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ZNOWU SĄ WAKACJE!U nas
przeczytasz:

Będzie druga tura

W Sochaczewie w wybo-
rach prezydenckich wzięło 
udział 65,02 proc. upraw-
nionych do głosowania, co 
jest bardzo dobrym wyni-
kiem w porównaniu z po-
przednimi wyborami, gdy 
do urn udawało się dotrzeć 
niespełna 56 procentom 
uprawnionych. 

18 tysięcy głosów
W niedzielę 28 czerwca z 
urn wyjęto 17807 ważnie 
oddanych głosów. W tym 
roku o nasze głosy walczy-
ło jedenastu kandydatów i, 
jak widać, ogólnopolskie 
sondaże wskazujące fawo-

rytów walki o fotel głowy 
państwa znalazły potwier-
dzenie także w naszym 
mieście. 

Oto pierwsza trójka.
Na Andrzeja Dudę oddano 
7527 głosów (42,27 proc), 
na Rafała Trzaskowskiego 
5972 głosów (33,54 proc) a 
na Szymona Hołownię 2318 
głosów (13,02 proc). Poza 
podium, ale ciągle z do-
brym wynikiem, znaleźli 
się Krzysztof Bosak - 1146 
głosów (6,44 proc), Robert 
Biedroń - 368 głosów (2,07 
proc) oraz Władysław Ko-
siniak-Kamysz - 347 gło-

sów (1,95 proc). Pozostali 
kandydaci - Stanisław Żół-
tek, Mirosław Piotrowski, 
Marek Jakubiak, Walde-
mar Witkowski i Paweł Ta-
najno - zebrali od 17 do 29 
głosów. Druga tura wybo-
rów odbędzie się w niedzie-
lę 12 lipca.

Trzeci raz kandydat PiS
Gdy zajrzymy do wyni-
ków wyborów prezydenc-
kich sprzed lat, okazuje się, 
że sochaczewianie już trze-
ci raz postawili na kandy-
data PiS. W 2010 roku, gdy 
odbyły się przedterminowe 
wybory, w I turze frekwen-

cja wyniosła 55,83 proc. 
Najwięcej głosów zdobyli 
wówczas Jarosław Kaczyń-
ski: 6720 (39,77 proc.) i Bro-
nisław Komorowski: 6499 
głosów (38,46 proc.). Ponie-
waż w skali całego kraju ża-
den z kandydatów nie uzy-
skał ponad połowy ważnych 
głosów, dwa tygodnie póź-
niej odbyła się II tura wybo-
rów. Przy minimalnie więk-
szej frekwencji (55,85 proc.), 
na Jarosława Kaczyńskiego 
sochaczewianie oddali 8409 
głosów (50,4 proc.) a na jego 
rywala z Platformy Obywa-
telskiej 8278 głosów (49,6 
proc.).  

Pięć lat później, gdy Bro-
nisław Komorowski walczył 
o reelekcję, jego głównym 
rywalem był Andrzej Duda. 
W I turze wyborów obecny 
prezydent zdobył 4870 gło-
sów (34,34 proc.), a Broni-
sław Komorowski 4767 gło-
sów (33,62 proc.). Frekwencja 
wyniosła 49,60 proc. W II tu-
rze na Andrzeja Dudę odda-
no 8490 głosów (51,55 proc.) 
a na Bronisława Komorow-
skiego 7980 głosów (48,45 
proc.). Frekwencja była wyż-
sza o kilka procent, gdyż do 
urn wybrało się 55,76 proc. 
uprawnionych.

daw

Za nami 
I tura wyborów 
prezydenckich, 
i jak wskazują 
dane Państwowej 
Komisji Wyborczej, 
za dwa tygodnie 
pójdziemy do 
urn raz jeszcze, 
gdyż żaden z 
kandydatów nie 
uzyskał więcej niż 
połowy głosów 
naszych rodaków. 
W Sochaczewie 
największym 
poparciem cieszyli 
się urzędujący 
prezydent, Rafał 
Trzaskowski i 
Szymon Hołownia. 
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KONDOLENCJE

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

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Jakuba Grabca
ppłk Wojska Polskiego, cenionego meteorologa, 

radnego Rady Miejskiej Sochaczewa II kadencji (1994-98)
i wiceprzewodniczącego rady III kadencji (1998-2002).

Najbliższym składamy szczere 
wyrazy współczucia

17 czerwca, w wieku 67 lat, zmarł 

Jakub 
Grabiec

wieloletni współpracownik 
„Ziemi Sochaczewskiej”, 

czytelnikom znany jako Cumulus,
zapowiadający cotygodniową pogodę.

Rodzinie oraz przyjaciołom 
serdeczne wyrazy współczucia składa

redakcja „Ziemi Sochaczewskiej”

Podziękowanie
Składamy z serca płynące podziękowania 

dla lekarzy anestezjologów z Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej szpitala w Sochaczewie, 

szczególnie dla ordynatora dr D. Kwiatkowskiego 
i dr A. Hoffmeister, za ofiarną pomoc 

w ratowaniu życia 

Śp. Jakuba Grabca
Szczególne podziękowania kierujemy do Kolegów
ze studiów wojskowych na kierunku Meteorologia 
Lotnicza WAT w Warszawie i Szefostwa Służby 

Hydro-Meteorologicznej Sił Zbrojnych RP 
za ogromne wsparcie w tych trudnych dniach

Żona i córka 

Burmistrz 
Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
wraz z radnymi

Daniel Wachowski

O przyznaniu środków z FIS 
poinformował 24 czerwca w 
siedzibie starostwa powiatowe-
go poseł ziemi sochaczewskiej, 
wiceminister resortu Aktywów 
Państwowych Maciej Małecki. 
Jak mówił, dzięki zainicjowa-
nemu przez prezydenta Dudę 
Funduszowi Inwestycji Samo-
rządowych ziemia sochaczew-
ska otrzyma blisko 16 mln zł 
wsparcia: samorząd powiatowy 
prawie 4 mln zł, miasto 4,5 mln 
zł, a poszczególne gminy kwoty 
rzędu od pół do ponad dwóch 
milionów złotych. Kwoty te 
zostały wyszacowane na pod-
stawie poziomu wkładów in-
westycyjnych konkretnych sa-
morządów z 2019 roku. Środki 
mogą być wykorzystane jedy-
nie na inwestycje.

- Chcemy, aby te pieniądze 
pomogły uchronić miejsca pra-
cy na ziemi sochaczewskiej, bo 
za pośrednictwem samorządów 
tra� ą one do � rm, które realizu-
ją inwestycje dla mieszkańców. 
Środki mogą zostać wykorzy-
stane jako wkład własny do re-
alizacji innych projektów rządo-
wych, dla przykładu Funduszu 
Dróg Samorządowych. To ko-
lejny strumień wielu milionów 
złotych, który płynie do naszej 
małej ojczyzny, po to aby roz-
wijać gminy naszego powiatu – 
mówił minister.

Przypomniał, że ustawa o 
Tarczy Antykryzysowej 4.0 prze-
szła przez sejm i tra� ła do senatu. 

- Czas uruchomienia 
pieniędzy dla samorządów 
jest zależny od prac senatu. 
Mamy nadzieję i apelujemy 
o to, aby szybko i bez popra-
wek tra� ła ona do podpisu 
prezydenta Andrzej Dudy i 

mogła wejść w życie – pod-
kreślał minister. 

Starosta Jolanta Gonta po-
dziękowała za kolejne wsparcie 
dla samorządów. 

- Nasz region rozwija się. In-
westycje są zauważalne w mieście 

i każdej gminie powiatu socha-
czewskiego. Prezydent Andrzej 
Duda niejednokrotnie podkre-
ślał, że jego celem jest wsparcie 
dla samorządów, aby tam gdzie 
są mniejsze wpływy, gminy mia-
ły środki na tak zwany wkład 

własny do różnych przedsię-
wzięć. W imieniu samorządow-
ców ziemi sochaczewskiej dekla-
ruję, że te pieniądze zostaną jak 
najlepiej wykorzystane. Pomogą 
zrealizować takie inwestycje, w 
których bariera � nansowa wcze-
śniej to uniemożliwiała – stwier-
dziła Jolanta Gonta.

Głos zabrał także bur-
mistrz Piotr Osiecki zaznacza-
jąc, że 4,5 mln dla samorządu 
miasta to bardzo duże wspar-
cie, szczególnie w trudnym cza-
sie walki z wirusem.  

Między samorządy zie-
mi sochaczewskiej podzielo-
no 15.735.826 zł. Miasto So-
chaczew otrzyma 4.468.000 
zł, powiat 3.844.500 zł, Tere-
sin 2.246.700 zł, gmina Socha-
czew 2.092.500 zł, Nowa Sucha 
738.700 zł, Rybno 845.100 zł, a 
gminy Iłów, Młodzieszyn i Bro-
chów po 500.000 zł.  

Na rozwój małych ojczyzn
Prawie 16 mln z Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę, trafi  
do miasta, powiatu i wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego. Miasto otrzyma prawie 4,5 mln zł, które, zgodnie 
z zapowiedzią burmistrza, przeznaczy na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

ZDANIEM MINISTRA MACIEJA MAŁECKIEGOZDANIEM BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO
Pieniądze będą przyzna-
wane w formie przelewów 
n a    w n i o s e k    w ó j t ó w, 
burmistrzów i starostów. 
Tarcza zakłada zero biuro-
kracji, maksimum pomocy 
i możliwość wykorzystania 
dotacji także po 2020 r. Po-
mysł prezydenta Andrzeja 
Dudy to bezprecedensowe 
wsparcie dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce. 
W skali całego kraju przeznaczamy na Tarczę dla samo-
rządów aż 6 mld zł. Środki te, na naszym terenie, możemy 
wykorzystać na inwestycje potrzebne mieszkańcom, 
w tym na remonty szkół i przedszkoli, wodociągi, kanaliza-
cję a także inne działania, na które oczekują mieszkańcy.

Pozyskane przez nas środ-
ki traktujemy jako premię 
za to, że Sochaczew jest 
miastem, gdzie się dużo in-
westuje. Epidemia i spadek 
dochodów spowodowały, 
że z coraz większym   nie-
pokojem patrzyliśmy na 
realizację   naszych   am-
bitnych planów inwesty-
cyjnych. Teraz mogę zapewnić, że nie będzie żadnych 
przesunięć w planowanych przez nas przedsięwzięciach. 
To szczególnie dobra wiadomość dla społeczności Szkoły 
Podstawowej nr 2, gdzie planujemy budowę nowej sali 
gimnastycznej. Już dziś pragnę przekazać zaproszenie 
panu prezydentowi na otwarcie nowej sali sportowej.
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Inst-El oświetli 15 Sierpnia
Już wiadomo, która fi rma zajmie się budową oświetlenia 
w ulicy 15 Sierpnia, na remontowanym właśnie odcinku 
tej drogi między ul. Traugutta a Łuszczewskich. Projekt 
zakłada ustawienie 23 nowych, energooszczędnych 
lamp, wymianę sieci kablowej i przeniesienie jej pod 
ziemię, a po zakończeniu robót wykonanie pomiaru 
natężenia oświetlenia. Przetarg na te prace wygrało 
przedsiębiorstwo „INST-EL” z Sochaczewa, a wartość 
robót oszacowało na 131,6 tys. zł.

Trzy komisje
Burmistrz powołał komisję, która zajmie się odbiorem 
od wykonawcy nowego boiska przy ul. Warszawskiej. 
Prace ukończono, fi rma przebudowała płytę główną, 
zbudowała sześciotorową bieżnię, parkingi, chodniki, 
ogrodzenie, nową bramę, zamontowała oświetlenie i 
jest gotowa przekazać cały obiekt do użytkowania. 
Druga komisja przejmie od Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami, czyli dotychczasowego operatora 
schroniska Azorek, teren dawnej ochronki w Kożusz-
kach Parcel, która jest,  zgodnie z zapowiedzią, wy-
gaszana, co potrwa do końca czerwca br. W drugim 
etapie komisja przekaże dzierżawiony przez dwie 
dekady teren jego właścicielowi. 
Trzecia i ostatnia komisja powołana została do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Żłobka Integracyjnego, w związku ze 
złożeniem wniosku o przejście na emeryturę przez 
obecną dyrektor placówki Ewę Lembke.

Zmiana na wakacje
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 1 Maja 21 (kram-
nice) zmienia w lipcu i sierpniu godziny pracy. W tym 
okresie zaprasza czytelników w poniedziałki, wtorki i 
piątki od 9.00 do 15.00, natomiast w środy i czwartki od 
12.00 do 19.00. 

Lokalnie przeciwko pandemii
Ogłoszono piątą edycję konkursu grantowego progra-
mu „Działaj Lokalnie”. Tegoroczna będzie się różniła od 
dotychczasowych, bo szanse na dofi nansowanie będą 
miały projekty, służące przeciwdziałaniu epidemii CO-
VID lub jej skutkom. Przeciwdziałanie to  dotyczyć ma 
konkretnie ograniczeń w  poruszaniu się w miejscach 
publicznych oraz z utrudnionym dostępem do placówek 
edukacyjnych czy kulturalnych. Kwota dofi nansowania 
projektów to 3000 zł. Termin składania wniosków upływa 
15 lipca. Wnioski o dotację można składać wyłącznie w 
formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków 
dostępnego na stronie system/działajlokalnie.pl. Orga-
nizacje i grupy nieformalne zainteresowane grantem 
mogą uzyskać pomoc w napisaniu wniosku. Na indy-
widualne konsultacje można się zapisać pod adresem 
biuro@popps.org.pl lub telefonicznie: 501-542-564.

Legitymacje dłużej
Jak informują Koleje Mazowieckie, ze względu na epi-
demię ważność legitymacji studenckich i doktoranckich 
zostaje wydłużona. Legitymacje będą honorowane do 
29 listopada. Biuro prasowe KM informuje, że zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ograniczenie funkcjonowania uczelni i za-
wieszenie kształcenia doktorantów zostało wydłużone 
do 30 września 2020 r. W związku z tym legitymacje 
studenckie i doktoranckie oraz służbowe legitymacje 
nauczycieli zachowują ważność do 29 listopada br., bez 
konieczności ich prolongaty. 

Daniel Wachowski

Pozyskanie prawie 10 mln do-
tacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na pro-
jekt pod nazwą „Rozwój syste-
mów gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie Mia-
sta Sochaczew” było możliwe 
dzięki wpisaniu Chemitexu w 
2017 roku do Planu Rewitaliza-
cji Miasta.

- Uznaliśmy, że w ten teren 
należy na nowo tchnąć ducha 
przedsiębiorczości i wesprzeć 
biznes w tworzeniu miejsc pra-
cy. Z tą myślą powstał projekt 
odwodnienia i remontu kilku 
dróg na terenie miasta, w tym w 
dzielnicy Chodaków. Składa się 
on aż z ośmiu komponentów, 
z których dwa właśnie wcho-
dzą w fazę realizacji. To od-
wodnienie oraz modernizacja 
dawnych zakładowych ulic we-
wnętrznych - mówi burmistrz 
Piotr Osiecki. 

Pierwsze odwodnienie
Pierwszym etapem będzie bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
w Wiskozowej, Chemicznej 
i Włókienniczej, poprzedzo-
na rozbiórką starej deszczów-
ki i nieczynnej sieci wodocią-
gowej. Miasto zleciło � rmie 
Trakt ułożenie prawie 1800 me-
trów kanalizacji (kanał główny 
i boczne), montaż studni rewi-
zyjnych, rozbiórkę 235 metrów 
nieużywanego wodociągu. 

- Mamy tam także ponad 
360 metrów nieczynnej kana-
lizacji deszczowej. Jest ona wy-
eksploatowana, nie spełnia 
swojej funkcji, wymaga całko-
witej rozbiórki i budowy no-
wej. Na wykonanie odwodnie-
nia wykonawca dostał czas do 
30 listopada 2020 roku - infor-
muje z-ca burmistrza Dariusz 
Dobrowolski. 

Utwardzenie, chodniki
Drugi etap to pełna przebu-
dowa ulicy Chemicznej (380 
m), Wiskozowej (400 m) i 
Włókienniczej (770 m). 

- Ich nawierzchnia jest 
zniszczona nawet w 99 
proc., gdzieniegdzie można 
zobaczyć pozostałości kra-
wężników, przez co prak-
tycznie nie nadają się do 
użytku. Jesienią przyszłe-
go roku nie poznamy tego 
miejsca - dodaje wicebur-
mistrz. 

Każda z nich ma być do-
stosowana do ruchu cięż-
kich pojazdów. To ponad 
półtora kilometra dróg, 
które docelowo utwardzone 
zostaną płytami ażurowy-
mi pozwalającymi wodzie 
wsiąkać w ziemię. Trzeba 
rozebrać stare chodniki i 
ułożyć nowe, usunąć znisz-
czone krawężniki, wyregu-
lować studzienki, rozebrać 
nieczynną sieć wodociągo-
wą, odtworzyć zjazdy, wy-
konać podbudowę jezdni, 
ułożyć na niej zbrojone pły-

ty ażurowe. W ramach tego 
zadania nową nawierzchnię 
zyska też ul. Topolowa. Ten 
etap robót ma się zakończyć 
najpóźniej 30 października 
2021 r. 

- Konsekwentnie dąży-
my do tego, by Chodaków 
przyciągał inwestorów, by 
chcieli swój biznes lokować 
na poprzemysłowym tere-
nie dawnych zakładów che-
micznych. Bez dogodnego 
dojazdu do terenów inwe-
stycyjnych to niemożliwe, 
a Chemitex ma ogromny 
potencjał - podkreśla Piotr 
Osiecki. 

W przyszłym 
roku Płocka i Łowicka
Jak wspomnieliśmy, od-
wodnienie oraz utwardze-
nie chodakowskich ulic to 
elementy zbudowanego z 
ośmiu komponentów pro-

jektu pod nazwą „Rozwój 
systemów   gospodarowa-
nia wodami opadowymi...”. 
Ma on wartość niemal 14,3 
mln zł, lecz w 85 proc. kosz-
ty robót pokryje dotacja 
przyznana miastu przez 
NFOŚiGW,   zarządzający 
środkami unijnymi dzielo-
nymi w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruk-
tura i Środowisko”. W jego 
ramach zakupiono już po-
jazd do utrzymania miej-
skiej zieleni, powstał wy-
lot deszczówki do Utraty, 
układane jest odwodnie-
nie w ulicach Parkowej, 
Grunwaldzkiej, Topolowej 
i Ogrodowej, w Chodako-
wie powstaje zbiornik reten-
cyjny o pojemności prawie 
600 m3. Kolejne części pro-
jektu mają być realizowane 
w 2021 roku w rejonie ulicy 
Płockiej i Łowickiej.

Siedem milionów na 
ożywienie Chemitexu
Burmistrz podpisał z kutnowską fi rmą Trakt umowę w sprawie budowy kanalizacji 
deszczowej w ulicach Wiskozowej, Chemicznej i Włókienniczej na terenie byłych zakładów 
Chemitex oraz przebudowy ulic Wiskozowej, Chemicznej, Włókienniczej i Topolowej. 
Wartość tego kontraktu to 7,1 mln zł, jednak w 85 proc. jego koszty pokryje UE.

Ulica Wiskozowa już wkrótce zyska nową nawierzchnię

Ulicą Parkową przebiega kolektor odprowadzający wody opadowe z części Chodakowa
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Dwa ważne głosowania po-
przedziła analiza „Raportu o 
stanie miasta za 2019 rok”, a 
chwilę później sprawozdania 
z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu. Tradycyjnie skarb-
nik Jolanta Brzóska przedsta-
wiła pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
o realizacji budżetu w 2019 
roku, pozytywną opinię ko-
misji rewizyjnej, a burmistrz 
przytoczył podstawowe dane 
na temat pracy UM i podle-
głych mu jednostek, stanu bu-
dżetu, skali przeprowadzo-
nych inwestycji, rekordowo 
niskiego poziomu zadłużenia 
miasta (najniższego od 2003 
roku), realizacji miejskich pla-
nów i strategii. 

Jak mówił, samorząd 
osiągnął dochody na po-
ziomie 189,5 mln zł (100,3 
proc. planu), wydatki wy-
niosły 183,5 mln (96 proc. 
planu), a ubiegły rok mia-
sto zakończyło z sześciomi-
lionową nadwyżką. Na in-
westycje przeznaczono 24,4 
mln zł, a w tej kwocie mieści 
się m.in. budowa bulwarów 
rekreacyjnych nad Bzurą 
wraz z przystanią kajakową 
i kawiarnią (10,2 mln), prze-
budowa stadionu przy War-
szawskiej (5,35 mln), zakup 
ekologicznych   autobusów 
dla ZKM (3,2 mln), budowa 
am� teatru wraz z widow-
nią (2,2 mln), budowa par-
ku linowego (545 tys.) czy 
oświetlenia w ul. Chopina 
(500 tys.). 

Milionowe dotacje
Ratusz skutecznie zabie-
gał o różnego rodzaju do-
tacje, dzięki temu w 2019 
roku miejskie inwestycje aż 
w 45 procentach   s� nanso-
wano środkami   zewnętrz-
nymi, pochodzącymi spo-
za budżetu. W minionym 
roku burmistrz podpi-
sał kilka umów o przyję-
ciu wsparcia w wysokości aż 

17,3 mln zł. W latach 2019-
2021 niemal 10 mln samo-
rząd otrzyma od Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska na projekt za-
trzymania wód deszczo-
wych i ich wykorzystania 
do podlewania terenów zie-
lonych oraz gospodarcze 
ożywienie Chemitexu, 2,6 
mln pozyskano na remont 
cmentarza wojennego w alei 
600-lecia, ponad 2,5 mln 
na modernizację pierwsze-
go etapu ul. 15 Sierpnia, a 
1,16 mln na wymianę sta-
rych pieców węglowych w 
niemal 60 prywatnych do-
mach. Za aktywne wspie-
ranie samorządu w tym 
zakresie podziękowano mi-
nistrowi Maciejowi Małec-
kiemu oraz naszym radnym 
zasiadającym w sejmiku, w 
tym szczególnie Adamowi 
Orlińskiemu.

Dwa kluby „za”
W czasie dyskusji głos za-
brała m.in. szefowa klu-
bu Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego (SFS) 
Krystyna Dybiec. Jak po-
wiedziała, radni dokładnie 
przeanalizowali opinię RIO 
o realizacji budżetu i  przy-
pomniała, że Forum zagło-
sowało „za” budżetem na 

2019 rok, za wpisanymi do 
niego zadaniami.

- Bez poparcia budżetu 
przez kluby PiS i Forum nie 
byłoby dziś ekologicznych au-
tobusów, rewitalizacji parków, 
budowy am� teatru, stadionu, 
przebudowy ulic, nie można 
by wykonać wybranych przez 
mieszkańców zadań inwesty-
cyjnych w ramach budżetu 
obywatelskiego. Miasto utra-
ciłoby wielomilionowe dota-
cje unijne – wyliczała. 

Podkreślała, że wykona-
nie budżetu jest bardzo do-
bre, zarówno po stronie do-
chodów, jak i wydatków, a 
oprócz zaplanowanych zadań 
przeprowadzono wiele poza-
planowych, choćby remon-
ty ulic w ramach partnerskiej 
współpracy z powiatem.

- Jako klub dementuje-
my pojawiające się niepraw-
dziwe informacje o zadłu-
żaniu miasta, czy braku jego 
płynności � nansowej, bo-
wiem wskaźnik zadłużenia 
naszego samorządu wyno-
si 24,3 % i jest bezpieczny 
a wskaźnik średniej krajo-
wej wynosi 36,15 %. Liczby 
mówią same za siebie. Rok 
sprawozdawczy zamknął się 
nadwyżką budżetową w wy-
sokości 6.043.696 zł, dlatego 
klub radnych Forum jedno-

myślnie będzie głosował za 
udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium – zakończyła.

I dwa kluby przeciw
Ponieważ już na wstępie klu-
by radnych Koalicji Obywa-
telskiej i Bezpartyjnych Sa-
morządowców zapowiedziały, 
że nie poprą absolutorium i 
wotum zaufania, potwierdzi-
ły to w głosowaniach. „Prze-
ciw” ich udzieleniu byli Janusz 
Bąbała,   Jacek   Krzemiński, 
Robert   Błaszczyk,   Jolanta 
Kulpa-Szczepaniak, Zo� a De-
nisiewicz, Teresa Lutyńska, 
Adam Kloch, Alicja Korkosz, 
Andrzej Kuśmirek. 

„Za” udzieleniem wo-
tum zaufania i absolu-
torium opowiedziało się 
dwanaścioro radnych So-
chaczewskiego Forum Sa-
morządowego i PiS: Marcin 
Cichocki, Sławomir Dory-
walski, Krystyna Dybiec, 
Selena Majcher, Piotr Pę-
tlak, Kamila Gołaszewska-
-Kotlarz, Renata Sokołow-
ska, Sylwester Kaczmarek, 
Edward Stasiak, Arkadiusz 
Karaś, Magdalena Zborow-
ska, Sylwester Zdzieszyński. 

Burmistrz podziękował 
im za zaufanie, wspieranie 
kolejnych inwestycji i troskę 
o rozwój miasta. 

Burmistrz z wotum 
zaufania i absolutorium
17 czerwca odbyła się sesja rady miasta, prowadzona w trybie zdalnym, w czasie której podjęto m.in. 
decyzję o udzieleniu Piotrowi Osieckiemu wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. I choć rok 
pracy burmistrza oraz to, jak nadzoruje fi nanse miasta pozytywnie oceniły zarówno komisja rewizyjna, 
jak i Regionalna Izba Obrachunkowa, dwa kluby były przeciwne udzieleniu wotum i absolutorium. 

Jedną z kluczowych inwestycji ubiegłego roku była budowa nowego am� teatru

Od 1 lipca rozpocznie się 
nabór wniosków do kolej-
nej edycji programu Do-
bry Start 300+. Dotyczy to 
wyłącznie formy elektro-
nicznej. Papierowe wnioski 
urząd miejski będzie przyj-
mował od 1 sierpnia.

- To druga edycja rządowe-
go programu Dobry Start 
300+. W ubiegłym roku 
samorząd miejski przyjął 
2991 wniosków. Przyzna-
liśmy świadczenia na tak 
zwaną wyprawkę szkolną 
dla 3973 sochaczewskich 
dzieci. Około 75 procent 
wniosków zostało złożo-
nych w formie elektronicz-
nej, pozostałe wpłynęły do 
urzędu „na papierze”. Pro-
cedura składania wniosków 
w ramach programu Dobry 
Start 300+ nie uległa zmia-
nie i w tym roku będzie wy-
glądała dokładnie tak samo 
- tłumaczy Joanna Kamiń-
ska, naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej i Ochro-
ny Zdrowia.

Świadczenie   „Dobr y 
start”, przeznaczone na wy-
prawkę szkolną, będzie wy-
płacane bez względu na do-
chód rodziny. Przysługuje 
raz w roku na dziecko uczą-
ce się w szkole, aż do ukoń-
czenia przez nie 20. roku 
życia. Dzieci niepełnospraw-
ne, uczęszczające do szko-
ły, otrzymają świadczenie do 
ukończenia 24. roku życia. 
„Dobry start” nie przysłu-
guje na dzieci uczęszczające 

do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygoto-
wania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub 
szkole. 

Warto wspomnieć, że od 
2019 roku, wsparcie z pro-
gramu przysługuje także na 
uczniów szkół policealnych 
i szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać 
online, za pośrednictwem: 
bankowości internetowej, 
na stronie https://empatia.
mpips.gov.pl/ oraz na por-
tal PUE ZUS. Ich nabór ru-
szy 1 lipca.

Od 1 sierpnia będzie 
można złożyć je także drogą 
tradycyjną (w formie papie-
rowej) w biurze podawczym 
urzędu. Wnioski przyjmo-
wane będą do 30 listopada. 
Można je również przesłać 
pocztą. Złożenie wniosku w 
lipcu lub sierpniu gwaran-
tuje wypłatę świadczenia 
nie później niż do 30 wrze-
śnia. Gdy zostanie złożony 
później, wsparcie tra�  do 
rodziny w ciągu dwóch mie-
sięcy od złożenia wniosku.

- Jednocześnie przypo-
minamy rodzicom i opieku-
nom, że nie muszą póki co 
składać wniosków o prze-
dłużenie wypłat w ramach 
świadczeń wychowawczych 
z programu Rodzina 500+. 
Wnioski zebrane w ostat-
nim naborze będą obowią-
zywać od końca maja 2021 
roku - dodaje naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia. (mf)

Na szkolną wyprawkę

Komunikat Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Sochaczewie
W związku z wystąpieniem potwierdzonych 

przypadków zakażeń COVID 19 
u pracowników baru gastronomicznego 

„Głodny Yeti” w Sochaczewie, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie 
prosi o pilny kontakt z sanepidem osoby, które w okresie od 
16.06.2020 r. do 21.06.2020 r. korzystały z usług fi rmy.
Kontakt telefoniczny pod numerami: 
883-353-506, 600-261-847
w dni robocze od 7:30 do 15:00: (46) 862-22-66

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE
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Dyskusja na temat zmian w 
budżecie i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej w zasa-
dzie sprowadziła się do de-
klaracji, że kluby Koalicji 
Obywatelskiej i Bezpartyj-
nych Samorządowców po-
pierają miejskie inwestycje, 
a szczególnie remont ulicy 
15 Sierpnia, bo radni z Bo-
ryszewa obiecywali go w 
swych programach wybor-
czych. Stanowisko klubów 
dotyczące uchwał o WPF i 
budżecie przedstawił An-
drzej Kuśmirek.

- Mimo że jest tam za-
pisane również zadłużenie i 
propozycja zmiany kredytu 
na obligacje, to ze względu 
na potrzebę realizacji tych 
inwestycji dzisiaj radni klu-
bów Koalicji Obywatelskiej 
i Bezpartyjnych Samorzą-
dowców poprą proponowa-
ne zmiany w uchwałach – 
stwierdził. 

A jednak na „tak”
Po tej deklaracji szefowa ko-
misji budżetu i � nansów Se-
lena Majcher (PiS) poin-
formowała, że dzień przed 
sesją o remoncie drogi roz-
mawiano na kierowanej 
przez nią komisji. Gdy za-
rządzono głosowanie za 
projektem opowiedziało się 
troje radnych z PiS i Socha-
czewskiego Forum Samo-
rządowego, natomiast radni 
z Boryszewa – Adam Kloch 
(Bezpartyjni Samorządow-

cy) i Jolanta Kulpa-Szczepa-
niak (Koalicja Obywatelska) 
wstrzymali się od głosu.

- Cieszę się, że uda-
ło nam się przekonać rad-
nych do remontu ulicy 15 
Sierpnia. Mam nadzieję, 
że na kolejnych posiedze-
niach komisji będę miała tę 
moc sprawczą i przekonam 
państwa, że rozwój miasta 
jest ważny – mówiła Selena 
Majcher.

Głos zabrał także prze-
wodniczący rady Sylwester 
Kaczmarek (PiS) podkreśla-
jąc, że cieszy się, iż radni opo-
zycyjni przejrzeli na oczy i 
zauważyli, że inwestycje są 
potrzebne, a mieszkańcy im 
przetłumaczyli, że chcą tych 
inwestycji, i dlatego w ciągu 
jednej doby zmienili zdanie. 
Z kolei burmistrz podzięko-
wał, że się przełamali i dwu-

letnie niepokoje odłożyli na 
bok, bo jak stwierdził, życie 
pokazało, iż wróżenie miastu 
katastrofy � nansowej jednak 
się nie sprawdza. Na koniec 
zauważył, że radni z KO i BS 
podjęli poważną decyzję gło-
sując za zmianami w budże-
cie na 2020 i WPF, bo popie-
rając te dwie uchwały po raz 
pierwszy dali wyraźny znak, 
że akceptują ich wspó� nan-
sowanie poprzez emisję ob-
ligacji.

Czego dotyczyły zmiany?
W Wieloletniej Prognozie 
Finansowej radni jednogło-
śnie zwiększyli o 60 tys. te-
goroczne wydatki na I etap 
przebudowy ulicy 15 Sierp-
nia (należy wykonać do-
datkowe prace). Wpisali też 
nowe zadanie – II etap re-
montu ulicy 15 Sierpnia 

(obejmujący odcinek od ul. 
Broniewskiego do obwodni-
cy miasta), który ma być mo-
dernizowany w 2021 roku. 
Na ten cel samorząd zdobył 
3,2 mln dotacji z Funduszu 
Dróg Samorządowych (65 
proc. kosztów), ale sam bę-
dzie musiał wyłożyć około 
1,7 mln zł (35 proc). 

Z kolei zmieniając bu-
dżet radni poważne sumy 
przekazali zakładom, w któ-
re najmocniej uderzył kryzys 
związany z Covid-19. Gdy na 
trzy miesiące zamknięto ba-
seny, a komunikacja miej-
ska musiała wprowadzić po-
ważne ograniczenia w liczbie 
przewożonych pasażerów, 
znacząco spadły dochody 
MOSiR i ZKM. By mogły 
normalnie   funkcjonować, 
burmistrz   zaproponował, 
aby Zakładowi Komunikacji 

Miejskiej przekazać dodat-
kowe 380 tys., Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekre-
acji 300,5 tys. zł, a Zakłado-
wi Gospodarki Komunalnej 
100 tys. zł. Ponadto w budże-
cie wydzielono 200 tys. zł na 
rozbudowę komendy stra-
ży pożarnej i 120 tys. na za-
kup wpłatomatu, który ma 
stanąć w holu UM i pozwo-
li mieszkańcom rozliczyć się 
za śmieci czy z podatków lo-
kalnych. Obydwie uchwały 
zgodnie poprało 21 radnych 
miasta.

„Nie” dla finansowania
Znacznie trudniejsza była 
dyskusja   nad   kolejnym 
punktem, czyli zasadami 
emisji obligacji na kwotę 9,7 
mln zł, gdyż kluby Koalicji 
Obywatelskiej i Bezpartyj-
nych Samorządowców za-

powiedziały, że zagłosują 
przeciw, bo nie będzie ich 
zgody na zadłużanie mia-
sta. Piotr Osiecki odpowie-
dział, że radni, przyjmując 
kilkanaście minut wcze-
śniej dwie uchwały o WPF 
i zmianach w budżecie, wy-
razili już zgodę na emisję 
obligacji, gdyż środki z nich 
pozyskane zostaną przezna-
czone na inwestycje. Przy-
pomniał radnym z KO i BS, 
że w tym roku nasz samo-
rząd przeprowadzi inwesty-
cje za ponad 34 mln zł. W tej 
puli prawie 17 mln  to środ-
ki pozyskane z zewnątrz, z 
obligacji pochodzi prawie 
5 mln, a pozostałe kilkana-
ście milionów to fundusze 
własne miasta. 

Zarządzono głosowanie. 
Zgodnie z przewidywaniem 
12 radnych z PiS i Socha-
czewskiego Forum Samo-
rządowego poparło harmo-
nogram emisji i wykupu 
obligacji, a 9 radnych z Ko-
alicji Obywatelskiej i Bez-
partyjni Samorządowcy za-
głosowali „przeciw”. 

- Moje nadzieje okaza-
ły się płonne, że państwo 
z opozycji przyłączą się 
do nas. Cały czas trzyma-
ją gardę, są „za” a jednak są 
„przeciw”. W jednej spra-
wie, tej samej jednej spra-
wie głosują „za” i „prze-
ciw”. Szanowni państwo, 
chapeau bas – podsumował 
przewodniczący rady Syl-
wester Kaczmarek.

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEWA
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXIX/322/17 z dnia 14.11.2017r.

Lp. Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia 
w ha

Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie 
na przetargu

Wadium Cena wywoławcza 
(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3348/1 PL1O/00007894/6/3
W dziale III KW – służebność przesyłu na rzecz ZWiK

0,0561 ul. Prosta
obręb Sochaczew Za Bzurą

Działka 
niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami 
gospodarczymi i garażami - jako funkcja podstawowa a także zabudowa usługowa – jako funkcja uzupełniająca

1 000,00zł 5 000,00zł 53 000,00zł

Przetarg odbędzie się 13.08.2020r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić 
do 10.08 .2020r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi 
gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, 
o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE

W jednej sprawie „za” i „przeciw”
To pierwsze takie głosowanie radnych Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców. W czasie sesji 17 czerwca 
cała rada jednogłośnie zdecydowała o poparciu istotnych zmian w budżecie miasta, o wpisaniu do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej II etapu remontu ulicy 15 Sierpnia, a tym samym o emisji obligacji.
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BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXIV/268/2017 z dnia 24.03.2017r.,

Lp. Nr ewidencyjny 
nieruchomości

Oznaczenie w księdze 
wieczystej KW Nr 

Powierzchnia 
w ha

Położenie nieruchomości 
przy ul.

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpieniena 
przetargu

Wadium Cena wywoławcza
(brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 284/2 PL1O/00047757/6 0,2094 Rybna Działka niezabudowana - zabudowa zagrodowa (rolnicza) wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garażami 
- symbol 14.84RM

- tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem rolnym o pow. posiadanych 
przez właściciela gruntów rolnych co najmniej 1,0ha - symbol 14.87R

1 000,00 4 000,00 73 0 00,00

Przetarg odbędzie się 24.07.2020 r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 
21.07.2020 r. na konto sum depozytowych  Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi 
gdy osoba,  która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, 
o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

Burmistrz Miasta Sochaczew

Agnieszka Poryszewska

Jak informuje dyrektor 
Anna Wróblewska, zakres 
robót jest bardzo szeroki. Bu-
dynek przejdzie komplekso-
wą termomodernizację, co 
oznacza, że w ramach unijne-
go projektu, do którego szko-
ła jako jedna z niemal 140 
placówek w Polsce została 
zakwali� kowana, odbędzie 
się gruntowny remont. Wy-
mieniona zostanie instalacja 
centralnego ogrzewania i sieć 
elektryczna, budynek będzie 
ogrzewany gazem. Kolejne 
oszczędności w rachunkach 
za prąd mają wypracować pa-
nele fotowoltaiczne.

- Jestem bardzo zadowolo-
na z naszej ekipy remontowo-
-budowlanej. To rzetelni fa-
chowcy, a do tego rozumieją 
charakter naszej działalności. 
W sytuacjach gdy np. potrzeb-
na była nam cisza, by prze-
prowadzić próbę, szli nam 
na rękę i przesuwali w czasie 
wszystkie głośne prace - mówi 
Anna Wróblewska. - Okazuje 
się więc, że nawet w podwój-
nie ciężkich warunkach, gdy 
funkcjonujemy w czasie pan-
demii i do tego jeszcze prowa-
dzimy remont, wszystko da 
się pogodzić. Wystarczy tylko 
dobra wola.

Aktualnie trwają prace 
związane z elewacją, wymia-
ną okien, elektryką, hydrauli-
ką. Całość prac ma zakończyć 
się w październiku. Niemal 
gotowa jest sala koncertowa, 

gdzie dawną boazerię zastą-
piły jasno wykończone ścia-
ny. Niebawem, na akustyczne, 
wymienione zostaną drzwi 
wejściowe do pomieszczenia. 

- Śmiało mogę powie-
dzieć, że spełniło się moje 
wielkie życzenie, by tegorocz-
ni absolwenci mogli odbyć 
swoje przesłuchania dyplo-
mowe w nowej sali. Miałam 
obawy, czy do tego dojdzie i 
na wszelki wypadek zarezer-
wowałam alternatywną salę. 
Na szczęście nie była potrzeb-
na - powiedziała nam dyrek-
tor Wróblewska. - Uważam, 
że dla dyplomantów wystą-
pienie w macierzystej szko-
le to ważne i symboliczne 
zakończenie pewnego eta-
pu kształcenia. Nie chciałam, 
by czuli się poszkodowani 
względem swoich starszych 
kolegów, tym bardziej, że ze 
względów bezpieczeństwa i 
tak nie możemy otworzyć sali 
dla publiczności.

Niestety w tym roku w 
wydarzeniu udział mogli 
wziąć uczniowie i ich naj-
bliższa rodzina (rodzice, 
rodzeństwo) oraz pedago-
dzy. Od 19 do 26 czerw-
ca odbyło się szesnaście 
recitali dyplomowych, 
które były uroczystym 
zwieńczeniem edukacji w 
sochaczewskiej szkole mu-
zycznej.

- To rekordowa liczba. 
Dawno nie mieliśmy tak wielu 
absolwentów szkoły II stopnia. 

Jestem z nich bardzo 
dumna, bo biorąc pod uwa-
gę trudny czas, w jakim przy-
szło im się przygotowywać 
do swoich pierwszych po-
ważnych egzaminów w ży-
ciu (dyplom, matura), wyka-
zali się ogromną dojrzałością 
i wytrwałością.

OGŁOSZENIE

Dyplomy już w nowej sali 
Remont sochaczewskiej szkoły muzycznej trwa w najlepsze. Mimo stałej obecności 
ekip budowlanych, szkole udało się m.in. przesłuchać szesnastu dyplomantów 
kończących naukę w średniej szkole muzycznej. 

W Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą, decyzją radnych, 
rozpoczyna działalność 
rada programowa. Potrze-
bę jej powołania określa 
ustawa o muzeach oraz sta-
tut placówki. W skład rady 
weszli historycy, dyrekto-
rzy innych muzeów, anima-
torzy kultury.

Zgodnie z ustawą rada mu-
zeum jest ciałem dorad-
czym i opiniującym dzia-
łalność placówki, składa się 
z pięciu członków pracują-
cych w niej społecznie. Ka-
dencja rady trwa cztery lata. 
Powołuje ją i odwołuje Rada 
Miejska Sochaczewa.

W tej kadencji skład 
rady prezentuje się następu-
jąco: 

- prof. dr hab. Zbigniew 
Wawer - dyrektor Mu-
zeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie, muzealnik, 
historyk, dokumentalista, 
reżyser, autor wielu publi-
kacji z historii wojen i woj-
skowości, ze szczególnym 
uwzględnieniem kampanii 
1944 - 1945 we Włoszech, w 
latach 2012 - 2016 dyrektor 
Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. 

- prof. dr hab. płk Ju-
liusz Tym - wykładowca w 
Akademii Sztuki Wojennej 
w Warszawie Rembertowie, 
wybitny historyk wojsko-
wości polskiej, badacz hi-
storii m.in. bitwy nad Bzu-
rą, autor monogra� i 7 pułku 
strzelców konnych i 15 puł-
ku ułanów poznańskich. 

- dr Karol Nawrocki - 
dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, mu-
zealnik, historyk zajmujący 
się czasami współczesnymi, 
w tym historią Żołnierzy 
Wyklętych.

- dr hab. płk w st. spocz. 
Andrzej Wesołowski - wy-
bitny historyk bitwy nad 
Bzurą, b. zastępca dyrekto-
ra Centralnego Archiwum 
Wojskowego, b. dyrektor 
Centralnej Biblioteki Woj-
skowej, autor wielu publi-
kacji historycznych, w tym 
dotyczących działań nad 
Bzurą i w Puszczy Kampi-
noskiej w 1939 r.

- Joanna Niewiadom-
ska-Kocik - naczelnik wy-
działu Kultury, Turystyki i 
Promocji Miasta Sochaczew, 
wieloletni dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Sochaczewie, do-
radca metodyczny ministra 
kultury, dyrektor Centrum 
Edukacji Nauczycieli Szkół 
Artystycznych w Warszawie, 
wicedyrektor Departamentu 
Szkolnictwa Artystycznego i 
Edukacji Kulturalnej w Mi-
nisterstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

(sos)

Rada muzeum 
powołana
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NASZE SPRAWY

Jako jedna wspólnota mu-
simy osiągać coraz bardziej 
wyśrubowane normy odzy-
sku, w przeciwnym razem 
czekają nas kary. Musimy 
wdrożyć sprawnie działają-
cy i skuteczny system segre-
gacji odpadów, szczególnie 
w zabudowie wielorodzin-
nej. W jednorodzinnej on 
już działa, gdyż tam dużo 
łatwiej sprawdzić, czy ro-
dzina robi to prawidłowo.

Co ze wspólnotami, 
które mają 2-3 pojem-
niki, ich mieszkańcy 
są na bakier z segrego-
waniem, a do tego w 
zamykanych altanach 
nie ma miejsca na do-
datkowe kosze?
Wspólnoty i spółdzielnie od 
dawna wiedziały, że zmiany 
są nieuchronne i przyjdzie 
taki dzień, że trzeba będzie 
udostępnić   mieszkańcom 
więcej pojemników. Tej ten-
dencji nie cofniemy, mu-
simy segregować i robić to 
poprawnie.   Ustawodaw-
ca nie daje wyboru, nałożył 
na mieszkańców konkret-
ne obowiązki, więc zarząd-
cy muszą wygospodarować 
miejsce na dodatkowe po-
jemniki. 

Co grozi wspólnotom, 
spółdzielniom, właści-
cielom nieruchomości, 
którzy nie przestrzegają 
nowych regulacji?
Firma śmieciowa ma obo-
wiązek powiadomić ra-
tusz o tym, że np. w koszu 
na bioodpady znajdują się 
worki z plastikiem czy pa-
pierem. Na taką informację 
Urząd Miasta musi zareago-
wać i wspólnocie, spółdziel-
ni lub właścicielowi nie-
ruchomości na miesiąc 
naliczyć podwyższoną opła-

tę. Ustawa mówi, że opłata 
podwyższona stanowi dwu-
krotność normalnej stawki 
śmieciowej w danym mie-
ście. W Sochaczewie stawka 
podwyższona to 46 zł. 

Dlaczego nie można 
zadeklarować, że nie 
segreguje się śmieci?
Wyraźnie mówi o tym usta-
wa. Koniec z deklaracjami, 
że ktoś chce płacić więcej, 
ale nie będzie segregował 
śmieci. Od 1 maja wszyscy 
segregujemy. W związku z 
tym osoby, które pod rząda-
mi starych przepisów skła-
dały deklarację o niesegre-
gowaniu, muszą w urzędzie 
miejskim złożyć deklarację i 
zgłosić segregację odpadów. 
Jeśli właściciel nieruchomo-
ści tego nie zrobi, to UM de-
cyzją administracyjną ustali 
opłatę dla danej nierucho-
mości przy uwzględnieniu 
stawki za odpady segrego-
wane, czyli 23 zł od osoby.  

Co ze zbiórkami odpa-
dów wielkogabaryto-
wych?
Miasto już ich nie orga-
nizuje.   Odpady   wielko-
gabarytowe trzeba osobi-
ście dostarczać do Punktu 
Selektywnego   Zbierania 
Odpadów   Komunalnych 
(PSZOK),   mieszczącego 
się na terenie oczyszczalni 
ścieków w Trojanowie. Do 
PSZOK, czynnego w każ-
dą sobotę od 9.00 do 15.00, 
każdy mieszkaniec Socha-
czewa może dostarczyć np. 
zużyty sprzęt RTV, meble, 
dywany, baterie czy świe-
tlówki. Ale tylko mieszka-
niec Sochaczewa, bo chodzi 
o to, by do PSZOK nie tra-
� ały odpady z okolicznych 
gmin, a także z działalności 
gospodarczej.

Śmieciowe ABC

Jolanta Sosnowska

Przypomnijmy, że szwajcar-
ska � rma Stadler jest wyko-
nawcą zawartego dwa lata 
temu kontraktu na budowę 
71 pojazdów szynowych typu 
Flirt dla naszego lokalnego 
przewoźnika.

Rzecznik KM, Dona-
ta Nowakowska zapowiada, 
że w ramach umowy podpi-
sanej 22 czerwca wybudo-
wana zostanie hala o łącz-
nej powierzchni 2500 m kw. 
wyposażona w dwa tory ser-
wisowe, magazyn, warsztat, 
pomieszczenie techniczne, 
zaplecze biurowo-socjalne, 
wraz z infrastrukturą torową, 
drogową oraz parkingiem. 
Inwestycja zlokalizowana bę-
dzie na terenie istniejącej Sek-
cji Napraw i Eksploatacji Ta-
boru Kolei Mazowieckich w 
Sochaczewie (tzw. lokomoty-
wownia). 

Plany zakładają, że nowy 
obiekt zostanie oddany do 
użytkowania na jesieni przy-
szłego roku. Wartość inwe-
stycji to 20 mln zł. 

Pytamy rzeczniczkę KM, 
czy chodzi o zapowiadaną od 
kilku lat inwestycję, jaka mia-
ła powstać na terenie lokomo-
tywowni Sochaczew. Dona-
ta Nowakowska twierdzi, że 
jest to inne przedsięwzięcie, 
ale zlokalizowane na tym sa-
mym terenie. Z kolei Adam 

Orliński, wiceprzewodniczą-
cy sejmiku mazowieckiego, 
ma nadzieję, że będzie to po-
czątek budowy planowanych 
przez kolej i samorząd woje-
wództwa centralnych warsz-
tatów naprawczych. Pytany 
przez nas, kiedy ruszy bu-
dowa zaplecza techniczne-
go � rmy Stadler, twierdzi, że 
wkrótce, bo jesienią przyszłe-
go roku inwestycja ma być go-
towa.

Te zapowiedzi zdaje się 
potwierdzać opinia władz 
Stadlera.

- Bardzo się cieszę, że bę-
dziemy mieli do dyspozycji 
nowoczesne zaplecze tech-
niczne, w którym  zadbamy o 
to, by nowe pojazdy Flirt Ko-
lei Mazowieckich były bez-
pieczne, sprawne i dobrze 

służyły naszemu klientowi - 
mówi Paweł Gręda, dyrektor 
zarządzający Stadler Service 
Polska.

Kontrakt na dostawę 71 
pociągów typu Flirt wart 
2,2 miliarda złotych podpi-
sano w 2018 r. Sześć pierw-
szych pociągów jest właśnie 
testowanych przed ich uru-
chomieniem na linii   Warsza-
wa-Działdowo. Według za-
powiedzi jeszcze w tym roku 
kolejna partia pojazdów ma 
się pojawić na trasie Socha-
czew-Warszawa.

 - Zapewnienie utrzy-
mania i serwisowania tabo-
ru, jest dla spółki Koleje Ma-
zowieckie równie ważne, jak 
jego zakupy. Bez odpowied-
niego zaplecza technicznego: 
hal przeglądowych wyposa-

żonych w odpowiedni sprzęt, 
warsztatów, magazynów oraz 
infrastruktury torowej, nie 
możemy myśleć o komplek-
sowej realizacji usług przewo-
zowych.   Podpisana umowa 
daje nam długoletnią gwa-
rancję, że nasze pojazdy będą 
w dobrych rękach - podkre-
śla Czesław Sulima, dyrektor 
eksploatacyjny Kolei Mazo-
wieckich. 

My natomiast mamy na-
dzieję, że oprócz korzyści 
z pojawienia się nowocze-
snych pociągów, wraz z budo-
wą zaplecza technicznego zy-
ska także sochaczewski rynek 
pracy. Od kilku lat w szkołach 
na naszym terenie kształcą się 
kadry do obsługi inwestycji 
kolejowych.

W Sochaczewie 
powstanie hala Stadlera 
Zaplecze techniczne za 20 mln dla nowoczesnych pociągów Flirt ma powstać 
w Sochaczewie na terenie należącym do Kolei Mazowieckich. To wynik umowy 
podpisanej kilka dni temu ze spółką Stadler Service Polska.

Linia nr 1: nie kursuje

Linia nr 2: pierwszy kurs o godz. 5.17 z osiedla Kor-
czaka do Energomontażu, ostatni kurs o 18.25 z Ener-
gomontażu do Korczaka (kurs o 7.05 z Korczaka ulicą 
Wyszogrodzką, pomija Mokas)

Linia nr 3: wg rozkładu jazdy obowiązującego od poło-
wy grudnia ub. roku

Linia nr 3A: wg rozkładu jazdy obowiązującego od 
połowy grudnia ub. roku

Linia nr 5: kursuje tylko w dni świąteczne. Pierwszy 
kurs wykonuje o godz. 5.15 z osiedla Korczaka do Ener-
gomontażu, ostatni kurs o 11.00 z Energomontażu do 
przystanku Korczaka

Linia nr 6: 
- w dni robocze i dni robocze wolne od nauki: pierwszy 
kurs 4.49 z Trojanowa do Energomontażu. 
- dni świąteczne : pierwszy kurs 6.04 z Trojanowa do 
Energomontażu, ostatni 12.53 z PKP do Trojanowa
- bezpłatne kursy nie obowiązują

Linia nr 7: nie kursuje

Linia nr 8: wg rozkładu jazdy obowiązującego od poło-
wy grudnia ub. roku
Linia nr 9: wg rozkładu jazdy obowiązującego od poło-
wy grudnia ub. roku, przy czym pomiędzy Trojanowską 
a Łąkową autobus zajeżdża na Cmentarz Komunalny
DHL: wg rozkładu jazdy obowiązującego od połowy 
grudnia ub. roku

KOMUNIKAT

Na okres wakacji Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie wprowadził zmiany w kursowaniu autobusów
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LATO W MIEŚCIE

Miasto ufunduje wakacje
Ratusz przygotował ofertę letniego wypoczyn-
ku dla dzieci z rodzin, których na to nie stać. 
W sumie 175 uczniów z sochaczewskich szkół 
podstawowych w najbliższe lato weźmie udział 
w koloniach i półkoloniach fi nansowanych przez 
miasto. 
- Pięćdziesięcioro dzieci wyjedzie w tym roku 
na kolonie nad polskie morze do Międzywodzia. 
Turnus odbędzie się w dniach od 31 lipca do 9 
sierpnia. Dzieci zamieszkają w malowniczym, 
zalesionym ośrodku wczasowo-wypoczyn-
kowym „Bursztyn”, położonym 250 metrów 
od morza. Będą mieć zapewnione pełne wy-
żywienie, opiekę wychowawczą, medyczną, 
autokarowe wycieczki po okolicy. W czasie ich 
pobytu odbędą się: ognisko z pieczeniem kieł-
basek, dyskoteka, piesze wycieczki, rozgrywki sportowe. 
Nie zabraknie też rozmów na trudne tematy, o zgubnych 
skutkach nałogów czy radzeniu sobie z przemocą do-
mową – mówi naczelnik Wydziału Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia UM, Joanna Kamińska.
Ponadto w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z Fundacją Pomocy Społecznej EVA 
grupa 15 dzieci wychowujących się w niezamożnych 
rodzinach pojedzie na kolonie „Wakacje z Evą” organizo-
wane w Starym Sączu, w terminie 21 lipca – 3 sierpnia. 
MOPS i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i 
Rodzin Zastępczych „Chaber” zabierze dziesięciu naj-
młodszych podopiecznych na kolonie letnie w Osiecznej, 
w terminie od 1 do 14 sierpnia.
Miasto zorganizuje także półkolonie. W tym roku odbędą 
się dwa turnusy. Pierwszy w dniach 29 czerwca – 10 lipca 
w Szkole Podstawowej nr 2 i drugi od 13 do 24 lipca w 
Szkole Podstawowej nr 3. W każdym turnusie będzie 

mogło wziąć udział 50 dzieci. W ramach półkolonii 
każdego dnia otrzymają trzy posiłki - śniadanie, obiad, 
podwieczorek. W programie zajęć będzie kilka wycieczek 
do pobliskich miast, wyjścia na pływalnię „Orka”, do kina 
oraz liczne gry i zabawy z wykorzystaniem infrastruktury 
i zaplecza sportowego sochaczewskich szkół. Opiekę 
nad dziećmi od godz. 9.00 do 15.00 sprawować będą 
sochaczewscy nauczyciele. 
Za wyłonienie dzieci, które pojadą na kolonie nad 
morze, jak i tych, które będą uczestniczyć w zajęciach 
odbywających się w ramach półkolonii, odpowiedzialni 
będą pedagodzy z poszczególnych szkół. Jak zawsze 
rodzice pokryją jedynie symboliczną część kosztów 
wypoczynku – za dwutygodniowe półkolonie zapłacą 
20 zł, a za kolonie w Międzywodziu 50 zł. Resztę wyłoży 
samorząd miejski z funduszu przeznaczonego na walkę z 
alkoholizmem i narkomanią, którego istotnym elementem 
jest profi laktyka prozdrowotna. (mf)

„Słoneczny” nie pojedzie
W tym roku, ze względu na bez-
pieczeństwo podróżnych, pociąg 
„Słoneczny” po raz pierwszy od 
piętnastu lat nie zawiezie pasa-
żerów nad morze. Koleje Mazo-
wieckie zawiesiły kursowanie tego 
popularnego pociągu do Ustki.
Trwająca w Polsce od marca 
pandemia spowodowała poważne 
ograniczenia m.in. w ruchu kolejo-
wym. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. 
limit pasażerów w środkach trans-
portu publicznego wynosi 50 proc. 
wszystkich miejsc siedzących i 
stojących (połowa miejsc siedzą-
cych musi pozostać wolna). 
Jak wyjaśnia biuro prasowe Kolei 
Mazowieckich, „Słoneczny” w 
drodze do Ustki zatrzymuje się na 
kilkunastu stacjach i przystankach 
osobowych, na których odbywa 
się rotacja podróżnych. W tej 
sytuacji, zarówno kontrola składu 

pod względem jego zapełnienia, 
jak również każdorazowe zliczanie 
podróżnych na każdej stacji po-
średniej, są po prostu niemożliwe 
do wykonania. Ponadto dodatko-
wym czynnikiem utrudniającym 
kontrolę frekwencji jest specyfi ka 
sprzedaży biletów. W odróżnieniu 
od przewoźników dalekobieżnych 
spółka KM nie prowadzi sprze-
daży biletów na ściśle określone 
miejsca (miejscówki).
 - W obecnej sytuacji, jedynym 
racjonalnym rozwiązaniem jest 
zawieszenie kursowania „Sło-
necznego”. To bardzo trudna 
decyzja, zważywszy na to, że 
pociąg cieszył się bardzo dużą 
popularnością. Priorytetem jednak 
jest bezpieczeństwo naszych 
podróżnych. Dlatego też liczymy 
na ich zrozumienie - mówi Robert 
Stępień, prezes zarządu Kolei 
Mazowieckich. (sos)

MOSiR na lato
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji przygotował ofertę 
imprez na lato. Tylko w lipcu 
zaplanowano m.in. cztery 
pikniki rodzinne dla najmłod-
szych.   Wystar tuje   także 
cykl zawodów Grand Prix w 
siatkówkę plażową, rozegrane 
zostaną wakacyjne turnieje w 
piłkę nożną i tenisa stołowego. 
Ze względu na obostrzenia 
sanitarne w każdej imprezie 
może wziąć udział maksymal-
nie 150 osób. 
Pierwszy piknik rodzinny 
na powitanie wakacji od-
będzie się w sobotę 4 lipca 
na terenie Integracyjnego 
Ogrodu Zabaw i Sportu przy 
al. 600-lecia. Początek gier 
i zabaw dla najmłodszych o 
godz. 16.00. Dzień później 
(5.07), o tej samej porze, roz-
pocznie się piknik na placu 
zabaw w Karwowie. Kolejne 
dwa tego typu wydarzenia 
odbędą się 12 lipca w hali 
przy ul. Kusocińskiego i 19 
lipca na placu zabaw przy ul. 
Grunwaldzkiej. 
Do gry wrócą także siatka-
rze. MOSiR zorganizuje trzy 
turnieje w ramach letniego 
cyklu Grand Prix Sochacze-

wa w Siatkówce Plażowej: 
4 lipca przy ul. Chopina, 11 
lipca w Karwowie i 18 lipca 
na terenie plaży miejskiej. 
Kolejne rundy GP rozegrane 
zostaną 16 i 22 sierpnia. 
Finał cyklu odbędzie 29 
sierpnia na plaży miejskiej. 
Z lipcowej oferty MOSiR 
będą mogli skorzystać rów-
nież amatorzy piłki nożnej i 
tenisa stołowego. Na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Chopina w niedzielę 
19 lipca rozegrany zostanie 
wakacyjny turniej piłkarski. 
Tydzień później, 26 lipca, 
przy stołach w hali przy ul. 
Kusocińskiego rywalizować 
będą ping-pongiści.
Ponadto, jak w każde lato, 
MOSiR udostępni bezpłat-
nie dla dzieci i młodzieży 
pod opieką dorosłych swoje 
obiekty. Hala przy ul. Ku-
socińskiego, z możliwością 
korzystania ze stołów do 
tenisa i boisk do badminto-
na, koszykówki, piłki nożnej 
będzie dostępna w dni 
powszednie w godz. 8.00-
14.00. Z hali przy ul. Chopi-
na będzie można korzystać 
z kolei w godz. 10.00-14.00.

W podróż z wąskotorówką

Mimo sytuacji epidemicznej Muzeum Kolei Wąskoto-
rowej w Sochaczewie przygotowało bogatą ofertę dla 
zwiedzających. Odwiedzający oczywiście będą mu-
sieli stosować się do wymogów sanitarnych spowodo-
wanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Jedną z propozycji są lekcje on-line oraz plenerowe. 
Prowadzone będą w każdy wtorek i czwartek lipca 
oraz sierpnia, każdorazowo po 60 minut. Lekcja on-
-line realizowana będzie za pomocą ogólnodostępnego 
komunikatora internetowego, a dane logowania zostaną 
udostępnione na stronie internetowej muzeum w zakład-
ce „Lekcje muzealne”. 

Lekcje plenerowe będą prowadzone zgodnie z progra-
mem, jednak tylko po dokonaniu rezerwacji z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem. Lekcje on-line odbywać 
się będą w grupach do 10 osób, zaś lekcje plenerowe do 
15 osób.  Koszt lekcji plenerowej to 6 zł od osoby, zaś 
lekcje on-line będą bezpłatne.
W każdą środę oraz wszystkie weekendy lipca i sierpnia, 
w ramach ulgowego biletu na pociąg Retro, dzieci i 
młodzież do 18 roku życia mogą wziąć udział w lekcji wy-
jazdowej  „Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej”, 
prowadzonej podczas pikniku w Osadzie Puszczańskiej 
w Tułowicach. Bilet normalny na pociąg kosztuje 29 zł, 
ulgowy 23 zł, a dla dzieci do czwartego roku życia 9 zł. 
Zajęcia odbywać się będą w grupach do 15 osób i po-
trwają od 9.50 do 15.20.
Dodatkowo w lipcu i sierpniu na muzealnym pro-
fi lu facebookowym oraz stronie internetowej www.
mkw.e-Sochaczew.pl. będą opublikowane cztery 
kolejowe fi lmy edukacyjne, na podstawie których 
zorganizowany zostanie konkurs z nagrodami. 
Więcej informacji o wakacjach z wąskotorówką można 
znaleźć na stronie internetowej muzeum, w zakładce 
Turysta na www.sochaczew.pl, można też zadzwonić 
do placówki pod numer 46-862-59-75. (seb)

Wakacje czas zacząć!
To lato będzie zupełnie inne od poprzednich. Musimy bardziej uważać na siebie, zachowania innych i na higienę miejsc, w których będziemy 

przebywać. Mimo to organizatorzy letniego wypoczynku przygotowali swoje propozycje
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Gdy przegląda się two-
je zgłoszenie do konkur-
su, lista przedsięwzięć, w 
które się angażujesz, wy-
daje się nie mieć końca. 
Które z działań jest ci naj-
bliższę
Od zawsze kochałam dzie-
ci. Im byłam starsza, tym 
bardziej utwierdzałam się 
w przekonaniu, że chcę z 
nimi pracować. Najbar-
dziej spełniam się więc w 
trakcie czwartkowych za-
jęć „Pogotowia Lekcyjnego” 
w MOPS. Wtedy staram się 
pomóc dzieciakom nadro-
bić zaległości, wyjaśnić nie-
zrozumiałe dla nich zagad-
nienia ze szkoły. Poza tym 
dużą przyjemność sprawia 
mi udział w akcjach chary-
tatywnych, piknikach, fe-
stynach.

Któryś moment lub wy-
darzenie zapamiętałaś 
szczególnię
Trudno jest wyłonić tylko 
jedno. Wolontariat pełen 
jest wzruszających momen-
tów, o których można opo-
wiadać bez końca. Każdy 
dzień przynosi nam nowe 
doświadczenia i emocje. Na 
pewno zapadł mi w pamięć 
czterodniowy wyjazd inte-
gracyjny dla rodzin zastęp-
czych zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Stacja 
Dom”. W jego trakcie pro-
wadzane były szkolenia dla 
rodziców zastępczych. My 
w tym czasie mieliśmy za 
zadanie sprawować opiekę 
nad dziećmi oraz tak zorga-
nizować im czas, by się nie 
nudziły. Bardzo się z nimi 
wtedy zżyliśmy. Najtrud-
niejszy był ostatni dzień i 
pożegnania.

Wróćmy jednak do po-
czątku. Jak zaczęła się 
dla ciebie przygoda z wo-
lontariatem?
Koleżanka zabrała mnie na 
jedne z zajęć z „Pogotowia 
Lekcyjnego”. Jestem jej za to 
bardzo wdzięczna, bo pewnie 

gdyby nie ona, nie odważy-
łabym się sama dołączyć do 
klubu. Oczywiście nie mia-
łam pojęcia, co mnie czeka. 
Bałam się na przykład, że nie 
zostanę zaakceptowana, ale 
to były niepotrzebne obawy. 
Ponieważ klub łączy osoby o 
różnych charakterach i tem-

peramentach, łatwo znaleźć 
tam bratnią duszę. Ta pra-
ca działa na człowieka w taki 
sposób, że im dłużej jest się 
zaangażowanym, tym chce 
się robić więcej i więcej.

Skończyłaś szkołę śred-
nią. Co dalej?

Na pewno nie zamierzam 
zrezygnować z wolontaria-
tu jako takiego. Wręcz prze-
ciwnie, chciałabym się roz-
wijać oraz poszerzać swoje 
horyzonty. Planuję pójść na 
studia, lecz nie teraz. Chcę 
dać sobie chwilę i zastano-
wić się nad przyszłością. Nie 
chcę podejmować pochop-
nych decyzji i wybrać ścież-
ki, której będę żałowała. 
Rozważam też, by w przy-
szłości zostać zawodową ro-
dziną zastępczą, ale jest to 
plan, który wymaga jeszcze 
wiele czasu.

To z czym muszą liczyć 
się ci, którzy chcieliby iść 
za twoim przykładem i za-
angażować się w wolon-
tariat?
Po pierwsze - najprzyjem-
niejszą rzeczą w pracy wo-
lontariusza jest uśmiech 
dziecka, nawiązanie z nim 
naprawdę silnej więzi. Nie 
ma chyba nic piękniej-
szego, niż dziecko, które 
po wielu traumatycznych 
przeżyciach potra�  komuś 
zaufać. Najgorsze jest to, 
że czasem nie mamy wpły-
wu na pewne rzeczy. Je-
dyne, co możemy zrobić, 
to wysłuchać, zmotywo-
wać i zachęcić dziecko do 
walki o marzenia i same-
go siebie. Czasem, mimo 
że chcielibyśmy dać malu-
chom, z którymi pracujemy 
dużo więcej, możemy jedy-
nie postarać się, by dzieci 
czuły się przy nas bezpiecz-
ne i akceptowały same sie-
bie. Próbujemy zmienić ich 
nawyki, tłumaczyć, co jest 
dobre a co złe, tak by wy-
rosły na jak najlepszych lu-
dzi. Każdy kto chciałby zo-
stać wolontariuszem musi 
zrozumieć, że wolontariat 
to nie tylko dawanie. Do-
staje się o wiele więcej. Do-
świadczeń i wspomnień 
nikt nam nie odbierze.

Rozmawiała 
Agnieszka Poryszewska

Chce się robić więcej
Jak już informowaliśmy, mimo niesprzyjających okoliczności udało się rozstrzygnąć 
XIV Powiatowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, a wyróżniających 
się wolontariuszy wybrano w zdalnej formule. Zdecydowano, że podczas eliminacji 
ogólnopolskich tego konkursu reprezentować nas będzie Wiktoria Umiastowska.

Wiktoria Umiastowska jest uczennicą technikum w Zespole 
Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza. Jak sama mówi, wybrała 

kształcenie o profilu technik hotelarstwa, ponieważ uwielbia pracę 
z ludźmi. Z tej samej przyczyny zgłosiła się do Klubu Wolontariatu 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie. 
Pracuje tam m.in. w „Pogotowiu Lekcyjnym”, gdzie pomaga 
dzieciom w odrabianiu lekcji i służy wsparciem najmłodszym 

podopiecznym ośrodka. Poza tym bierze udział w wielu akcjach, 
jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w zbiórkach 

pieniędzy dla potrzebujących, badaniach profilaktycznych dla 
mieszkańców. Jako wolontariuszka działa również w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach, współpracuje z Wydziałem 
Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejskim Żłobkiem Integracyjnym 
podczas organizacji imprez plenerowych, Środowiskowym Domem 
Samopomocy, Stowarzyszeniem na rzecz Pieczy Zastępczej „Stacja 
Dom”, Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebują-

cych „Z Sercem do Wszystkich”, Domem Pomocy Społecznej 
w Młodzieszynie, działa również podczas akcji „Szlachetna 

Paczka”. W rozmowie z nami opowiedziała o tym, co ją motywuje 
do tak aktywnej pracy w wolontariacie.

Na gruntownie odnowio-
nym w ubiegłym roku 
cmentarzu wojennym przy 
al. 600-lecia odsłonięta zo-
stanie tablica pamiątkowa 
poświęcona o� arom nie-
mieckiej zbrodni sprzed 81 
lat. W ten sposób uczczona 
zostanie pamięć kilkudzie-
sięciu Polaków spalonych 
żywcem w stodole w Henry-
kowie. 

Z inicjatywą umieszczenia 
tablicy na cmentarzu wo-
jennym wystąpił mjr w st. 
sp. Gabriel Wosiecki, który 
w 2016 doprowadził do od-
słonięcia i poświęcenia Mo-
numentu Zamordowanych 
w Henrykowie. Przypomi-
na on o zbrodni niemiec-
kiej, dokonanej 18 września 
1939 r., podczas Bitwy nad 
Bzurą. Tego dnia żołnierze z 
19 Dolnosaksońskiej Dywi-
zji Piechoty Wehrmachtu, z 
zemsty za rozbicie swojego 
oddziału rozpoznawczego 
przez żołnierzy WP, spalili 
żywcem w stodole polskich 
jeńców i cywilów, w tym ko-
biety i dzieci. W Henryko-
wie utworzono z nich gru-

pę, którą Niemcy zapędzili 
do stodoły. Budynek pod-
palono i ostrzelano z broni 
maszynowej. Zginęli wszy-
scy. Wedle przekazów, po 
wojnie szczątki spalonych 
przeniesiono na sochaczew-
ski cmentarz.

Ponieważ opieka nad 
grobami wojennymi to za-
danie administracji rzą-
dowej, o pokrycie kosztów 
związanych z wykonaniem 
tablicy ratusz zwrócił się do 
wojewody mazowieckiego, 
a ten przychylił się do wnio-
sku burmistrza. 

Na trojanowskim cmen-
tarzu, w miejscu gdzie mają 
spoczywać prochy o� ar tej 
zbrodni, umieszczona zo-
stanie tablica z wygrawe-
rowanymi słowami „Na 
tym cmentarzu pochowa-
ne są szczątki 70 Polaków – 
obrońców ojczyzny, żołnie-
rzy Wojska Polskiego oraz 
ludności cywilnej – kobiet, 
mężczyzn i dzieci spalonych 
żywcem w stodole 18 wrze-
śnia 1939 roku we wsi Hen-
ryków, gmina Iłów, przez 
niemieckich żołnierzy”.  
(daw)

Pamięci o� ar z Henrykowa

Am� teatr rośnie w oczach
Od samego początku śledzimy postęp prac przy tym pro-
jekcie, i z każdym tygodniem widać, że ekipy nie marnują 
czasu. Prace idą zgodnie z harmonogramem, budowlańcy 
wylewają obecnie strop nad przyszłą sceną. Do plenerowe-
go teatru dojść będzie można ulicą Podzamcze, albo nową 
ścieżką spacerową od strony ulicy Traugutta. Poprowadzi 
ona gości w dół, przebiegnie po dachu am� teatru i dalej w 
kierunku bulwarów nad Bzurą. 
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Agnieszka Poryszewska

Najwięcej uczniów, bo 110 
pisało egzamin w Szkole 
Podstawowej nr 6, w „jedyn-
ce” było ich 103, w „dwój-
ce” 34, a w „siódemce” - 65. 
Przypomnijmy, że egzamin 
ma charakter nieobowiąz-
kowy, czyli trzej uczniowie, 
którzy bez podania przy-
czyny się na nim nie stawili, 
i tak otrzymają świadectwa 
ukończenia szkoły podsta-
wowej. Jedna osoba nie pi-
sała go, ponieważ przeby-
wa w kwarantannie. Jeśli po 
jej zakończeniu wyrazi chęć 
przystąpienia do sprawdzia-
nów, zgodnie z informa-
cją Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej będzie miała 
taką możliwość w dodatko-
wym terminie. Ich rozpo-
częcie wyznaczono na 7 lip-
ca. Marcin Smolik, dyrektor 
Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej przekazał, że CKE 
jest przygotowana na sytu-
ację, w której uczeń nie po-
dejdzie do egzaminu ani w 
czerwcu, ani w lipcu. W ta-
kim wypadku, przy rekru-
tacji do szkoły, na punk-
ty egzaminacyjne zostaną 
przeliczone oceny ze świa-
dectwa. To wariant stoso-
wany już w poprzednich 
latach dla przypadków lo-
sowych. 

Znakomita większość 
absolwentów będzie ubie-
gać się o przyjęcie do jed-
nej z powiatowych szkół. 
W powiecie sochaczew-
skim funkcjonuje pięć pu-
blicznych szkół ponad-
podstawowych, cztery 
zlokalizowane są w Socha-
czewie, jedna w Teresinie. 
Aby dostać się do jednej z 
nich uczniowie w pierw-
szej kolejności muszą za-
rejestrować się w systemie 
elektronicznym. O tym, jak 
to zrobić, informuje Powia-
towy Zespół Edukacji oraz 
Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Poniżej przed-
stawiamy pełna ofertę lice-
ów, techników oraz szkół 
zawodowych. 

„Chopin”   przygotował 
klasy z rozszerzonymi przed-
miotami: język polski/angiel-
ski/niemiecki, język polski/
historia/wos, biologia/che-
mia, matematyka/geogra� a/
język angielski, matematyka/
� zyka/język angielski, mate-
matyka/� zyka/informatyka. 
Jest to łącznie sześć oddzia-
łów, w których naukę rozpo-
cząć może 180 osób. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
oferuje 30 miejsc w liceum 
z rozszerzonymi przed-
miotami, takimi jak bio-
logia, geogra� a, język an-
g ielsk i .    Zawód   zdobyć 
można w technikum w kla-
sach o następujących pro-
� lach: technik mechanik, 
technik budownictwa, tech-
nik logistyk, technik urzą-
dzeń dźwigowych, technik 
elektryk, technik informa-
tyk (łącznie 150 miejsc). W 
szkole powstaną też trzy 
klasy branżowe, w których 
można się kształcić w zawo-
dach: mechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz 
samochodowy, fryzjer, kra-
wiec, elektromechanik po-
jazdów   samochodowych, 
elektryk, monter zabudo-
wy i robót wykończenio-
wych w budownictwie, cu-
kiernik, piekarz, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, 
stolarz,   murarz-tynkarz, 
monter konstrukcji budow-
lanych, lakiernik samocho-
dowy, blacharz, elektrome-
chanik, betoniarz-zbrojarz, 
zegarmistrz, złotnik-jubi-
ler, elektronik, mechanik 
motocyklowy, magazynier-

-logistyk, dekarz, ślusarz, 
mechanik monter maszyn 
i urządzeń, operator urzą-
dzeń przemysłu chemicz-
nego. W szkole zawodowej 
czeka 90 miejsc. 

W Zespole Szkół Rol-
nicze Centrum Kształce-
nia Ustawicznego naukę 
może rozpocząć 30 liceali-
stów. Będą uczyć się oni w 
klasie z rozszerzonym języ-
kiem angielskim, biologią 
oraz chemią. „Ogrodnik” 
posiada także ofertę techni-
kum w zawodach: technik 
żywienia i usług gastrono-
micznych, technik gra� ki i 
poligra� i cyfrowej, technik 
eksploatacji portów i termi-
nali, technik geodeta, tech-
nik ogrodnik (120 miejsc). 
W szkole ruszą również kla-
sy szkoły branżowej: wielo-
zawodowa oraz kształcące 
piekarzy, operatorów ma-
szyn leśnych, cukierników, 
fotografów, drukarzy o� se-
towych, operatorów proce-
sów introligatorskich. 

W „Iwaszkiewiczu” po-
wstaną trzy klasy licealne 
dla 60 uczniów. Pierwsza 
z nich będzie miała roz-

szerzony język obcy, ma-
tematykę i geogra� ę. Dru-
ga - język obcy, geogra� ę 
oraz wos, trzecia - język 
obcy, historię i wos. Ostat-
nia z wymienionych będzie 
klasą służb mundurowych. 
Dziewięćdziesięciu absol-
wentów może podjąć na-
ukę w chodakowskim tech-
nikum w specjalnościach: 
technik ekonomista, tech-
nik rachunkowości, technik 
żywienia i usług gastrono-
micznych, technik hotelar-
stwa, technik reklamy, tech-
nik handlowiec. 

Ostatnia oferta dotyczy 
Zespołu Szkół im. Pryma-
sa Tysiąclecia Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Te-
resinie. Technik logistyk, 
technik mechanik, tech-
nik mechanizacji rolnic-
twa i agrotroniki, technik 
mechanik lotniczy, technik 
elektroenergetyk transpor-
tu szynowego - to propozy-
cja technikum, w którym 
czeka łącznie 75 miejsc. Na-
tomiast w szkole branżowej 
może się uczyć 30 osób na 
kierunku kierowca mecha-
nik oraz ślusarz. 

Co po ósmej klasie?
Po maturzystach na tapet bierzemy ośmioklasistów, którzy egzamin podsumowujący 
podstawówkę pisali w dniach 16-18 czerwca. W Sochaczewie mamy 316 absolwentów, 
z których 312 przystąpiło do sprawdzianu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. 
Prześledziliśmy przygotowaną dla nich ofertę szkół średnich.

Z inicjatywy ministra Macie-
ja Małeckiego na placu Ko-
ściuszki odbyło się spotkanie, 
w czasie którego powołano 
Społeczny Komitet Poparcia 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
i przypomniano najważniej-
sze inwestycje oraz projekty 
przeprowadzone przez lokal-
ne społeczności przy udziale 
środków centralnych. 

O dobrej współpracy z rządem, 
środkach płynących do ma-
łych ojczyzn na drogi czy pro-
gramy społeczne, o poparciu 
urzędującego prezydenta dla 
samorządowych inicjatyw mó-
wili m.in. starosta, burmistrz 
Sochaczewa, a także wójtowie 
gmin Iłów, Rybno, Brochów i 
Młodzieszyn. Piotr Osiecki za-
znaczał, jak ważna jest troska 
o rodzinę, o jej pomyślny roz-
wój i codzienny byt. Z kolei Jo-
lanta Gonta przypomniała, że 
w ostatnich kilku latach dzię-
ki współpracy państwa z sa-
morządami możliwe stało się 
przeprowadzanie inwestycji, 
które służą mieszkańcom, tym 
najmłodszym i starszym – bu-
dowano boiska, infrastruktu-
rę drogową, rewitalizowano 
tereny zielone, parki, szerokie-
go wsparcia udzielono ochot-
niczym strażom pożarnym. 
Dzięki zgodnej współpracy rzą-
du i prezydenta do naszego po-
wiatu tra� ło ponad 200 mln 
wsparcia z Funduszu Dróg Sa-

morządowych, na odwiert geo-
termalny, budowę stadionu, 
nowej komendy policji, rozbu-
dowę komendy straży pożar-
nej. Starosta przypomniała, że 
urzędujący prezydent jest blisko 
samorządów – tym bardziej, że 
sam wywodzi się z samorządu, 
będąc radnym Krakowa.

Wójtowie Iłowa Jan Kra-
śniewski i Młodzieszyna Mo-
nika Pietrzyk przypomnieli, 
że dzięki dotacjom od władz 
centralnych możliwa sta-
ła się budowa hali sportowej 
w Brzozowie i stadionu lek-
koatletycznego w Młodzie-
szynie. Z kolei wójt Rybna 
Damian Jaworski wyliczył 
najważniejsze projekty dro-
gowe zrealizowane dzięki 
Funduszowi Dróg Samorzą-
dowych. Podsumowując spo-
tkanie minister Małecki oce-
nił, że było to możliwe dzięki 
zgodnej polityce rządu i pre-
zydenta, która ukierunkowa-
na jest na zrównoważony roz-
wój naszych małych ojczyzn. 

Na koniec przewodniczą-
cy rady miasta Sylwester Kacz-
marek zadał głównemu kon-
kurentowi A. Dudy w walce o 
fotel prezydenta pięć pytań: czy 
podpisałby ustawę likwidują-
cą 500+, podwyższającą wiek 
emerytalny, zgodę na relokację 
imigrantów, dał prawo do mał-
żeństw i adopcji dzieci parom 
homoseksualne i czy zastąpiłby 
złotówkę walutą euro. (d)

Miliony rządowego 
wsparcia dla gmin

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE
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ZA BARIERĄ PRAWA

Sebastian Stępień

Pierwsza z zaginionych wyma-
ga stałej opieki rodziny. Mimo 
to wyszła z domu nie informu-
jąc o tym domowników. Ci, 
kiedy zauważyli nieobecność 
seniorki, rozpoczęli poszuki-
wania na własną rękę. Nie przy-
niosły one jednak rezultatu i w 
akcję musiała włączyć się poli-
cja.

Ponieważ liczyła się każ-
da minuta, komendant ogłosił 
alarm dla policjantów. W tym 
czasie sochaczewianki szuka-
li wszyscy funkcjonariusze bę-
dący w służbie i przewodnik z 
psem tropiącym z Komendy 
Miejskiej Policji w Płocku. Na 
stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Sochacze-
wie, na jej portalu społeczno-
ściowym a także w lokalnych 
mediach pojawił się komunikat 
informujący o poszukiwaniach 
starszej kobiety. Niezwykle po-
mocny w odnalezieniu seniorki 
okazał się 11-letni Antek z So-
chaczewa.

- Policjanci ruchu drogowe-
go sprawdzali osiedle za szpi-
talem - relacjonuje o� cer pra-
sowy KPP w Sochaczewie mł. 
asp. Agnieszka Dzik. - Tam za-
uważyli kilku chłopców, któ-
rzy stali przy rowerach. Funk-
cjonariusze pokazali im zdjęcie 
zaginionej kobiety. Jeden z nich 
rozpoznał 70-latkę, pojechał 
z mundurowymi do miejsco-
wości Altanka i wskazał miej-
sce przy lesie, gdzie widział za-
ginioną kilkadziesiąt minut 
wcześniej. To zdecydowanie za-
węziło obszar poszukiwań.

Policja skierowała więk-
szość swoich sił w okolice miej-
sca wskazanego przez chłopca. 
Kobieta została odnaleziona po 
niespełna 40 minutach. Oka-
zało się, że od momentu kiedy 
została zauważona przez Ant-
ka przeszła jeszcze 2 kilometry. 
70-latka została przewieziona 
do sochaczewskiej komendy i 
przekazana pod opiekę rodziny.

- Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do 11-letniego 
Antka z Sochaczewa, który wy-
kazał się wyjątkową umiejętno-
ścią zapamiętywania szczegó-
łów i dzięki któremu udało się 
szybko odnaleźć zaginioną ko-
bietę - dodaje Agnieszka Dzik.

Trzy dni od tych wyda-
rzeń w sąsiadującej z Sochacze-
wem gminie Brochów, około 
godziny 17.00, 89-letnia kobie-
ta wyszła do lasu przylegające-
go do Puszczy Kampinoskiej. 
Po dłuższej nieobecności se-
niorki, zaniepokojona rodzina 
zawiadomiła KPP w Sochacze-

wie. Szef sochaczewskich po-
licjantów po raz kolejny ogło-
sił alarm dla mundurowych. 
W ciągu kilkunastu minut do 
jednostki przyjeżdżali kolej-
ni funkcjonariusze gotowi szu-
kać kobiety. W działaniach po-
szukiwawczych brał też udział 
przewodnik z psem tropiącym 
z Komendy Miejskiej Policji w 
Płocku, a także strażacy z KP 
PSP w Sochaczewie i druhowie 
OSP z gminy Brochów.

- Poszukiwania prowadzo-
ne w deszczową noc w lesie za-
wsze są trudne - mówi Agniesz-
ka Dzik. - Biorąc pod uwagę 
wiek kobiety wiadomo było, że 
liczy się każda minuta. Istniało 
też ryzyko, że zaginiona weszła 
do Puszczy Kampinoskiej.

89-latka pokonała o wła-
snych siłach kilkanaście kilo-
metrów. Z tego, jak przewod-
nika prowadził pies tropiący, 
wynikało, że kobieta długo klu-
czyła w lesie. W domu nie było 
jej około 9 godzin. Dopiero oko-

ło 2.00 w nocy policjanci zauwa-
żyli ją w Miszorach, jak szła w 
kierunku przeciwnym do miej-
sca zamieszkania. 

- Była przemoknięta od 
deszczu i niosła dwa wiaderka 
pełne szyszek. Bardzo ucieszyła 
się na widok funkcjonariuszy - 
relacjonuje Agnieszka Dzik.

Policjanci zawieźli ją do 
domu i wezwali karetkę pogo-
towia. Na szczęście nie wyma-
gała hospitalizacji i mogła zo-
stać pod opieką rodziny.

- Dziękujemy za pomoc 
wszystkim biorącym udział w 
odbywających się w ostatnim 
tygodniu poszukiwaniach - 
mówi Agnieszka Dzik. 

Policja apeluje, żeby, w gra-
nicach możliwości, wyposa-
żać starsze osoby w telefony ko-
mórkowe i przekonywać je do 
zabierania ich ze sobą. Taki tele-
fon nie tylko pozwoli na ewen-
tualny kontakt z zaginionym, 
ale również może pomóc w jego 
lokalizacji.

Tydzień zaginięć
Każdego roku w Polsce odnotowuje się dwadzieścia tysięcy zaginięć. Czterysta z tych osób nigdy nie udaje 
się odnaleźć. W minionym tygodniu sochaczewska policja dwa razy musiała zmierzyć się ze zorganizowaniem 
poszukiwań osoby zaginionej. 20 czerwca z domu oddaliła się mieszkająca w Sochaczewie 70-latka. 
Zaledwie trzy dni później, 23 czerwca, 89-letnia mieszkanka Kromnowa wyszła do lasu nazbierać szyszek 
i słuch po niej zaginął. Obie kobiety udało się odnaleźć przed upłynięciem doby od zaginięcia.

W sobotnią noc uszkodził 
lusterka w pięciu pojazdach 
zaparkowanych przy ul. 
Narutowicza i Batorego w 
Sochaczewie. W chwili za-
trzymania miał 1,7 promila 
alkoholu w organizmie. Usły-
szał już zarzut uszkodzenia 
mienia i przyznał się do po-
pełnionego przestępstwa. 

W nocy z piątku na sobotę 
21 czerwca, policjanci dostali 
zgłoszenie, że kilka osób idzie 
ulicą Narutowicza i niszczy 
lusterka w zaparkowanych 
pojazdach. Na miejsce na-
tychmiast ruszyli policjanci 
z referatu patrolowo - inter-
wencyjnego. Chwilę później 
zauważyli trzech mężczyzn, 

pasujących do opisu podane-
go przez zgłaszającego, które-
go lusterko w aucie również 
zostało uszkodzone.  

Mężczyźni to miesz-
kańcy Sochaczewa i Łodzi. 
Mają po 35 lat. Zostali za-
trzymani i osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. Policjanci 
ustalili, że sprawcą jest 35 - 

letni mieszkaniec Sochacze-
wa. Usłyszał zarzut uszko-
dzenia lusterek w pięciu 
samochodach zaparkowa-
nych przy ul. Narutowicza i 
ul. Batorego. Przyznał się do 
popełnionego przestępstwa. 
Grozi mu do 5 lat pozbawie-
nia wolności. 

mł. asp. A. Dzik

Wandal uszkadzał samochody

W sobotę 20 czerwca na 
drogach powiatu socha-
czewskiego mogło dojść do 
sytuacji niecodziennej. Ze 
wstępnych ustaleń poli-
cji wynikało, że samochód 
marki Audi prowadził się 
sam, wioząc dwójkę pija-
nych pasażerów. Być może 
właśnie dlatego znalazł się 
w rowie.

W sobotnie popołudnie 
nasi policjanci otrzymali 
zgłoszenie o audi, które wje-
chało do rowu. Na miejscu 
okazało się, że w znajdują-
cym się poza jezdnią samo-
chodzie przebywa dwóch 
pijanych mężczyzn. Bada-
nie alkomatem wykazało, 
że każdy z nich ma około 3 
promili alkoholu we krwi. 
Żaden z mężczyzn nie przy-
znał się, że kierował samo-
chodem. Na pytanie, jak w 
takim razie auto znalazło 
się w rowie, nie potra� li od-
powiedzieć. Obydwaj zosta-
li zatrzymani i osadzeni w 
policyjnym areszcie.

Okazuje się jednak, że 
na sochaczewskie ulice nie 
tra� ły jeszcze autonomicz-

ne samochody. W toku dal-
szych czynności policji uda-
ło się ustalić, że kierowcą 
audi był starszy z zatrzyma-
nych mężczyzn. 

- 39-latek w przeszło-
ści był już karany za po-
dobne przestępstwo i miał 
orzeczony sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów - 
mówi o� cer prasowy KPP 
w Sochaczewie mł. asp. 
Agnieszka Dzik. - Policjan-
ci przedstawili mu zarzut 
kierowania pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości w czasie 
obowiązującego go sądowe-
go zakazu. 

22 czerwca podejrzany 
przyznał się do popełnione-
go przestępstwa. Teraz gro-
zi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

(seb)

Objęta izolacją domową na 
terenie Sochaczewa obywa-
telka Ukrainy otrzymała w 
niedzielę 14 czerwca infor-
mację o pozytywnym wyni-
ku testu na obecność SARS-
-CoV-2. Mimo świadomości, 
że jest zakażona, wyszła na 
zakupy do sklepu.

- We wtorek 16 czerwca zo-
staliśmy powiadomieni, że 
32–letnia obywatelka Ukra-
iny, u której potwierdzono 
zakażenie koronawirusem, 
wyszła z domu na zakupy. 
Funkcjonariusze, ubrani w 
specjalne kombinezony, po-
jechali do domu, w którym 
mieszkała. Kobieta zosta-
ła zatrzymana. Przyznała 
się do złamania przepisów i 
opuszczenia miejsca izolacji 
– relacjonuje o� cer prasowy 
KPP w Sochaczewie mł. asp. 
Agnieszka Dzik.

Jak dowiedzieliśmy się 
nieo� cjalnie, kobieta zrobi-
ła zakupy w małym sklepie 

sieciowym. Sytuacja taka 
miała miejsce tylko raz. 
Wspomniany sklep został 
poddany dokładnemu od-
każaniu i nie stanowi już za-
grożenia.

Dzień później prokura-
tor Prokuratury Rejonowej 
w Sochaczewie przedstawił 
Ukraince zarzut z art. 165 
KK, sprowadzenia niebez-
pieczeństwa dla wielu osób 
poprzez umyślne zagroże-
nie epidemiologiczne. Grozi 
za to do 8 lat więzienia. Jeśli 
swoimi działaniami kobie-
ta spowoduje czyjąś śmierć, 
zagrożenie karą wzrośnie 
do 12 lat. 

Podczas przesłuchania 
podejrzana przyznała, że w 
drodze do sklepu nie miała 
zasłoniętych ust i nosa. Nie 
korzystała też z rękawiczek. 
W sklepie zapłaciła gotów-
ką. Została skierowana na 
izolację w innym mieście 
niż Sochaczew.  

(seb)

Na zakupy 
z koronawirusem

Auto bez kierowcy

Policja przez wiele godzin przeszukiwała otulinę puszczy Kampinoskiej w poszukiwaniu 89-latki
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Zmiany w świadczeniach
dla rodzin z dziećmi

ROZMAITOŚCI

Jakie wspomnienia wywio-
zła pani z Sochaczewa?
Z wielkim sentymentem za-
wsze będę wspominać szko-
łę muzyczną. Nauka w niej 
miała ogromny wpływ na to 
co robię teraz, także na tym 
trudnym rynku, jakim jest 
profesjonalna fotogra� a. Cho-
dzi mi tutaj zarówno o poziom 
wychowania artystycznego, 
jak i wpojenie samodyscypli-
ny i systematyczności pracy. 
Do dziś utrzymuję dobry kon-
takt z moją nauczycielką gry 
na skrzypcach, panią profesor 
Maritą Uhlig, którą staram się 
odwiedzać, gdy tylko jestem w 
Sochaczewie. Choć dużo po-
dróżuję i nie mogę przez to za-
angażować się w grę w jakiejś 
orkiestrze czy większej gru-
pie, to indywidualnie gram do 
dziś. Instrument towarzyszył 
mi we wszystkich krajach, w 
których mieszkałam.

Często przyjeżdża pani 
w odwiedziny do rodziny 
czy starych znajomych?
Do Polski staram się przyjeż-
dżać najczęściej jak mogę. By-
łam akurat w odwiedzinach u 
rodziny, gdy 11 marca zapadła 
decyzja o zamknięciu szkół. 
Kilka dni później postanowio-
no zamknąć granice. Miałam 
ogromne szczęście. Intuicja 
mnie nie zawiodła. Wiedzia-
łam, że jeśli nie wyjadę te-
raz, to będą miała przez dłu-
gi czas problem z powrotem 
do Francji. Wsiadłam na po-
kład przedostatniego samolo-
tu z Warszawy do Paryża przed 
zawieszeniem połączeń lotni-
czych. 

Czyli cały okres pandemii 
spędziła pani w Paryżu?
Ograniczenia we Francji 
wprowadzono 17 marca. 
Nie wywołało to jakieś spo-
łecznej paniki. Mam wraże-
nie, że ludzie byli przygoto-
wani na to, co ma nastąpić. 
Z drugiej strony na począt-
ku wyglądało to dość apo-
kaliptycznie. Ulice opu-
stoszały, życie w Paryżu 

zamarło. Władze nakazały 
mieszkańcom, by pozostali 
w domach. 

Czy ta sytuacja wpłynęła 
na pani obowiązki zawo-
dowe?
Wpłynęła, lecz na szczęście nie 
aż tak bardzo. Praktycznie 90 
procent swojej pracy wykonu-
ję zdalnie, w domu przy kom-
puterze. Siłą rzeczy, ze względu 
na wprowadzony zakaz prze-
mieszczania się, musiałam zre-
zygnować z kilku sesji zdję-
ciowych. Przed wybuchem 
pandemii w zasadzie wyglądało 
to tak, że dwa tygodnie byłam 
gdzieś na wyjeździe, po czym 
na kolejne kilkanaście dni wra-
całam do Paryża. 

Najbardziej restrykcyj-
nym ograniczeniem we 
Francji między 17 marca 
i 11 maja był chyba wła-
śnie zakaz przemieszcza-
nia się?
Na początku można było się 
przemieszczać jedynie między 
domem, miejscem pracy, skle-
pami. Można było też iść na 
wizytę u lekarza. Wprowadzo-
no obowiązek posiadania do-
kumentu poświadczającego, 
w jakim celu i gdzie się udaje-
my. Po jakimś czasie wprowa-
dzono także możliwość upra-
wiania aktywności � zycznej 
na powietrzu, ale też w bardzo 

ograniczonym zakresie: albo 
przed 10.00 rano, albo po 19.00 
i to maksymalnie w odległości 
kilometra - dwóch od domu. 
W dzielnicy, gdzie mieszkam, 
ludzie raczej przestrzegali za-
sad kwarantanny. Nie zauwa-
żyłam, żeby policjanci jakoś 
skrzętnie wszystkich kontrolo-
wali. Jednak jak pokazują dane, 
wystawiono wiele mandatów 
w wysokości 135 euro za prze-
mieszczanie się bez wyraźnej 
konieczności. 

Tak dużo ludzi łamało te 
narzucone zasady?
Francuzi są mało zdyscypli-
nowanym narodem; to u nich 
kwestia kulturowa. W społe-
czeństwie panuje przeświad-
czenie „c’est la vie”. Jak wiemy, 
to ludzie, którzy potra� ą wal-
czyć o swoje, strajkować, bar-
dzo ostentacyjnie reagują na 
wszelkie próby narzucania im 
przez władze ograniczeń swo-
body i wolności osobistej. Gdy 
tylko rozpoczęło się luzowa-
nie obostrzeń, Francuzi bardzo 
szybko zaczęli to wykorzysty-
wać. Przykładowo, część par-
ków i terenów zielonych została 
ogrodzona barierkami, lecz po 
pewnym czasie ludzie zaczęli to 
zwyczajnie ignorować i organi-
zować sobie pikniki. Zapewne 
jest to jedna z przyczyn tak du-
żej liczby zachorowań w liczą-
cej 67 mln mieszkańców Fran-

cji (blisko 150 tys. zakażeń i 30 
tys. zgonów - przyp. red.). 

Od 11 maja zniesiono 
część obostrzeń. Czy ży-
cie wraca do normalno-
ści?
Dało się to zauważyć. Przykła-
dowo moi sąsiedzi już 11 maja 
zorganizowali u siebie w miesz-
kaniu całkiem sporą imprezę, 
na którą zaprosili znajomych.

Jednym z wiodących te-
matów w Polsce w ostat-
nich tygodniach były wy-
bory prezydenckie. Dwa 
dni przed „zamrożeniem” 
Francji (15 marca) odbyła 
się tam pierwsza tura wy-
borów samorządowych. 
Wstępny termin drugiej 
tury do 28 czerwca. Ja-
kie emocje panują wokół 
tego tematu?
28 czerwca to dopiero wstępny 
termin. Raczej nikt szczególnie 
nie przywiązuje się do tej daty. 
Temat wyborów w społeczeń-
stwie jest raczej drugorzędny. 
Francja w ostatnich tygodniach 
skupia się głównie na walce z ko-
ronawirusem. To jest zdecydo-
wanym priorytetem. Nie widzę 
na ulicach jakiegoś wysypu mate-
riałów wyborczych, typu plakaty, 
banery, walka polityczna została 
odstawiona na drugi plan. 

Rozmawiał 
Maciej Frankowski

Francuskie c’est la vie
Uczyła się i dorastała w Sochaczewie, mieszkała w kilku państwach: 
Izraelu, Rosji, Niemczech; blisko trzy lata spędziła we Francji. 
Od 2016 roku zawodowo zajmuje się fotografi ą, głównie modową 
i artystyczną. Jej zdjęcia można znaleźć w międzynarodowych 
magazynach, głównie z modą męską. O tym, jak wygląda pandemia 
koronawirusa w Paryżu, rozmawiamy z Awą Fijołek.

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych 
za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, obniżenie wynagrodzenia 
z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospo-
darczej - stanowi utratę dochodu i jest uwzględnione 
przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres 
zasiłkowy od 1 listopada 2019 r. do 30 września 2021 r.

Ważne zmiany dla osób ubiegających się o prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
świadczeniowy 2020/2021 (tj. na okres od 1 paździer-
nika 2020 r. do 30 września 2021 r.)

Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 900 zł. W przypadku gdy dochód przekracza 
900 zł, to świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą, o którą 
został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie. Minimalna wysokość świadczenia do 
wypłaty nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 
składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Sochaczewie Al. 600 – lecia 90 w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki od 9.00 do 14.00, a w czwartki od 9.00 do 
16.00. Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane od 
1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną od 1 lipca 2020 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres, 
która złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 1 do 31 sierpnia - wypłata świadczeń za paździer-
nik nastąpi do 31 października br. 
- od 1 do 30 września - wypłata świadczeń nastąpi 
do 30 listopada br.
- od 1  do 31 października - wypłata świadczeń nastąpi 
do 31 grudnia br.
- od 1 do 30 listopada - wypłata świadczeń nastąpi 
do 31 stycznia 2021 r.

Nowe okresy świadczeniowe
Wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o ustalenie 
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy 
okres zasiłkowy 2020/2021 składa się w MOPS przy 
al. 600–lecia 90 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 
9.00 do 14.00, a w czwartki od 9.00 do 16.00.
Papierowe wnioski na nowy okres zasiłkowy będą 
przyjmowane od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną ? od 1 lipca br.

Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres, która złoży wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie:
- do 31 sierpnia - wypłata przysługujących świadczeń 
nastąpi do 30 listopada br.
- między 1 września a 31 października - wypłata świad-
czeń nastąpi do 31 grudnia br.
- między 1 listopada a 31 grudnia - wypłata świadczeń 
nastąpi do końca lutego 2021 roku.
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BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr V/15/11 z dnia 04.02.2011r.

Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza (brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 169/1 PL1O/00018099/3 W dziale III KW – służebność 
przesyłu na rzecz ZWiK

1,5512 ul. Gawłowska, obręb Karwowo Działka niezabudowana Brak planu 2 000,00zł 10 000,00zł 200 000,00zł

Przetarg odbędzie się 23.07.2020 r. o godz. 10.00 (sala konferencyjna, I piętro ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 
20.07.2020 r. na konto sum depozytowych Gminy Miasta Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi 
gdy osoba, która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, 
o których informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Gmina Miasta Sochaczew nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie.

 Burmistrz Miasta Sochaczew

OGŁOSZENIE

Jolanta Sosnowska

Na apel biblioteki odpowiedzie-
li uczniowie z dziesięciu szkół z: 
Erminowa, Iłowa, Kozłowa Szla-
checkiego, Mokasu, Nowej Su-
chej, Sochaczewa i Śladowa. 
Najwięcej książek wpłynęło ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi im. Ja-
nusza Korczaka w Sochaczewie i 
Szkoły Podstawowej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. 

- Temat zdecydowanie po-
budził wyobraźnię młodych 
twórców, bowiem powstały cie-
kawe historie skrywane w, pod 
lub wokół ruin sochaczewskie-
go zamku. Niektóre prace do-
tyczyły czasów świetności bu-
dowli, inne stanu obecnego. 
Dowiadujemy się z nich o ta-
jemnych podziemnych przej-
ściach, korytarzach, komna-
tach. Jeden z tuneli zaprowadził 
bohaterów aż do odległego 
Czerwińska. Odkrywano ta-
jemnice, skarby, kosztowności, 
biżuterię, miecz. Zamek koja-
rzył się ze smokami i wysoki-
mi wieżami z uwięzionymi w 
nich niewiastami. Pojawiały 
się księżniczki, duchy, a nawet 
bazyliszek. Na zamku rozgry-
wano turnieje rycerskie, po-
znaliśmy też prawdę o księciu 
Konradzie Mazowieckim, były 
wątki kryminalne i miłosne - 
opowiada Elżbieta Szczypiń-
ska, kierownik biblioteki. 

Z kolei zasiadająca w jury 
Barbara Jachimowicz odniosła 
się do strony gra� cznej i edy-
torskiej. Jej zdaniem powstały 
małe dzieła z wykorzystaniem 
różnorodnych technik plastycz-

nych, ze świetnym spojrzeniem, 
oryginalnymi motywami.

- Mam nadzieję, że konkurs 
odkrył pasje i zachęcił mło-
dzież do samodzielnej twórczo-
ści literackiej. Ukazał też w no-
wym, ciekawym świetle ruiny 
zamku książąt mazowieckich 
w Sochaczewie.  Obok rozwi-
jania kultury czytelniczej i wy-
obraźni, zainteresowania histo-
rią Sochaczewa, ważne jest dla 
nas kształtowanie postaw pa-
triotycznych - dodaje Elżbieta 
Szczypińska. 

Nagrody w konkursie 
ufundowały władze Sochacze-
wa i Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. KEN w War-
szawie. Patronat honorowy ob-
jął burmistrz miasta i Stowarzy-
szenie „Nasz Zamek”. Opiekę 
medialną sprawował dwutygo-
dnik „Ziemia Sochaczewska” 
oraz Radio Sochaczew.

Z uwagi na pandemię, nie 
było uroczystej gali, której mia-
ło towarzyszyć spotkanie au-
torskie z Michałem Gołkow-
skim. Młodzież indywidualnie 
odbierała upominki i dyplo-
my. Jak nam powiedziała Elż-
bieta Szczypińska, sochaczew-
ski pisarz z ochotą przystał na 
propozycję nagrania � lmiku, w 
którym do młodych twórców 
skierował wiele cennych rad. 
Materiał pt. „Michał Gołkowski 
i jego wirtualna lekcja o pisaniu 
książek” pojawił się na biblio-
tecznym Facebooku w Tygo-
dniu Bibliotek. Można znaleźć 
go także na kanale YouTube. 

Młodych twórców zachę-
camy do obejrzenia � lmu a 
wszystkich do zapoznania się z 
powstałymi w ramach konkur-
su książkami. Są one dostępne 
w bibliotece pedagogicznej w 
godzinach pracy placówki.

Wydali własne książki
„Włącz wyobraźnię. Jakie tajemnice kryją ruiny sochaczewskiego zamku?” Taki tytuł nosił ogłoszony 
po raz 16. przez bibliotekę pedagogiczną w Sochaczewie konkurs „Wydajemy własną książkę”. 
Mimo pandemii propozycja spotkała się z dużym odzewem. Laureaci odebrali już nagrody.

Laureaci 16 konkursu „Wydajemy własną książkę”
Szkoły podstawowe - klasy 1-4
1. miejsce Iwo Tereszkiewicz - SP Mokas, 
„Kosmomineralog na tropie zagadki 
sochaczewskiego zamku”
2. Dominika Gomoliszek - SP Iłów, 
„O Kajtku, co smoka zwyciężył”
Maja Skrobosz - SP Iłów, „Groźny smok 
w Sochaczewie”
3. miejsca nie przyznano
Wyróżnienia: 
Maja Kubiszewska - SP nr 1 Socha-
czew, „Tajemnica Zamku”, Filip Jarosz 
- SP Nowa Sucha, „Filip i wielki skarb z 
sochaczewskiego zamku”, Adam Szy-
mański - SP Śladów, „Turniej rycerski na 
sochaczewskim zamku”

Szkoły podstawowe - klasy 5-8
1. Ida Tereszkiewicz - SP Mokas, „Trzy 
tajemnice sochaczewskiego zamku”
2. Lena Figut - SP nr 4 Sochaczew, „Kie-
dy byłam Różą. O pewnej szpilce spod 
ruin zamku”

Agata Bylicka - SP nr 6 Sochaczew, 
„W objęciach wiatru”
Emma Kovkasyan - SP nr 6 Sochaczew, 
„Tajemnica zamkowych drzwi”
3. Krystian Szewczyk - SP Iłów, „Historia, 
w którą nikt nie uwierzył...”
Justyna Stępińska - SP nr 6 Sochaczew, 
„Inicjały na zamkowej cegle”
Wyróżnienia:
Anna Bechcicka - SP nr 4, „Sochaczew 
Miasto Miłości”, Piotr Radomski - ZS 
Erminów, „Przygoda na ruinach Zamku”, 
Małgorzata Feliniak - SP Iłów, „Gdyby 
cofnąć czas...”, Karol Krzemiński - SP 
Iłów, „Królewski miecz”, Anna Sałacińska 
- SP Iłów, „Agata i tajemnica zamku w 
Sochaczewie”

Szkoła ponadpodstawowa
Przyznano tylko 1. miejsce - Karolina 
Zatorska - ZS RCKU Sochaczew, „Zam-
kowe widmo” 
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Za kilka dni, po blisko trzymiesięcznej 
przerwie, związanej z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 

przywrócona zostanie działalność kina 
„Mazowsze”. O zasadach bezpieczeństwa 

i warunkach na jakich będzie ono funkcjonowało, 
opowiada właściciel Zbigniew Magdziarz.

Jakie zabezpieczenia zo-
stały wprowadzone, by 
widzowie mogli czuć się 
w kinie bezpiecznie?
Reżim sanitarny dotyczył bę-
dzie nie tylko pracowników 
kina, ale przede wszystkim 
odwiedzających nas widzów. 
Widownia została ograni-
czona do połowy sali. Wi-
dzowie będą zajmować co 
drugie wyznaczone miejsce. 
Nie dotyczy to osób uczest-
niczących w pokazie z dziec-
kiem poniżej 13. roku ży-
cia, z osobą z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, oso-
bą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności, oso-
bą z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego 
lub osobą, która ze względu 
na stan zdrowia nie może po-
ruszać się samodzielnie; osób 
wspólnie zamieszkujących 
lub pozostających we wspól-
nym gospodarstwie domo-
wym. Wszyscy muszą mieć 
zasłonięte usta i nos. W ki-
nie należy poruszać się wy-
tyczonymi trasami, z za-
chowaniem dwumetrowych 
odstępów. W kilku miej-
scach są ustawione pojemni-
ki ze spryskiwaczami do de-
zynfekcji rąk. Cała lista zasad 
bezpieczeństwa jest wywie-
szona na tablicy ogłoszeń w 
budynku kina.

Jakie fi lmy, i kiedy, so-
chaczewianie będą mogli 
obejrzeć w pierwszej ko-
lejności?

Zaczniemy od powtórzenia � l-
mu dla najmłodszych pt. ”Na-
przód” oraz pokazanego po raz 
pierwszy w naszym kinie � lmu 
„Sala samobójców. Hejter”. Po-
każemy również premierowo 
romans produkcji amerykań-
skiej „Coś się kończy, coś za-
czyna”. W dalszej części lipca 
zapraszam na pokazy premie-
rowe dwóch produkcji: „Na to-
pie” (od 10 lipca) i � lmu „Mu-
lan” skierowanego nie tylko dla 
najmłodszych (od 24 lipca). 

Dzieci i młodzież z pew-
nością liczą na popcorn i 
napoje, które dotychczas 
można było kupić przed 
seansem. Czy teraz rów-
nież będzie to możliwe?
Bar kinowy będzie oferował 
napoje w butelkach oraz trady-
cyjny popkorn i nachosy zgod-
nie z obowiązującym reżi-
mem sanitarnym. Zapraszam 
wszystkich naszych wiernych 
widzów do odwiedzenia kina 
„Mazowsze”. U nas zawsze 
możecie czuć się bezpiecznie, 
zarówno w okresie przed epi-
demią , jak i teraz. Bilety moż-
na kupować on-line poprzez 
stronę: kinomaszowsze.pl

Na komunikat Wojewody 
Mazowieckiego o zawieszeniu 
działalności instytucji kultury 
w związku z epidemią wirusa 
SARS-CoV-2, dyrektor Socha-
czewskiego Centrum Kultury 
Artur Komorowski zareago-
wał błyskawicznie. Nie można 
było zostawić kilkuset pod-
opiecznych oraz kilkutysięcz-
nej widowni w próżni. Z my-
ślą o nich, trzy miesiące temu 
zapadła decyzja o założeniu 
witryny kulturalno-społecz-
nościowej „e-SCK” na Face-
booku, która aktywna była do 
ostatniego dnia sezonu arty-
stycznego.

Sochaczewskie Centrum 
Kultury postawiło sobie wy-
soko poprzeczkę. Przenie-
sienie dotychczasowej pra-
cy instytucji do wirtualnego 
świata było dużym wyzwa-
niem dla całego zespołu. Sta-
rano się zaspokoić zapotrze-
bowanie na sztukę i kulturę 
odbiorców w każdym wieku.

„e-SCK” to miejsce, w 
którym każdy mógł znaleźć 
interesujące informacje ze 
świata sztuki, kultury oraz-
ciekawe wyzwania dla całej 
rodziny. Biorący udział w 
konkursach nagradzani byli 
certy� katami. Dużą popu-
larnością cieszyły się propo-
nowane przez instruktorów 
zadania teatralne, plastycz-
ne, taneczne i wokalne. 
Część zajęć odbywała się 
w formie warsztatów pro-
wadzonych metodą on-li-
ne. Darmowe warsztaty ar-
tystyczne, prowadzone były 
od pierwszego dnia zawie-
szenia działalności stacjo-
naranej SCK. Efekty pracy 
uczestników w formie � l-

mów, prezentacji, zdjęć czy 
obrazów, oglądało każdego 
tygodnia ponad 2000 osób.

Powstało także kilka cy-
klicznych projektów. Raz w 
tygodniu odbywały się wy-
stawy w Galerii „e-ZeDeK”, 
czyli multimedialne prezen-
tacje twórczości sochaczew-
skich artystów, m.in. Moniki 
Boruty-Sałacińskiej, Gami-
da Ibadullayeva czy Zdzisła-
wa Chlebowskiego. W tej sa-
mej formie pokazana została 
największa na naszym tere-
nie wystawa zbiorowa - „Ma-
lujące Ewy”. Według danych 
SCK, prezentacje te miały ok. 
3,5 tys. wyświetleń

W wirtualnym świecie 
znalazł swoje miejsce rów-
nież Klub Kontrast. Dwa 
razy w miesiącu prezento-
wane były koncerty w kon-
wencji post live. Można było 
posłuchać głównie jazzu w 
wykonaniu takich zespołów 
jak: Moonrivers czy Łęczyc-
ki Jazz Trio, ale pojawiły się 
też mocniejsze brzmienia, 
które zaserwował m.in. ze-
spół Graphotype. Z kolei w 
ramach cyklu „Muzycznych 

wspomnień czar” przypo-
minane były koncerty, któ-
re odbywały się na klubowej 
scenie w minionych latach.

Pamiętano również o 
sympatykach sochaczew-
skiej orkiestry kameralnej 
Camerata Mazovia. Z myślą 
o nich, w ramach akcji „Nie-
dziela z Cameratą” przypo-
minane były fragmenty po-
pularnych koncertów.

W wersji on-line zapre-
zentowane zostało jedno z 
największych przedsięwzięć 
SCK zrealizowane w 2018 r. 
– musical „Niepodległa - I 
iskra tylko”, które w dniu in-
ternetowej premiery dotarło 
do 3,5 tys. internautów.

Na pro� lu „e-SCK” rów-
nież dzieci miały swoją prze-
strzeń. Pojawił się „Domowy 
teatrzyk z panem Frankiem”, 
a „Hela czytelniczka” przed-
stawiała własne interpreta-
cje znanych bajek. W ramach 
społecznej akcji „e-SCK czyta 
dzieciom”, najmłodsi poznali 
przygody „Mikołajka”. Czyta-
li je nie tylko pracownicy SCK, 
ale również osoby zaprzyjaź-
nione z placówką.

Z myślą o nieco star-
szych miłośnikach czytania, 
powstał e-book „Pamiętnik 
mamy Jagi”. Co ciekawe, 
treść minipowieści była w 
pewnym stopniu kształto-
wana przez czytelnika, gdyż 
to on mógł sugerować, co 
mogłoby się znaleźć w ko-
lejnych częściach.

Nie zapomniano rów-
nież o seniorach, udo-
stępniano im treści kultu-
ry, proponowano wspólną 
gimnastykę w rytm muzyki. 
Powstało też autorskie słu-
chowisko „Między nami… 
pokoleniami” w wykona-
niu Jolanty Kawczyńskiej i 
Anny Wolińskiej, ze scena-
riuszem opartym na poezji 
śpiewanej.

Warto podkreślić, że to 
tylko część działalności SCK, 
która pokazana została w sie-
ci. Na czas wakacji publikacja 
nowych treści zostaje wstrzy-
mana. Przypominane będą 
natomiast prezentacje, które 
cieszyły się największą popu-
larnością.

Anna Wolińska
Iza Strzelecka
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W turnieju wystąpiły drużyny: 
Skra Warszawa, MasterPharm 
Rugby Łódź i gospodarze im-
prezy RC Orkan Sochaczew. 
Rozegrano trzy spotkania 
(2x20 minut). Ze względu na 
obostrzenia sanitarne zawo-
dy odbyły się bez udziału pu-
bliczności. Ich transmisje moż-
na było natomiast śledzić w 
transmisji na żywo na kanale 
„Ekstraliga Rugby” w portalu 
YouTube.

Sochaczewska drużyna 
wystąpiła w mocno osłabio-
nym składzie - bez zagranicz-
nych zawodników, bez wzmoc-
nień z drużyny juniorów, która 
następnego dnia walczyła w � -
nałowym turnieju mistrzostw 
Polski w „siódemkach”, bez 
podstawowego zawodnika gra-
jącego z pozycji łącznika ata-
ku - Michała Kępy. W barwach 
Orkana zagrało w sumie 19 za-
wodników, podczas gdy ekipy 
z Łodzi i Warszawy przyjecha-
ły do Chodakowa w szerokich 
30-osobowych składach.

Widać to było już w pierw-
szym spotkaniu. Po trzech 
przyłożeniach Skra prowadzi-
ła do przerwy z Orkanem 19:0. 
W drugiej połowie warsza-
wiacy podwyższyli przewagę i 

ostatecznie wygrali 31:0. Dru-
gi mecz był zdecydowanie bar-
dziej wyrównany. W 5. minu-
cie MasterPharm wyszedł na 
prowadzenie, a tuż przed za-
kończeniem pierwszej czę-

ści gry wyrównała Skra. De-
cydujące przyłożenie, dające 
zwycięstwo w całym turnieju, 
warszawiacy zdobyli w 31. mi-
nucie. A później... „niebo spa-
dło na głowy”.

Mecz Orkana z Łodzią roz-
począł się przy ulewnym desz-
czu. Padało przez całą pierwszą 
połowę. Po przerwie przejaśni-
ło się, lecz nie wpłynęło to na 
poprawę gry sochaczewskiej 
drużyny, która przegrała z wie-
lokrotnymi mistrzami Polski 
47:0. Niestety, rugbistom Orka-
na nie udało się zdobyć chociaż-
by honorowego przyłożenia, na 
co mieli szanse w końcówce 
meczu.

Puchar Piastów tra� ł do 
warszawskiej Skry. Organiza-
torzy turnieju przyznali rów-
nież nagrody indywidualne. 
Otrzymali je najlepsi zawodni-
cy z każdej drużyny: Siokivaha 
Taufu’i Halaifonua (Skra), Da-
wid Plichta (MastePharm), Mi-
chał Szwarc (Orkan).

RC Orkan zagrał w skła-
dzie: Michał Polakowski, Mi-
chał Gadomski, Tamir Allaf, 
Mateusz Panek, Emil Kowa-
lewski, Sebastian Misiak, An-
toni Gołębiewski, Jan Mro-
ziński, Adrian Pętlak, Tomasz 
Gasik, Krystian Mechecki, Mi-
chał Szwarc, Przemysław Dobi-
jański, Alan Dudkowski, Jakub 
Młyńczak, Przemysław Mo-
rawski, Daniel Niemyjski, Pa-
tryk Dębiński, Piotr Sieklicki.

W sobotę 27 czerwca ro-
zegrano w Łodzi � nałowy 
turniej Pucharu Polski Ka-
detów w Rugby 7. Socha-
czewscy rugbiści pewnie 
wygrali wszystkie spo-
tkania zapewniając sobie 
awans z pierwszej pozycji 
do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w sportach 
letnich. 

RC Orkan wystąpił w skła-
dzie: Antosz Soroczyński, 
Wiktor Łagowski, Marcel 
Barcewicz, Bartosz Kryś, 

Damian Rogowski, Seba-
stian Lewandowski, Bar-
tosz Dubielecki, Damian 
Pisarek, Kacper Sieczkow-
ski, Adam Lipczyński, Alan 
Wasilewski, Kajetan Szy-
dłowski.

Wyniki:
Orkan Sochaczew - Budowlani Lublin 36:0

Orkan Sochaczew - Skra Warszawa 38:0

Orkan Sochaczew - Juvenia Kraków 35:0

Orkan Sochaczew - Arka Gdynia 33:0

Finał
RC Orkan Sochaczew - Husar Bolesławiec 38:7

Drużyna juniorów zajęła 
piąte miejsce w drugim, i 
zarazem � nałowym, Tur-
nieju Mistrzostw Polski w 
Rugby7, rozegranym w nie-
dzielę 28 czerwca w Kra-
kowie. Przebieg turnieju 
relacjonuje trener ekipy 
Orkana – Jakub Seklecki. 

- W pierwszym meczu tra� -
liśmy na silną Pogoń Siedlce. 
Był to mecz od razu po wyj-
ściu z autobusu. Przeciwnik 
nie pozostawił złudzeń kto 
rządzi na Mazowszu w tym 

roku. Wysoka porażka pozba-
wiła nas szans na medal, ale 
zmotywowała do dobrej gry w 
pozostałych meczach. W ko-
lejnych spotkaniach wygrali-
śmy wysoko z Budowlanymi 
Lublin i nieznacznie (dwoma 
punktami) przegraliśmy z wi-
cemistrzami Polski - Budow-
lanymi Łódź. Pewne zwycię-
stwo z Ogniwem Sopot w 
ostatnim spotkaniu daje nam 
piąte miejsce w turnieju i piąte 
w klasy� kacji końcowej MPJ 
Rugby 7 – mówi trener Jakub 
Seklecki.

Do rozpoczęcia rozgrywek 
Płockiej Ligi Okręgowej pozo-
stał miesiąc. Piłkarze socha-
czewskiego Orkana prowadzą 
systematyczne przygotowa-
nia, grając w każdy weekend 
mecze sparingowe i póki co 
pozostają w nich niepokonani. 

Po dwóch test-meczach u siebie 
piłkarze Józefa Szajewskiego 
wybrali się tym razem na wy-
jazdy. W niedzielę 21 zagrali z 
ekipą Naprzód Brwinów. Kla-
sowo to równorzędny rywal, 
który po wywalczeniu awan-
su zagra w przyszłym sezonie 

w Warszawskiej Lidze Okrę-
gowej. Orkan był drużyna lep-
szą, która stworzyła więcej do-
godnych sytuacji strzeleckich. 
Najlepszy strzelec ekipy z War-
szawskiej, Cezary Czarnec-
ki, nie wykorzystał tym razem 
kilku „stuprocentowych” sy-
tuacji. Warto też podkreślić, że 
był to mecz „na wodzie”. Około 
20. minuty spotkania nad sta-
dionem nastąpiło oberwanie 
chmury. Deszcz lał już do koń-
ca meczu. Na boisku utworzy-
ły się kałuże w których stawała 
piłka co praktycznie uniemoż-
liwiało grę. Do przerwy był 

bezbramkowy remis. W dru-
giej połowie obu ekipom uda-
ło się strzelić po jednej bramce. 
Autorem gola dla Orkana był 
Adrian Rzeźniczek.

Więcej goli, bo w sumie aż 
10, padło w kolejnym sparin-
gu. W sobotę 27 czerwca Or-
kan zagrał z drużyną Olim-
pii Chąśno (Liga Okręgowa 
– Skierniewice). Po dwóch 
bramkach Czarka Czarneckie-
go i jednej Sebastiana Wójcika 
sochaczewianie prowadzili do 
przerwy 3:0. W drugiej poło-
wie gospodarze zaczęli odra-
biać straty. Tra� li, najpierw z 

rzutu karnego, a potem z gry 
bramkę kontaktową. Olimpii 
nie udało się jednak doprowa-
dzić do remisu. Po golach Ma-
teusza Kaczorowskiego i Ka-
mila Śmigla, Orkan ponownie 
wyszedł na bezpieczne prowa-
dzenie 5:2. Mimo to gospo-
darze nie odpuszczali. Jeszcze 
dwukrotnie znaleźli sposób na 
pokonanie Antoniego Gom-
zy, strzegącego bramki Orka-
na. Odpowiedział też Cezary 
Czarnecki, któremu udało się 
skompletować hat-tricka i osta-
tecznie spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem Orkana 6:4.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje o awan-
sie piłkarzy Bzury Chodaków do IV ligi Mazowieckiej. 
Podkreślmy jednak, że nie ma jeszcze oficjalnego po-
twierdzenia ze strony organizatora rozgrywek – Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej. Przypomnijmy, że bia-
ło-zieloni zajęli czwarte miejsce w rozgrywkach Płockiej 
Ligi Okręgowej w sezonie 2019/20. Premiowane awan-
sem są dwie najlepsze ekipy. Jednakże druga i trzecia 
drużyna – Skra Drobin i Orzeł Goleszyn – zrezygnowa-
ły z gry w wyższej klasie rozgrywkowej. Nowy sezon roz-
pocznie się 1 sierpnia.

Ulewny deszcz i grad bramek

Skra z pucharem Piastów
Trzy drużyny z centralnej Polski, które nie wzięły udziału w rozgrywkach Pucharu Ekstraligi, zagrały w 
towarzyskim Turnieju o Puchar Piastów. Zawody odbyły się w sobotę 27 czerwca na stadionie w Chodakowie.

Kadeci gromią rywali

Słaba gra juniorów

Bzura w IV lidze

Skra Warszawa – Orkan Sochaczew 31:0 (19:0)
Skra Warszawa – MasterPharm Rugby Łódź 12:5 (5:5)

Orkan Sochaczew – MasterPharm Rugby Łódź 0:47 (0:27)
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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.

Nasz patent – przechodzenie po pasach
Kilkanaście lat trwały przymiarki do budowy obwodnicy Sochaczewa. Tematem 
tym zajmowały się Rady Miasta I, II i III kadencji. Ostateczne decyzje poprzedziły 
dziesiątki debat, spotkań, pism, wyjazdów do ministerstw i Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Powstały dwa komitety protestacyjne, mieszkańcy 
ul. Warszawskiej zapoczątkowali tak zwane przechodzenie po pasach. Młodszym 
czytelnikom wyjaśniamy, że protestujący w tę i z powrotem przemierzali ulicę 
Warszawską (na wysokości kościoła), blokując w ten sposób ruch pojazdów 
na trasie Warszawa-Poznań. W ten sposób próbowali zwrócić uwagę władz 
centralnych na dramatyczną sytuację Sochaczewa, przez który codziennie, tuż 
pod ich oknami, przejeżdżały tysiące ciężarówek. Pomiary zanieczyszczenia 
oraz hałasu na ul. Warszawskiej przekraczały wszelkie dopuszczalne normy, 
domy ulegały stopniowej degradacji, a mieszkańcy byli zdeterminowani, aby 
walczyć o swoje wszelkimi dopuszczonymi prawem metodami. 

Pomysł Sochaczewa na przechodzenie po pasach w formie protestu wykorzysty-
wało później wiele polskich miast. 
Budowa obwodnicy w obecnym przebiegu ostatecznie rozpoczęła się w 2001 
r., wymagała wykupu gruntów, wysiedlenia części mieszkańców, uciążliwości 
związanych z tak potężną inwestycją. Oddanie 9-kilometrowej drogi odbyło się 
na początku grudnia 2003 r., choć jeszcze długo potem trwało usuwanie usterek, 
remonty zniszczonych inwestycją dróg, ustawianie ekranów dźwiękochłonnych 
itd. Sochaczewską obwodnicę sfinansowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ale w tym samym czasie wszedł w życie przepis mówiący o tym, że, 
po wybudowaniu nowej drogi, ulica Warszawska (dotychczas krajowa) przecho-
dziła w zarząd miasta. Sochaczew został więc z kolejnym problemem - musiał 
wyremontować zdewastowaną przez ciężarówki ul. Warszawską. Stało się to w 
latach 2010-11.

Nad Bzurą wielkie zmiany 
Najcenniejszy sochaczewski zabytek, jakim są pozostałości zamku książąt mazo-
wieckich, w ostatnim dziesięcioleciu przeistoczył się z prawdziwej ruiny w miejsce 
atrakcyjne turystycznie. Szybko okazało się, że nadszedł też właściwy czas na cały 
olbrzymi teren nadrzeczny.

W 2012 r. na pierwszy ogień poszły mury zamkowe. Ich zabezpieczenie poprzedziły 
badania archeologiczne, a w ślad za nimi prace mające na celu trwałą ochronę resztek 
historycznej zabudowy przed kruszeniem, wietrzeniem i celowymi uszkodzeniami. 
W ramach tej samej inwestycji zrekonstruowano dziedziniec zamkowy, który służy 
obecnie jako miejsce wystaw, pokazów rycerskich i spotkań.

Samo zabezpieczenie murów nie wystarczyło, aby uratować nasz zabytek, niezbęd-
ne było profesjonalne wzmocnienie wzgórza zamkowego, które groziło osunięciem. 
Po wykonaniu tej inwestycji ratusz został także zmuszony do zabezpieczenia osu-
wiska zbocza Bzury i umocnienie całej nadrzecznej skarpy. Po nawałnicy z czerwca 
2013 r. jej stan zagrażał stabilności cmentarza przy ul. Traugutta.
Kolejnym krokiem był projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury. Obejmował 
on przebudowę ul. Podzamcze, amfiteatru, budowę bulwarów nadrzecznych, plaży 
miejskiej i renowację terenów zielonych oraz budowę przystani kajakowej wraz 
z kawiarnią. Do tych planów dołączył wkrótce park Chopina przy ul. Traugutta.
Jako pierwsza powstała plaża miejska z wypożyczalnią kajaków, później przebu-
dowano ul. Podzamcze, nadając jej pierwotny kształt i doprowadzając do samej 
rzeki. W następnej kolejności zrewitalizowano park Chopina i oddano do użytku 
bulwary, które od pierwszego dnia przyciągają tłumy spacerowiczów. Niedawno 
pojawiła się przeszklona kawiarnia tuż nad rzeką, w miejscu dawnej przystani, a na 
początku przyszłego roku ma się zakończyć budowa nowego amfiteatru z widownią 
na 900 miejsc. 
Cały ogromny projekt rewitalizacji wzgórza zamkowego i zagospodarowania 
sąsiadujących z nim  terenów nad Bzurą zajął blisko 10 lat i kosztował prawie 
40 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzi z różnych źródeł zewnętrznych.
W ten sposób miasto kompleksowo otworzyło się na rzekę, oddając mieszkańcom 
ogromny teren rekreacyjny. Można z niego korzystać cały rok, ale szczególnie latem 
jest to wyjątkowe miejsce do spędzania czasu w bliskości z naturą.

Ludzie 30-lecia: Ks. prałat Antoni Jaszczołt
Ponad 50 lat spędził w para-
fii Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Trojanowie, 
przez 40 lat (1965-2005) 
był jej proboszczem. Pia-
stował godność kanonika 
Archikolegiackiej Kapituły 
Łęczyckiej. 
Wielce zasłużył się miastu 
i świątyni. Był kochany 
przez parafian, bo z 
każdym znalazł wspólny 
język, nigdy nie odmawiał 
pomocy i jako duchowny, i 
jako człowiek, wiele wybaczał, wierząc, że w ten sposób łatwiej przyciągnie 
ludzi do wiary. W swojej parafii stworzył niepowtarzalną wspólnotę.
Miał także wiele zasług materialnych - w latach 80. i 90. XX w. z pomocą 

wiernych rozbudował maleńki kościółek w Trojanowie. Na dziedzińcu 
kościoła wybudował pomnik pamięci poświęcony 18 mieszkańcom Troja-
nowa zamordowanym w tym miejscu przez Niemców we wrześniu 1939 
r., a także wszystkim wojennym ofiarom ubiegłego stulecia. W ciągu 
kilku lat, podczas uroczystości patriotycznych, w nisze pomnika wmuro-
wano ziemię przywiezioną z Katynia i Miednoje, Monte Cassino, Newark 
w Wielkiej Brytanii oraz z Arnhem w Holandii.
Oczkiem w głowie ks. prałata była orkiestra dęta działająca przy parafii. 
Uświetniała ona uroczystości kościelne a nawet uczestniczyła w przeglądach 
orkiestr w kraju.
Między innymi za te zasługi był nominowany do tytułu Socha-
czewianina Roku, a w 2000 r. został Honorowym Obywatelem 
Miasta. Od 2005 r. przebywał w trojanowskiej parafii jako 
rezydent. Zmarł 29 listopada 2018 r. Podczas mszy pogrzebowej 
3 grudnia burmistrz Piotr Osiecki powiedział: Żegnamy Cię Dobry Pasterzu”. 
Pod tymi słowami mógłby się podpisać każdy, kto choć raz zetknął się 
z księdzem Antonim.

Trzy dekady samorządu lokalnego (cz.4)
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