecz-
ka do leżakowania. Z sal nale-
ży zabrać przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie 
dezynfekować, np. pluszowe za-
bawki. Zakazano wyjść na spa-
cery poza teren placówki, przy-
noszenia własnych zabawek. 
Dzieci mogą korzystać z placu 
zabaw, ale musi się to odbywać 
rotacyjnie, grupa po grupie. 
Dyrektorzy musieli określić, ile 
oddziałów mogą uruchomić, 
by nie przekroczyć norm po-
wierzchni przypadających na 
jednego malucha.

Powolne odwieszanie
Po analizie wytycznych, 5 maja 
dyrektorzy miejskich przed-
szkoli i szkół podstawowych 
wystąpili do burmistrza o zgo-
dę na dalsze zawieszenie za-
jęć, do odwołania, gdyż potrze-
bują czasu na przystosowanie 
obiektów do szczególnych wa-
runków, w jakich przyszłoby 
im działać. Uzgodniono wów-
czas, że w chwili spełnienia wy-
magań sanitarnych dyrektorzy 
będą o tym fakcie informować 
ratusz i wówczas podejmowa-
ne będą decyzje o otwarciu po-
szczególnych placówek. Pierw-
sze z procedurami uporały się 
Miejskie Przedszkole nr 3 przy 
ulicy Poprzecznej i nr 6 w Cho-
dakowie. Pozostałe przedszko-
la nr 1, 4 i 7 jeszcze dostosowują 
się do surowych wymogów sa-
nitarnych.  

Ruszył też żłobek
18 maja na nowo dziećmi za-
czął opiekować się także Inte-
gracyjny Żłobek Miejski. Gdy 
trzy tygodnie temu rząd ogło-
sił, że dopuszcza otwarcie żłob-
ków, chęć powrotu dziecka pod 
opiekę „cioć” zgłosiło 39 rodzi-
ców. Potem liczba deklaracji za-
częła spadać i ostatecznie od-
daniem maluchów do żłobka 
zainteresowanych było 23 ro-
dziców. Oznacza to, że w pla-
cówce uruchomiono trzy gru-
py (maksymalna liczna dzieci w 
grupie to 8). 

(daw)

Uruchomili żłobek 
i dwa przedszkola
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Zakup sprzętu był możliwy 
dzięki środkom otrzymanym 
z projektu „Zdalna Szkoła - 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształ-
cenia zdalnego”, który Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, 
Ministerstwo Cyfryzacji i Cen-
trum Projektów Polska Cyfro-
wa uruchomiły w celu wsparcia 
szkół w pracy na odległość.

Zamknięcie   placówek 
oświatowych na wiele tygodni 
związane z wprowadzeniem na 
obszarze Polski stanu epidemii, 
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkol-
nych ławach - zasiadają przed 
monitorami komputerów. Nie-
stety, są wśród nich tacy, którzy 
nie posiadają odpowiedniego 
sprzętu, na którym mogliby bez 
przeszkód realizować podstawy 
programowe.

- Wychodząc naprzeciw 
obecnej sytuacji w szkolnictwie 
i potrzebom, jakie w związku z 
tym się zrodziły, skorzystaliśmy 
z pomocy, którą zaoferował jed-
nostkom samorządu terytorial-
nego polski rząd. Złożyliśmy 
wniosek do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa na maksymal-
ne możliwe do� nansowanie, 
tj. 100 tys. zł. Dzięki profesjo-
nalnie przygotowanemu wnio-

skowi udało nam się uzyskać 
duży grant o wartości 99 817,93 
zł na zakup potrzebnego sprzę-
tu, który będzie wsparciem dla 
uczniów, rodziców, a także na-
uczycieli i dyrektorów, umożli-
wiający im realizację zdalnych 
lekcji - mówi Jolanta Gonta, sta-
rosta sochaczewski. 

Do Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego im. Ignacego W. Gar-
bolewskiego, Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego im. Boha-
terów Walk nad Bzurą 1939 r., 
Zespołu Szkół im. Jarosława 
Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół 
im. Prymasa Tysiąclecia Ste-
fana Kardynała Wyszyńskie-
go w Teresinie, Liceum Ogól-
nokształcące w Sochaczewie 

oraz Zespołu Szkół Specjalnych 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Erminowie i Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego 
„Dom na Szlaku” im. Tadeusza 
Kutrzeby w Załuskowie tra� ło 
łącznie 70 laptopów z dwulet-
nią gwarancją. Wszystkie kom-
putery są w pełni przygotowa-
ne do użytkowania, zostało na 
nich zainstalowane i skon� gu-
rowane oprogramowanie, każ-
dy wyposażony został w Pakiet 
OFFICE 2019 (Word, Excel, Po-
werPoint, Outlook) posiadają-
cy dożywotnią licencję. W każ-
dym laptopie zainstalowano 
profesjonalne oprogramowanie 
antywirusowe z trzyletnią li-
cencją. Szkoły otrzymały także 
14 urządzeń wielofunkcyjnych 
(drukarka, skaner, ksero) z za-

pasowym kompletem tuszu do 
drukarek. 

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Z a k u p    s f i n a n s o w a n y 
w ramach realizacji projektu pn. 
„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego” 
współfi nansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020."Osi Priorytetowej nr I "Po-
wszechny dostęp do szybkiego 
Internetu" ,działania 1. 1: "Wyeli-
minowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach"

Roboty związane z przebudo-
wą boiska wielofunkcyjnego 
przy Liceum Ogólnokształcą-
cego im. F. Chopina w Socha-
czewie wchodzą w końcową 
fazę realizacji. Sprzyjające wa-
runki atmosferyczne sprawi-
ły, iż � rma RAD-BUD z Rado-
mia sprawnie przeprowadziła 
to zadanie.

Zgodnie z umową wykonaw-
ca na oddanie obiektu ma czas 
do 30 września, ale zapowiada, 
że już z końcem czerwca prace 
zostaną zakończone. 

Przypomnijmy, wartość 
zadania to ponad 1,3 mln zł. 
Przy Liceum Ogólnokształcą-
cym im. F. Chopina powsta-
je profesjonalny obiekt spor-
towy, składający się z dwóch 
boisk i kompleksowej infra-
struktury. Będzie to boisko 
wielofunkcyjne do piłki ręcz-
nej i siatkowej o wymiarach 
płyty - 21x42 m, obok powsta-
je boisko do piłki nożnej, któ-
rego wymiar to 30x62 m. To 
pierwsze będzie o nawierzch-
ni poliuretanowej, zaś dru-
gie wykonane zostanie z tra-
wy syntetycznej. Boiska będą 
przystosowane do gry w piłkę 
koszykową oraz tenisa ziem-

nego. Powstanie także ogro-
dzenie, chodniki oraz obiekty 
małej infrastruktury: ławki, 
kosze, stojaki na rowery i pił-
kochwyty. 

- Bardzo cieszy mnie po-
stęp prac, widać, że powsta-
je tu bardzo ładny kompleks 
sportowy, który nie tylko przy-
czyni się do rozwoju � zyczne-
go młodzieży, ale też wzbogaci 
bazę dydaktyczną tego presti-
żowego liceum. Dla władz po-
wiatu jest to niezwykle istotna 
inwestycja oświatowa, takiego 
obiektu bardzo tu brakowało. 
Niestety poprzednia władza nie 
potra� ła się porozumieć z kon-
serwatorem zabytków, żeby po-
większyć teren szkoły i uzyskać 
zgodę na budowę boisk. Należy 
nadmienić, iż inwestycja zosta-
nie wykonana dzięki pozyska-
nym środkom zewnętrznym, 
ich zdobycie było możliwe dzię-
ki wsparciu i zaangażowaniu 
posła na Sejm RP Macieja Ma-
łeckiego - powiedział nam wi-
cestarosta Tadeusz Głuchow-
ski, który w ostatnich dniach, 
wraz z dyrektorem szkoły Da-
riuszem Miłkowskim odwie-
dził teren budowy.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Sprzęt komputerowy 
dla powiatowych szkół
Do powiatu sochaczewskiego trafi a kolejne rządowe wsparcie. 70 laptopów 
wraz z oprogramowaniem i 14 drukarek za 100 tys. zł 4 maja władze starostwa 
przekazały do powiatowych placówek oświatowych.

Boisko w „Chopinie” 
przed terminem

Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa od 
poniedziałku 18 maja sukce-
sywnie otwiera swoje placów-
ki dla rolników. W pierwszej 
kolejności zostaną urucho-
mione biura powiatowe i wy-
brane biura w oddziałach re-
gionalnych. 

Po okresie zamrożenia wy-
wołanym stanem epidemii, 
ARiMR częściowo otwiera 
biura powiatowe i oddzia-
ły regionalne. W placów-
kach tych rolnicy będą mo-
gli załatwić sprawy związane 
z rejestracją zwierząt, wnio-
skami inwestycyjnymi czy 

sprawy dotyczące działań 
premiowych.

- Chcemy, by jak najszyb-
ciej nasze placówki były znów 
otwarte dla rolników. Naj-
pierw chcemy umożliwić na-
szym klientom załatwienie 
spraw paszportowych i zgło-
szeń zwierzęcych, bo docie-
rały do nas informacje, że to 
sprawiało rolnikom, w związ-

ku z obostrzeniami wywo-
łanymi epidemią, najwięk-
sze trudności - mówi Tomasz 
Nowakowski prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. - Od najbliż-
szego poniedziałku w standar-
dowym trybie działać zaczną 
także Biura Wsparcia Inwesty-
cyjnego i Biura Działań Pre-
miowych w oddziałach regio-

nalnych. Sprawy będzie można 
załatwić stosując się do obo-
wiązujących zasad bezpieczeń-
stwa - dodaje.

Mimo wznowienia działal-
ności biur utrzymana zostaje 
możliwość złożenia dokumen-
tów za pośrednictwem wrzutni, 
które znajdują się przy placów-
kach ARiMR.

Kolejnym etapem odmra-
żania będzie możliwość uzy-
skania pomocy technicznej 
w biurach powiatowych przy 
wypełnianiu wniosków o do-
płaty bezpośrednie i obszaro-
we - zapowiada biuro prasowe 
ARiMR. 

(opr. sos)

Agencja rolna na nowo otwiera biura
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiado-

mość o śmierci 

śp. Zbigniewa 
Lewandowskiego

radnego Rady Miejskiej w Sochaczewie w latach 
2002-2006, wieloletniego pielgrzyma na Jasną Górę 
w sochaczewskiej grupie Błękitna, prawego człowieka 

wiernego Bogu i Ojczyźnie. 

Panie Zbyszku, dziękuję za Twoją przyjaźń, dobro 
i życzliwość. Niech Matka Boża Różańcowa 

z Sochaczewa wprowadzi Cię do Nieba.

Maciej Małecki
Wiceminister Aktywów Państwowych

Poseł na Sejm RP

KONDOLENCJE
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ZA BARIERĄ PRAWA

Mieszkaniec   Sochaczewa 
nie zaliczy weekendowe-
go wypadu do udanych. W 
motelu, do którego udał 
się z partnerką, pokłócił 
się z nią i wezwał policję, a 
ta odwiozła go do komen-
dy, bo podczas interwencji 
funkcjonariusze   znaleźli 
przy nim narkotyki.

W weekend 9 maja policjan-
ci otrzymali dość nietypo-
we wezwanie. W jednym 
z moteli na terenie powia-
tu sochaczewskiego doszło 
do awantury między prze-
bywającą tam parą. 35-let-
ni mężczyzna zszedł do re-
cepcji i poprosił o wezwanie 
policji.   Funkcjonariusze 
byli na miejscu w przeciągu 
kilkunastu minut.

Jak relacjonowali potem 
policjanci, mężczyzna był 
wyraźnie pobudzony. Tłu-
maczył, że jego partnerka 
zabrała mu telefon komór-
kowy, a także zarzucał jej 
liczne przestępstwa popeł-
nione na jego szkodę, jak 
również utrzymywał, że po-
siada ona narkotyki. Poli-
cjanci nie znaleźli przy ko-
biecie żadnych nielegalnych 
substancji, tak samo jak w 
pokoju, który para wyna-

jęła. Za to podczas legity-
mowania zgłaszającego, za-
uważyli w jego portfelu 
torebkę z amfetaminą.

Mężczyzna został za-
trzymany. Najpierw twier-
dził, że znalezione przy nim 
narkotyki nie należą do nie-
go. Niedługo po tym zmie-
nił zdanie i przyznał, że bia-
ły proszek jest jednak jego 
własnością. Następnie, kie-
dy dowiedział się, że zo-
stanie osadzony na dobę w 
sochaczewskim   areszcie, 
znów zmienił zdanie i po-
prosił o zwolnienie, ponie-
waż... narkotyki nie należą 
do niego.

Policjanci nie dali jed-
nak wiary labilnemu podej-
rzanemu. Usłyszał on za-
rzut posiadania środków 
odurzających. W aktach od-
notowano, że na pewnym 
etapie się do tego przyznał. 
Czy biały proszek należał 
do niego, rozstrzygnie teraz 
sąd. Za posiadanie narkoty-
ków grozi kara do 3 lat po-
zbawienia wolności. (seb)

Twierdził, że psy ataku-
ją jego kury, lecz zamiast 
porozmawiać z ich właści-
cielem, zdecydował się na 
bardziej radykalne rozwią-
zanie i wyjął wiatrówkę. 
Zwierzęta zostały ranne. 
Po wizycie u weterynarza 
wracają do zdrowia. Spraw-
ca usłyszał już zarzut znę-
cania się nad zwierzętami.

W ubiegłym tygodniu poli-
cjanci z posterunku w Iło-
wie zostali powiadomieni o 
postrzeleniu dwóch psów. Z 
ustaleń wynikało, że mały 

pies należący do zgłasza-
jącego wyszedł z posesji, a 
po jakimś czasie wrócił do 
domu obolały i zakrwawio-
ny. Właściciele znaleźli ranę 
na jego ciele i zawieźli do 
weterynarza, który opatrzył 
czworonoga i stwierdził, że 
zranienie powstało w wyni-
ku postrzelenia z wiatrówki.

Dwa dni później zgła-
szający wyszedł na swoje 
pole w towarzystwie dru-
giego psa. Mężczyzna zajął 
się pracą. Po chwili zauwa-
żył, że skomlący czworonóg 
biegnie w jego stronę, a na 

sierści jest widoczna krew. 
Właściciel obejrzał psa i 
znalazł ranę postrzałową. 
Ponownie pojechał do wete-
rynarza, który potwierdził 
jego podejrzenia.

Policjanci ustalili, że 
sprawcą jest mieszkaniec 
gminy Iłów. Pojechali do 
jego domu, ale 64-latek 
nie przyznał się do strze-
lania i zaprzeczył, że ma w 
domu broń. Zmienił jed-
nak zdanie, gdy zobaczył, 
że policjanci przystępują do 
przeszukania. Wydał funk-
cjonariuszom wiatrówkę i 

wyjaśnił, że nie chciał zra-
nić zwierząt, ale jedynie od-
straszyć, bo psy atakowały 
jego kury.

Mężczyzna został prze-
wieziony na Posterunku Po-
licji w Iłowie, gdzie usły-
szał zarzut znęcania się nad 
zwierzętami i przyznał się 
do winy. Zgodnie z prze-
pisami karnymi ustawy o 
ochronie zwierząt, prze-
stępstwo zagrożone jest 
karą do 3 lat pozbawienia 
wolności.

mł. asp. Agnieszka Dzik

Wyjątkową „zaradnością” 
wykazał się 19-letni miesz-
kaniec Sochaczewa. Najwy-
raźniej nie miał pieniędzy, 
albo żal było mu je wydać 
na potrzebne elektrona-
rzędzia. Aby je zdobyć, sie-
kierą wykuł dziurę w cegla-
nej ścianie garażu.

O włamaniu do garażu na 
osiedlu Boryszew sochaczew-
ska policja została powiado-
miona na przełomie marca i 
kwietnia. Sprawa była o tyle 
ciekawa, że ktoś zadał sobie 
wiele trudu, żeby dostać się 
do wnętrza. Wykuł dziurę w 
ceglanej ścianie, choć znacz-
nie łatwiej byłoby sforsować 
drzwi garażu. Sprawca zabrał 
z wnętrza elektronarzędzia i 
zestaw kluczy.

- W ustalenie i zatrzy-
manie sprawcy zaangażo-
wali się policjanci z referatu 

operacyjno-rozpoznawcze-
go. Do sprawy zatrzymany 
został 19-letni mieszkaniec 
Sochaczewa - poinformo-
wała 5 maja rzecznik praso-
wy KPP w Sochaczewie mł. 
asp. Agnieszka Dzik.

Młodzieniec został do-
prowadzony do sochaczew-
skiej komendy. W rozmowie 
z policjantami przyznał się 
do popełnionego przestęp-
stwa i wyjaśnił, że do wy-
kucia dziury w ścianie użył 
siekiery. Dość szczegółowo 
opisał też swój proceder. Do 
środka garażu wszedł dwa 
razy. Za pierwszym zabrał 
wiertarkę i szli� erkę. Potem 
wrócił jeszcze po zestaw 
kluczy płaskich. 

W prokuraturze usły-
szał zarzut kradzieży z wła-
maniem. Grozi mu teraz do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. (seb)

Wybił dziurę w ścianie

Strzelał do zwierząt z wiatrówki

Kilka razy 
zmienił zdanie

1,5 miliona litrów trucizny
Sebastian Stępień

Na prywatnej posesji w Jasień-
cu znajdowało się ponad 1800 
palet na których stały mausery 
o pojemności 1000 litrów oraz 
czteropaki 200-litrowych be-
czek wypełnionych nieznaną 
substancją. Pojemniki znajdo-
wały się w bezpośrednim są-
siedztwie domów mieszkal-
nych i sadu. Zabezpieczono 
około 1,5 mln litrów odpadów. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że w pobranych przez inspekto-
rów ochrony środowiska i stra-
ży pożarnej próbkach, znajdują 
się substancje łatwopalne i tok-
syczne. Część z nich to odpa-
dy drukarskie. Pojemniki były 
przechowywane w nieodpo-
wiednich warunkach. 

Już w początkowej fazie 
śledztwa zebrany materiał do-
wodowy pozwolił na zatrzy-
manie 9 osób wobec których 
sąd przychylił się do wnio-
sku prokuratury o tymcza-
sowe aresztowanie. Na miej-
scu zatrzymano właścicieli 
posesji, 50–letnią kobietę i jej 
27–letniego syna, który przed 
policją uciekał po dachu jed-
nego z budynków. Z uwagi na 
skalę nadużyć sprawą zajęła 
się Prokuratura Okręgowa w 
Płocku. 

- W wyniku bardzo inten-
sywnej współpracy z Prokura-
turą Okręgową w Płocku udało 
się ustalić kolejne składowiska 
odpadów – informuje rzecznik 
prasowy KPP w Sochaczewie, 
mł. asp. Agnieszka Dzik. - Za-

trzymano łącznie kilkanaście 
osób, które podejrzane są m.in.  
transportowanie, przyjmowa-
nie i składowanie niebezpiecz-
nych odpadów chemicznych w 
niewłaściwych warunkach i w 

taki sposób, że mogło to stano-
wić zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia człowieka, wpływać istotnie 
na obniżenie jakości wody, po-
wietrza, ziemi lub spowodować 
zniszczenia w świecie roślin-

nym i zwierzęcym.
- W tej chwili mamy 14 po-

dejrzanych – mówi prowadzą-
cy śledztwo prokurator Jan Sa-
dowski – Dochodzenie jest na 
początkowym etapie, ale już ze-
brany materiał dowodowy po-
zwala przypuszczać, że zatrzy-
manych będzie więcej osób. 
Powołaliśmy też zespół bie-
głych z zakresu chemii, któ-
ry ustali ponad wszelką wąt-
pliwość skład zabezpieczonych 
odpadów, skąd mogły pocho-
dzić i jakie jest ich oddziaływa-
nie na środowisko. 

Policjanci z Sochaczewa wraz z przedstawicielami Inspektoratów Ochrony Środowiska 
w Warszawie i Płocku, a także strażakami ze specjalistycznej grupy ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego z Warszawy ujawnili w okolicy Rybna nielegalne składowisko odpadów.
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ZWIERZĘTA

Daniel Wachowski

Schronisko w Kożuszkach po-
wstało dwadzieścia lat temu na 
terenie dawnej fermy zwierząt 
futerkowych. Choć prowadzo-
ne i � nansowane przez UM, 
schronisko znajdowało się na 
terenie sąsiadującej z miastem 
gminy Sochaczew. W czerw-
cu 2018 roku jej radni przyjęli 
uchwałę zmieniającą plan zago-
spodarowania przestrzennego 
dla wybranych działek we wsi 
Kożuszki Parcel, przeznacza-
jąc je pod budownictwo jedno-
rodzinne. W uchwale napisa-
no wprost, że oznacza to koniec 
działalności ochronki. 

Przenieść, ale dokąd?
W tej sytuacji burmistrz za-
czął szukać działki pod nową 
lokalizację. Przejrzał miejskie 
grunty i o to samo zwrócił się 
do wszystkich gmin w powie-
cie oraz do zarządcy gruntów 
skarbu państwa, czyli starosty 
sochaczewskiego. Kilka razy 
wystosował publiczny apel do 
mieszkańców, by składali pro-
pozycje sprzedaży lub dzier-
żawy własnych działek nada-
jących się pod tego rodzaju 
działalność. Niestety do ratu-
sza nie wpłynęła żadna oferta 
spełniająca minimalne wyma-
gania. Próbowano także poro-
zumieć się z sąsiadami Azorka, 
którym obecność psów prze-
szkadzała najbardziej. Bur-
mistrz złożył im propozycję, że 
wykupi ich grunty, ale odpo-
wiedź była jednoznacznie od-
mowna.

Wygaszanie 
na ostatniej prostej
Tym samym w wakacje 2019 
roku ruszył proces wyga-

szania placówki, który ma 
potrwać nie dłużej niż do 
końca czerwca br. Zadanie 
to powierzono dotychcza-
sowemu operatorowi czy-
li Towarzystwu Opieki nad 
Zwierzętami. 

- Od 1 września 2019 
roku Azorek przestał przyj-
mować nowe zwierzaki, a 
jego obsługa i wolontariu-
sze skupili się na akcji adop-
cyjnej. Od tego dnia wszyst-
kie nowe bezdomne psy są 
kierowane do schroniska 
w Płocku, prowadzonego 
przez spółkę SUEZ. Regu-
larnie odwiedzamy płocką 
placówkę. Nasze psy na-
prawdę mają tam zapew-
nione dobre warunki, opie-
kę weterynarza, są zadbane, 
czyste. Suez ma też bardzo 
wysoki wskaźnik adopcji, 
co oznacza, że czworonogi 
nie przebywają tam latami, 
ale po kilku tygodniach czy 
miesiącach znajdują dom - 
mówi z-ca burmistrza Da-
riusz Dobrowolski. 

Nowy dom
Teraz trzeba zająć się zwie-
rzętami, które jeszcze pozo-
stały w Kożuszkach. Ratusz 
ogłosił przetarg na ich prze-
jęcie i otoczenie dożywotnią 
opieką. Nowe schronisko 
będzie musiało zapewnić 
naszym psom i kotom ca-
łodobową opiekę (w tym 
weterynaryjną), całodobo-
wy dostęp do świeżej wody, 
prowadzić szczegółową ewi-
dencję zwierząt, zadbać o 
ich właściwe wyżywienie. 
Schronisko ma też troszczyć 
się o odpowiednią socjaliza-
cję zwierząt i aktywnie po-
szukiwać rodzin gotowych 

przyjąć je pod swój dach. 
Ratusz chce, by zwierzęta 
mieszkały w boksach prze-
znaczonych maksymalnie 
dla dwóch zwierząt, wypo-
sażonych w ocieplone budy, 
a szczeniaki były oddzielo-
ne od dorosłych zwierząt.

- Nasi pracownicy będą 
bez uprzedzenia przeprowa-
dzali kontrolę w miejscu, do 
którego tra� ą zwierzęta, by 
sprawdzić, jak są traktowa-
ne, karmione, leczone, czy 
nowy opiekun dostatecznie 
stara się o znalezienie im 
nowych domów. Wśród wa-
runków jakie stawiamy, jest 
też obowiązek przekazywa-
nia nam co najmniej raz na 
dwa tygodnie informacji o 
zwierzętach, czyli ich sta-
nie zdrowia, adopcjach, po-
stępach w leczeniu. Gdyby 
doszło do nieprawidłowo-
ści, zastrzegamy sobie pra-
wo przeniesienia zwierząt 
w inne miejsce i obciążenia 
kosztami tego podmiotu, 
który nie dotrzymał warun-
ków umowy - dodaje  Da-
riusz Dobrowolski. 

W tym roku na opie-
kę nad porzuconymi psa-
mi i kotami miejski samo-
rząd wyda około 400 tys. 
zł. I choćby ta kwota poka-
zuje, jak bardzo poważnie 
traktuje obowiązek dbania 
o bezdomne zwierzęta. Nie-
stety po dwudziestu latach 
istnienia jedyne w naszym 
powiecie schronisko musi 
zamknąć bramę na stałe. To 
wielka strata. Trzeba mieć 
jednak nadzieję, że ostatni 
mieszkańcy Azorka tra� ą w 
dobre ręce i szybko znajdą 
kochające rodziny. 

Szukamy im nowego domu
Zwierzęta mają mieć zapewnioną odpowiednią karmę, całodobowy dostęp do świeżej wody, opiekę weterynaryjną, w boksach mogą przebywać nie więcej niż dwa 
psy - to podstawowe z długiej listy warunków, jakie stawia sochaczewski ratusz nowemu schronisku, które przejmie ostatnich podopiecznych wygaszanego Azorka. 

Znajdźmy im kochającą rodzinę
Schronisko „Azorek” znajdujące się w Kożuszkach Parcel jest w trakcie wygaszania. W ochronce wciąż przebywa kilka-
dziesiąt bezdomnych psiaków. Nie kupujcie rasowych psów, ale dajcie dom mądrym i wiernym kundelkom. Tradycyjnie 

prezentujemy kilku mieszkańców schroniska czekających na swoich nowych właścicieli. Szczegółowe informacje na temat 
prezentowanych psów i procedury adopcyjnej można uzyskać pod numerami telefonów: 505-110-564, 737-636-273. 

Zosia
Ma ok. 14 lat, a w schronisku jest od 13. To bardzo łagodna, spo-
kojna, cicha i grzeczna sunia. Jest niewielka, sięga pod kolano. Jest 
trochę nieufna i ostrożna, ale łagodna. Bardzo lubi inne psy i bez 
problemu dogaduje się z nimi, akceptuje także koty. Dla Zosi naj-
lepszy byłby dom z ogrodem, gdzie mieszkają już inne zwierzęta. 
Sunia jest zaszczepiona, zachipowana i wysterylizowana. 

Gumiś
To śliczny około dwuletni psiak sięgający do połowy łydki. Bywa nieuf-
ny i wystraszony, ale jest łagodny. W nowym domu będzie wymagał so-
cjalizacji, ale to młodziutki psiak i wszystkiego się nauczy. Gumiś akcep-
tuje wszystkie psy i suczki. Szukamy dla niego spokojnego i cierpliwego 
domu, ludzi, którzy będą w stanie poświęcić mu czas i popracować nad 
nim, by się otworzył. Najlepszy będzie dom, gdzie są już inne psy.

Czarnulka
Mieszka w schronisku od 12 lat. Jest kochaną, bardzo łagodną sunią. 
Zawołana od razu podchodzi i łasi się do człowieka. Jest spokojna, 
grzeczna, cicha i posłuszna. Akceptuje i lubi inne psy, na wybiegu 
dogaduje się ze wszystkimi. Bez żadnego sprzeciwu znosi wycze-
sywanie. Na koty raczej nie zwraca uwagi. Tylko czy ktoś da szan-
sę smutnej staruszce? Czarnula ma ok. 14 lat, sięga ponad kolano. 

Pascal
Mieszka w schronisku od 2 lat. W kojcu jest bardzo kontaktowym, weso-
łym, zaczepiającym człowieka psiakiem. Po opuszczeniu kojca traci pew-
ność siebie, otwarta przestrzeń trochę go przeraża i szuka schronienia 
blisko człowieka. To wrażliwy pies, który bardzo potrzebuje poczucia bez-
pieczeństwa. Pascal jest niewielki, sięga pod kolano, ma ok. 6, 7 lat. Bardzo 
lubi inne psy i dobrze się z nimi dogaduje. Potra�  chodzić na smyczy.

Morris
Morris do schroniska tra� ł z łańcuchem ciasno owiniętym wokół 
szyi. To kochany psiak, pomimo że w życiu zaznał dużo krzywdy. 
Jest spokojny, bardzo łagodny i grzeczny. Kocha ludzi, bardzo lubi 
spacerki i głaskanie. Potra�  ładnie chodzić na smyczy. Bez żad-
nego problemu akceptuje inne psiaki, zarówno sunie, jak i sam-
ce. Na koty nie zwraca uwagi. Jest niewielki, sięga pod kolano. Ma 
ok. 8, 9 lat. 
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Wspomnienia z Litwy

„Malujące Ewy” to naj-
większa na naszym tere-
nie wystawa zbiorowa, na 
której prezentowana jest 
twórczość pań z terenu mia-
sta i powiatu sochaczew-
skiego. W ostatnich latach 
dołączają do niej również 
panowie. 12. odsłona Malu-
jących Ew zatytułowana zo-
stała „W drodze”. Wernisaż 
odbył się w piątek 8 maja w 
Galerii TRAKT w Socha-
czewskim Centrum Kultu-
ry przy ul. Chopina. 

Na tegorocznej wysta-
wie swoje prace prezentu-
je 25 autorów: Ewa Słowik, 
Anna Matusiak, Jolanta 
Małczak, Katarzyna Kwiat-
kowska, Grażyna Gatys, 
Blanka Krzemińska, Boże-
na Kalkowska, Barbara Ja-
chimowicz, Cecylia Cha-
rążka, Elżbieta Duńska, 

Halina Szymańska, Moni-
ka Boruta Sałacińska, Mar-
celina Więcek, Hanna Pie-
trzak, Sylwia Zgłobicka, 
Ewelina Wasilewska, Ewa 
Kłopotowska-Jordan, Ewa 
Kryczka, Kamil Biernacki, 
Klaudiusz Grabisna, Mi-
chał Florczak, Daniel Kruk, 
Anna Szymajda, Barba-
ra Derda i Karolina Derda. 
Zaprezentowane obrazy, to 
głównie pejzaże pokazują-
ce piękno przyrody, cho-
ciaż nie zabrakło też abs-
trakcji.

Wernisaż odbył się przy 
zachowaniu wszelkich środ-
ków ostrożności, o których 
stosowanie proszone są 
wszystkie osoby zwiedzają-
ce ekspozycję. Wystawa „W 
drodze” dostępna będzie w 
Galerii Trakt w dwa kolejne 
piątki: 22 i 29 maja w godz. 
18.00-20.00.  

Zasady bezpieczeństwa:
1. Liczba zwiedzających mogących jednorazowo uczestni-
czyć w wydarzeniu to 9 osób (1 os./15m2). 
2. Każdy wchodzący do budynku musi posiadać własną 
maseczkę oraz rękawiczki.
3. Przed wejściem konieczne jest odkażenie dłoni płynem 
do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do budynku.
4. Maksymalny jednorazowy czas przebywania zwiedzają-
cego to 20 min. (toalety dostępne tylko dla obsługi).
5. Pracownik SCK będzie kontrolował liczbę zwiedzających 
i dopasowywał odpowiednio wejścia osób do budynku.
6. Sprawdzane będzie również zachowanie dwumetrowych 
odległości między zwiedzającymi.

FO
T.

 E
T

Sochaczewskie   Centrum 
Kultury ogłasza konkurs 
plastyczny dla dzieci pt. 
„Mama – jej portret”. Kon-
kurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawo-
wych. Zadaniem uczestni-
ków jest przedstawienie por-
tretu mamy. Rozstrzygnięcie 
odbędzie się 26 maja, online. 

Uczestnicy zostaną po-
dzieleni na trzy kategorie: 
szkoły podstawowe klasy 
0-III; szkoły podstawowe 
klasy IV-V; szkoły podsta-
wowe klasy VI-VIII. 

Konkurs ma charakter 
jednoetapowy. Prace zostaną 

ocenione przez trzy osobową 
komisję, powołaną przez or-
ganizatora konkursu. Kry-
teria oceny prac: zgodność 
z tematyką konkursu, ory-
ginalność pomysłu, estetyka 
wykonania. Prace powinny 
zostać zeskanowane w naj-

lepszej jakości i w formacie 
pliku o dużej rozdzielczości 
jpg nadesłane na adres : kon-
kursy.sck@gmail.com 

Termin nadsyłania zgło-
szeń: do 22 maja 2020r. 

W tytule maila nale-
ży wpisać hasło „Mama”. 

Szczegółow y   regulamin 
konkursu i karta zgłoszenia 
dostępne są na stronie in-
ternetowej Sochaczewskie-
go Centrum Kultury: www.
sck.sochaczew.pl (kalenda-
rium i zakładka Konkursy).

Przewidziane są nagro-
dy rzeczowe oraz wyróżnie-
nia w formie dyplomów.

Ogłoszenie wyników 
konkursu i powiadomienie 
laureatów nastąpi 26 maja. 
Nagrodzone prace zostaną 
zaprezentowane w galerii 
online na pro� lu E-SCK na 
Facebooku po rozstrzygnię-
ciu konkursu. 

31 maja o godz. 19.00 na pro-
� lach SCK i e-SCK na Face-
booku odbędzie się drugie 
muzyczne spotkanie z Or-
kiestrą Kameralną Camerata 
Mazovia. Tym razem będzie 
można podejrzeć działania 
orkiestry od kulis. 

W ramach cyklu „Nie-
dziela z Cameratą”, w ostat-
nią niedzielę maja zaprezen-
towany zostanie reportaż z 
wyjazdu orkiestry na Litwę. 
Tam w 2017 roku, w ramach 
serii koncertów symfonicz-
nych „Muzyka polska w 
kontekście chrześcijańskiej 

tożsamości narodu”, Came-
rata Mazovia pod dyr. Ar-
tura Komorowskiego zagra-
ła koncert muzyki polskiej 
pt. „Naród – Muzyka – Toż-
samość”. Orkiestra wystąpi-
ła na Litwie dwukrotnie - w 
polskim kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Wilnie oraz w 
Pałacu Tyszkiewiczów w 
Trokach. 

Jak wyglądały przygo-
towania do wyjazdu i kuli-
sy koncertów będzie można 
zobaczyć w reportażu autor-
stwa Gamida Ibadullayev’a. 
Zapraszamy.

Ostatnie dwa miesiące wszystkie działania Sochaczew-
skiego Centrum Kultury skupiły się na aktywności w 
Internecie. Jesteśmy dla Was każdego dnia na profi lu 
E-SCK na Facebooku. Miłośnicy sztuki znajdą tu cie-
kawe informacje ze świata szeroko pojętej kultury oraz 
tak popularne w XXI wieku – wyzwania kultury dla całej 
rodziny. W naszej ofercie online mamy również zadania 
teatralne, plastyczne, taneczne, wokalne. Organizu-
jemy wirtualne wystawy w Galerii e-ZeDeK, koncerty 
w konwencji post live z Klubu Kontrast oraz premiery 
rejestracji spektakli online. Cieszymy się z waszej 
aktywności w śledzeniu naszego profi lu i obecności na 
naszych wydarzeniach na Facebooku. Dziękujemy, że 
jesteście z nami!
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Początki nie były łatwe. Po pierwszych miesiącach 
euforii wynikającej z wolności, rzeczywistość zaczęła 
skrzeczeć. Młode samorządy zastały puste kasy miej-
skie, zapóźnienia inwestycyjne, brak infrastruktury, 
ale także brak przepisów wykonawczych do ustawy 
samorządowej. Do tego doszła likwidacja dużych 
zakładów, takich jak „Chemitex” w Sochaczewie, 
ludzie zostali bez pracy i bez pieniędzy, a wkrótce 
zaczęło się ogólnopolskie zaciskanie pasa wynikające 
z planu Balcerowicza.  Zderzenie tego wszystkiego z 
marzeniami i oczekiwaniami Polaków musiało wywo-

łać niezadowolenie. Ludzie myśleli, że jak odsuną od 
władzy poprzednie ekipy, wszystko się zmieni jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tymczasem na 
znaczące efekty  trzeba było czekać wiele lat. 
Dziś, po 30 latach, w Sochaczewie te zmiany widzimy 
gołym okiem, zarówno w rozwoju inwestycyjnym, 
jak i społecznym. Począwszy od jakości dróg, poprzez 
placówki oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, 
po renowację zabytków, placów i parków. Żyje nam 
się wygodniej, mamy dostęp do dóbr, które kiedyś 
były osiągalne tylko w wielkich miastach. Do kina, 

na duże zakupy, na basen nie musimy jeździć do 
Warszawy czy Łodzi. W Sochaczewie mamy coraz 
więcej imprez kulturalnych i sportowych na bardzo 
dobrym poziomie, gościmy artystów z najwyższej półki. 
Możemy uprawiać różne dyscypliny sportu, rozwijać 
swoje zainteresowania taneczne, malarskie, teatralne, 
fotograficzne, udzielać się lub korzystać z propozycji 
organizacji pozarządowych.
Oczywiście marzy nam się jeszcze więcej i jeszcze 
lepiej – mniejszy tłok na ulicach, więcej dobrze 
płatnych miejsc pracy, powietrze bez zimowego 

smogu itp. To wszystko jest potrzebne, ale patrząc 
na to, ile już udało się zrobić, rodzi się nadzieja, 
że w następnych latach spełnią się nasze kolejne 
oczekiwania.
W przededniu 30-lecia samorządu chcemy na-
szym czytelnikom przypomnieć, jak przez te lata 
zmieniał się Sochaczew. W kolejnych wydaniach 
gazety znajdą się inwestycje, wydarzenia warte 
odnotowania oraz sylwetki ludzi, którzy wpisali 
się w trzy ostatnie dekady.

W taki sposób Komitet Obywatelski „Solidarność” w Sochaczewie przygotowywał się do pamiętnych wyborów, które zapoczątkowały Polskę samorządową. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej 
historii demokratyczne wybory samorządowe. Rada Miejska Sochaczewa, wybrana w ich wyniku, została w całości zdominowana przez kandydatów wywodzących się z Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Był to pierwszy etap reformy samorządowej rozpoczynającej długotrwały proces przekształceń administracji publicznej, którego następnymi etapami były reforma powiatowa i wojewódzka z 1999 roku, 
wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2002 roku oraz wiele innych istotnych zmian ustawowych.

Żadna sochaczewska inwestycja nie trwała tak długo i nie miała tylu dramatycznych zwrotów co szpital. Pierwsze decyzje o jego budowie zapadły w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Rozpoczęła się ona w 
1985 r., a oddanie placówki odbyło się dziesięć lat później. Trzeba więc było 20 lat, aby pierwsi pacjenci skorzystali z leczenia w nowych warunkach.
W ciągu tej ostatniej dekady losy szpitala kilkakrotnie się zmieniały. W pewnym momencie Urząd Wojewódzki w Skierniewicach, odpowiedzialny za tę inwestycję, podjął nawet decyzję o zaniechaniu budowy, 
mimo że stały już mury. Działo się to w czasach chylącego się ku upadkowi PRL, kiedy na wszystko brakowało pieniędzy, procedury trwały w nieskończoność, a materiały budowlane przyznawane były według 
rozdzielnika. 
Można powiedzieć, że lecznicę uratowała determinacja władz Sochaczewa oraz fakt, że w kompleksie budynków miał się znaleźć szpital psychiatryczny, bardzo potrzebny wtedy ministerstwu zdrowia dla 
podratowania trudnej pod tym względem sytuacji w warszawskich placówkach. Zresztą pawilon psychiatryczny został oddany do użytku w 1993 r., podczas kiedy cały szpital dopiero dwa lata później. 
Inwestycja pełna była niedoróbek i, jak mówiono, już wtedy przestarzała, ale fakt posiadania przez miasto nowej lecznicy był ważniejszy. Przypomnijmy, że „stary” szpital przy ul. Staszica nie spełniał żadnych 
standardów i groziło mu zamknięcie. Z chwilą powstania powiatów w 1999 r. lecznicę przejęło w zarząd starostwo.

Trzy dekady samorządu lokalnego
Blisko 30 lat temu, 27 maja 1990 r., odbyły się pierwsze lokalne wybory w wolnej Polsce. Dały one początek działalności 
samorządów w miastach i gminach, umożliwiły mieszkańcom współdecydowanie o sprawach dla nich istotnych, a kilka lat później 
przyniosły powszechne wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sami mogliśmy decydować, kogo chcielibyśmy posadzić 
na fotelu burmistrza. Najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego trzydziestolecia przypomina Jolanta Śmielak-Sosnowska.
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PIŁKA NOŻNA

Poznaliśmy decyzje przedsta-
wicieli Wojewódzkich Związ-
ków Piłki Nożnej. Rozgrywki 
piłkarskie na poziomie IV ligi 
i niżej nie będą wznawiane 
w tym sezonie. KP Orkan So-
chaczew awansował do Płoc-
kiej Ligi Okręgowej. Oznacza 
to, że już jesienią, w sezonie 
2020/21, dwa sochaczewskie 
kluby - Orkan i Bzura zmierzą 
się w piłkarskich derbach mia-
sta.

W komunikacie Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej 
czytamy, że 7 maja odbyło się 
zebranie prezesów Wojewódz-
kich Związków Piłki Nożnej, 
poświęcone głównie przeana-
lizowaniu możliwości wzno-
wienia i dokończenia zawieszo-
nych rozgrywek seniorskich IV 
ligi i niższych klas rozgrywko-
wych oraz rozgrywek młodzie-
żowych prowadzonych przez 
wojewódzkie związki, które 
zostały zawieszone z uwagi na 
wprowadzony na terytorium 
Polski stan epidemii.

Na zebraniu zdecydo-
wano o zakończeniu rozgry-
wek, pomimo nierozegrania 
wszystkich   zaplanowanych 
meczów, jednocześnie ustala-
jąc, iż w końcowych tabelach 
sezonu 2019/2020 przyjmu-
je się kolejność drużyn w tabeli 
po ostatniej kolejce rozgrywek. 
Drużyny zajmujące miejsca 
premiowane awansem uzyska-
ją awans do wyższej klasy. Po 
sezonie 2019/20 nie będzie na-
tomiast spadków do niższych 
klas rozgrywkowych.

Przypomnijmy, że Klub 
Piłkarski Orkan Sochaczew 
jeszcze przed dwoma sezo-

nami występował w B-kla-
sie. Drużyna Józefa Szajew-
skiego awansowała do Klasy 
A. Jako beniaminek spisała 
się w rundzie jesiennej zna-
komicie. Piłkarze z ul. War-
szawskiej w połowie regu-
larnego sezonu byli liderami 
z sześciopunktową przewagą 
nad drugimi w tabeli Stegna-
mi Wyszogród.

Decyzja   przedstawicieli 
związków piłkarskich oznacza, 
że jesienią dwa sochaczewskie 
kluby zmierzą się w derbach 
miasta na szczeblu Płockiej 
Ligi Okręgowej. Rywalem Or-
kana będzie KS Bzura Choda-
ków, która zakończyła rundę je-
sienną na czwartym miejscu w 
tabeli, z sześcioma punktami 
straty do lidera Orła Goleszyn. 
Mecz derbowy Orkan - Bzura 
na przebudowanym stadionie 
przy ul. Warszawskiej może być 
jednym z najważniejszych wy-
darzeń sportowej jesieni w So-
chaczewie. Rozgrywki Płockiej 
Ligi Okręgowej wystartują w 
sierpniu.

Trzecią drużyną z powiatu 
sochaczewskiego, która wystą-
pi w przyszłym sezonie w roz-
grywkach Płockiej Ligi Okręgo-
wej, będzie Unia Iłów. Decycja o 
braku spadków jest pozytywną 
informacją dla tego klubu, któ-
ry po rundzie jesiennej zamy-
kał ligową tabelę. Ponadto w 
„okręgówce” zagrają: Kaszte-
lan Sierpc (o ile nie zdecyduje 
się na awans do IV Ligi), Skra 
Drobin, Mazur Gostynin, Del-
ta Słupno, Zryw Bielsk, Amator 
Maszewo, Stoczniowiec Płock, 
Unia Czermno, Błękitni Gąbin, 
Pogoń Słupia, Skrwa Łukomie, 
Stegny Wyszogród.

Piłkarskie derby 
Sochaczewa jesienią

W piątek 8 maja zarząd Pol-
skiego Związku Tenisa Stoło-
wego postanowił przyznać dwa 
srebrne medale w Ekstraklasie 
Kobiet - drużynom KU AZS 
UE Wrocław i SKTS Socha-
czew. Pingpongistki z Socha-
czewa do momentu przerwania 
rozgrywek z powodu korona-
wirusa zajmowały drugie miej-
sce, zdobywając 37 punktów w 
16 meczach. Ostatecznie w ta-
beli wyprzedziły je - dzięki lep-
szemu specjalnemu przeliczni-
kowi, tzw. ratio, wrocławianki, 
które zgromadziły 36 punktów 
w 15 spotkaniach.

- Uważam decyzję zarzą-
du PZTS za bardzo dobrą, spra-
wiedliwą, w duchu sportu. Nie 
mieliśmy wpływu na to, że ze-
spół z Wrocławia rozegrał je-
den mecz mniej od nas. Nikt 
nie mógł przewidzieć pandemii 
koronawirusa - powiedział Bro-
nisław Gawrylczyk, który od 17 
lat jest menedżerem SKTS.

Srebrne medale w sezonie 
2019-2020 w barwach SKTS 
wywalczyły: Rumunka Irina 
Ciobanu, Daria Łuczakowska i 
Magdalena Sikorska. W szero-
kiej kadrze były też m.in. Aga-
ta Pastor-Gołda i córka trenera 
Natalia Gawrylczyk-Zielińska, 

która na co dzień pracuje jako 
dietetyczka i współprowadzi z 
mężem klub � tness.

Przypomnijmy, że socha-
czewski klub gra w ekstra-
klasie nieprzerwanie od 2007 

roku i czterokrotnie kończył 
sezon z tytułem wicemistrzyń 
Polski - w 2012, 2015, 2016 i 
2020 roku.

Tytuł mistrzowski w se-
zonie 2019/20 zdobył zespół 

KTS Enea Siarka Tarnobrzeg, 
a sklasy� kowanej na czwartej 
pozycji drużynie Bebetto AZS 
UJD Częstochowa przyznany 
został brązowy medal.

SKTS jednak ze srebrem
Nie tak jak zapowiadano wcześniej z brązowym, lecz ze srebrnym medalem Drużynowych 
Mistrzostw Polski zespół Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego zakończył sezon rozgrywek 
Ekstraklasy Kobiet. To czwarte wicemistrzostwo Polski w historii sochaczewskich tenisistek. 

Tworzą skład na kolejny sezon
Bronisław Gawrylczyk twierdzi, że aż sześć tenisistek stołowych zainteresowanych 
jest grą w sochaczewskim klubie.
- Trzy z nich to zawodniczki zagraniczne. Nie mamy możliwości, aby podpisać kon-
trakty ze wszystkimi, a poza tym mając 9-10 zawodniczek trzeba by wystawić dwie 
drużyny. Oczywiście staramy się skompletować skład na nowy sezon, ale na razie jest 
to trudne. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja fi nansowa naszych partnerów i 
sponsorów, tj. Miasta Sochaczew oraz różnych fi rm. Dlatego jeszcze wstrzymuję się z 
ostatecznymi decyzjami personalnymi - dodaje Bronisław Gawrylczyk.
Przypomnijmy, że w przeszłości w SKTS występowały m.in. Natalia Partyka, Magda-
lena Szczerkowska, Rumunka Mihaela Steff-Merutiu i Katarzyna Grzybowska-Franc.

Źródło: PZTS.pl

W związku z licznymi pytaniami odnośnie do utraty ważności 
karnetów na pływalnię „Orka”, MOSiR informuje, iż karnety, 
które straciły ważność podczas zamknięcia obiektu, będą na bie-
żąco przedłużane. Klient, po okazaniu karnetu, będzie miał prze-
dłużoną jego ważność o czas, kiedy pływalnia była nieczynna.

Ciekawą formę zachęca-
nia do aktywności � zycz-
nej zaproponował Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. W Wirtualnym Biegu 
Majowym wzięły udział 43 
osoby. 

Wyzwanie polegało na zobo-
wiązaniu się do pokonania, w 
dniach 1-3 maja, dystansu mi-
nimum trzech kilometrów 
(biegiem, nordic walking, chód, 
rower, wózek) w dowolnym 
miejscu oraz udokumentowa-
nia swojej aktywności poprzez 

wysłanie zdjęcia lub print scre-
en z aplikacji lub zegarka. Dy-
stans, miejsce, czas biegu każdy 
mógł wybrać dowolnie. 

Dla korzystających 
z miejskiego basenu

Wirtualny bieg
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