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Pamiętamy o bohaterachU nas
przeczytasz:

Kulturalny weekend

Strony 8, 9

Po zebraniu pierwszych uwag 
i sugestii dotyczących nowego, 
obowiązującego od 1 września 
rozkładu jazdy, w ratuszu od-
było się spotkanie burmistrza, 
naczelnika Wydziału Infra-
struktury Miejskiej i dyrekto-
ra ZKM poświęcone zmianom, 
o jakie telefonicznie i mailowo 
zwracali się pasażerowie. 

Burmistrz zdecydował, że należy 
dokonać pilnych zmian i część z 
nich weszła w życie 4 września, 
a część od poniedziałku 7 wrze-
śnia. To odpowiedź na uwa-

gi rodziców, że szkoły zmieniły 
godziny rozpoczęcia zajęć, a po-
nadto przez covid-19 istnieją li-
mity pasażerów w komunika-
cji miejskiej. Do ratusza dotarły 
sygnały, że trudno wejść do au-
tobusu w porannych godzinach 
szczytu, dlatego od 4 września 
zdublowane są poranne kursy 
dwóch autobusów, nr 6 i linii LD. 

I tak, na trasy wyjeżdża au-
tobus linii nr 6 BIS, który wy-
rusza o godz. 7.13 z przystanku 
Energomontaż i zabiera dzie-
ci do szkół w centrum i w Cho-
dakowie. Jedzie trasą od Ener-

gomontażu przez 15 Sierpnia 
- Łuszczewskich - PKP - al. 
600-lecia, osiedle Victoria i Kist-
ki do Chodakowa. Jego ostatni 
przystanek to Chodaków koło 
kościoła. Linia LD BIS wyrusza z 
osiedla Korczaka o godzinie 7.15. 
Autobus jedzie ulicą Wyszo-
grodzką - Chodakowską - Cho-
pina - al. 600-lecia - Piłsudskiego 
i kończy bieg o 7.39 na stacji PKP.

Z kolei od poniedział-
ku 7 września linie 6 BIS i LD 
BIS  wspiera linia nr 8, która w 
każdy dzień nauki szkolnej, na 
zasadzie wahadła, kursuje mię-

dzy 6.00 a 16.45. O 6.00 rano 
„ósemka” wyrusza z osiedla Kor-
czaka, jedzie ulicą Wyszogrodz-
ką i na rondzie skręca w lewo, by 
zabrać pasażerów z okrąglaka. 
Stamtąd jedzie ulicą Chodakow-
ską i Mostową w kierunku Gaw-
łowskiej, zabiera pasażerów z 
Rumiankowej, skręca na szpital, 
a stamtąd jedzie na plac św. Do-
minika i kończy kurs pod dwor-
cem PKP. 

W tym wahadle jest wyją-
tek, bo „ósemka” wykonuje je-
den wydłużony kurs, który po-
zwala przewieźć na osiedla za 

Bzurą także uczniów ze szkół 
w Boryszewie kończących zaję-
cia po godzinie 14.00.  O 14.05 
autobus linii nr 8 rusza z PKP 
w kierunku Energomontażu, a 
stamtąd od 14.25 jedzie trasą - 
ulica 15 Sierpnia, PKP, Liceal-
na, Traugutta, plac Kościuszki, 
Gawłowska, szpital, ulica Ru-
miankowa, Gawłowska, okrą-
glak w Chodakowie i powrót 
ulicą Chodakowską na osiedle 
Korczaka. Łącznie w ciągu dnia 
linia nr 8 wykonuje dwanaście 
dodatkowych kursów. 

daw

Więcej kursów w godzinach szczytu

Wielu z nas brakowało bezpośred-
niego kontaktu z kulturą i choć 
nadal obowiązują obostrzenia 
sanitarne, musimy nosić ma-
seczki, zachowywać odległości, 
to w miniony weekend udało się 
zorganizować kilka interesujących 
imprez kulturalnych. 
Występem uczniów i absolwen-
tów w piątek nowy rok szkolny 
zainaugurowała Państwowa 
Szkoła Muzyczna. Dzień później 
Sochaczewskie Centrum 
Kultury wystartowało z sezonem 
artystycznym 2020/2021, a hufi ec 
ZHP wykorzystał piękną pogodę i 
w ramach Narodowego Czytania 
zaprosił do wspólnej lektury „Bal-
ladyny”. Także w sobotę, dzięki 
Stowarzyszeniu „Nasz Zamek”, 
słynny Zawisza Czarny z Garbo-
wa po raz dziesiąty przybył do 
Sochaczewa, by wypowiedzieć 
wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. 
Jak na czas, w jakim przyszło 
nam żyć, było skromniej i w 
mniejszym niż zwykle gronie, ale 
i tak wszystkie wydarzenia należy 
uznać za więcej niż udane
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WSPOMNIENIE

Znajdziesz nas 
na portalu 

społecznościo-
wym

 Facebook 

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

czewska

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

Marian   Wendkowski, wspól-
nie   z   Edwardem Grzelakiem 
oraz Bogdanem i Ireneuszem 
Pietrakami, był założycie-
lem sekcji rugby w Sochacze-
wie. Z prośbą o utworzenie 
drużyny rugby przy ognisku 
TKKF PMEiUP „Energomon-
taż Północ” zwrócili się wów-
czas do inż. Edwarda Kobka, 
który wyraził zgodę. Druży-
nę seniorów powołano jesienią 
1971 roku. O objęcie roli trene-
ra inicjatorzy powstania sekcji 
poprosili nauczyciela wycho-
wania � zycznego, Stefana Wy-
dlarskiego, który w czasie stu-
diów grał w rugby w Lotniku 

Warszawa. Pierwszy trening 
odbył się w hali 20 grudnia. 
Wiosną 1972 roku sochaczew-
scy rugbiści zaczęli szlifować 
formę na boisku, a następnie 
drużyna, pod nazwą TKKF 
Sochaczew, została zgłoszona 
do rozgrywek II ligi w sezonie 
1972/73. Kilka miesięcy póź-
niej Ryszard Łakomski, ów-
czesny sekretarz MKS Orkan, 
włączył sekcję rugby do struk-
tur klubu. 

W pierwszej połowie lat 
90. Marian Wendkowski bar-
dzo mocno zaangażował się 
w działania Komitetu Pro-
testacyjnego Mieszkańców 

Sochaczewa walczącego o 
budowę obwodnicy. Wydep-
tywał dywany w gabinetach 
ministrów, posłów, wojewo-
dów i dyrektorów GDDKIA, 
prosząc o wycofanie z cen-
trum miasta tysięcy samo-
chodów przejeżdżających 
ulicą Warszawską. W drugiej 
połowie lat 90., gdy rozpoczę-
ła się już budowa obwodnicy, 
co wiązało się z przesiedle-
niami mieszkańców, Marian 
Wendkowski działał również 
w społecznym Komitecie 
Ochrony Zdrowia i Mienia 
Mieszkańców Sochaczewa.

(mf, daw)

Odszedł Marian Wendkowski
W środę 26 sierpnia zmarł Marian Wendkowski. Miał 68 lat. Zostanie zapamiętany jako jeden 
z założycieli sekcji rugby w Sochaczewie oraz społecznik działający w latach 90. w lokalnych komitetach 
walczących o budowę obwodnicy, a potem o odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję. 
Msza żałobna za Jego duszę odprawiona została 31 sierpnia w kościele parafi i p.w. św. Wawrzyńca. 

Wspomnienie - Marek Stępowski 
Marian Wendkowski, jako jeden z pierwszych mieszkańców Sochaczewa, walczył o 
wyprowadzenie z centrum miasta potężnego ruchu tranzytowego. Razem z Lucja-
nem Niemirą, Mieczysławem Kobkiem, Tadeuszem Jaszczakiem i mną aktywnie 
uczestniczył we wszystkich protestach mieszkańców Sochaczewa, oraz w negocja-
cjach w GDDKiA, mających na celu doprowadzenie do budowy obwodnicy. Wiele 
razy wsiadaliśmy do samochodu i szukaliśmy dróg objazdowych dla tranzytu, któ-
re wskazywaliśmy podczas trudnych rozmów z decydentami w Warszawie. W roku 
1997 utworzyliśmy Komitet Protestacyjny, a następnie społeczny Komitet Ochrony 
Zdrowia i Mienia Mieszkańców Sochaczewa. Marian w dążeniu do celu zawsze 
był uparty i konsekwentny. Ta cecha jego charakteru ułatwiała nam organizowa-
nie naszych protestów i blokad ulicy Warszawskiej. Wspólnie odnieśliśmy sukces i 
w grudniu 2003 roku, razem z mieszkańcami, przecinaliśmy symbolicznie wstęgę 
na wybudowanej obwodnicy. Naszym protestom zawsze towarzyszyły różne stacje 
telewizyjne. Marian chętnie udzielał wywiadów. Angażował się w sprawy społecz-
ne i jak przystało na rugbistę, nigdy nie odpuszczał. Zawsze można było na nim 
polegać. Był wzorem społecznika. Był dobrym sąsiadem, kolegą, przyjacielem. Jego 
śmierć przyszła nagle, zaskoczyła nas wszystkich… 

Wspomnienie – bracia Bogdan i Ireneusz Pietrakowie
Z Marianem znaliśmy się jeszcze przez utworzeniem drużyny. Był od nas 
kilka lat młodszy. Na początku lat 70., gdy Polski Związek Rugby organi-
zował na terenie całego kraju pokazowe spotkania, po obejrzeniu meczu 
na stadionie w Sochaczewie postanowiliśmy uprawiać tę dyscyplinę spor-
tu. Marian grał wcześniej w piłkę nożną i piłkę ręczną. My trenowaliśmy 
w sekcji lekkoatletycznej. Maniek, lub „Kalosz”, jak nazywali go koledzy 
z boiska, był bardzo wesołym człowiekiem. Miał duże poczucie humoru i 
ogromną charyzmę. To on przyprowadził najwięcej swoich kolegów, mło-
dych chłopaków z miasta, na pierwsze treningi. Był dobrym duchem ze-
społu. Został pierwszym kapitanem drużyny. Grał w niej jakieś 6-7 lat, 
na pozycji środka ataku. Świetnie kopał. Potrafił trafić między słupy z 
każdego miejsca na boisku. W kolejnych latach zapisał się też w historii 
jako wierny kibic. Starał się przychodzić na wszystkie mecze. Jeszcze przed 
ich rozpoczęciem śledził z trybun rozgrzewkę drużyny, a w trakcie spotka-
nia żywiołowo ją wspierał. To jemu przypisuje się okrzyk „Teraaaaa Or-
kan!” i charakterystyczny zaśpiew na trybunach. Będzie nam brakowało 
naszego kolegi…

1 września 1939 roku o godz. 
4:45 strzały z pancernika 
„Schleswig Holstein” u wej-
ścia do portu gdańskiego roz-
poczęły agresję III Rzeszy na 
Polskę. W tym momencie roz-
poczęła się II wojna światowa.

Pamięć bohaterów Kam-
panii Wrześniowej i II woj-
ny światowej uczciło Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą. Od 
godz. 4:45 w miejscach pa-
mięci, szczególnych dla na-

szej historii, pracownicy mu-
zeum zapalali znicze i składali 
kwiaty. Odwiedzili m.in. Bory-
szew i miejsce, gdzie Niemcy 
rozstrzelali 50 żołnierzy Byd-
goskiego Batalionu Obrony 
Narodowej, grób obrońcy So-

chaczewa z września 1939 roku 
mjr. Feliksa Kozubowskie-
go, pomnik przy ul. Podzam-
cze czczący pamięć wszyst-
kich o� ar II wojny, cmentarz 
żydowski, żołnierskie kwatery 
na cmentarzach w Kozłowie i 

Trojanowie, pomnik pamię-
ci przed kościołem w Trojano-
wie. Kwiaty złożono także pod 
tablicami pamięci o o� arach i 
bohaterach II wojny światowej 
umieszczonych na ścianie mu-
zeum ziemi sochaczewskiej. 

Pamiętamy, kto był sprawcą, a kto o� arą



38 września 2020  nr 18 (1369)
SOCHACZEWSKA

INWESTYCJE

KONDOLENCJE

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Mariana 
Wendkowskiego

współtwórcy sukcesów sochaczewskiego rugby, 
działacza społecznego walczącego długie lata 

o budowę obwodnicy miasta

Szczere wyrazy współczucia rodzinie, bliskim 
i przyjaciołom przekazują

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość 
o śmierci

śp. Mariana 
Wendkowskiego

współinicjatora rugby w Sochaczewie, jednego 
z liderów społecznej walki o obwodnicę Sochaczewa, 

zaangażowanego w sprawy naszego miasta 
i Ojczyzny. 

Łączę się w modlitwie z rodziną, przyjaciółmi 
i wszystkimi, którzy żegnają zmarłego.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Maciej Małecki 
Wiceminister Aktywów Państwowych

poseł ziemi sochaczewskiej

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
wraz z radnymi Rady 

Miejskiej

Sebastian Stępień

Ministerstwo Kultury, któ-
remu podlega Państwo-
wa Szkoła Muzyczna, 
prowadzi wspólnie z Naro-
dowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej projekt pod nazwą 
„Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna wybranych 
państwowych placówek 
szkolnictwa artystycznego”. 
Wdraża go Centrum Edu-
kacji Artystycznej. Projekt 
ma wartość 500 mln zł, przy 
czym prawie 100 mln to 
środki krajowe, a 400 mln 
unijna dotacja. Z tej kwo-
ty blisko 2,5 mln zł prze-
znaczono na remont socha-
czewskiej placówki.

Prace ruszyły na począt-
ku maja i udało się je ukoń-
czyć dwa miesiące przed 
terminem (komisja odbio-
rowa spotkała się 31 sierp-
nia). Prowadząca prace � r-
ma SELL-BUD INWEST 
s.c. z  Kielc dociepliła ściany 
zewnętrzne budynku w czę-
ści tzw. nowej szkoły (kon-
serwator zabytków nie wy-
raził zgody na prace, które 
mogłyby ingerować w kon-
strukcję starej części dwo-
ru). Docieplony został strop 
nad poddaszem. Wymie-
niona stolarka okienna, in-

stalacja elektryczna oraz 
instalacja C.O. Powsta-
ło przyłącze gazowe, we-
wnętrzna instalacja gazowa 
i lokalna kotłownia. Na da-
chu pojawiła się instalacja 
fotowoltaiczna. 

- Współpraca z wyko-
nawcą przebiegała wzo-
rowo – powiedziała nam 
ówczesna dyrektor PSM 
Anna Wróblewska. – Pra-
ce zostały przeprowadzone 
na najwyższym   poziomie, 
łącznie ze znakomitym 
wykończeniem. Na ze-
wnątrz budynku firma 
zadbała o takie szczegó-
ły jak bariery ochronne, 
które zapewnią uczniom 
bezpieczeństwo. Sala kon-
certowa, poza nowym wy-
glądem, zyskała choćby 
dźwiękoszczelne drzwi. 
Teraz prowadzone w sa-
lach dydaktycznych zaję-
cia nie będą przeszkadzały 
w koncertach. Parkiety w 
nowej części budynku zo-
stały poddane cyklinowa-
niu i ponownemu lakiero-
waniu. Teren wokół szkoły 
został uprzątnięty, nierów-
ności zniwelowane i posia-
na nowa trawa. 

A nowy rok szkolny 
uczniowie PSM rozpoczęli 
koncertem, o którym pisze-
my na stronie 9.

Szkoła muzyczna już
po termomodernizacji
Przed wyznaczonym w umowie terminem zakończyła się termomodernizacja budynku 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sochaczewie. Przeprowadzenie prac było 
możliwe dzięki temu, że szkoła znalazła się w gronie niemal 140 szkół artystycznych 
w kraju, które w ramach unijnego projektu przechodzą termomodernizację. 

W ostatnim dniu wakacji nasz 
fotoreporter uchwycił postęp 
prac na ulicy 15 Sierpnia. Tego 
dnia ekipy � rmy Trakt rozpo-
częły wylewanie asfaltu, a to 
oznacza, że inwestycja zmie-
rza ku końcowi. To jednak nie 
koniec, bo w 2021 roku budow-
lańcy wrócą na Boryszew, by 
zająć się odcinkiem tej, jednej 
z najważniejszych dróg w mie-
ście we fragmencie między uli-
cą Broniewskiego a obwodnicą. 

Droga jest przebudowywa-
na dzięki dotacji z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Kom-
pleksowy remont fragmentu 15 
Sierpnia między LO Chopina a 
ul. Broniewskiego ma wartość 
4,6 mln zł, a rządowa dotacja 
w wysokości 2,5 mln pokry-
wa 55 proc. całej inwestycji. Są 
już nowe chodniki, pod jezdnią 
położono deszczówkę, wkrótce 
wyznaczone będą dwie ścież-
ki rowerowe i uruchomione 
oświetlenie. 

Jeszcze korzystniejsze 
dla miasta było drugie roz-
danie, w którym na dokoń-
czenie prac na 15 Sierpnia 
burmistrz pozyskał z Fun-
duszu Dróg Samorządo-
wych 3,2 mln zł, pokry-
wające 65 proc. ogólnych 
kosztów zadania szacowa-
nych łącznie na 4,98 mln. Za 
kilka tygodni miasto ogło-
si przetarg na ten właśnie, 
ostatni etap robót. W 2021 
roku burmistrz chce wyko-
nać remont 15 Sierpnia od 
ul. Broniewskiego do wia-
duktu obwodnicy. To pra-
wie kilometr nowej jezd-
ni, chodniki dla pieszych, 
dwa pasy rowerowe po oby-
dwu stronach jezdni, nowa 
kanalizacja deszczowa, 
przebudowa skrzyżowań z 
ulicami Okrzei i Łuszczew-
skich, nowe zatoki dla au-
tobusów, miejsca postojowe 
przed sklepami oraz nowe 
oświetlenie.

Prace już na � niszu
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JUBILEUSZ
BURMISTRZ SOCHACZEWA W LATACH 2002-2010

Kiedy wspomina Pan to, 
co działo się trzy dekady 
temu, jaka jest pierwsza 
myśl?
Tra� liśmy na wyjątkowy 
czas i tworzyliśmy historię. 
Trzydzieści lat temu w So-
chaczewie, jak i w całej Pol-
sce, odbyły się pierwsze de-
mokratyczne wybory władz 
lokalnych, a poprzedził je 
rok ustrojowych zmian w 
całym kraju. Niewątpliwie, 
upodmiotowienie lokalnych 
społeczności, stworzenie no-
wego samorządu szczebla 
podstawowego było jednym 
z najważniejszych dokonań 
Sejmu Kontraktowego z 1989 
roku. Siłą sprawczą zmian 
przełomu dekad był ruch 
„Solidarności”, który nie za-
przestał politycznej aktyw-
ności. W Sochaczewie już na 
początku 1990 roku uaktyw-
nił się na nowo stworzony 
rok wcześniej Komitet Wy-
borczy NSZZ „Solidarność”. 
Celem jego działalności było 
ubieganie się o miejsca w no-
wej radzie miejskiej. 

Kto nim zarządzał?
Komitet działał pod przewod-
nictwem Andrzeja Seniuka, a w 
jego skład wchodzili m.in. Ma-
ria Gołkowska, Hanna Król, 
Aleksandra Szymaniak, Juliusz 
Hugo-Bader, Wojciech Repsz, 
Andrzej Adamczyk. Wymie-
niam ich nieprzypadkowo, 
choć działało jeszcze wielu in-
nych, bo tych osób nie ma już z 
nami, a każda z nich była auto-
rytetem w swojej lokalnej spo-
łeczności, środowisku zawo-
dowym i my, sochaczewianie, 
jesteśmy winni im pamięć. Wy-
bory wyznaczono na 28 maja 
1990 roku. Rada miejska mia-
ła liczyć 28 osób wybieranych w 
okręgach jednomandatowych. 
Komitet Wyborczy NSZZ „So-
lidarność” miał bardzo otwarty 
charakter – tworzyli go zarów-
no związkowcy, jak i pozostają-
cy poza związkiem. 

Co było wspólnym mia-
nownikiem dla tych ludzi?

Wszystkich łączyły idee de-
mokracji, wolnych wyborów 
i właśnie „Solidarności”. Li-
stę kandydatów, którzy mieli 
startować w wyborach, mia-
ły wyłonić wewnętrzne pra-
wybory. Swój akces zgłosiło 
ponad 40 osób. W kwietniu 
1990 roku, w sali domu kultu-
ry przy ul. Żeromskiego, pre-
tendenci przedstawiali swój 
pogląd na samorząd i własny 
w nim udział. Spotkanie mia-
ło otwarty charakter i spo-
tkało się dużym zaintereso-
waniem. Z sali padały liczne 
pytania. W końcu około 150 
zebranych osób w tajnym gło-
sowaniu wybrało reprezenta-
cję „Solidarności” do startu 
w wyborach samorządowych. 
Do majowych wyborów przy-
stąpiły też inne komitety, 
jednak najliczniejsza grupę 
stanowili kandydaci indywi-
dualni, którzy zebrali odpo-
wiednią liczbę podpisów po-
pierających ich osób. 

Jak promowaliście swo-
ich ludzi, żeby to oni sta-
nowili większość w nowej 
radzie?
Kampania wyborcza niczym 
nie przypominała obecnych 
– po prostu jej nie było. Tyl-
ko nasz KW NSZZ „Solidar-
ność” wydał liczącą cztery 
strony broszurę prezentująca 

swych kandydatów. W każ-
dym z okręgów startowało 
średnio po trzech kandyda-
tów. Po dwóch dniach ogło-
szono wyniki. „Solidarność” 
wygrała w stosunku 27:1. Je-
den mandat przypadł oso-

bie zgłoszonej przez „Solidar-
ność”, która kilka dni przed 
wyborami opuściła jej barwy. 
Na zmianę było już za późno. 

Jak wyglądały pierwsze 
obrady?

Rada Miejska zebrała się 
pierwszy raz w połowie czerw-
ca. Obrady rozpoczął jej naj-
starszy członek, doktor Jerzy 
Krzymiński. Odebrał przy-
sięgę od radnych i przepro-
wadził wybór trzyosobowe-
go prezydium rady, w którym 
znalazłem się ja, jako prze-
wodniczący oraz Agnieszka 
Tomaszewska i Marek Goł-
kowski. Uroczysty nastrój 
pogorszył się po wystąpieniu 
ustępującego burmistrza Jac-
ka Andrzejewskiego, który 
poinformował o stanie budże-
tu. Okazało się, że budżet na 
rok 1990 został już wykonany 
w kwietniu. 

Czy zdawaliście sobie 
sprawę, w jakim stanie 
przejmujecie miasto? 
Jaka jest skala proble-
mów?
Nie mieliśmy takiej wiedzy. 
Startowaliśmy od totalnego 
zera – bez pieniędzy, bez statu-
tu, bez władz wykonawczych. 
Podstawą działania było stoso-
wanie wprost ustawy o samo-
rządzie terytorialnym. Wpro-
wadzała ona nowe zasady 
� nansowania gmin, a to ozna-
czało, że od drugiego półro-
cza nie trzeba było już wisieć u 
klamki wojewody i prosić o pie-
niądze. 

Co było dla solidarno-
ściowych radnych naj-
większą motywacją do 
pracy?
Zmiana ustroju. Wierzyliśmy 
w demokrację i wolność słowa. 
Ponieważ zależało nam na tym, 
by każdy mógł się swobodnie 
wypowiedzieć, obrady trwały 
nierzadko po kilkanaście go-
dzin. Wówczas mocno wierzy-
łem, że demokracja będzie się 
pogłębiać, schodzić na niższe 
szczeble. Miałem nadzieję, że 
większą rolę zaczną odgrywać 
rady dzielnic i osiedli. 

W tym czasie kompe-
tencje rady były niepo-
równywalnie większe niż 
obecnie. 

To prawda, rada wybierała bur-
mistrza i jego zastępców, de-
sygnowała do zarządu miasta 
czterech swoich przedstawi-
cieli. Druga sesja, wyznaczo-
na dwa tygodnie po pierwszej, 
miała zadecydować o obsa-
dzeniu stanowiska burmistrza. 
Ogłoszono otwarty konkurs. 
Zgłosiło się, o ile mnie pa-
mięć nie myli, trzech kandyda-
tów. Przesłuchania rozpoczę-
to na nieformalnym zebraniu, 
a dokończono na drugiej sesji. 
Pierwszym burmistrzem od-
nowionego samorządu został 
Grzegorz Rosiak, który po ty-
godniu zaproponował radzie 
swoich zastępców. Przyjęliśmy 
kandydatury Lucyny Michej-
dy i Mieczysława Kucińskiego. 
Ponadto ze swojego grona wy-
braliśmy czterech nieetatowych 
członków Zarządu Miasta. Zo-
stali nimi Janusz Chodakowski, 
Józef Kopala, Krzysztof Wasiak 
i Jan Wasilewski. Tak więc w 
połowie lipca władze samorzą-
dowe Sochaczewa były w kom-
plecie. 

Jak można było podej-
mować decyzje nie mając 
statutu czy regulaminu 
pracy rady?
Prace nad tymi dokumentami 
trwały od samego początku, 
od pierwszej sesji, a tworzeniem 
ram prawa miejscowego zajęła 
się speckomisja pod kierownic-
twem Kazimierza Orzechow-
skiego. Na początku sierpnia 
przedstawiała projekty statutu 
miasta, regulaminu prac rady, 
schematy organizacyjne jedno-
stek samorządowych. Tworząc 
je opierano się głównie na usta-
wie o samorządzie terytorial-
nym. Dużym wsparciem był 
też specjalny periodyk dla sa-
morządowców, który zaczął się 
wtedy ukazywać. Znaleźć moż-
na było w nim wiele przydat-
nych informacji. W końcu pro-
jekty przedstawiono radnym. 
Wielogodzinne obrady zakoń-
czyły się przyjęciem tych doku-
mentów i wtedy dopiero można 
powiedzieć o początku nowego 
samorządu w Sochaczewie. 

Startowaliśmy od zera
Paweł Gralak przewodniczył pierwszej radzie miejskiej, którą powołano tuż po transformacji ustrojowej. Ówczesna rada 
budowała w Sochaczewie zręby demokracji, mierząc się z problemami, które wydają się teraz nie do pomyślenia. 
Jak wyglądały początki samorządności w naszym mieście pyta Agnieszka Poryszewska.

Przekazanie zaświadczeń o wyborze do rady miasta z czerwca 1990 r. 
Wręcza je Andrzej Seniuk - przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Rok 1991 - samorządowe zawody strzeleckie w Skierniewicach. 
Paweł Gralak drugi od prawej
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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. Nasza redakcja przypomina najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego trzydziestolecia.

Trzy dekady samorządu lokalnego (cz.9)

Główne drogi jak nowe
Gdy 9 grudnia 2003 roku na obwodnicy przecięto wstęgę i prze-
jechały nią pierwsze samochody, w życie weszły przepisy ustawy 
nakazujące samorządom przejęcie od GDDKiA opieki nad odcinkami 
dróg krajowych zastąpionych obwodnicami. W naszym przypadku 
oznaczało to 6,3 km bardzo zniszczonych dróg: Płockiej, Warszaw-
skiej, Traugutta, Licealnej, Żyrardowskiej, Łowickiej oraz mostu na 
Bzurze. Od początku było wiadomo, że „krajówki” są w fatalnym 
stanie i trzeba się zabrać za ich generalny remont. Ale jak zamknąć 
np. Warszawską, główną arterię, ciasno zabudowaną domami, do 
tego jedyną alternatywę dla kierowców jadących z Poznania do 
stolicy, gdy na obwodnicy dojdzie do stłuczki i zostaje ona zabloko-
wana? Pytań było więcej - jak zapewnić dojazd do posesji, dojście do 
domów, jak zabrać śmieci, którędy ma dojechać karetka? 
Na przysłowiowy pierwszy ogień poszła ulica Traugutta. Prace  
prowadzono w dwóch etapach, od sierpnia 2008 roku do grudnia 
2009, i pochłonęły one 2,8 mln zł. Jak podkreślał w czasie jej 
otwarcia ówczesny burmistrz, ulica została urządzona w wysokim 
standardzie: ma nowe chodniki, ścieżkę rowerową, zbudowano zato-
ki parkingowe, zatoczki dla autobusów ZKM, ustawiono stylizowane 
lampy. Ogłosił jednocześnie, że kolejna remontowana będzie ulica 
Warszawska. Traugutta i Warszawska to był chrzest bojowy dla 
samorządu, a zatem gdy mieszkańcy (i przedsiębiorcy mający tam 
sklepy) przeżyli ich przebudowę, kolejnych prac nie dało się zatrzy-
mać. Po 2011 roku ratusz oraz powiat zabrały się za ulicę Staszica, 
most na Bzurze, Trojanowską, Licealną, Towarową wraz z ulicami 
przy stacji PKP, plac Obrońców Sochaczewa czy ostatnio Głowackiego 
i 15 Sierpnia. Na uwagę zasługują też działania Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który w kilka lat przebudował niemal 
wszystkie swoje drogi leżące w granicach Sochaczewa. Wystarczy 
przypomnieć budowę rond w Chodakowie oraz u zbiegu ulic Licealnej 
z Żyrardowską, odbudowę mostu na Utracie, mostu na Pisi w Bory-
szewie, asfalty i ścieżki rowerowe przy 15 Sierpnia, Chodakowskiej i 
Chopina, lifting alei 600-lecia i Piłsudskiego,  prawie 2 km chodnika 
przy ulicy Wyszogrodzkiej. A to wszystko w dziesięć lat!    (daw)

Informują, publikują, pokazują
Trzydziestolecie samorządu to również trzy dekady sochaczewskich 
mediów. Miło nam przekazać, że nasz dwutygodnik jest równolat-
kiem transformacji ustrojowej. Pierwszy numer ukazał się bowiem 
18 listopada 1990 roku. 
Początek „Ziemi Sochaczewskiej” sięga czasów „Sochaczewianina”  
- bo to on był pierwszym lokalnym tytułem prasowym czasu zmian. 
Czasopismo ukazywało się od marca 1990 roku i przekształciło się 
później w nasz dwutygodnik. W pierwszym numerze „ZS” pisali-
śmy m.in. o wyludnianiu wojskowych mieszkań, rozmawialiśmy z 
legendarnym policjantem Stefanem Biernackim… aktorką Anną 
Chodakowską oraz śledziliśmy Lecha Grobelnego. Wszystko to w 
atrakcyjnej cenie tysiąca (starych) złotych. 
Na kolejne lokalne medium musieliśmy poczekać trzy lata. Radio 
„Fama” (obecne Radio Sochaczew) zaczęło nadawać 6 marca 1993 
roku, najpierw na częstotliwości 67,34 FM. Na obecnej częstotli-
wości 94,9 FM nadaje od 1995 roku. Dwa lata później ówczesne  
Radio „Fama” rozszerzyło godziny nadawania i program emituje 24 
godziny na dobę. We wrześniu 1998 roku ukazał się pierwszy numer 
„Echa Powiatu” (przekształconego w tym roku w dwutygodnik 
TuSochaczew), zaś w lutym 2002 roku „Expressu Sochaczewskiego”. 
W międzyczasie Sochaczew zaistniał w internecie. 2 listopada 2000 
roku powstała strona ratusza www.sochaczew.pl. Jak wspomina jej 
współtwórca Paweł Masłowski, w owym czasie pracujący w dziale 
promocji UM, miała charakter statyczny. Bezpośrednio nie można było 
dodawać  adnych newsów. Wiadomość należało dostarczyć osobiście, 
na dyskietce (czy młodzież wie, co to jest?), do firmy „Interkam”, 
która miała techniczną możliwość jej zamieszczenia. 
Druga dekada lat dwutysięcznych to czas upowszechnienia się dar-
mowych mediów. Fanpagi na facebooku, youtube, portale, wydania 
internetowe oraz bezpłatne gazety - podbiły rynek. Obecnie na tere-
nie miasta dystrybuowana jest tylko jedna płatna gazeta („Express 
Sochaczewski”), trzy pozostałe są darmowe. Czytelnicy chętnie 
sięgają po wydanie online „Ziemi Sochaczewskiej”, które co dwa 
tygodnie zamieszczamy na portalu sochaczew.pl. Blisko 12 tysięcy 
osób polubiło profil Miasta Sochaczew na facebooku, kolejnych 4,9 
tysiąca profil „Ziemi Sochaczewskiej”. Śmiało można powiedzieć, 
że jeśli chodzi o komunikację i sprawny przepływ informacji, nasz 
samorząd jest fenomenem. Portal sochaczew.pl znacząco różni się od 
innych będących własnością urzędów miast i gmin. Wiadomości na 
nim aktualizowane są siedem dni w tygodniu, podobnie jak fanpage 
na facebooku.    (ap)

Ludzie 30-lecia: Honorowy Obywatel Miasta Maria Gołkowska
Maria Gołkowska pochodziła z rodziny o tradycjach patriotycznych. Jej 
mama - Władysława Kozłowska była znaną w mieście animatorką życia 
kulturalnego i społecznego. 
W 1951 roku 16-letnia Maria została aresztowana przez komunistyczne 
władze, oskarżona o „szerzenie wrogiej propagandy” i skazana na 
dziewięć miesięcy więzienia. Ostatecznie spędziła w nim pół roku, resztę 
kary zamieniono na dozór milicyjny. Aktywna członkini NSZZ „Solidar-
ność”, pod koniec lat 80. XX w. zaangażowana w tworzenie Komitetu 
Obywatelskiego, z którego po wyborach samorządowych w 1990 r. 
wywodzili się radni pierwszej kadencji rady miejskiej. Współzałożycielka 
dwóch lokalnych pism: „Sochaczewianina” i „Ziemi Sochaczewskiej”. 
Była absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Z uwagi 
na swoją przeszłość mogła studiować jedynie zaocznie. Przez blisko 
pięćdziesiąt lat uczyła kolejne roczniki sochaczewian miłości do języka i  

kultury własnego narodu. Pasja, z jaką 
przekazywała wiedzę, bez względu na 
to, czy uczyła w szkole podstawowej czy 
średniej, powodowała, że jej uczniowie 
chcieli sięgać znacznie dalej, poza ramy 
szkolnego programu. 
Była organizatorką wielu przedsięwzięć 
kulturalnych - spektakli, spotkań po-
święconych poezji i prelekcji. W młodości 
kierowała także domem kultury. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, w 
tym Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W 2014 r. Rada Miejska Sochaczewa przyznała jej tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta. Maria Gołkowska zmarła 27 grudnia 2016 roku, miała 
81 lat.  (sos)

Pionierskie czasy internetu - pierwsza strona urzędu miasta

Rok 2016 - trwają prace na najważniejszym moście w Sochaczewie

Dawna „krajówka”, ul. Traugutta jeszcze przed remontem
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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 XIII/137/19 z dnia 20.12.2019 r.
Lp. Nr ewidencyjny nieruchomości Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia w ha Położenie nieruchomości - ulica  Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Postąpienie na przetargu Wadium Cena wywoławcza (brutto)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.

447/6
447/10

PL1O/00022691/4
PL1O/00022691/4

0,2180
0,0904

Energetyczna
Energetyczna

Działka niezabudowana
Działka niezabudowana

Brak planu
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1 000,00 zł
1 000,00 zł

5 000,00 zł
5 000,00 zł

92 000,00 zł
52 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 8.10.2020 r. o godz.10.00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do 
5.10.2020 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 

23%

35%

42%

Strefa ułatwia znalezienie miejsca parkingowego 
w centrum miasta

Miasto powinno rozwinąć strefę o kolejne ulice

Strefa nie spełnia swojej roli i powinna zniknąć

Maciej Frankowski

Sochaczewska strefa płatne-
go parkowania funkcjonu-
je od połowy sierpnia 2015 
roku. Początkowo wprowa-
dzona została w rejonie pla-
cu Obrońców Sochaczewa, a 
następnie była dwukrotnie 
rozszerzana, w 2016 i 2017 
roku, o kolejne ulice w cen-
trum miasta. Działa w dni 
robocze, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8.00-18.00. 
Obowiązkiem kierowców 
w tym czasie jest pobranie z 
parkometrów i umieszcze-
nie wydrukowanych biletów 
postojowych w widocznym 
miejscu, za przednią szybą 
pojazdu, również tych bez-
płatnych. Operatorem stre-
fy jest Zakład Komunikacji 
Miejskiej. Aktualnie strefa  
to 398 miejsc postojowych 
na terenie miasta, obsługi-
wanych przez 23 parkomaty. 
Wyznaczone miejsca zlokali-
zowane są przy ulicach: Wą-
skiej, Kordona-Janickiego, 1 
Maja, Reymonta, Traugutta, 
Polnej, Żeromskiego, Pokoju, 
Poprzecznej i Warszawskiej.

Coraz więcej 
samochodów
Tworzenie stref jest już po-
wszechną praktyką sto-
sowaną przez samorzą-
dy miejskie w całej Polsce. 
Powód? Lawinowo rośnie 
liczba samochodów poru-
szających się po naszych 

drogach, przez co centra 
miast się korkują. W 1990 
roku w Polsce było zareje-
strowanych 150 pojazdów 
na 1000 osób, dzisiaj to już 
600 pojazdów, czyli cztero-
krotnie więcej! Sochaczew 
nie odbiega od ogólnopol-
skich statystyk. Jak podał 
nam Wydział Komunika-
cji i Transportu Starostwa 
Powiatowego, 36 tysięcy 
sochaczewian ma zareje-
strowane blisko 21 tysięcy 
pojazdów mechanicznych. I 
właśnie po to, by z dostęp-
nych w centrum Sochacze-
wa miejsc parkingowych 
mogło korzystać jak naj-
więcej kierowców, powstała 
strefa płatnego parkowania. 
Jak się okazuje, pół godziny 
darmowego postoju w zu-
pełności wystarcza znacznej 
większości kierowców na 
załatwienie spraw w urzę-
dzie, banku, na poczcie, czy 
zrobienie zakupów.

Strefa w 2020 roku
Potwierdza to najnowszy ra-
port Zakładu Komunika-
cji Miejskiej, przedstawiają-
cy dane z działalności SPP 
z pierwszych siedmiu mie-
sięcy br. Statystki utrzymu-
ją się na podobnym poziomie 
co w poprzednich zestawie-
niach. Warto jednak zazna-
czyć, że wiosną, po wybuchu 
pandemii, od 18 marca do 8 
maja strefa nie działała, dlate-
go od początku roku do koń-

Przez pięć lat polubiliśmy strefę
Działa w naszym mieście od pięciu lat, a mieszkańcy, na początku nieco nieufni, teraz ją sobie chwalą. Niejednokrotnie 
pojawiały się prośby o jej rozszerzenie, bo np. właściciele sklepów i banków mają dość kierowców zostawiających 
pojazdy na całe dnie pod drzwiami ich fi rm, przez co tracą klientów. Mowa o strefi e płatnego parkowania, 
która znacząco zwiększyła rotację samochodów w centrum Sochaczewa. 

ca lipca funkcjonowała w su-
mie przez 112 dni roboczych. 
W tym czasie parkometry wy-
drukowały 388 tysięcy biletów. 
Zaznaczmy, że aż 83 procent z 
nich (320 tys.) to bilety bezpłat-
ne. Dane te pokazują, że stre-
fa „nie uderza po kieszeni”. 17 
procent użytkowników, którzy 
parkowali dłużej niż 30 minut 
i pobrali płatny bilet, za pozo-
stawienie samochodu w SPP 
zapłaciło średnio 1,80 zł, czyli 
kwotę wręcz symboliczną. 

- Od chwili powstania 
strefa przyczynia się do zna-

czącego wzrostu rotacji sa-
mochodów w centrum mia-
sta, a tym samym zwiększa 
szanse na znalezienie wol-
nego miejsca postojowego. 
Jak łatwo możemy obliczyć, 
średnio dziewięć aut dzien-
nie zatrzymuje się na jednej 
z 400 kopert strefy – mówi 
wiceburmistrz Dariusz Do-
browolski.  

Mieszkańcy 
są na „tak”
Żeby nie opierać się wy-
łącznie na danych staty-

stycznych zawartych w 
raporcie ZKM postano-
wiliśmy zapytać o opinię 
mieszkańców. W środę 2 
września na portalu so-
chaczew.pl zamieściliśmy 
sondaż. Zapytaliśmy in-
ternautów, co sądzą o SPP. 
Poprosiliśmy o zaznacze-
nie jednej z trzech odpo-
wiedzi. 

W ciągu czterech dni 
w naszej ankiecie wzięły 
udział 294 osoby. Okazuje 
się, że blisko 80 procent z 
nich popiera SPP i jest za-

dowolonych z jej funkcjo-
nowania. 103 ankietowych 
(35 proc.) odpowiedziało, 
że „strefa ułatwia znalezie-
nie miejsca parkingowego 
w centrum miasta”. Jeszcze 
więcej, bo 123 osoby (42 
proc.) uważają, że „miasto 
powinno rozwinąć stre-
fę o kolejne ulice”. Tylko 
co piąty pytany stwierdził, 
że „strefa nie spełnia swo-
jej roli i powinna zniknąć”.

Koniec z dzikim 
komisem?
Płatne miejsca postojowe 
w naszym mieście zaczęły 
na swoich terenach wpro-
wadzać też prywatne pod-
mioty. W ostatnich dniach 
urządzenia wydające bile-
ty pojawiły się na parkingu 
przy Kau� andzie. To sposób 
na pozbycie się kierowców 
zostawiających na parkingu 
samochody na wiele godzin, 
a przede wszystkim likwi-
dację funkcjonującego tam 
od lat „komisu samochodo-
wego”. Klienci marketu nie 
odczują zmiany, gdyż każ-
dy parkujący może zosta-
wić samochód na darmowe 
dwie godziny. Dopiero trze-
cia i każda kolejna wiąże się 
z wydatkiem kilku złotych. 
Kierowców ostrzegamy, że 
w odróżnieniu od miejskich 
parkometrów, te przy Kau-
� andzie są czynne 24 godzi-
ny na dobę, siedem dni w 
tygodniu. 
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Jak zapewniali dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli, wy-
tyczne Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego dla placówek 
oświatowych są znane od 
dawna i od chwili ich ogło-
szenia wszystkie jednostki 
wdrażały je krok po kroku. 
Nie brakuje środków ochro-
ny, zapasy są zrobione, pro-
cedury bezpieczeństwa ak-
tualizuje się i wdraża na 
bieżąco. 

Tylko jeden rodzic
Zgodnie z zaleceniami Głów-
nego Inspektora Sanitarnego 
wszystkie przedszkola wypo-
sażono w pojemniki na płyn 
bakterio i wirusobójczy, rę-
kawiczki, przyłbice, fartuchy, 
maseczki. Wszędzie odby-
ły się szkolenia wewnętrzne, 
dotyczące procedur bezpie-
czeństwa, organizowane dla 
nauczycieli i personelu tech-
niczno-administracyjnego. 
Od 1 września do przedszko-
li rodzice wchodzą jednymi 
drzwiami, a wychodzą dru-
gimi. Oczywiście muszą mieć 
na twarzy maseczki. Rodzice 
nie mogą przebywać z dziec-
kiem w sali przedszkolnej, 
maluchy nie przynoszą uko-
chanych maskotek bądź in-
nych zabawek, nie wolno tak-
że przynosić przekąsek oraz 
napojów. Prowadzony jest re-
jestr wejść i wyjść z obiektu. 
Jak podkreślali dyrektorzy, 
szczególnie dla najmłodszych 

dzieci, trzyletnich, rozpo-
czynających przygodę z edu-
kacją, kontakt z rodzicem w 
chwili pożegnania jest bar-
dzo ważny, dlatego rodzice 
będą wpuszczani do szatni, 
lecz tylko pojedynczo. 

Zajęcia w jednej sali
Każda szkoła podstawo-
wa, korzystając z wytycz-
nych GIS, opracowała własne 
procedury bezpieczeństwa. 
Większość zmieniła godzi-
ny rozpoczęcia zajęć, by dzie-
ci wchodziły do szatni w od-
stępach 10-15 minutowych. 
Plany lekcji układano tak, by 
dana klasa miała zajęcia tyl-
ko w jednej sali, dzieci nie 
zmieniały w ciągu dnia kla-
sopracowni. Wyjątkiem są 
zajęcia wychowania � zycz-
nego i informatyczne. Po 
każdych zajęciach klawiatu-

ry komputerów, ławki i krze-
sła są zdezynfekowane. Każ-
dy uczeń korzysta z jednego 
krzesła i wyznaczonej ław-
ki, a do szkół nie wolno przy-
nosić telefonów. Na bieżą-
co dezynfekuje się klamki, 
urządzenia na placu zabaw, 
toalety. Szczegółowe sposo-
by postępowania zależą od 
uwarunkowań istniejących w 
danej placówce, ale wszyscy 
mają jeden cel – ograniczać 
bezpośrednie kontakty w ra-
mach społeczności szkolnej.

Z dystansem 
W „jedynce” zerówki oraz 
klasy I-III wchodzą do bu-
dynku innym wejściem niż 
starsze roczniki. W klasach 
rozsunięto ławki i krze-
sła, by zachować zalecany 
dystans między uczniami. 
„Dwójka” też wyznaczyła 
dwa oddzielne wejścia dla 
klas młodszych i starszych. 
W czasie przerw na koryta-
rze wychodzi co druga kla-
sa. W „trójce” klasy młod-
sze wychodzą na przerwy w 
innych godzinach niż klasy 
starsze i na razie koniec ze 
spacerami między piętrami. 
Uczniowie zerówek chodzą 
na śniadania na stołówkę w 
czasie, gdy ich starsi koledzy 
są na lekcjach. Część przerw 
dzieci spędzają w salach, 
gdyż na korytarz wychodzą 
co drugą lekcję. „Czwórka” 
zmieniła godziny pracy i 
zamiast dwóch są trzy dłu-
gie przerwy, a wszystko po 

to, by podzielić uczniów ko-
rzystających z obiadów na 
mniejsze grupy. W młod-
szych klasach zajęcia lek-
cyjne startują już o 7.30. W 
„szóstce” dzieci z klas O-III 
nie mają kontaktu ze star-
szymi kolegami, bo zajęcia 
prowadzone są w oddziel-
nych częściach budynku. Na 
przerwę wychodzą maksy-
malnie dwie klasy, a reszta 
pozostaje w salach. Podob-
nie „siódemka” wprowadzi-
ła dłuższe przerwy, pracuje 
na dwie zmiany, by maksy-
malnie ograniczyć kontakty 
między uczniami. 

Narada przed 
pierwszym dzwonkiem
28 sierpnia w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 odbyło się spotkanie  
Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarne-
go Beaty Fergińskiej oraz 
przedstawiciela Kurato-
rium Oświaty Przemysława 
Ogonowskiego z dyrekto-
rami placówek oświatowo-
-wychowawczych z terenu 
powiatu sochaczewskiego. 
W jego trakcie omówiono 
procedury postępowania 
w przypadku podejrzenia 
lub zakażenia Covid-19 w 
szkole, najważniejsze kwe-
stie współpracy w takich sy-
tuacjach oraz wymieniono 
drogi tzw. szybkiego kon-
taktu między stacją sanitar-
ną a placówkami.

Dzieci wróciły do szkół
Na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem odbyła się doroczna narada z dyrektorami szkół i przedszkoli zwołana przez 
nadzorujących miejską oświatę wiceburmistrza Marka Fergińskiego oraz dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Danutę Szewczyk-Kozłowską. Miała ona szczególny charakter, gdyż w tym roku omawiano przede wszystkim 
przygotowanie placówek do przyjęcia dzieci w czasie, gdy koronawirus wcale nie ma zamiaru dać się szybko pokonać. 

Nowy rok szkolny w liczbach
1 września naukę w szkołach i przedszkolach miejskich 
rozpoczęło prawie 4,5 tysiąca dzieci. Obsadzono blisko 
450 nauczycielskich etatów. Najwięcej pedagogów (85) 
zatrudnia najliczniejsza z sochaczewskich szkół, czyli 
„czwórka”, w której naukę w 30 oddziałach podjęło 632 
uczniów. Dalej plasują się SP nr 7 (533 uczniów) oraz 
SP nr 6 (530 uczniów). Łącznie we wszystkich miejskich 
podstawówkach utworzono 168 klas. Jeżeli chodzi o 
przedszkola, największym jest Miejskie Przedszkole nr 6, 
w którego murach opiekę znalazło aż 200 dzieci. Kolejna 
jest „trójka” – 175 dzieci oraz „jedynka” i „siódemka” – po 
150 dzieci. W Sochaczewie działa również jedenaście 
przedszkoli niepublicznych oraz trzy prywatne szkoły 
podstawowe. W tym roku ratusz dofi nansuje je wszystkie 
kwotą 6,5 miliona złotych.  (ap)

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
23 - 31 grudnia - zimowa przerwa 

świąteczna 
18 - 31 stycznia - ferie zimowe
1 - 6 kwietnia - wiosenna przerwa 

świąteczna 
25 czerwca - zakończenie zajęć 

w szkołach
26 czerwca - pierwszy dzień 

wakacji!
Daty egzaminów ósmoklasisty, egzaminów matural-
nych, zawodowych i potwierdzających kwalifi kacje 
w zawodzie ustali w późniejszym terminie dyrektor 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

WICEBURMISTRZ MAREK FERGIŃSKI
Chcę podziękować szefom 
placówek oświaty za kilka ty-
godni ciężkiej pracy, spraw-
ne działanie, wprowadzenie 
w życie zaleceń GIS oraz 
przygotowanie placówek 
do prowadzenia zajęć od 
1 września. Jednocześnie 
zwracam się z prośbą do 
rodziców, by przestrzegali 
ustalonych procedur, dosto-
sowali się do wymogów, czy-
tali informacje zamieszczane 
na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz 
stronach internetowych jednostek. Niech troska o zdrowie 
naszych dzieci będzie naszym wspólnym celem. 
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Narodowe Czytanie zapo-
czątkowano w 2012 roku. Po-
mysłodawcy pragnęli, by li-
teratura narodowa nie była 
tylko przedmiotem nauczania 
szkolnego, ale stała się obec-
na w szeroko rozumianym ży-
ciu każdego Polaka. Publicz-
ne czytanie Pana Tadeusza 
odbyło się 8 września 2012 w 
dziesiątkach miejscowości w 
całym kraju. W kolejnych la-
tach czytano dzieła Aleksan-
dra Fredry, Trylogię, Lalkę, 
Quo Vadis, Wesele, Przed-
wiośnie, a w ubiegłym roku 
nowele polskie. W 2020 roku 
czytelnicy wybrali „Ballady-
nę” Juliusza Słowackiego, wy-
bitne dzieło polskiego roman-
tyzmu, dramat ukończony w 
grudniu 1834 roku, a wydany 
pięć lat później w Paryżu. 

Do wspólnej lektu-
ry harcerze zaprosili go-
ści, i tak „Balladynę” czy-
tali m.in. wiceburmistrz 
Marek Fergiński, Agata 
Słysz z radia Sochaczew i 
animatorka kultury Izabe-
la Goryniak. Słowo wstęp-
ne wygłosił druh Andrzej 
Kuśmirek, a kolejne frag-

menty dzieła przypominali 
harcerze i przyjaciele ZHP 
– Anna Niewadzi, Marcin 
Czerwonka, Julia Leśniew-
ska, Paulina Nitek, Ame-
lia Skrzypczyńska, Anna 
Mierzwińska i Katarzyna 
Mossakowska-Sobótka.

- Gdy druh chce zostać 
instruktorem, musi wyka-
zać się licznymi talentami 
i umiejętnościami, w tym 
organizacyjnymi. Zada-
nie przygotowania Narodo-
wego Czytania powierzyli-

śmy Bolesławowi Niewadzi i 
chyba wszyscy przyznają, że 
on i jego drużyna wywiązali 
się z niego znakomicie – po-
wiedziała komendant hufca 
ZHP Anna Wasilewska.

Projekt przeprowadzo-
no w pięknej scenerii, na 
scenie letniej w parku im. 
Ignacego Garbolewskie-
go. Podobnie było w całym 
kraju, gdyż, ze względu na 
obostrzenia sanitarne, or-
ganizatorzy wyszli z lek-
turą w przestrzeń miejską, 

do parków, na główne pla-
ce miast, a do tego korzysta-
li z nowoczesnych narzędzi 
komunikacji, do czego za-
chęcał patron projektu, pre-
zydent RP. Narodowe czy-
tanie było transmitowane i 
harcerską akcję można było 
obejrzeć na facebooku hufca 
Sochaczew. Na koniec każ-
dy z czytających fragmen-
ty „Balladyny” otrzymał 
na pamiątkę książkę z tym 
dziełem, opatrzoną okolicz-
nościowym stemplem. 

Balladyna na scenie letniej
W tym roku Narodowe Czytanie, projekt pod patronatem pary prezydenckiej, poświęcono 
dramatowi Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Po raz pierwszy, i jak zapowiedziała 
komendant hufca Anna Wasilewska nie ostatni, w akcję włączyli się sochaczewscy harcerze. 

W powstanie dokumentu 
„Wojna światów”, wypro-
dukowanego przez MWM 
Media dla TVP S.A., wkład 
miał dyrektor Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej i Pola nad 
Bzurą Paweł Rozdżestwień-
ski. Odpowiadał on za dobór 
oraz kolorystykę wszelkich 
militariów, które widzieli-
śmy w � lmie. Premierowy 
pokaz ściągnął przed tele-
wizory ponad 2 mln widzów. 

Film dokumentalny oparty 
został na zrekonstruowanych 
przez TVP materiałach archi-
walnych m.in. z wojny polsko-
-sowieckiej 1920 roku, zakoń-
czonej jednym z największych 
sukcesów militarnych narodu 
polskiego. W „Wojnie świa-
tów”, wyświetlonej premie-
rowo w TVP 16 sierpnia, wy-
korzystano również nagrania 

radiowe, relacje uczestników 
i świadków wydarzeń, a także 
archiwalne świadectwa ma-
terialne, które przetrwały do 
naszych czasów: fotogra� e, 
rozkazy oraz zapisy tajnych 
raportów. Centralnym punk-
tem tamtych wydarzeń była 
Bitwa Warszawska, nazywa-
na Cudem nad Wisłą. Wtedy 
to, w dniach od 13 do 25 sierp-
nia 1920 roku, pomiędzy od-
działami Armii Czerwonej, a 
Wojskiem Polskim doszło do 
decydującego starcia. Obok 
m.in. bitew pod Maratonem, 
Waterloo czy Stalingradem, 
zaliczane jest przez history-
ków do dwudziestki najbar-
dziej przełomowych bitew 
świata. 

 - To drugi projekt tego 
typu, przy którym pracowa-
łem. Pierwszym z nich był 
� lm „Niepodległość” z 2018 

roku, którego tematyka, jak 
sam tytuł wskazuje, dotyczy 
odzyskania przez Polskę pań-
stwowości – powiedział nam 
Paweł Rozdżestwieński.  – Te-
raz skupiliśmy się na wojnie 
polsko – radzieckiej 1920 r. 
Celem nie było jedynie stwo-
rzenie poprawionych wersji 
archiwaliów, a to, by przybli-

żyć ówczesną rzeczywistość w 
kolorze i opowiedzieć o niej w 
przystępny sposób.

Jak mówi Paweł Roz-
dżestwieński,  popularność 
remasterowanych � lmów 
wynika głownie z tego, że 
obecnie w domach dyspo-
nujemy sprzętem bardzo 
dobrej jakości. Wszelkie 

niedoskonałości są przez to 
bardziej widoczne. Pierw-
szymi przykładami „kolo-
rowania” � lmów w Polsce 
były barwne wersje komedii 
„Sami Swoi” i „Jak rozpęta-
łem drugą wojnę światową”. 

Pierwszym etapem pra-
cy nad taśmą jest zaś re-
konstrukcja cyfrowa, a na-
stępnie zmiana jakości 
materiałów z 16 na 24 klatki 
na sekundę. Pozwala to nam 
widzieć na ekranie płynny 
ruch. Następnie można za-
jąć się kolorowaniem. 

- Jest to zadanie bar-
dzo żmudne zwłaszcza, gdy 
kadr obejmuje wiele posta-
ci. Wszystko odbywało się 
ręcznie. Są oczywiście spe-
cjalne programy kompu-
terowe, jednak efekt takiej 
koloryzacji nie jest zadowa-
lający – wyjaśnia. – Istot-

ną rolę odegrało poza tym 
stworzenie schematów ko-
lorystycznych. Dzięki nim 
widz mógł bez problemu zi-
denty� kować na ekranie za-
równo Polaków jak i Rosjan. 
Za dokumentację kolory-
styczną w „Wojnie światów” 
odpowiadała Ida Bork-
-Buszkowska. Twórcą sce-
nariusza był Mirosław Bork, 
muzyki – Krzesimir Dęb-
ski, a reżyserią zajęli się Mi-
rosław Bork i Krzysztof Tal-
czewski. 

Projekt realizowany był 
od początku 2020 roku. Po-
nieważ prace mogły być 
prowadzone zdalnie, na ich 
przebieg nie miała wpływu 
pandemia. Po premierze te-
lewizyjnej „Wojnę Światów” 
oglądać można na platfor-
mie vod.tvp.pl. 

ap 

„Wojna Światów” z sochaczewskim akcentem

Zapraszamy sochaczewian, 
harcerzy, młodzież, rekon-
struktorów i wszystkich pra-
gnących oddać hołd żołnie-
rzom września. 

Na trzech cmentarzach - wo-
jennym, para� alnym i żydow-
skim - zapalmy znicze pamię-
ci w 81. rocznicę bitwy nad 
Bzurą. Spotkajmy się w nie-
dzielę 13 września, by uczcić 
blisko czterech tysięcy pole-
głych spoczywających na tych 
cmentarzach. 

O 15.30 zapraszamy na 
cmentarz żydowski przy ul. 
Sierpniowej, o 16.00 na cmen-
tarz para� alny przy ul. Traugut-
ta, o 17.00 na cmentarz wojen-
ny w Trojanowie. Zachęcamy, 
by poświecić chwilę tym, któ-
rzy oddali życie w trakcie walk 
o Sochaczew, Bitwy nad Bzurą 
oraz hitlerowskiej okupacji. 

Można znicze kupić i 
przyjść z nimi na wybraną ne-
kropolię, lub otrzymać na miej-
scu od przedstawiciela mu-
zeum.  (ap)

Pamięci bohaterów
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W tym roku wydarzenie przy-
padło w dniu Narodowego 
Czytania i było świetną oka-
zją do zaprezentowania inter-
pretacji tego ponadczasowego 
dramatu Juliusza Słowackie-
go. Spektakl rozpoczął się czy-
taniem performatywnym w 
wykonaniu aktorów Teatru 
Dialog oraz pracowników i in-
struktorów, a także dyrekto-
ra SCK Artura Komorowskie-
go, którzy przybliżyli widzom 
istotę dzieła Słowackiego. 

Następnie do akcji wkro-
czyli aktorzy Maski, prezen-
tując nowoczesne widowi-
sko pełne dynamiki i dużej 
ekspresji scenicznej. Spek-
takl zawierał elementy tań-
ca współczesnego, teatru 
� zycznego i musicalu. Przej-
mująca gra młodych twór-
ców Teatru Maska uzupeł-
niana była znakomitymi 
improwizacjami muzyczny-
mi w wykonaniu Magdaleny 
Franaszek-Niewiadomskiej 
(wiolonczela), Marty Wasi-
lewskiej (skrzypce), Jolanty 
Kawczyńskiej (instrumen-
ty klawiszowe i perkusjona-
lia) oraz Piotra Milczarka 
(akordeon, wokal). Spektakl 
świetnie uzupełniły tancer-
ki zespołu „Abstrakt”, które 
zaprezentowały się w ener-
getycznej choreogra� i Mo-
niki Osieckiej-Jaworskiej. 

Autorska wersja roman-
tycznego dramatu uwypu-
kliła uchwycone przez Sło-
wackiego starcie skrajnych 
postaw, choć miała również 
wiele odniesień do współcze-
snej kultury. Reżyser Dawid 
Żakowski, znany z luźnych 
interpretacji wystawianych 
pod jego okiem utworów, 
tym razem wyjątkowo wier-
nie trzymał się chronologii 

zapisanej przez Juliusza Sło-
wackiego. Przypadło to na 
pewno do gustu wielbicie-
lom tradycyjnego teatru. I 
choć nie zabrakło elemen-
tów nowoczesnych, spektakl 
zamknął się w spójną całość, 
która spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem pu-
bliczności. 

Widowisko, w związku z 
wdrożonymi zasadami bez-

pieczeństwa, na żywo obej-
rzało tylko kilkanaście osób, 
w tym naczelnik wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji 
Miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik. Pozostałym wi-
dzom udostępnione zostało 
poprzez transmisję live na fa-
cebooku, w ten sposób tra� -
ło do blisko tysiąca odbiorców.

Iza Strzelecka
Sebastian Stępień

Wystartował nowy sezon
W Sochaczewskim Centrum Kultury odbyła się inauguracja sezonu artystycznego 
2020/2021, w ramach której zaprezentowany został spektakl inspirowany „Balladyną”. 
Wystąpili młodzi twórcy z Teatru Maska, zespołu tanecznego Abstrakt oraz Teatru Dialog.

W piątkowe popołudnie, 4 
września, w sochaczewskiej 
szkole muzycznej odbył się 
koncert uczniów i absolwen-
tów inaugurujący nowy rok 
szkolny. Ze względu na nie-
sprzyjającą pogodę młodzi 
muzycy zagrali w nowo wyre-
montowanej, jeszcze pachnącej 
farbą, sali koncertowej, a nie 
na scenie plenerowej w parku 
im. I. W. Garbolewskiego, jak 
pierwotnie zapowiadano.

Publiczność   wysłuchała dzie-
więciu utworów. Pianiści Ida-
lia Majcher i Jakub Niemyjski 
wykonali walca cis-moll Fry-
deryka Chopina i etiudę g-moll 
Józefa Nowakowskiego. Bar-
tosz Ciura, uczeń klasy akor-
deonu, zagrał „Taniec spartań-

ski” Charlesa Camilleriego, a 
Alicja Krasucka na wiolonczeli 
koncert D-dur Antonio Vival-
diego. Utwory Grażyny Bace-
wicz i Johna Willimasa zagra-
ły dwie młode skrzypaczki, 
Małgorzata Gawor i Maja Gór-
czyńska. Swoimi umiejętno-
ściami pochwalili się też Ma-

ciej Kawka, który zagrał na 
saksofonie „Suitę grecką”, wio-
lonczelistka Monika Kraw-
czewska („Koncert h-moll” 
Georga Goltermanna) oraz 
Agata Gralec, która wykona-
ła na � ecie aranżację pierwszej 
części koncertu D-dur Anto-
nio Vivaldiego.

Koncert poprowadziła na-
uczycielka fortepianu w PSM w 
Sochaczewie, Katarzyna Skrzypek.

- Na scenie zaprezentowa-
li się uczniowie naszej szko-
ły, w tym dwoje tegorocznych 
absolwentów. Cieszy mnie ich 
zaangażowanie i chęć wystę-
powania przed publicznością. 
Młodzi muzycy zagrali utwory 
z szerokiego repertuaru, solo-
wo lub przy akompaniamencie 
nauczycieli. Chcemy, aby taka 
artystyczna forma rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego na sta-
łe wpisała się do kalendarza wy-
darzeń naszej placówki. Mam 
też nadzieję, że kolejne koncer-
ty uda nam się zorganizować na 
scenie plenerowej, w otoczeniu 
przyrody – podsumowała Ka-
tarzyna Skrzypek.      (mf)

Muzyczna inauguracja roku

W tym roku słynny Zawisza 
Czarny z Garbowa po raz 
dziesiąty przybył do Socha-
czewa. Z najsłynniejszym 
polskim rycerzem spotkać 
można było się w parku 
im. Chopina w sobotę 5 wrze-
śnia. Organizatorem spotka-
nia z żywą historią było Sto-
warzyszenie „Nasz Zamek”. 

Przypomnijmy, że wydarze-
nie to nawiązuje do dnia 15 
lipca 1414 r., kiedy to, właśnie 
w naszym mieście, w imie-
niu króla Polski, Zawisza wy-
powiedział wojnę Zakono-
wi Krzyżackiemu, nazwaną 
później wojną głodową. Ju-
bileuszowa edycja pikniku 
„Zawisza Czarny nad Bzu-
rą – Sochaczewskie Spotka-
nia z Historią” spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
ze strony mieszkańców, a to 
byłoby jeszcze większe, gdy-
by planów nie pokrzyżował 
deszcz. Mimo niesprzyjającej 
aury program imprezy został 
zrealizowany. Duża zasługa 
w tym członków stowarzy-
szenia oraz rekonstruktorów, 
którzy wykazali się dużą wy-
trwałością. 

Goście byli więc świad-
kami dworskich intryg, ry-
cerskich potyczek, a na 
najmłodszych czekała gra 
terenowa z nagrodami. Na 
imprezie kolejny  raz poja-
wił się książę mazowiecki 
Siemowit IV wraz z księż-
ną Aleksandrą oraz dodat-
kowe postacie reprezen-
tujące dwór. Na widzów 
czekał pokaz tańców daw-
nych i turniej rycerski na 
cześć Zawiszy. Całość miała 
fabularyzowany charakter. 

Nie mogło zabraknąć 
charakterystycznego okrzy-
ku „wojna!”. Usłyszeć moż-
na go było, jak to się dzieje 
od dekady, na pl. Kościusz-
ki. Tam , niczym ponad 600 
lat temu, Zawisza wypowie-
dział wojnę Krzyżakom, 
a odbyło się to w otocze-
niu rycerstwa i książęce-
go dworu. Na � nał imprezy 
przygotowano szczególną 
atrakcję. Odbył się koncert 
muzyki dawnej w wykona-
niu słynnego barda Jacka 
Kowalskiego, występujące-
go w asyście zespołu Klub 
Świętego Ludwika. 

ap

Pod basztą 
księcia Siemowita
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W tym sezonie zaszczepie-
nie się przeciwko grypie jest 
szczególnie istotne - zwłasz-
cza dla seniorów. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom, ratusz 
w ostatnich dniach zdecydo-
wał, że zakupi nie pięćset, ale 
tysiąc szczepionek dla osób 
starszych. Jeżeli uda się roz-
strzygnąć przetarg na ich do-
stawę, akcja szczepień będzie 
mogła ruszyć na początku 
października. 

Jak wynika z danych Pań-
stwowego Zakładu Higieny, 
szczepienia przeciw grypie 
zapobiegają zachorowaniom 
u ok. 40-70 proc. szczepio-
nych osób. Zapewniają one 
również wysoką ochronę 
przed powikłaniami pogry-
powymi. Szczepionki mogą 
być podane każdemu już od 
szóstego miesiąca życia (w 
zależności od składu szcze-
pionki), o ile nie ma przeciw-
wskazań medycznych. 

Szczepieniu powinny 
się poddać zwłaszcza oso-
by z grup wysokiego ryzyka. 

Są to np. pracownicy ochro-
ny zdrowia czy osoby star-
sze. Właśnie z uwagi na to, 
już od lat, sochaczewski ra-
tusz zachęca seniorów do za-
pobiegania zachorowaniom, 
prowadząc program darmo-
wych szczepień. Objęci są nim 
mieszkańcy, którzy ukończy-
li 60 rok życia. Po okazaniu 
dowodu osobistego oraz re-
cepty na szczepionkę (wysta-
wionej przez lekarza rodzin-
nego), odebrać mogą preparat 
we wskazanej aptece. Ostat-
nio władze miasta kupowały 
500 ampułek. W tym roku, z 
uwagi na pandemię Covid 19, 
zamówienie zwiększono do 
tysiąca szczepionek. Ratusz li-
czy się ze wzmożonym zainte-
resowaniem, gdyż do zaszcze-
pienia się namawiają lekarze, 
eksperci, zachęca do tego też 
Główny Inspektor Sanitarny. 
O dalszym przebiegu progra-
mu szczepień informować bę-
dziemy na portalu sochaczew.
pl oraz w dwutygodniku wła-
snym.

(ap)

Tysiąc szczepionek

Wypożyczalnia przy MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie informuje, 

że istnieje możliwość 
użyczenia - do bezpłatnego użytkowania

 - sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym ruchowo: 
balkoników rehabilitacyjnych, kul ortopedycznych, rowerów rehabilita-

cyjnych na zewnątrz (na trzy koła), wózków inwalidzkich.
W sprawie wypożyczenia prosimy o kontakt w godz. 9.00 - 13.00, 

z Krystyną Krzywonos, tel. (46) 863-14-81 lub 82.

Zakup tomografu kompute-
rowego i otwarcie pracow-
ni rezonansu magnetyczne-
go lokuje Szpital Powiatowy 
w Sochaczewie w wyższej 
lidze medycznej, a dla sa-
mych pacjentów oznacza 
lepsze standardy diagno-
styczne i poprawę warun-
ków leczenia.

- Bardzo za to dziękuję, 
nie tylko jako starosta, ale 
również jako mieszkanka 
Sochaczewa i pacjentka. To 
jest olbrzymi krok naprzód. 
Widzimy, jak nasz szpital 
się rozwija, z roku na rok 
jest coraz lepiej wyposażo-
ny. Jednym z ważniejszych 
kroków, jaki powiat wyko-
nał z pomocą posła Macieja 
Małeckiego, był zakup no-
woczesnego urządzenia do 
tomogra� i komputerowej, 
które daje olbrzymie moż-
liwości szpitalowi, w tym 
wychodzenia na zewnątrz 
ze swoimi usługami. Te-
raz zrobiliśmy kolejny krok, 
czyli otworzyliśmy pracow-
nię rezonansu magnetycz-
nego – powiedziała starosta 
Jolanta Gonta podczas uro-
czystości w szpitalu. 

Uruchomienie tych ba-
dań na miejscu pozwoli pa-
cjentom zakończyć turysty-
kę medyczną po Mazowszu 
w poszukiwaniu badań re-
zonansem. 

- Wielokrotnie spoty-
kałam się z pytaniami od 
mieszkańców i pacjentów, 
gdzie można zrobić rezo-
nans, gdzie są najmniejsze 
kolejki, jak daleko? Bardzo 
się cieszę, że od dziś będę 
mogła odpowiadać, że rezo-
nans magnetyczny jest bar-
dzo blisko, u nas w Socha-
czewie – oddała starosta.  

Nowa pracownia to 
wspólne przedsięwzięcie 
szpitala powiatowego oraz 
spółki VOXEL, która po-
siada sieć pracowni specja-
listycznych w całym kra-

ju. Dla spółki pracownia w 
Sochaczewie to już 34. pla-
cówka tego typu w Polsce, 
ale pierwsza – jak podkre-
ślał prezes spółki, Jarosław 
Furdal – uruchomiona w 
nowej formule, zbliżonej do 
partnerstwa prywatno – pu-
blicznego. 

- Stawiamy przede 
wszystkim na jakość usług 
i wykorzystanie najlepszych 
specjalistów z dziedziny ra-
diologii. Pracownia w So-
chaczewie stała się dziś czę-
ścią ogólnopolskiej sieci, w 
której pracują najlepsi spe-
cjaliści. Bardzo dziękuję 
władzom powiatu i dyrekto-

rowi szpitala za wsparcie tej 
inicjatywy. Rezonans ma-
gnetyczny jest komplemen-
tarnym badaniem do tomo-
gra� i komputerowej, które 
pozwala pacjentowi lepiej 
dobierać terapię i zapropo-
nować możliwe najlepsze le-

czenie – powiedział prezes 
spółki VOXEL.

Urządzenie jest tak 
skonstruowane, że w przy-
szłości będzie można je 
unowocześniać i wyposa-
żać w coraz bardziej nowo-
czesny osprzęt, aby sprostać 
dynamicznemu rozwojo-
wi technologii medycznej. 
Obecnie rezonans w So-
chaczewie jest już w stanie 
wykonać 95 procent możli-
wych badań.  

Zadowolenia z otwarcia 
pracowni nie kryje Robert 
Skowronek - pełniący obo-
wiązki dyrektora szpitala, 
którego zdaniem, rezonans 
jest dopełnieniem diagno-
styki niezbędnej dla pacjen-
tów z terenu powiatu socha-
czewskiego 

– Obecnie z badań rezo-
nansu magnetycznego będą 
mogli korzystać pacjenci 
hospitalizowani w naszym 
szpitalu. Dla pacjentów z ze-
wnątrz, będą na razie od-
płatne. W chwili rozpisania 
postępowania konkursowe-
go, na badania rezonansem 
magnetycznym przez Ma-
zowiecki Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, przystąpimy 
do konkursu. Umożliwi to 
nam wykonywania więk-
szości badań bezpłatnie w 
ramach umowy z NFZ – 
wyjaśnia Robert Skowro-
nek.

W uroczystości otwar-
cia pracowni wzięli udział 
m.in.: starosta Jolanta Gon-
ta, wicestarosta Tadeusz 
Głuchowski, przewodni-
czący rady powiatu Andrzej 
Kierzkowski, przewodni-
czący rady miejskiej Sylwe-
ster Kaczmarek oraz Michał 
Orliński – dyrektor biura 
poselskiego posła Macie-
ja Małeckiego. Poświęcenia 
pracowni dokonał ks. Zbi-
gniew Żądło.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Medyczny krok 
w przyszłość
Od 7 września w Szpitalu Powiatowym można wykonywać badania rezonansem 
magnetycznym. Otwarcie nowej pracowni oraz wcześniejszy zakup tomografu komputerowego 
dla szpitala, to duży skok w nowoczesność i wielkie udogodnienie dla pacjentów z powiatu.
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Dość dewastacji miejskiego 
mienia! Po ostatnich aktach 
wandalizmu zrewitalizowa-
ne tereny rekreacyjne nad 
Bzurą objęte zostały moni-
toringiem. Kamery obser-
wują cały obszar bulwarów, 
kawiarnię, wzgórze zamko-
we, park i am� teatr przy ul. 
Podzamcze.

Kamery działają od kilku-
nastu dni. Podkreślmy, że to 
całkowicie nowy system mo-
nitoringu wizyjnego, który 
funkcjonuje równolegle do 
już istniejącego. Składa się z 
czternastu nowoczesnych ka-
mer, tj. jedenastu stacjonar-
nych i trzech obrotowych (360 
stopni), które widzą dosko-
nale zarówno za dnia, jak i w 
nocy, co w przypadku bulwa-
rów ma zasadnicze znaczenie. 
W przyszłości planowane jest 
podłączenie do systemu do-
datkowych urządzeń, bo do-
celowo system ma się składać 

z siedemnastu kamer. Obraz 
z nich jest obecnie śledzony 
przez operatorów Centrum 
Monitoringu Wizyjnego, 

znajdującego się w urzędzie 
miejskim, jednak w przy-
szłym roku stanowisko ope-
ratorów zostanie przeniesio-

ne do jednego z pomieszczeń 
budowanego obecnie am� te-
atru. 

Przypomnijmy, że miasto 
zostało objęte monitoringiem 
w 2008 roku. Działający od tego 
czasu stary system składa się 
z szesnastu kamer. Jego głów-
nym zadaniem jest prewen-
cja, zapewnienie mieszkańcom 
bezpieczeństwa, a gdy trzeba - 
pomoc w ustaleniu sprawców 
przestępstwa czy aktu wanda-
lizmu. Dzięki nagraniom z ka-
mer udało się ustalić sprawców 
wielu wykroczeń i przestępstw. 

Objęcie obserwacją terenów 
rekreacyjnych nad Bzurą ma 
skończyć z powtarzającymi się 
na tym obszarze aktami wan-
dalizmu. Operatorzy, gdy za-
obserwują tego typu przypadki, 
będą niezwłocznie informować 
policję. Nagrania posłużą z ko-
lei, przez sądem, jako dowody 
wobec sprawców dewastacji in-
frastruktury miejskiej.

(mf)

Bulwary i zamek monitorowane
Dla jednej z sochaczewia-
nek zwykłe grzybobranie 
zakończyło się odnalezie-
niem blisko półmetrowego 
pocisku. Na miejsce zostali 
wezwani policjanci, którzy 
zabezpieczyli niewybuch 
do czasu przyjazdu sape-
rów. 

6 września po południu 
mieszkanka Sochaczewa w 
gawłowskim lesie tra� ła na 

przysypany liśćmi nieco-
dzienny okaz - pocisk arty-
leryjski o średnicy 12 cm i 
długości 45 cm. Pirotechnik 
potwierdził, że pochodzi on 
z czasów II wojny świato-
wej. Miejsce zostało zabez-
pieczone przez funkcjona-
riuszy do czasu przyjazdu 
patrolu saperskiego z jed-
nostki wojskowej w Kazu-
niu Nowym.

mł. asp. Agnieszka Dzik

45-centymetrowy pocisk 
w gawłowskim lesie

Nieznana kobieta ukradła 
przy ulicy Gawłowskiej ro-
wer należący do mieszkan-
ki Sochaczewa, po czym 
wyjechała z miasta. Nieste-
ty miała pecha, bo nie za-
uważyła kamer monitorin-
gu, które przyczyniły się do 
ustalenia jej tożsamości. 

Jak się później okazało, była 
to 44-letnia mieszkanka wo-
jewództwa lubuskiego. Przy 
ul. Gawłowskiej odbyła roz-
mowę o pracę. Po wyjściu, 
wsiadła na nie swój rower i 
odjechała. Nie zdawała so-
bie sprawy, że całe zajście 
uwieczniły kamery monito-
ringu. 

Kilka dni później o ko-
biecie zrobiło się głośno, gdy 
jej wizerunek z informacją 
o kradzieży został zamiesz-
czony w internecie. Infor-
macja szybko rozeszła się 
na facebooku, gdzie zosta-
ła udostępniona blisko 2 tys. 
razy.

Równocześnie swoje po-
szukiwania prowadziła po-
licja. Za kobietą wszczęto 
poszukiwania, w wyniku 
których została zatrzyma-
na przez policjantów z Zie-
lonej Góry.

Sprawczyni przyznała 
się do kradzieży. Za popeł-
nione przestępstwo grozi jej 
do 5 lat więzienia. (seb)

Na kradzież 
z zapytaniem o pracę

Sebastian Stępień

Do zdarzenia doszło oko-
ło 13.00 w miejscowości Ko-
żuszki-Kolonia. Na miejsce 
udały się jednostki policji, 
straży pożarnej i prokura-
tor. Jak wynikało ze zgłosze-
nia, pojazdy zostały mocno 
zniszczone, dlatego na miej-
sce wysłano aż pięć specjali-
stycznych pojazdów - trzy z 
Komendy Powiatowej oraz 
po jednym z OSP w Paprot-
ni i OSP w Niepokalanowie. 

W wypadku uczestniczy-
ły trzy samochody osobo-
we. W każdym z nich znaj-
dowała się tylko jedna osoba. 
W momencie przyjazdu stra-
żaków, w leżącym na boku 
Oplu Merivie oraz leżącej w 
rowie Skodzie Fabii uwię-
zione pozostawały kierujące 
nimi kobiety. Kierowca rove-
ra siedział przytomny na po-
boczu jezdni zakrwawiony z 
widocznymi ranami nóg.

- Wszystkie przeprowa-
dzone przez nas czynności 
przy tym zdarzeniu trwały 
blisko godzinę - mówi o� -

cer prasowy KP PSP w So-
chaczewie kpt. Rafał Krupa. 
– Po przyjeździe na miej-
sce przystąpiliśmy do ewa-
kuowania pozostających w 
rozbitych pojazdach kobiet. 
Kierująca oplem pozosta-
wała przytomna i był z nią 
kontakt. W przeciwieństwie 
do kierującej skodą, któ-
ra nie dawała oznak życia. 
Samo wykonanie dostępu 
do poszkodowanych trwa-
ło kilkanaście minut z uwa-

gi na bardzo pogiętą karose-
rię samochodów.

Poszkodowani w wy-
padku zostali odwiezieni 
do szpitala. W przypadku 
58-latki przybyli na miejsce 
ratownicy medyczni stwier-
dzili zgon. Nie została pod-
jęta resuscytacja. Dalsze 
działania strażaków ograni-
czyły się do zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia.

Ze wstępnych ustaleń 
policji wynika, że kierująca 

Oplem Meriva uderzyła w 
tył skody. W tym momen-
cie fabia kierowana przez 
58-latkę została zepchnię-
ta na przeciwny pas ruchu, 
gdzie zderzyła się czołowo z 
pojazdem marki rover i zo-
stała wyrzucona do rowu. 

Na miejscu pracowali 
policjanci, prokurator oraz 
biegły. Trwa ustalanie do-
kładnych przyczyn i oko-
liczności tego tragicznego 
zdarzenia.

Zginęła na miejscu
W niedzielę 6 września na drodze krajowej nr 92 doszło do wypadku drogowego 
w wyniku którego życie straciła 58-letnia kobieta.
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W stuleciu powstania WOP 
wzięli udział m.in. gen. bryg. 
Stefan Mordacz, były dowód-
ca 3. Warszawskiej Bryga-
dy Rakietowej Obrony Po-
wietrznej z Bielic a obecnie 
Szef Zarządu Obrony Po-
wietrznej i Przeciwrakieto-
wej w Dowództwie General-
nym Rodzajów Sił Zbrojnych, 
były dowódca 3. Bryga-
dy gen. Andrzej Dąbrowski, 
obecnie zastępca szefa szta-
bu Dowództwa Generalne-
go RSZ oraz nowy dowódca 
3. Brygady gen. bryg. Kazi-
mierz Dyński. Z zaproszenia 
na jubileusz skorzystali tak-
że przedstawiciele pobliskich 
jednostek, wojskowi w stanie 
spoczynku, samorządowcy z 
burmistrzem Piotrem Osiec-
kim na czele.

Ks. Władysław Włodar-
czyk, duszpasterz Warszaw-
skiej Brygady Rakietowej, w 
homilii podkreślił, że służ-
ba wojskowa jest również 
rodzajem kapłaństwa, któ-
remu przyświeca pełne od-
danie narodowi i państwu 
polskiemu. Jej pełnienie 
może być dla wielu łatwiej-
sze dzięki religii i warto-
ściom chrześcijańskim.

- Podczas obchodów stu-
lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości często przy-
pominano, że nasz kraj runął 
właśnie przez słabość polskiej 
armii. Mimo wielkiego umi-
łowania ojczyzny nie byliśmy 
w stanie stawić czoła zabor-
cy. Podobnie przekonaliśmy 
się, jak trudna bywa walka o 
wolność w roku 1939. Dziś je-
steśmy częścią NATO, przy-
gotowujemy się do pełnego 
wdrożenia systemu Patriot. 
Praca jednostek rakietowych 
sprawia, że ze spokojem i 
dumą wpatrujemy się w pol-
skie niebo – mówił. 

Pamięci tych, którzy na 
przestrzeni wieku służyli 
w wop poświęcono tablicę, 
która zawisła na frontonie 
MZSiPBnB. Znalazły się na 
niej słowa „W hołdzie prze-
ciwlotnikom, którzy stojąc 
na straży ojczystego nieba 

udowodnili swoje oddanie 
i poświęcenie dla Polski. 
W 100. rocznicę powstania 
Wojsk Obrony Przeciwlotni-
czej, 1920-2020”.  

- Jestem dumny, że może-
my odsłonić ją tu, w ścisłym 
centrum Sochaczewa. Zachę-
cam wszystkich żołnierzy na-
szej brygady, i nie tylko, by 
odwiedzili to miejsce. Powin-
niśmy pamiętać o tych, którzy 
służyli przed nami, o skompli-
kowanej historii naszego pań-
stwa i tym, jak wielokrotnie 
trudno było nam utrzymać 
wolność, i ile dla niej poświę-
ciliśmy – powiedział gen. Ste-
fan Mordacz.

Na zakończenie tej czę-
ści obchodów wolontariusze 
z 79. pułku piechoty z Cie-
chanowa oddali trzy strzały 
z armaty wz. 1902. 

Druga część odbyła się 
na terenie jednostki woj-
skowej w Bielicach od wcią-
gnięcia � agi państwowej na 
maszt i hymnu narodowe-
go odegranego przez Or-
kiestrę Reprezentacyjną Sił 
Powietrznych z Poznania. 
Kompanię Honorową wy-
stawił 24. pluton Obrony 
Rakietowej, a poczet � ago-
wy 34. Dywizjon Rakietowy 
Obrony Powietrznej. Go-
spodarz brygady, oprócz jej 
byłych dowódców, powitał 

na jubileuszu m.in. Inspek-
tora Rodzajów Wojsk DG 
RSZ gen. dyw. Sławomira 
Owczarka, dowódcę Garni-
zonu Warszawa gen. dyw. 
Roberta Głąba oraz repre-
zentującego samorządow-
ców ziemi sochaczewskiej 
wiceburmistrza Marka Fer-
gińskiego, który odczytał 
okolicznościowy list przy-
pominający zasługi Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej 

dla polskiej obronności. 
Chwilę później żołnierzom 
oraz osobom, które  swo-
ją postawą, zaangażowa-
niem i pracą przyczyniły się 
do osiągnięć jednostki, ge-
nerał Dyński wręczył wy-
różnienia resortowe oraz 
okolicznościowe kordziki, 
odznaczenia i pamiątkowe 
statuetki. Uroczystości za-
kończyły się de� ladą i salwą 
honorową.  (ap/seb)

Od stu lat strzegą nieba
Msza w kościele parafi i św. Wawrzyńca, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz uroczystości w jednostce 
w Bielicach z oczywistych przyczyn miały kameralny charakter. W piątek 28 sierpnia 
odbyły się obchody stulecia powstania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Burmistrz Piotr Osiecki w otoczeniu byłych dowódców 3 brygady - od lewej 
generał Andrzej Dąbrowski, płk rez. Stanisław Sobiechowski, generał Stefan Mordacz 
oraz obecny szef garnizonu generał Kazimierz Dyński

W 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych przedsta-
wiciele sochaczewskiej „Solidarności” oraz samorządów miasta 
i powiatu złożyli kwiaty w dwóch punktach miasta - pod tablicą 
upamiętniającą kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszkę 
oraz przed UM, pod tablicą pamiątkową znajdującą się na skwe-
rze im. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „So-
lidarność”. W ten sposób oddano hołd wszystkim, którzy działali 
w „S”. oddali życie za jej idee. Przypomnijmy, że między 30 sierp-
nia a 11 września 1980 roku rząd PRL zawarł ze strajkującymi za-
łogami cztery porozumienia – w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzę-
biu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej. Za najważniejsze, symboliczne, 
uważa się porozumienie z 31 sierpnia podpisane w Stoczni Gdań-
skiej. Strajkujący robotnicy wymusili wówczas na rządzących 
m.in. zgodę na rejestrację NSZZ „Solidarność”. Zdaniem wielu 
historyków wydarzenia z przełomu sierpnia i września 1980 roku 
były początkiem erozji systemu PRL. 

W galerii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. 1 Maja 21 
(kramnice, I piętro) można 
obejrzeć wystawę poświęconą 
tematyce wojny polsko – bol-
szewickiej: „Bitwa Warszaw-
ska. Stulecie zwycięstwa”.

Wystawa powstała przy współ-
pracy Biura Programu „Nie-
podległa” oraz Muzeum Woj-
ska Polskiego. Przypomina 
najważniejsze fakty i posta-
ci związane z historią wojny 
polsko-bolszewickiej, jej przy-
czynami, przebiegiem i skut-
kami. Ekspozycja składa się z 

dwudziestu plansz pokazują-
cych polskie formacje wojsko-
we w I wojnie światowej, opo-
wiada o przyczynach wojny 
polsko-ukraińskiej,   wypra-
wy kijowskiej, pierwszych wal-
kach z bolszewikami, Bitwach 
Warszawskiej, Lwowskiej i nad 
Niemnem, przybliża postaci 
naczelnego wodza Józefa Pił-
sudskiego i księdza Skorup-
ki. Merytoryczne teksty przy-
gotowali specjaliści z Muzeum 
Wojska Polskiego. Na wysta-
wie pokazano zabytki ze zbio-
rów muzeum oraz wyjątkowe, 
archiwalne zdjęcia z 1920 roku.

W rocznicę porozumień

Nowa wystawa w MBP
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Wraz z początkiem września 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury rozpoczęły się zapisy 
na zajęcia artystyczne. Ofer-
ta nowego sezonu jest bardzo 
szeroka i skierowana zarówno 
dla dzieci, młodzieży, jak rów-
nież dla dorosłych i seniorów. 
Wśród proponowanych zajęć 
na pewno znajdą coś dla sie-
bie miłośnicy teatru, plastyki, 
śpiewu i tańca. Nie zabraknie 
też zajęć z zakresu rękodzie-
ła i ceramiki. Jest też nowość 
– PRACOWNIA PRODUK-
CJI TV. Zajęcia odbywać się 
będą pod okiem wyspecjali-
zowanych instruktorów we 
wszystkich trzech lokaliza-
cjach Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury.

SCK, ul. 15 Sierpnia 83
TEATR MASKA - zaję-

cia prowadzi instruktor te-
atralny, aktor i reżyser - Da-
wid Żakowski. Uczestnicy 
są wprowadzani w proces 
tworzenia dramatyczne-
go spektaklu teatralnego i 
praktyczną realizację po-
szczególnych jego etapów, w 
odwołaniu do klasyki litera-
tury i � lmu oraz technik z 
zakresu teatru ruchu i żywej 
ekspresji. Oferta skierowa-
na jest do młodzieży w wie-
ku 13-19 lat.

DZIECIĘCY TEATR ZA-
BAWY KONIK - zajęcia pro-
wadzi instruktor wokalny i te-
atralny - Jolanta Kawczyńska. 
Uczestnicy odtwarzają małe 
historie z wyobraźni i baśni, 
wspierane ruchem, słowem, 
rymem i rytmem. Jest to for-
ma teatru dziecięcego, odkry-
wająca predyspozycje i praw-
dziwe pasji uczestników zajęć. 

PRACOWNIA PLA-
STYCZNA WYTWÓRNIA - 
zajęcia prowadzi artysta plastyk 
- Ewa Kubeł-Zielińska. Oferta 
skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży. Są to zajęcia z zakresu 
rysunku i malarstwa.

DZIECIĘCO-MŁODZIE-
ŻOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I 
TAŃCA FOLKLOREK - zaję-
cia prowadzą instruktorki tań-
ca i śpiewu - Katarzyna Proch 
i Kinga Przybylska. Oferta skie-
rowana jest do dzieci i młodzie-
ży, zainteresowanych nauką 
tańców ludowych z różnych re-
gionów Polski i tańców narodo-
wych. W ramach zajęć odbywa 
się również nauka śpiewu i sta-
ropolskich zabaw ludowych.

SCENA SENIORA - zjęcia 
prowadzi instruktor teatralny i 
wokalny - Jolanta Kawczyńska. 
Oferta skierowana jest do senio-
rów, którzy poprzez twórczą za-
bawę chcą spróbować swoich sił 
na scenie. Są to zajęcia z zakresu 
śpiewu, recytacji i małych form 
teatralnych.

KLUB PIOSENKI - zajęcia 
prowadzi instruktor teatralny i 
wokalny - Jolanta Kawczyńska. 
Są to indywidualne i grupo-
we zajęcia wokalne, w ramach 
których odbywa się nauka emi-

sji głosu i interpretacji utworów 
oraz dobór repertuaru. Oferta 
skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży.

PRACOWNIA PRODUK-
CJI TV - zajęcia prowadzi Ma-
teusz Płowik, operator kame-
ry przy realizacji programów 
informacyjnych, publicystycz-
nych i sportowych w TVN 24. 
Oferta skierowana jest do osób 
chcących poznać tajniki pro-
dukcji telewizyjnej, interneto-
wej i video.

SCK, 
ul. F. Chopina 101

PRACOWNIA PLASTY- 
CZNA PLASTEK - zajęcia 
prowadzi artysta plastyk Mo-
nika Boruta-Sałacińska. Są to 
działania plastyczne dla dzieci, 
z wykorzystaniem różnorod-
nych materiałów np. masa pa-
pierowa, masa solna, gips, bi-
buła, farby, czy plastik. 

PRACOWNIA ARTYSTY-
CZNA PRZESTRZEŃ OT- 
WARTA - zajęcia prowadzi 
artysta plastyk Monika Boru-
ta-Sałacińska. Uczestnicy two-
rzą obrazy, rysunki, rękodzieło 
oraz różne formy przestrzen-
ne. Oferta skierowana jest do 
młodzieży i dorosłych.

ZESPÓŁ TANECZNY 
ABSTRAKT - zajęcia prowa-
dzi choreograf i instruktor tań-
ca Monika Osiecka-Jaworska. 
Uczestnicy pobierają edukację 
taneczną z zakresu disco dan-
ce, disco freestyle, hip hop, jazz, 
modern, contemporary dan-
ce oraz taniec klasyczny. Oferta 
skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży na poziomie początkują-
cym i zaawansowanym.

STUDIO WOKALNE 
- zajęcia prowadzi instruk-
tor wokalny Piotr Milcza-
rek. Oferta skierowana jest do 
dzieci i młodzieży wykazują-
cych predyspozycje do śpie-
wania i talent wokalny. Są to 
zajęcia z zakresu emisji gło-
su, dykcji, interpretacji i ruchu 
scenicznego. 

PRACOWNIA CERAMI-
KI MAJOLIKA - zajęcia prowa-
dzi Maja Ryż-Kobek - ceramik, 
pedagog specjalny, terapeuta in-
tegracji sensorycznej. Uczestni-
cy poznają różne rodzaje gliny 
i jej właściwości, uczą się tech-
nik lepienia i zdobienia. Oferta 
skierowana jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, z uwzględ-
nieniem   zróżnicowanych 
zainteresowań i zdolności ma-
nualnych.

Ofertę zajęć odbywających 
się w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. Prezydenta R. 
Kaczorowskiego 5 przedstawi-
my w kolejnym wydaniu Prze-
kaźnika Kulturalnego.

Wszystkie zajęcia odbywać 
się będą z zachowaniem wszel-
kich środków ostrożności zwią-
zanych z epidemią COVID 19. 
Szczegółowe procedury bezpie-
czeństwa dostępne są na stronie 
sck.sochaczew. pl

5 września w Sochaczewskim 
Centrum Kultury odbyła 
się inauguracja sezonu arty-
stycznego 2020/2021, w ra-
mach której zaprezentowany 
został spektakl Teatru Maska 
w reżyserii Dawida Żakow-
skiego, inspirowany „Bal-
ladyną” Juliusza Słowackie-
go. Wystąpili młodzi twórcy 
Teatru Maska i zespołu ta-
necznego Abstrakt oraz Te-

atr Dialog. W tym roku wy-
darzenie przypadło w dniu 
narodowego czytania „Bal-
ladyny” i było świetną okazją 
do zaprezentowania interpre-
tacji tego ponadczasowego 
dramatu. Widzowie mogli 
obejrzeć widowisko za po-
średnictwem transmisji onli-
ne na Facebooku.

Szersza relacja z wyda-
rzenia na str. 9.
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Sebastian Stępień

Prace zostały przeprowadzo-
ne bardzo sprawnie. Przedsię-
wzięcie rozpoczęto 21 sierpnia, 
a już 29 sierpnia do „Tobru-
ka” weszli pierwsi zwiedzają-
cy. Jak mówi koordynator gru-
py, członek rady programowej 
fundacji Artur Gałecki, było to 
ogromne przedsięwzięcie or-
ganizacyjno-logistyczne, które 
nie doszłoby do skutku, gdyby 
nie upór miłośników socha-
czewskich forty� kacji.

- Dla mnie to cisi bohate-
rowie projektu i cieszę się, że 
dzięki ich pomocy możemy 
robić coś dobrego dla naszego 
regionu. Mam na myśli Artu-
ra Szymańskiego, Piotra Zny-
ka, Dariusza Grochowskie-
go, Michała Buczka i Tomasza 
Wijatę oraz kolegów z funda-
cji, którzy dokładają starań, 
aby zatrzymać forty� kacyjną 
historię Sochaczewa dla ko-
lejnych pokoleń – mówi Artur 
Gałecki.

W sobotę 29 sierpnia 
ścieżka dydaktyczna poświę-
cona lokalnym forty� kacjom 
została kolejny raz otwarta dla 
gości (jest czynna w wybra-
ne dni, dlatego warto śledzić 
pro� l „Projekt Sochaczew-
skie Forty� kacje” na Facebo-
oku). Największą atrakcją był 
świeżo obsadzony w ziemi 

Ringstand 58c - „Tobruk”. Na 
zwiedzających czekała też eks-
pozycja broni i umundurowa-
nia, przygotowana przez Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą oraz 
członków Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej im. II batalio-
nu 18 pułku piechoty. Jeden z 
miłośników sochaczewskich 
forty� kacji, Piotr Znyk, pre-
zentował umundurowanie i 
wyposażenie żołnierzy Wehr-
machtu z końcowego okresu 
wojny. Mimo kapryśnej aury, 
zwiedzających nie brakowało. 

Przeprowadzka kolejne-
go bunkra w rejon ścieżki dy-
daktycznej przy ul. Lubiejew-
skiej i Kątowej była możliwa 
dzięki determinacji i zaanga-
żowaniu pasjonatów historii 
naszego regionu. Grupa ta ma 
bardzo ambitne plany na przy-
szłość, chce rozszerzać ścież-
kę o kolejne obiekty, w których 
powstawałyby wystawy sta-
łe wzbogacone o multimedia. 
Jednak realizacja tych przed-
sięwzięć zależy od możliwości 
pozyskania zewnętrznego do-
� nansowania oraz powodze-
nia społecznych zbiórek. Oso-
by zainteresowane wsparciem 
sochaczewskich bunkrów – 
organizacyjnym czy � nan-
sowym – proszone są o bez-
pośredni kontakt z Arturem 
Gałeckim, tel. 604-594-199.

Kolejny schron ocalony
Twórcy „Projektu - Sochaczewskie Fortyfi kacje”, prowadzonego przez Fundację 
Ochrony Zabytków Mazowsza, przenieśli bunkier Ringstand 58c „Tobruk” w obręb 
ścieżki dydaktycznej przy ul. Lubiejewskiej i po tygodniu udostępnili go zwiedzającym. 
Bunkier zabrano z działki państwa Strzelczyków, którzy zgodzili się na jego wykopanie 
i przewiezienie w miejsce, gdzie można prezentować go mieszkańcom. 

Koordynatorzy „Projektu - Sochaczewskie Fortyfikacje” dziękują Dominikowi 
Szczepanikowi z firmy Interkam, Maciejowi Piecce i Bartłomiejowi Sztukowskiemu 

z przedsiębiorstwa Inst-El oraz Dariuszowi Żakowskiemu z D.S. Transkop za 
wsparcie przy pracach ziemnych i transporcie schronu. Dziękują także członkom 

fundacji, a w szczególności Markowi Orzechowskiemu oraz Marcinowi i Małgorzacie 
Grzegorkom za użyczenie terenu, gdzie eksponowany jest nowy schron.

Sochaczewskie drużyny piłkarskie kiepsko radzą sobie w tym 
sezonie. Bzura Chodaków po sześciu kolejkach, z siedmioma 
punktami w tabeli, zajmuje odległe 11 miejsce w IV Lidze Ma-
zowieckiej. Forma biało-zielonych wydaje się jednak wzra-
stać, w ostatnich dwóch meczach Bzura zremisowała u siebie 
i wygrała na wyjeździe. W gorzej sytuacji jest sochaczewski 
Orkan, który poniósł do tej pory komplet czterech porażek.

Orkan słabo, 
Bzura coraz lepiej

PŁOCKA LIGA OKRĘGOWA
I kolejka (26.08)

Orkan Sochaczew - Unia Iłów 1:2 (0:1)
Bramka Orkan: Cezary Czarnecki (karny)

III kolejka (29.08)
Stegny Wyszogród – Orkan Sochaczew 4:2 (2:1)

Bramki Orkan: Cezary Czarnecki (2)
IV kolejka (5.09)

Orkan Sochaczew – Zryw Bielsk 0:5 (0:4)

IV LIGA MAZOWIECKA
V kolejka (29.08)

Bzura Chodaków - Nadnarwianka Pułtusk 2:2 (2:0)
Bramki Bzura: Radosław Grefkowicz, Kamil Kacprzak

VI kolejka (5.09)
Makowianka Maków Mazowiecki - Bzura Chodaków 1:3 (0:1)

Bramki Bzura: Adam Zając (2), Adrian Tomczyk

31 sierpnia pracownicy Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą, podczas spraw-
dzania stanu cmentarza żydow-
skiego przy ulicy Sierpniowej, 
odkryli porzucony pod bramą 
duży fragment tradycyjnego ży-
dowskiego nagrobka - macewy. 

Według okolicznych miesz-
kańców, został on przywie-
ziony i porzucony przez nie-
znane osoby. Trwa obecnie 
analiza naukowa w celu wyda-
towania macewy oraz ustalenia 
personaliów zmarłego.

Cmentarz żydowski w So-
chaczewie to jeden z najstar-

szych cmentarzy tego typu na 
terenie Mazowsza. Ostatnim 
pochowanym   obywatelem 

miasta był Paweł Weinberg, wi-
ceburmistrz Sochaczewa, któ-
ry został zamordowany przez 

nieznanych sprawców w maju 
1945 roku. 

Destrukcja cmentarza i 
znajdujących się na nim na-
grobków rozpoczęła się pod-
czas II wojny światowej, proces 
niszczenia trwał jednak jesz-
cze w czasach PRL. Obecnie po 
setkach macew nie ma już śla-
du - wiele z nich wykorzystano 
do budowy dróg i fundamen-
tów budynków. Muzeum Zie-
mi Sochaczewskiej apeluje do 
wszystkich mieszkańców mia-
sta i powiatu o przekazywanie 
pozostałości po macewach, je-
śliby na takie natra� li. 

Michał Górny

Podrzucona pod cmentarz żydowski
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Poniekąd na usprawiedliwie-
nie warto wspomnieć, że Or-
kan nie wystąpił w tym meczu 
w optymalnym składzie. Choć 
o znanej sprzed lat „chorobie 
morskiej” nie ma już mowy, to 
w Gdańsku zabrakło kilku do-
świadczonych zawodników. Z 
Lechią nie zagrali m.in.: zmaga-
jący się z urazem Argentyńczyk 
Nahuel Aluhe Dovalo Villegas, 
pauzujący za kartki Jakub Bud-
nik oraz Jakub Młyńczak i An-
toni Gołębiowski, których, jak 
poinformował zarząd klubu, 
zatrzymały sprawy rodzinne. 

Pierwsza część spotkania nie 
była zbyt widowiskowa. Gra to-
czyła się głównie w środkowej 
części boiska i ob� towała w spo-
ro błędów i niedokładności. Pił-
ka często wypadała do przodu, a 
sędzia dyktował młyny. Goście, 
po celnym kopie z rzutu karnego 
wyszli na prowadzenie już na po-
czątku spotkania. W 27. minucie, 
po zdobyciu przyłożenia i sku-
tecznym podwyższeniu, biało-
-zieloni zwiększyli przewagę do 
10 punktów. Pięć minut później, 
po ładnej szerokiej akcji formacji 
ataku, obrońca sochaczewskie-
go zespołu Przemysław Dobijań-

ski dotarł z jajem na pole punkto-
we rywali, zmniejszając straty do 
pięciu punktów różnicy. 

Druga połowa to zdecy-
dowana dominacja Orkana w 
młynie dyktowanym. Socha-
czewianie coraz śmielej zdoby-
wali metry boiska i starali się 
zainicjować atak po przegrupo-
waniach na polu 22 metrów bro-

niącej się Lechii. Nie wystrzega-
li się jednak błędów. Decydujący 
moment spotkania miał miejsce 
w 58. minucie, gdy gospodarze 
przechwycili piłkę i wyprowa-
dzili skuteczny kontratak. Pił-
ka położona między słupami i 
podwyższenie z łatwej pozycji 
sprawiło, że Lechia zwiększyła 
prowadzenie do „bezpiecznego” 

wyniku 17:5. Niestety, pomi-
mo dwóch przyłożeń i skutecz-
nych podwyższeń w końcówce 
spotkania, Orkanowi nie uda-
ło się już dogonić wyniku. Dzię-
ki mniejszej różnicy niż siedem 
punktów, sochaczewianie wró-
cili z Gdańska tylko z defensyw-
nym punktem bonusowym.

- Za nami kolejny mecz, ko-
lejna nauka, kolejne zdobywa-
nia doświadczenia. Idzie mło-
de, silne pokolenie. Wyniki też 
na pewno przyjdą, trzeba tyl-
ko cierpliwie poczekać. Gratu-
luje swoim zawodnikom posta-
wy na boisku. Walka trwała do 
ostatnich sekund. W końców-
ce mieliśmy szanse na zdobycie 
przyłożenia i mogliśmy prze-
chylić szalę zwycięstwa na na-
szą korzyść – komentował po 
zakończonym spotkaniu trener 
Orkana, Maciej Brażuk.

Kolejny mecz w Ekstralidze 
Rugby sochaczewscy rycerze za-
grają w niedzielę 13 września. 
Orkan zmierzy się na wyjeździe 
z beniaminkiem rozgrywek – 
Spartą Jarocin. Początek spotka-
nia o godz. 16.30. Tydzień póź-
niej, 20 września, do Sochaczewa 
przyjedzie ekipa z Lublina. 

Defensywny punkt 
bonusowy na pocieszenie
Drużyna z Pomorza była w zasięgu sochaczewskich rycerzy. Tym bardziej szkoda 
kolejnych straconych punktów. W sobotę 29 sierpnia rugbiści Orkana Sochaczew 
przegrali w wyjazdowym spotkaniu, III kolejki Ekstraligi, z Lechią Gdańsk 25:19.

Lechia Gdańsk - Orkan Sochaczew 25:19 (10:5)
Punkty: Przemysław Dobijański 10, Mateusz Pawłowski 5, 

Tomasz Gasik 4
Skład Orkana: Miguel Julio Leigner, Michał Gadomski (Kamil Zieliński), 

Michał Polakowski, Mateusz Pawłowski, Daniel Niemyjski, Tomasz Markiewicz, 
Sebastian Misiak (Adam Szwarc), Jan Mroziński, Artur Fursenko, Bartłomiej 
Sadowski (Kacper Wróbel), Tomasz Gasik, Michał Szwarc, Krystian Mechecki, 

Radosław Rakowski (Adrian Pętlak), Przemysław Dobijański.
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Po pięciu turniejach elimi-
nacyjnych najlepszych osiem 
par zagrało w wielkim � nale. 
Zawody wieńczące letni cykl 
Grand Prix Sochaczewa w 
Siatkówce Plażowej rozegrano 
w sobotę 29 sierpnia na boisku 
przy plaży miejskiej. Zwycię-
żyła para Jakub Cyprys i Kry-
stian Walczewski. 

Organizatorem letniego cyklu 
turniejów w plażówkę był Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Zawody rozegrano na trzech 

boiskach: w Chodakowie, Kar-
wowie i przy plaży miejskiej. 
W ich przygotowanie zaanga-
żowali się kierownicy MOSiR: 
Izabela Wojdyno, Renata Ku-
bik i Klaudia Selerska. Zawody 
sędziował Łukasz Smędowski. 

W � nałowym turnie-
ju wzięło udział osiem najlep-
szych par (wyłonionych w pię-
ciu rundach eliminacyjnych). 
Grano systemem brazylijskim. 
W meczu o pierwsze miejsce 
Jakub Cyprys i Krystian Wal-
czewski pokonali parę Piotr 

Strożek i Adam Chrobot 2:1 
(15:12, 15:17, 15:13). Trzecie 
miejsce wywalczyli Łukasz 
Lewandowski i Marcin Koło-
dziejski, wygrywając w „ma-
łym � nale” z Karolem Łozą 
i Mateuszem Gabrielem 2:0 
(15:13, 15:7).

Zakończył się sezon na 
plaży, czas też dokończyć se-
zon halowy. W weekend 19 i 
20 września poznamy zwy-
cięzców XXVI edycji Ama-
torskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Z powodu pandemii nie uda-

ło się rozegrać � nałów w pier-
wotnym terminie (marcu). 
Zawody odbędą się w hali 
przy ul. Chopina. O pierwsze 
miejsce zmierzą się drużyny 
Mostu Wyszogród i Piasta Fe-
liksów. O brązowy medal po-
walczą ekipy KS Bielice i Vol-
ley CKU Sochaczew. O piąte 
miejsce zagrają AZS Team 
Volley i Teresin. Po rozstrzy-
gnięciach, w niedzielę wrę-
czone zostaną pamiątkowe 
puchary, medale oraz nagro-
dy indywidualne.

Letnie grand prix w siatkówce plażowej rozstrzygnięte

W weekend 29-30 sierpnia od-
były się Mistrzostwa Polski w 
Kulturystyce i Fitness (IFBB). 
W hali Centrum Kongresowe-
go Targów Kielce rywalizo-
wało ponad 200 zawodników 
z całej Polski. Wśród nich był 
sochaczewianin Piotr Zieliń-
ski, którzy trzeci raz z rzędu 
zdobył tytuł mistrza Polski 
w kategorii � tness plażowe 
mężczyzn do 179 cm i w kate-
gorii open.

Przypomnijmy, że Piotr Zie-
liński w przeszłości osiągał 

sukcesy nie tylko w Polsce. 
W 2017 roku zdobył m.in. ty-
tuł wicemistrza Europy w 
kulturystyce na zawodach 
rozgrywanych w Hiszpanii. 
Co warto pokreślić, sporto-
we zmagania w Kielcach były 
również eliminacjami tego-
rocznych mistrzostw Euro-
py w Santa Susanna, które 
odbędą się we wrześniu. Czy 
uda się obronić tytuł wicemi-
strzowski sprzed trzech lat, a 
może sochaczewianin wsko-
czy na wyższy stopień po-
dium?

Trzeci tytuł Piotra

W niedzielę 30 sierpnia na bo-
isku ze sztuczną nawierzchnią 
przy ul. Chopina rozegrano 
Wakacyjny Turniej Piłki Noż-
nej. Rywalizowało osiem ama-
torskich ekip. 

Zwyciężyła drużyna „Teresiński 
Orlik”, pokonując w � nale „Bycz-
ki” 1:0. Trzecie miejsce zajął ze-
spół „Laga United”, który wygrał 
z „Pisią Rokotów” 4:1. Turniej sę-
dziował Michał Dziepak.

Najskuteczniejszym za-
wodnikiem został zdobyw-
ca siedmiu goli Artur Fijołek 
(Teresiński Orlik). Najlepszym 
bramkarzem wybrano Marci-
na Paczkowskiego (Teresiński 
Orlik). Nagrodę dla najlepsze-
go zawodnika otrzymał Oskar 
Kania (Byczki).
Zwycięska drużyna Teresiński Orlik wystąpiła 
w składzie: Mateusz Bryński, Artur Fijołek, Kamil 
Komosa, Patryk Gzik, Marcin Paczkowski, Patryk 
Paduch.

Na małym boisku

W VII turnieju klasy� kacyjnym cyklu Grand Prix Socha-
czewa w tenisie stołowym w sezonie 2019/2020/2021 zagra-
ły 34 osoby. Zawody odbyły się w niedzielę 30 sierpnia. W 
kategorii młodzieżowej zwyciężył Marcin Pawlak, w ka-
tegorii pań wygrała Katarzyna Purgał, a w kategorii open 
Mateusz Selerski. Turniej sędziował Tomasz Ertman. VIII 
runda GP rozegrana zostanie w niedzielę 20 września.

Siódmy raz odbijali piłeczkę




