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U nas
przeczytasz:

Przypominamy dzisiaj wydarzenia 2020 roku. Minął on pod znakiem pandemii, mimo to wiele działo i zmieniło się w naszym 
mieście w ostatnich 12 miesiącach. Kryzys spowodowany koronawirusem nie wpłynął m.in. na skalę i tempo prowadzonych 
inwestycji, poprawiających estetykę miasta i podnoszących poziom życia mieszkańców Strony 8, 9, 10

Miasto wspiera szpital Cieplej i taniej w ŚDS
Zapadła decyzja, 
że samorząd 
miasta wesprze 
sochaczewski 
szpital. Burmistrz 
pozytywnie 
rozpatrzył prośbę 
dyrektora tej 
jednostki i umorzył 
w całości podatek 
od nieruchomości 
za 2020 rok 

w wysokości 
236,5 tys. zł

Strona 14

Z ulicy do parków

Tak minął rok

Strona 3

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
mieszczący się przy ul. 
Zamkowej czeka w tym 
roku remont. Placówka 
przejdzie na ogrzewanie 

gazowe, odnowiona 
zostanie też m.in. 
elewacja budynków, 
a stare podgrzewające 
wodę termy zastąpią 
nowoczesne pompy 
ciepła. Miasto poszukuje 
wykonawcy, który podej-
mie się tego zadania
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Z PIERWSZEJ RĘKI

KONDOLENCJE

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999

Policja 
997, 47 705-52-22

Straż pożarna 
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne
991

Pogotowie gazowe (Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866

Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73

ZWiK 46 862-82-30
Zgłaszanie awarii: 
sieci wodociągowej 
668-453-422
sieci kanalizacyjnej
604-195-871

Dodatkowo każdego dnia po 
godz. 15.00 awarie można 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

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci radnego rady miejskiej dwóch 
kadencji, społecznika i przedsiębiorcy 

Witolda 
Antuszewicza

Rodzinie i bliskim pragniemy przekazać 
wyrazy duchowego wsparcia 

w tych wyjątkowo bolesnych chwilach

26 grudnia zmarł Witold 
Antuszewicz – radny Rady 
Miejskiej IV i V kadencji, 
wieloletni prezes Cechu 
Rzemiosł Różnych w Socha-
czewie, z zawodu cukier-
nik, którego życiową pasją 
było lotnictwo. Miał 77 lat.

Niemal na całe życie związał 
się z Chodakowem. Z zawo-
du był rzemieślnikiem-cu-
kiernikiem, prowadzącym 
własną cukiernię „Choda-
kowianka”, która słynęła z 
doskonałych pączków. Bli-

sko 20 lat pełnił funkcję pre-
zesa Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Sochaczewie. Jego 
życiową pasją było jednak 
lotnictwo. Zdobył mistrzo-
stwo świata w lotach na mo-
tolotni. Przez lata zajmował 
się propagowaniem różnych 
form lotnictwa, w tym szko-
leniem młodych pilotów. Był 
prezesem Sochaczewskiego 
Stowarzyszenia Lotnictwa 
Amatorskiego. Organizował 
w naszym mieście m.in. Mi-
strzostwa Mazowsza w Mi-
krolotach.

Przez dwie kadencje był 
również radnym w socha-
czewskim samorządzie, w 
latach 2002-2006 i 2006-
2010. Rzetelny i otwarty na 
rozmowy, zawsze szukał 
kompromisu. Zapamiętamy 
go jako serdecznego, uczyn-
nego i pomocnego człowie-
ka.

Pogrzeb odbył się 31 
grudnia w kościele św. Jó-
zefa Robotnika w Chodako-
wie. Ciało złożono na cmen-
tarzu w Trojanowie. 

Redakcja

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki 

wraz z pracownikami 
urzędu miasta

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek wraz 
z radnymi rady miejskiej

Pożegnaliśmy Witolda Antuszewicza

Jolanta Sosnowska

Burmistrz podkreślał, że 
Teresa Michałowska całym 
sercem zawsze była ze swy-
mi podopiecznymi, wyka-
zywała się empatią, troską o 
los najbardziej potrzebują-
cych, za co należą jej się sło-
wa uznania. Jak powiedział, 
dobrze kierowała DDPS, 
rozwinęła jego działalność 
i może być dumna ze swych 
dokonań.

Także 23 grudnia akt 
powołania na stanowi-
sko dyrektora Centrum 
Usług Społecznych ode-
brała z rąk wiceburmistrza 
dotychczasowa   szefowa 
MOPS Zofia Berent. War-
to w tym miejscu przypo-
mnieć, że na listopadowej 
sesji rada miasta zdecydo-
wała o utworzeniu w So-
chaczewie nowej jednostki 
- Centrum Usług Społecz-
nych. Instytucja niosą-
ca kompleksową pomoc 
osobom chorym, nieza-
możnym, samotnym, bez-
domnym, wymagającym 
stałej opieki, seniorom po-
wstała na bazie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej. 
Centrum oparte na mająt-
ku i pracownikach MOPS 
i DDPS rozpoczęło dzia-
łalność 1 stycznia br. i od 

tego dnia Zofia Berent jest 
jego dyrektorem.

Zgodnie z zapowiedzią, 
wraz z końcem roku, Dzien-
ny Dom Pomocy Społecz-
nej zyskał zewnętrzne urzą-
dzenia rekreacyjne, które 
pomogą seniorom w utrzy-
maniu kondycji fi zycznej. 
Sprzęt został zamontowany 
we wtorek 29 grudnia.

S i łow n ia    z ew nę t r z-
na na terenie przyległym 
do DDPS powstała dzięki 

współpracy ze Spółką LOY-
ALTY Partner z Warszawy, 
a dokładnie z dziewięcioma 
pracownikami działającymi 
w ramach wolontariatu pra-
cowniczego „Paybeck Cha-
rytatywnie”. Zainteresowali 
się oni działalnością Dzien-
nego Domu i postanowi-
li pomóc w zrealizowaniu 
planów placówki, m.in. w 
zakresie doposażenia w  ze-
wnętrzny sprzęt rekreacyj-
no-sportowy. 

- Ponadto wolontariu-
sze pomalowali sufi t w po-
mieszczeniu świetlicowym, 
ławki parkowe, podarowali 
projektor wraz z ekranem a 
także zorganizowali zbiór-
kę na zakup i montaż urzą-
dzeń rekreacyjno-sporto-
wych dla seniorów – mówi 
dyrektor DDPS, Teresa Mi-
chałowska. - W ramach 
zbiórki zgromadzono po-
nad 11 tysięcy złotych, z 
czego zdecydowana więk-

szość pochodzi ze środków 
spółki i prywatnych wpłat 
pracowników, a 1.000 zł z 
wpłat pracowników domu 
i pensjonariuszy. Mam na-
dzieję, że już w okresie 
wiosennym pensjonariusze 
będą mogli bezpiecznie ko-
rzystać z urządzeń – doda-
je dyrektor. 

Wywiad z Teresą Micha-
łowską publikujemy na stro-
nach 10, 11.

Zmiany w pomocy społecznej
Po 45 latach pracy zawodowej, od początku w zakładach i instytucjach pomocy społecznej, 
Teresa Michałowska zdecydowała o przejściu na emeryturę. 23 grudnia w ratuszu, w imieniu 
Piotra Osieckiego, podziękowania za lata pracy przekazał odchodzącej dyrektor Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej wiceburmistrz Marek Fergiński.

Dyrektor Teresa Michałowska prezentuje nowe urządzenia 

dla seniorów

Podziękowanie za wieloletnią pracę odchodząca dyrektor 

przyjęła od wiceburmistrza Marka Fergińskiego
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WŚRÓD LUDZI

KONDOLENCJE

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci

Wisława Szymborska

Tadeuszowi Głuchowskiemu, 
wicestaroście sochaczewskiemu, 
wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają

Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta
wraz z Zarządem 

i Radą Powiatu w Sochaczewie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Radnego Rady Miejskiej I kadencji 
i członka zarządu miasta w latach 1990-1991

Janusza 
Chodakowskiego

Szczere wyrazy współczucia rodzinie, 
bliskim i przyjaciołom przekazują

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki 

wraz z pracownikami 
urzędu miasta

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek wraz 
z radnymi rady miejskiej

500 plus po nowemu
Świadczenie wychowawcze 500 plus w 2021 roku będzie 
przyznawane w nowym, docelowym okresie, trwającym 
od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. Nie trzeba się 
spieszyć, bo na złożenie wniosku mamy dużo czasu.
Wnioski można będzie składać na dwa sposoby. Od 1 lutego 
przez internet, np. za pośrednictwem serwisu Emp@tia, przez 
portal PUE ZUS lub z wykorzystaniem bankowości elektro-
nicznej. 
- Wszystkie duże banki oferują tę usługę i wypełnienie 
odpowiednich rubryk zajmuje kilka minut. To szybka i 
bezpieczna procedura, dlatego zachęcam, by w czasach 
covidu korzystać przede wszystkim z tej drogi - mówi wi-
ceburmistrz Marek Fergiński nadzorujący w ratuszu m.in. 
sprawy z zakresu polityki społecznej.
Od 1 kwietnia wnioski będą przyjmowane przez urząd 
miejski także drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. 
Druki zostaną wyłożone pod koniec marca w Biurze Obsłu-
gi Klienta, na parterze, i tu też będzie można je wypełnić. 
Od 1 kwietnia wnioski można przesyłać również pocztą. 
- Rodzice nie mają problemów ze składaniem wniosków, 
bo program ma już kilka edycji, a jego procedury maksy-
malnie uproszczono. Dzięki temu większość, bo około 70 
proc. wniosków, trafi a do nas drogą elektroniczną – dodaje 
wiceburmistrz.
Warto podkreślić, że także w najnowszej edycji programu 
urząd nie będzie musiał każdej rodzinie wystawiać i prze-
syłać pocztą decyzji o przyznaniu świadczenia. Informację 
o otrzymaniu wsparcia rodzic otrzyma mailem, na adres 
podany we wniosku. (daw)

Zadbajmy o siebie i bezdomnych
Gdy nocą temperatura za oknem spada poniżej zera, 
a bywa, że z nieba posypią się płatki śniegu, warto 
przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa. 
Jeśli zauważymy zwisające z dachu sople - należy je 
usunąć. W domu korzystajmy tylko z bezpiecznych 
urządzeń grzewczych i nie zasłaniajmy kratek wen-
tylacyjnych.
Warto też przypomnieć, że od lat w Polsce obowiązuje 
przepis nakazujący właścicielom posesji odśnieżanie 
chodników. Nawet gdy jest to chodnik biegnący przy dro-
dze miejskiej, powiatowej lub wojewódzkiej, jeśli przylega 
do prywatnej posesji, to za jego odśnieżenie odpowiada 
właściciel domu. 
Zwracajmy także uwagę na osoby bezdomne. Infor-
macje o osobach wymagających wsparcia w postaci 
odzieży, posiłku, noclegu w ciepłym pomieszczeniu 
można zgłaszać do Centrum Usług Społecznych, 
dzwoniąc pod numer 863-14-81. W święta i poza go-
dzinami pracy centrum tego rodzaju przypadki można 
zgłaszać dzwoniąc na całodobowy miejski telefon 
interwencyjny 862-36-82.
Kierowcom przypominamy, że nadal warto wymienić 
w samochodzie opony na zimowe, dolać do spryski-
wacza zimowego płynu do szyb, zadbać o akumulator 
i sprawdzić, czy mamy w bagażniku skrobaczkę do 
szyb. (daw)

Czynsz tylko na konto
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie infor-
muje, iż od 1 stycznia 2021 roku w siedzibie Zakładu 
przy al.600-lecia 90 nie działa kasa dla klientów. Płat-
ności za opłaty czynszowe, usługi cmentarne i inne 
należności należy dokonywać za pośrednictwem ban-
ków i placówek pocztowych na poniższe konta Zakładu 
Gospodarki Komunalnej:
Wpłaty czynszu: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie - 
86 9283 0006 0000 2000 2000 0010
Kaucje mieszkaniowe: Bank Spółdzielczy w Sochacze-
wie - 10 9283 0006 0000 2000 2000 0020
Opłaty za usługi cmentarne: Bank Spółdzielczy Socha-
czew - 31 9283 0006 0000 2000 2000 0030 

Maciej Frankowski

Wymiana urządzeń grzew-
czych i termomodernizacja 
zespołu trzech budynków 
ŚDS o łącznej pow. użyt-
kowej 840 mkw, pozwoli 
na osiągnięcie efektu eko-
logicznego polegającego na 
oszczędności energii ciepl-
nej i elektrycznej, zmniej-
szeniu emisji spalin i py-
łów, poprawę izolacyjności 
cieplnej budynków i ich es-
tetyki oraz skuteczności in-
stalacji centralnego ogrze-
wania. 

Szacowany koszt przed-
sięwzięcia to ok. 770 tys. zł, 
przy czym większość wy-
datków, ponad 70 procent, 
pokryje dotacja unijna. Na 
termomodernizację budyn-
ków ratusz zdobył 553 tys. 
zł wsparcia z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowiec-
kiego. 

Miasto ogłosiło prze-
targ. Na oferty od wyko-
nawców czeka do 13 stycz-
nia. Zainteresowane firmy 
w I etapie, do końca mar-
ca 2021 roku, będą mu-
siały wykonać projekt z 
wcześniejszym uzgodnie-
niem koncepcji, natomiast 
same prace budowlane 
(II etap) powinny rozpo-
cząć się w kwietniu i po-

trwać do końca paździer-
nika 2021 r.

Zakres robót obejmie: 
docieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymianę stolarki 
okiennej oraz drzwiowej 
zewnętrznej, wymianę in-
stalacji centralnego ogrze-
wania na gaz ziemny wraz 
z modernizacją kotłowni 
i wykonaniem przyłącza, 
montaż pompy ciepła oraz 
centralnej instalacji ciepłej 
wody.

- Bardzo się cieszę, że 
inwestycja, o którą wnio-
skowaliśmy od wielu lat, 

w końcu dojdzie do skut-
ku. Termomodernizacja 
podniesie komfort pra-
cowników i podopiecz-
nych naszego domu do 
miary XXI wieku. Bę-
dziemy mieli pompy cie-
pła, gdy obecnie musimy 
podgrzewać wodę w ter-
mach. Przejście na ogrze-
wanie gazowe przyczy-
ni się, mam nadzieję, do 
oszczędności w zuży-
ciu energii, a ocieplenie 
i wykończenie elewacji z 
pewnością poprawi ze-
wnętrzną estetykę naszej 

siedziby – mówi Joanna 
Majewska, dyrektor ŚDS. 

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy otacza opieką 
osoby chore psychicznie i 
niepełnosprawne intelektu-
alnie, organizuje im różne 
formy terapii, zajęcia warsz-
tatowe, wycieczki, wyda-
je ciepłe posiłki. Obecnie z 
jego usług korzysta 50 pod-
opiecznych. W czasie pan-
demii jednostka pracuje w 
innych niż zazwyczaj godzi-
nach, tj. od 8.30 do 14.00, a 
od 14.00 do 16.00 pracowni-
cy ŚDS dezynfekują obiekt. 

Cieplej i taniej w ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się przy ul. Zamkowej czeka w tym 
roku remont. Placówka przejdzie na ogrzewanie gazowe, odnowiona zostanie też 
m.in. elewacja budynków, a stare podgrzewające wodę termy zastąpią nowoczesne 
pompy ciepła. Miasto poszukuje wykonawcy, który podejmie się tego zadania. 

Zajęcia w placówce odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych
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Tak dla programów
Wszyscy radni biorący 
udział w ostatniej sesji 
rady miasta zagłosowali 
za przyjęciem miejskich 
programów przeciwdzia-
łania narkomanii (145 
tys.) i profi laktyki antyal-
koholowej (655 tys.) na 
2021 rok. Odłożone na 
ten cel 800 tys. zł prze-
znaczone zostanie m.in. 
na prowadzenie punktów 
informacyjno-konsulta-
cyjnych dla osób zmaga-
jących się z problemem 
uzależnienia od alkoholu, 
narkotyków i innych środ-
ków psychoaktywnych, 
organizowanie półkolonii 
oraz letnich obozów dla 
dzieci i młodzieży,  reali-
zację programów i pro-
jektów kulturalnych oraz 
cyklu otwartych turniejów, 
zawodów sportowych dla 
dzieci w okresie wakacji. 
Bez uwag zatwierdzono 
także Program Profi lak-
tyki i Promocji Zdrowia 
na lata 2021-2025. Za 
najważniejsze cele uzna-
no: wczesne wykrywanie 
raka piersi, profi laktykę 
chorób układu krążenia, 
promocję szczepień 
ochronnych (w tym 
przeciwgrypowych wśród 
seniorów), naukę udzie-
lania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, wspie-
ranie osób niewidzących 
i niedowidzących, profi -
laktykę stomatologiczną 
wśród uczniów oraz 
walkę z cukrzycą jako 
chorobą cywilizacyjną. 
(daw)

Jedna oferta
8 stycznia sochaczewski 
ratusz otworzył oferty 
firm   zainteresowanych 
odbiorem i zagospodaro-
waniem odpadów komu-
nalnych wytwarzanych w 
naszych mieszkaniach. 
Umowa miałaby dotyczyć 
okresu od 1 lipca 2021 do 
30 czerwca 2022 roku. 
Wartość tego kontraktu 
ratusz oszacował na 11,8 
mln zł, tymczasem jedyny 
oferent (Remondis) zażą-
dał za wykonanie usługi 
13.593.000   z ł .    Tr wa 
analiza złożonej przez 
Remondis oferty, zatem 
na jakiekolwiek rozstrzy-
gnięcia w tej sprawie 
trzeba będzie poczekać.

Daniel Wachowski

„Tak” budżetowi i prognozie 
fi nansowej powiedziały klu-
by PiS i Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego oraz po 
raz pierwszy radni opozycji z 
Koalicji Obywatelskiej i Bez-
partyjnych Samorządowców. 
To dość zaskakująca decy-
zja jeśli przeanalizujemy po-
przednie głosowania radnych 
KO i BS. W tej kadencji nie 
zagłosowali „za” przebudo-
wą ulicy 15 Sierpnia w dużej 
części fi nansowanej z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
ani wsparciem powiatu w re-
montach ulic Trojanowskiej i 
Głowackiego. Wstrzymali się 
od głosowania, gdy decydo-
wano o sposobie fi nansowa-
nia prac przy amfi teatrze oraz 
wprowadzano do realizacji 
projekt za 14,3 mln obejmu-
jący budowę kanalizacji desz-
czowej i dróg w Chodakowie. 
Wcześniej nie poparli zmian 
w budżecie pozwalających na 
sfi nalizowanie zakupu auto-
busów dla ZKM.

Forum i PiS na „tak”
Zanim doszło do tego histo-
rycznego głosowania budżetu 
na 2021 rok i WPF, swoje stano-
wiska zaprezentowali reprezen-
tanci poszczególnych klubów. 

Jak mówił Edward Stasiak 
(Sochaczewskie Forum Samo-
rządowe), obydwa projekty są 
realne i w swych założeniach 
oszczędnościowe. Czeka nas 
rok niepewności, ale współpra-
cując uda się pokonać trudno-
ści. Nadmienił, że covid bole-
śnie odczuło wiele fi rm, ale w 
miarę swych możliwości sa-
morząd stara się wspierać lokal-
ny biznes. Ostatnio uchwalono 
drugą transzę pomocy, czy-
li zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości, zdecydowano też 
o niepodnoszeniu podatków 
w roku 2021. Obydwie decyzje 
oznaczają, że do budżetu mia-
sta wpłynie mniej pieniędzy, 
niż by mogło. Należy spodzie-
wać się wzrostu kosztów zwią-
zanych z gospodarką odpada-
mi, już wiadomo, że wydatki 
budżetu będą większe przez 
wprowadzenie pracowniczych 

planów kapitałowych, wzrost 
minimalnego wynagrodzenia 
i podniesienie płac nauczyciel. 
Mimo to samorząd wyda na 
inwestycje ponad 20 mln i nie-
mal w 75 procentach pokryje te 
wydatki z już pozyskanych do-
tacji. Swoje wystąpienie podsu-
mował słowami, że klub rad-
nych Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego jednogłośnie 
popiera przedłożone projekty 
uchwał i będzie głosował za ich 
przyjęciem.

W imieniu radnych PiS 
głos zabrał Sylwester Kaczma-
rek, który zaznaczył, że bu-
dżet i WPF opierają się trzech 
głównych fi larach – mądrych 
oszczędnościach, wysokich wy-
datkach na inwestycje mnożące 
majątek miasta oraz wsparciu, 
jakiego udziela samorządo-
wi poseł ziemi sochaczewskiej 
oraz radni PiS ciągle zabiegają-
cy o rządowe wsparcie dla róż-
nych projektów realizowanych 
w mieście. Zapowiedział, że 
klub jednogłośnie zagłosuje za 
budżetem i WPF. 

Opozycja: budżet ostroż-
ny i oszczędny
W imieniu Koalicji Obywatel-
skiej i Bezpartyjnych Samorzą-
dowców głos zabrał Andrzej 
Kuśmirek, który stwierdził 
m.in., że budżet skonstruowa-
no bardzo ostrożnie i oszczęd-
nie, w 2021 roku kończone będą 
takie inwestycje jak zagospoda-
rowanie terenów nad Bzurą, 
przebudowa ul. 15 Sierpnia i 
budowa zbiornika retencyjnego 

na deszczówkę, a „wszystkie te 
inwestycje mają zabezpieczenia 
fi nansowe z różnych źródeł, ze 
środków UE, rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
i rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych”. Na koniec 
stwierdził, że „po dokładnym 
przeanalizowaniu i rozważeniu 
argumentów za i przeciw, rad-
ni naszych klubów pozytyw-
nie zaopiniują projekty uchwał 
o budżecie i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej”.

RIO i komisje na „tak”
Skarbnik miasta Jolanta Brzó-
ska przestawiła dwie pozytyw-
ne opinie Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej zarówno o WPF 
jak i projekcie budżetu na 2021 
rok. O obydwu dokumentach 
pozytywnie wypowiedziały się 
też wszystkie komisje rady mia-
sta. Zarządzono głosowanie. 
Po raz pierwszy w tej kadencji 
wszyscy radni uczestniczący w 
sesji byli „za”. 

Po głosowaniu Piotr Osiec-
ki podziękował radnym za jed-
nomyślne poparcie i wyraził ra-
dość, że po dwóch latach pracy 
Koalicja Obywatelska i Bezpar-
tyjni Samorządowcy wreszcie 
dali się przekonać do działań, 
jakie podejmuje wspólnie z rad-
nymi PiS i Sochaczewskiego 
Forum Samorządowego. 

Dwa lata krytyki
Do kondycji fi nansowej 
miasta w czasie obrad wra-
cano jeszcze kilka razy. 
Burmistrz   przypomniał 

radnym opozycji, że z ich 
ust nieustannie słyszy o ka-
tastrofalnej sytuacji fi nan-
sowej miasta. 

- Przez dwa lata mówi-
cie, że jest katastrofa, (…) tym-
czasem nic złego się nie dzieje. 
Miasto Sochaczew bezpiecz-
nie przechodzi nawet przez 
okres pandemii, gdzie spada-
ją dochody i wzrastają wydat-
ki. Czy naprawdę uważają pań-
stwo, że zobowiązania które są 
w naszym budżecie w jakikol-
wiek sposób ograniczają usługi 
świadczone przez miasto? Czy 
statystycznemu mieszkańco-
wi Sochaczewa dzieje się z tego 
powodu krzywda? Czy ograni-
czamy przywileje, które mu się 
należą? Nie, wprowadzamy ko-
lejne, nowe. Realizując inwesty-
cje w części za środki z obliga-
cji, dokładając do każdej naszej 
złotówki trzy złotówki pozy-
skane, zwiększamy komfort ży-
cia w mieście – wyliczał Piotr 
Osiecki.

Dwuletnią krytykę fi nan-
sów samorządu i jednoczesne 
poparcie WPF przez radnych 
opozycji skwitował słowami 
„sytuacja wygląda tak, że przez 
dwa lata opozycja krytykowała 
wszystkie działania, nie popie-
rała ich. Teraz poparła, ale nadal 
nie zgadza się z ich zapisami. To 
jest kompletnie nieczytelne”. 

Spór o 3 proc. budżetu
Warto przyjrzeć się podsta-
wowym wskaźnikom bu-
dżetu, by ocenić, czego do-
tyczy spór. Radni opozycji 

od początku kadencji po-
wtarzają na sesjach i piszą w 
felietonach publikowanych 
w prasie i internecie, że mia-
sto jest nadmiernie zadłu-
żone, obsługa zobowiązań 
ciągnie nas na dno, dlatego 
pewne inwestycje powinno 
się odłożyć w czasie. Tym-
czasem spłata długu wraz z 
odsetkami pochłania rocz-
nie ok. 6 mln zł, czyli tylko 
3 procent miejskiego budże-
tu. W tym samym budżecie 
na oświatę burmistrz odkła-
da dziesięciokrotnie więk-
szą kwotę, 65,6 mln, a na 
wspieranie rodzin 49 mln. 
Co równie istotne, zobowią-
zania miasta będą spłacane 
przez długie dziesięć lat, do 
2030 roku. Dziś budżet mia-
sta po stronie dochodów to 
195 mln zł, a za dziesięć lat 
wpływy mają sięgnąć 223 
mln. 

Zadłużenie polskich in-
stytucji rządowych i samo-
rządowych w 2018 roku się-
gnęło niemal 49 procent, 
tymczasem u nas ten wskaź-
nik w ostatnich latach wahał 
się od 22 do 26 procent. Kosz-
ty obsługi długu stanowią w 
budżecie państwa średnio 
2,5-3 procent, a w naszym 
mieście to jedynie 0,61 proc. 
wydatków ogółem (dane za 
2019 r.). To tak, jakby rodzi-
na wzięła 100 tys. kredytu i 
przez cały rok zapłaciła od 
niego 610 zł odsetek. 

Fatycznie 47 mln dłu-
gu, choć rozłożone na dzie-
sięć lat, może robić wraże-
nie i medialnie dobrze się 
sprzedaje, dlatego warto po-
równać tę kwotę do docho-
dów miasta. W WPF czyta-
my, że w dziesięć lat do kasy 
miasta wpłyną dwa miliar-
dy złotych. Przy tej kwocie 47 
mln robi zupełnie inne wra-
żenie… 

Czy grudniowe głoso-
wania i poparcie udzielone 
burmistrzowi oznaczają ja-
kiś przełom? Trudno powie-
dzieć. Ale zawsze warto mieć 
nadzieję, że 3 proc. budżetu 
przestanie być przedmiotem 
dyskusji na niemal każdej se-
sji rady miasta. 

Dwa lata krytykowali, teraz poparli
18 grudnia odbyła się ostatnia w minionym roku, przeprowadzona w trybie zdalnym, sesja rady miasta. 
Najważniejszymi dwoma punktami obrad było przyjęcie budżetu Sochaczewa na 2021 rok oraz ściśle 
związanej z nim Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po raz pierwszy w tej kadencji zarówno budżet jak 
i WPF zostały uchwalone jednogłośnie. 
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30 lat na straży fi nansów miasta

Grudniowa sesja rady miasta, w trakcie której radni jed-
nogłośnie zdecydowali o przyjęciu budżetu Sochaczewa 
na 2021 rok, rozpoczęła się od miłego akcentu. Burmistrz 
Piotr Osiecki i przewodniczący rady Sylwester Kaczmarek 
wręczyli list gratulacyjny skarbnikowi miasta Jolancie 
Brzósce, która już od 30 lat stoi na straży fi nansów miasta. 
Jak przypomnieli, została na to stanowisko powołana przez 
radę I kadencji w grudniu 1990 roku i swą funkcję nieprzerwa-
nie piastuje do dziś. 
Były życzenia, gratulacje i podziękowania wyrażone w imieniu 
obecnych, ale także poprzednich władz miasta. W liście 
gratulacyjnym burmistrz i przewodniczący napisali m.in., że 
na przestrzeni trzech dekad przyszło jej pracować z sześcio-
ma burmistrzami, kilkunastoma wiceburmistrzami, setkami 
radnych. Dla nich wszystkich była i jest niekwestionowanym 
autorytetem w sprawach fi nansów samorządowych. 
Mimo ogromnych wydatków na projekty poprawiające komfort 
i jakość życia w mieście, nasz samorząd nigdy nawet nie zbliżył 
się do dopuszczalnych progów zadłużenia. To dowodzi, że od 
1990 roku skutecznie i profesjonalnie dbała o fi nanse miasta. 
W liście gratulacyjnym przypomnieli również, że od 1990 roku 
miasto pozyskało dziesiątki dotacji na projekty infrastruktu-
ralne, edukacyjne i społeczne, zainwestowało gigantyczne 
kwoty w rozwój. Bez wsparcia skarbnika nie byłoby projektu 
uciepłownienia miasta, budowy kilkudziesięciu kilometrów ka-
nalizacji sanitarnej, przyszkolnych sal gimnastycznych, basenu 
czy rewitalizacji terenów rekreacyjnych nad Bzurą. (daw)

Osiem zmian w nazewnictwie
Wkrótce ruszy wymiana nazw przystanków autobu-
sowych w ośmiu lokalizacjach. Decyzję w tej sprawie 
radni podjęli w czasie ostatniej sesji rady miasta. 
Na terenie Sochaczewa znajduje się łącznie 109 przystan-
ków. Piętnaście z nich, odpłatnie i na podstawie stosow-
nych porozumień, miasto udostępnia innym przewoźnikom 
niż ZKM oferującym pasażerom kursy międzymiastowe i 
międzynarodowe. 
Pojawią się nowe przystanki, takie jak „Kościńskiego 
Zalew” i „Kościńskiego Zakład” (utworzono je na wniosek 
pracowników fi rmy znajdującej się przy tej ulicy). Dopisa-
nia wymagał również nowy przystanek „Sienkiewicza”, 
zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania ulic Księcia Janu-
sza i Sienkiewicza. Wykreślono natomiast nieistniejący 
już przystanek znajdujący się przy wiadukcie kolejowym. 
Nazwę przystanku „Zatra”, na wniosek Fundacji Ochrony 
Zabytków Mazowsza, zmieniono na „Pałac w Gawłowie”. 
Z kolei nazwa przystanku „Warszawska/17 Stycznia” to 
teraz „Warszawska/Raczkiewicza”. To efekt zmiany na-
zwy ulicy, dokonanej decyzją wojewody mazowieckiego. 
Do wykazu przystanków dopisano też „Trojanowska/
Piaszczysta”, w związku z zakończeniem prac przy dru-
gim etapie przebudowy ul. Trojanowskiej. W trakcie sesji 
zaproponowano też, by „Staszica Gimnazjum” zmienić na 
„Staszica Szkoła nr 6” a „Energomontaż” na „Energop”. 
Jak informuje dyrektor ZKM Beata Furman, uchwała 
wchodzi w życie w połowie stycznia i od tej chwili ruszy 
sukcesywna wymiana tabliczek z nazwami przystan-
ków. (daw)

Daniel Wachowski

Największą tegoroczną inwe-
stycją miasta, na którą wy-
dzielono w budżecie ponad 
10,4 mln zł, będzie dokończe-
nie prac związanych z odwod-
nieniem trzech ulic na terenie 
dawnego Chemitexu oraz bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
w rejonie ulicy Płockiej i Ło-
wickiej. Wszystkie są częścią 
dużego projektu pod nazwą 
„Rozwój systemów gospoda-
rowania wodami opadowymi 
na terenie miasta” składające-
go się z ośmiu elementów. Sa-
morząd zabiera się właśnie za 
dwa ostatnie komponenty, czyli 
odwodnienie rejonu ulicy Płoc-
kiej. Na oferty fi rm zaintereso-
wanych kontraktem czeka do 
13 stycznia. 

Ponad kilometr sieci 
Plan zakłada, że w trójką-
cie między ulicami Cheł-
mońskiego, Rolniczą a Sta-
cją Uzdatniania Wody przy 
ul. Płockiej łącznie ułożone 
zostanie 1090 metrów ka-
nalizacji deszczowej o prze-
krojach od 20 do 60 cm. Po-
wstanie kilkanaście studni i 
wpustów deszczowych.

- Tam, gdzie projekto-
wana sieć przebiega pod no-
wym asfaltem, ułożonym w 
2016 roku w ramach kom-
pleksowego remontu mo-
stu na Bzurze, wykonawca 
zastosuje metodę bezwyko-
pową, czyli przewiert lub 
mikrotuneling. W tej tech-
nologii,   nienaruszającej 
jezdni, rury ułożone będą 
na odcinku ok. 70 metrów 
– uspokaja wiceburmistrz 
Dariusz Dobrowolski. 

Zbiornik retencyjny 
Na końcu sieci znajdzie się 
szczelny zbiornik retencyj-
ny o wymiarach 16 na 8,7 
m oraz głębokości 3,33 m. 
Powstanie na terenie stacji 
uzdatniania wody przy ul. 
Płockiej i pomieści aż 334 m3

wody. Zanim deszczówka 

trafi  do zbiornika, przepły-
nie przez osadnik piasku oraz 
separator substancji ropopo-
chodnych. Zgromadzony za-
pas w suche dni pomoże w 
utrzymaniu zieleni miejskiej. 

- Park przy ul. Traugutta 
to hektar terenów zielonych, 
park przy szkole muzycznej 
ma ponad trzy hektary, kolej-
ne dwa tysiące metrów kwa-
dratowych zajmuje zielona 
kurtyna przy ul. Olimpijskiej. 
Jeśli doliczymy do tego po-
nad 550 donic z kwiatami, 
to do skutecznego podlania 
wszystkich roślin potrzeba 
ok. 210 m3 wody – wylicza 
wiceburmistrz.

Jeśli uda się wyłonić wy-
konawcę prac, zbiornik i 
deszczówka powstaną do 
końca października br. 

Projekt na półmetku
„Rozwój systemów gospo-
darowania wodami opado-
wymi na terenie miasta” to 
aż osiem elementów. W jego 
ramach pod koniec 2019 
roku zakupiono samochód 
do utrzymania zieleni miej-
skiej, w 2020 zbudowano 
kanalizację deszczową, wy-
lot do Utraty oraz zbiornik 
retencyjny w Chodakowie. 

- Obecnie trwają prace 
na terenie Chemitexu, gdzie 
powstaje odwodnienie ulic 
Wiskozowej, Chemicznej i 
Włókienniczej. Do jesieni 
te drogi zyskają także nową 
nawierzchnię – przypomina 
Dariusz Dobrowolski.

W przypadku Chemite-
xu głównym celem, jaki po-
stawił sobie ratusz, jest oży-
wienie gospodarcze tego 
obszaru, a dobry dojazd 
do działek przeznaczonych 
pod nieuciążliwą produkcję, 
usługi, magazyny czy biura, 
to dziś podstawowa sprawa. 
Pierwsze efekty działań mia-
sta już widać. Ostatnio jeden 
z lokalnych portali pisał, że 
sieć DINO planuje budowę 
sklepu przy ul. Włókienni-
czej, tuż przy bramie wjazdo-
wej do Chemitexu. Kto wie, 
może za DINO pójdą następ-
ni przedsiębiorcy, bo działek 
pod inwestycje tam nie bra-
kuje. 

Przebudowa ulicy 
i skrzyżowania
Na zagospodarowanie wód 
opadowych samorząd zdo-
był dofi nansowanie z NFO-
ŚiGW, ale UM liczy jeszcze 
na dotację na przebudo-
wę samej ulicy Płockiej. W 
planach jest wymiana jej 

nawierzchni, budowa ścież-
ki rowerowej, chodników 
po obydwu stronach jezd-
ni oraz przebudowa skrzy-
żowania, by miłośnicy jed-
no ś l a dów    b e z pie c z n ie 
wjeżdżali na już istnieją-
cą ścieżkę na moście. Za-
projektowano też wysepki 
dla pieszych i nową sygna-
lizację świetlną. Podobny 
zakres prac przewidzia-
no na 120-metrowym   od-
cinku ulicy Łowickiej, się-
gającym do ulic Rolniczej 
i Lubiejewskiej. Tam też 
ma być wymiana asfaltu i 
nowa ścieżka dla rowerów. 
Stosowny wniosek trafi ł do 
wojewody mazowieckiego 
przydzielającego dofi nan-
sowanie w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych, 
jednak na razie nie opu-
blikowano listy projektów 
mogących liczyć na rządo-
we wsparcie. Rządowa do-
tacja może pokryć od 50 
do 80 procent wartości za-
dania.

Deszczówką podlejemy 
miejską zieleń
Kanalizacja zbierze wodę z miejskiego odcinka ulicy Płockiej i części ulicy Łowickiej, 
skieruje ją do nowego zbiornika retencyjnego, a potem deszczówka posłuży do 
podlewania terenów zielonych. Ponad kilometr sieci ma powstać jeszcze w tym roku. 

Od strony Kuznocina kanalizacja deszczowa sięgnie do ulicy Rolniczej

Ulica Włókiennicza na terenie Chemitexu w trakcie 

przebudowy. Jesienią będzie tu deszczówka i utwardzenie
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Tuż przed Sylwestrem szcze-
pionki dotarły dla pierwszych 
450 osób zatrudnionych w 
sektorze ochrony zdrowia. 
W pierwszym dniu szczepień 
poddało się wakcynacji po-
nad 50 osób zatrudnionych w 
szpitalu. U żadnej z osób nie 
wystąpiły żadne niepokojące 
objawy.

- Uważam, że trzeba po-
stawić tamę wirusowi po-
przez nabycie czynnej od-
porności przez większość 
społeczeństwa – powiedzia-
ła Wiesława Załuska. – Je-
dyną słuszną drogą ku nor-
malności jest szczepienie jak 
największej liczby osób. Ja za-
ufałam nauce i medycynie.

Szczepienia są wykony-
wane szczepionką Comirna-
te fi rmy Pfi zer. Wywołuje ona 
zarówno odpowiedź immu-
nologiczną polegającą na wy-
tworzeniu przeciwciał neu-
tralizujących, jak i odpowiedź 
komórkową na antygen biał-
ka szczytowego (S), co może 
przyczyniać się do ochrony 
przed chorobą COVID-19. 
Wszystko to powoduje, że na-
bywamy odporność na koro-
nawirusa SARS-CoV-2.

- My, medycy dajemy 
przykład pierwszymi szcze-
pieniami. Zaszczepmy się dla 
siebie i innych – apeluje dyrek-

tor Robert Skowronek, który 
był drugą osobą zaszczepioną 
w sochaczewskiej lecznicy.

Szpital zorganizował czte-
ry punkty szczepień, które są 
zlokalizowane na I piętrze w 
budynku „C”. Gabinety miesz-
czą się w kompleksie, gdzie 
wcześniej znajdowała się re-
habilitacja. Są blisko wejścia 
głównego do szpitala, a takie 
usytuowanie pozwala na od-
dzielenie osób do szczepień od 
pozostałych pacjentów. Każdy 
gabinet wyposażony jest zgod-
nie z obowiązującymi stan-
dardami, jak również w pełni 
zabezpieczony w zestaw prze-
ciwwstrząsowy. 

- Z badań klinicznych 
szczepionki Pfi zera wynika, 
że statystycznie ryzyko reak-
cji anafi laktycznych jest nie-
wielkie, ale celem zapewnie-
nia bezpieczeństwa punkty 
szczepień wyposażyliśmy w 
niezbędne leki, defi brylator, 
tlen oraz zestaw do intuba-
cji. Najważniejszy jest jednak 
profesjonalny personel i w tej 
chwili do przeprowadzenia 
szczepień   przygotowanych 
jest osiem pielęgniarek oraz 
ośmiu lekarzy – mówi Wie-
sława Załuska.

Dużym wyzwaniem jest 
prawidłowe przygotowanie 
szczepionki, która wymaga 

szczególnej atencji. Do szpita-
la trafi a ona po wyjęciu z tem-
peratury -80 st. C i może być 
przechowywana w tempera-
turze 2-8 st. C przez okres je-
dynie 60 godzin od wyjęcia z 
zamrażarki. 

- Aby szczepienie było 
skuteczne, cały proces musi-
my powtórzyć, ponieważ pre-
parat Pfi zer/BioNTech podaje 

się w dwóch zastrzykach, do-
mięśniowo, w odstępie co naj-
mniej 21 dni – dodaje Wiesła-
wa Załuska.

Szpital   przeprowadzi 
przede wszystkim szczepienia 
dla osób z grup wytypowanych 
do szczepień w pierwszym rzę-
dzie, a następnie szczepienia dla 
pozostałych pacjentów mają 
odbywać się przede wszyst-

kim w macierzystych, gmin-
nych przychodniach Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej. 
Zapisy na szczepienia przeciw 
COVID-19 mają być możliwe 
dla wszystkich od 15 stycznia. 
O tym, kiedy dane osoby zo-
staną zaszczepione, decydować 
będzie przede wszystkim to, do 
której grupy są zakwalifi kowa-
ne oraz kolejność zgłoszeń. Do 
szczepień będzie można zapi-
sać się za pośrednictwem bez-
płatnej infolinii, poprzez swoje 
Internetowe Konto Pacjenta (na 
stronie pacjent.gov.pl), poprzez 
elektroniczny formularz, któ-
ry ma być dostępny na stronach 
związanych z resortem zdrowia 
oraz u lekarza w gminnej przy-
chodni, który będzie prowa-
dził szczepienia. Planowane jest 
także uruchomienie mobilnych 
punktów szczepień dla osób, 
które nie będą mogły samo-
dzielnie dotrzeć na szczepienie.

W tak zwanym etapie 0 
znalazły się osoby, które są naj-
bardziej narażone na zakaże-
nie, czyli pracownicy sektora 
ochrony zdrowia, domów po-
mocy społecznej i pracownicy 
miejskich ośrodków pomocy 
społecznej oraz personel po-
mocniczy i administracyjny 
w placówkach medycznych, w 
tym stacjach sanitarno-epide-
miologicznych. 

W   następnej   kolejno-
ści w etapie I będą mogli zapi-
sywać się na szczepienia pen-
sjonariusze domów pomocy 
społecznej oraz zakładów opie-
kuńczo-leczniczych, pielęgna-
cyjno-opiekuńczych i innych 
miejsc stacjonarnego pobytu, 
osoby powyżej 60. roku życia w 
kolejności od najstarszych, służ-
by mundurowe, w tym policja i 
wojsko oraz nauczyciele. 

W etapie II będą szcze-
pione osoby w wieku poniżej 
60. roku życia z chorobami 
przewlekłymi zwiększający-
mi ryzyko ciężkiego przebie-
gu COVID-19, albo w trakcie 
diagnostyki i leczenia wyma-
gającego wielokrotnego lub 
ciągłego kontaktu z placów-
kami ochrony zdrowia oraz 
politycy i urzędnicy. 

Po nich mają być zaszcze-
pieni pracownicy fi rm, któ-
rych działalność jest ogra-
niczona z powodu epidemii 
- np. hoteli czy restauracji, a 
dopiero na końcu zaszczepie-
ni zostaną pozostali chętni.

Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na 
stronie www.szpitalsocha-
czew.pl, w zakładce „Szcze-
pienia przeciw Covid-19”. 

Starostwo Powiatowe/
Szpital Powiatowy 

w Sochaczewie

Bez głosu przeciwnego radni 
uchwalili budżet powiatu so-
chaczewskiego na 2021 rok. 
Na inwestycje w kasie powiatu 
jest blisko 6 mln zł plus do-
datkowe 9 mln zł pozyskane 
przez władze samorządowe ze 
środków rządowych. Zdaniem 
starosty czeka nas trudny rok 
budżetowy, w którym karty 
znowu może rozdawać koro-
nawirus.

Przyjęcie budżetu na rok 2021 
było głównym punktem po-
rządku ostatniego w ub. roku 
posiedzenia Rady Powiatu w 
Sochaczewie. Za przyjęciem 
uchwały budżetowej oraz wie-
loletniej prognozy fi nansowej 
głosowało 16 radnych, a pięciu 
radnych wstrzymało się od gło-
su. Budżet powiatu to prawie 92 

mln zł po stronie dochodów i 
ponad 94 mln zł po stronie wy-
datkowej. Defi cyt w wysoko-
ści prawie 1,5 mln zł zostanie 
pokryty z nadwyżek budżeto-
wych z lat ubiegłych.

Na inwestycje samorząd 
przeznaczył z kasy powiatu bli-
sko 6 mln złotych. Do tego trze-
ba dodać 9 mln zł pozyskanych 
w grudniu przez powiat z rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych a przeznaczonych 
na budowę hali sportowej przy 
„Osiemdziesiątce” oraz moder-
nizację mostu w Chodakowie.

W budżecie powiatu ze 
środków własnych zabez-
pieczono pieniądze m.in. na 
rozbudowę mostu na Bzurze 
(ul. Mostowa) w Sochaczewie 
wraz z dojazdami (ok. 1 mln 
zł), projekt rozbudowy dro-

gi powiatowej Orłów – Ro-
kotów (195 tys. zł – współ-
fi nansowanie gmina Nowa 
Sucha), przebudowę drogi 
powiatowej Brochów – Stro-
jec (144 tys. zł – wspófi nanso-
wanie gmina Brochów), prze-
budowę skrzyżowania drogi 
powiatowej z linią kolejową 
Warszawa – Kunowice (486 

tys. zł – gmina Teresin), roz-
budowę drogi powiatowej w 
miejscowości Koszajec (95 
tys. zł – współfi nansowanie 
gmina Rybno), projekt prze-
prawy mostowej w Socha-
czewie (463 tys. zł – gmina 
Sochaczew, miasto Socha-
czew), budowę hali sportowej 
przy Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego (1 
mln zł), adaptację budynku 
w Sochaczewie dla potrzeb 
Placówki Opiekuńczo – Wy-
chowawczej w Giżycach (300 
tys. zł), projekt przebudo-
wy skrzyżowania ul. Gaw-
łowskiej z ul. Płocką (49 tys. 
zł). W roku 2021 wykona-
ne będą też inwestycje w ra-
mach budżetu obywatelskie-
go, niezrealizowane w tym 
roku z powodu pandemii, 
czyli powiatowa strefa spor-
tu – siłownie na powietrzu 
(400 tys. zł) oraz zielone patio 
– miejsce wypoczynku i re-
kreacji przy  sochaczewskim 
„Ogrodniku”.

Mimo uwag do budżetu 
ze strony opozycji, uchwała 
budżetowa została przyjęta 
bez głosu sprzeciwu. 

- Bardzo dziękuję radzie 
za akceptację budżetu. Być 
może czeka nas trudny rok 
budżetowy ze względu na co-
vid, który jest nieprzewidy-
walny. Jesteśmy przygotowa-
ni na wszelkie scenariusze, 
ale mam nadzieję, że te czar-
ne się nie spełnią. Będziemy 
w dalszym ciągu pozyski-
wać pieniądze dla powiatu ze 
wszystkich możliwych źró-
deł i we współpracy z posłem 
Maciejem Małeckim, żeby 
tych inwestycji robić więcej.  
Dzięki ostatnim naszym sta-
raniom dodatkowe dziewięć 
milionów złotych jest już na 
naszym koncie – powiedziała 
Jolanta Gonta po głosowaniu 
nad budżetem.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie 

Rada Powiatu w Sochaczewie zebrała się po raz dwudziesty

Pierwsza dawka nadziei
Pierwszą dawkę nadziei na powrót do normalności otrzymała 30 grudnia 2020 roku Wiesława Załuska, z-ca dyrektora 
ds. pielęgniarstwa. W sochaczewskim szpitalu szczepionkę przeciw Covid-19 podał jej dyrektor szpitala Robert Skowronek.

Pierwszą zaszczepioną osobą w naszym szpitalu 

była Wiesława Załuska

Przewodniczący rady powiatu Andrzej Kierzkowski
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Wracamy do sprawy dena-
ta, którego 12 listopada 
minionego roku odnalazła 
w rowie w Żdżarowie eki-
pa prowadząca prace me-
lioracyjne. Sochaczewska 
prokuratura otrzymała już 
wyniki sekcji zwłok. 

Anatomopatologom uda-
ło się ustalić płeć zmar-
łej osoby. Przypomnijmy, 
że   zaawansowany    roz-
kład leżących w wodzie 
zwłok nie pozwalał ze 
stuprocentową pewnością 
określić nawet płci dena-
ta. Okazało się, że był to 
mężczyzna. 

Początkowe typy padły 
m.in. na dwie osoby, któ-
re znajdują się obecnie w 
bazie zaginionych socha-
czewskiej policji: 31-letnie-
go Piotra Pietrzaka, który 
23 stycznia ubiegłego roku 
zostawił dziecko w miej-
skim przedszkolu po czym 
wsiadł do swojego samo-
chodu, odjechał i do chwi-
li obecnej nie nawiązał 

kontaktu z najbliższymi, 
oraz 35-letniego Jarosława 
Grabka, ostatni raz widzia-
nego 8 stycznia minione-
go roku. Rodziny tych osób 
mogą odetchnąć z ulgą. 
Jak się okazało odnalezio-
ne ciało to nie żaden z tych 
mężczyzn. Wynik badania 
DNA nie potwierdził po-
nadto żadnego z innych ty-
pów prokuratury.

- Sekcja zwłok nie wy-
kazała przede wszystkim, 
że do śmierci tej osoby do-
szło w wyniku przestępstwa 
- mówi szefowa sochaczew-
skiej prokuratury Małgo-
rzata Borek. - Przeprowa-
dziliśmy szereg czynności, 
które miały pozwolić na zi-
dentyfi kowanie tej osoby. 
Nie udało się to. W tej sy-
tuacji nie pozostaje nam nic 
innego, jak zamknąć śledz-
two.

Wynika z tego, że przy-
najmniej na razie zagadka 
makabrycznego znaleziska 
w Żdżarowie pozostanie 
nierozwiązana. (seb) 

Policjanci dostali wezwanie 
w związku z włamaniem 
do piwnicy, a zatrzymali 
dwóch mężczyzn, którzy 
posiadali przy sobie narko-
tyki. Mieszkańcy Sochacze-
wa usłyszeli już zarzuty. 
Grozi im do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

We wtorek 5 stycznia po-
licjanci dostali informację 
o włamaniu do piwnicy w 
bloku przy ul. Żeromskiego. 
Kilka minut później byli już 
na miejscu.

Funkcjonariusze spraw-
dzili piwnicę i wykluczyli 
włamanie. W pewnym mo-
mencie zauważyli trzech 
mężczyzn, którzy na ich wi-
dok zachowywali się nerwo-
wo. Mundurowi nabrali po-

dejrzeń, że sochaczewianie 
mogą mieć coś na sumieniu.

Podczas wykonywanych 
czynności, policjanci zna-
leźli przy 34-latku torebkę 
z marihuaną. Jego rówie-
śnik sam wydał narkotyki.  
Dwaj mieszkańcy Socha-
czewa zostali zatrzymani, a 
ich 21-letni znajomy mógł 
wrócić do domu.

W środę 6 stycznia usły-
szeli zarzuty posiadania 
środków odurzających i 
przyznali się do popełnio-
nego przestępstwa. Przy-
pominamy, że w Polsce 
posiadanie środków odu-
rzających jest prawnie za-
bronione i zagrożone karą 
do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

mł. asp. A. Dzik

Sebastian Stępień

Tylko w weekend z 19 na 20 
grudnia minionego roku poli-
cja zatrzymała czterech męż-
czyzn, którzy kierowali po-
jazdami znajdując się w stanie 
nietrzeźwości. 

Pierwszym z zatrzymanych 
był 38-letni mieszkaniec gminy 
Brochów. Wsiadł za kierownicę 
mając 2,5 promila, co skończy-
ło się wjechaniem do rowu. Zo-
stał zatrzymany i trafi ł do poli-
cyjnego aresztu.

Kolejny nietrzeźwy „za kół-
kiem” wpadł w ręce policji na 
ul. Kopernika. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało ponad 1,2 
promila, a kryminalni znaleź-
li przy nim również narkotyki.

Do zatrzymania trzeciego z 
nietrzeźwych kierowców przy-
czyniło się małżeństwo z gminy 
Sochaczew. Zwrócili uwagę na 
podejrzane manewry na dro-
dze. Kierowca jechał całą sze-
rokością jezdni i najeżdżał na 
krawężniki. Małżonkowie pró-
bowali odebrać mu kluczyki na 
ul. Mazowieckiej, kiedy ten na 
chwilę się zatrzymał. Niestety 
odjechał zanim dotarli do jego 
samochodu. Wrócili do swoje-
go auta i cały czas jechali za kie-
rowcą fi ata. Na ul. Żwirki i Wi-
gury mężczyzna zatrzymał się 
przy garażach. W tym samym 
czasie przyjechał policyjny pa-
trol. Badanie stanu trzeźwości 
obywatela Ukrainy wykazało 
ponad dwa promile.

Czwartym z zatrzymanych 
był kierowca mazdy 323. Do 
kontroli 31-latka doszło w nie-
dzielę 20 grudnia około 22.30 
na ul. Warszawskiej, gdyż sa-
mochód, którym się poruszał, 
nie miał włączonych świateł 
mijania. Mundurowi podczas 
wykonywanych czynności wy-
czuli od kierowcy alkohol. Ba-
danie wykazało 1,5 promila al-
koholu w organizmie.

Już następnego dnia, w po-
niedziałek 21 grudnia na ul. 
Gawłowskiej doszło do zderze-
nia bmw X5 z mazdą. Kobie-
ta siedząca za kierownicą bmw 
chciała wykazać się sprytem. 
Twierdziła, że autem kierował 
jej kolega. Policjantom jednak 
coś nie pasowało. Sprawdzili 
stan trzeźwości 36-latki. Oka-

zało się, że miała ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie.

W toku dalszych czynności 
śledczy ustalili, że zaraz po ko-
lizji sochaczewianka zadzwoni-
ła do swojego kolegi. Wiedziała, 
że badanie wykaże stan nie-
trzeźwości, więc poprosiła go, 
by okłamał policjantów i powie-
dział, że to on prowadził jej po-
jazd. Mężczyzna przyjechał co 
prawda na miejsce wypadku, ale 
w rozmowie z policjantami za-
przeczył, że to on prowadził auto. 
Dodatkowo nagranie z monito-
ringu wykluczyło jego udział w 
zdarzeniu. Mimo tego kobie-
ta cały czas twierdziła, że to nie 
ona jechała bmw. Pasażer mazdy 
trafi ł do szpitala, ale na szczęście 
nie odniósł poważnych obrażeń. 
Kobietę zatrzymano i osadzo-
no w policyjnym areszcie. Kie-
dy wytrzeźwiała, przyznała się 
do przestępstwa. Za popełniony 
czyn grozi jej do 2 lat pozbawie-
nia wolności. Policjanci ukarali 
ją również wysokim mandatem 
za spowodowanie zagrożenia w 
ruchu drogowym.

Kolejny z zatrzymanych nie-
trzeźwych kierowców 28 grud-
nia w nocy na widok radiowozu 
zaczął gwałtownie przyspieszać 
prowadzonym przez siebie au-
tem marki Hyundai. Skręcił w 
drogę prowadzącą do Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie.
Gdy zorientował się, że szlabany 
parkingu są opuszczone, porzu-
cił auto i zaczął uciekać. Po krót-
kim pieszym pościgu funkcjo-
nariusze zatrzymali 31-latka. Od 
mężczyzny czuć było alkohol. 
Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało 1,5 promila. Z policyjne-
go systemu wynika, że sochacze-

wianin ma orzeczony sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna został dopro-
wadzony do komendy i osa-
dzony w areszcie. Kiedy wy-
trzeźwiał, usłyszał zarzuty 
przestępstw,  za których popeł-
nienie grozi mu teraz do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Niedługo przed końcem mi-
nionego roku, 30 grudnia, poli-
cjanci dostali zgłoszenie o ujęciu 
obywatelskim pijanego kierow-
cy opla corsy, który doprowa-
dził do kolizji z innym autem. 
Kiedy mundurowi dojechali na 
miejsce, dowiedzieli się z relacji 
świadków, że 52-letni mieszka-
niec gminy Sochaczew wsiadł do 
pojazdu i chciał wyjechać z uli-
cy Poprzecznej. Robił to jednak 
na tyle niefortunnie, że podczas 
cofania doprowadził do kolizji z 
zaparkowanym volkswagenem 
golfem. Wcale się tym nie zraził. 
Nie wysiadł z auta i nie sprawdził 
uszkodzeń, lecz ruszył do przo-
du, a następnie, podczas kolej-
nego podejścia do manewru co-
fania, ponownie uderzył w golfa.

Z pobliskiego sklepu wy-
szedł pracownik, który zga-
sił silnik opla i zabrał kierowcy 
kluczyki. Zadzwonił również 
na numer alarmowy. Do czasu 
przyjazdu patrolu, pijanego kie-
rowcy pilnował również 22-let-
ni mieszkaniec Sochaczewa, 
który był świadkiem nieudol-
nych manewrów na drodze.

Nawet bez badania alkoma-
tem policjanci spodziewali się, 
że mają do czynienia z nietrzeź-
wym kierowcą. Wskazywała na 
to bełkotliwa mowa i chwiejny 
chód zatrzymanego. Przyznał 
się przy tym od razu, że spo-

żywał alkohol. Badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że miał 2,5 
promila. Trafi ł do policyjnego 
aresztu. Zatrzymano mu rów-
nież prawo jazdy. Grożą mu 2 
lata pozbawienia wolności.

Kolejne zatrzymanie to już 
nowy rok. Doszło do niego trze-
ciego stycznia w Nowych Most-
kach. Uwagę policjantów zwró-
cił styl jazdy kierowcy audi A4, 
więc postanowili zatrzymać go 
do kontroli drogowej.

Za kierownicą auta siedział 
56-letni mężczyzna. Munduro-
wi sprawdzili jego stan trzeźwo-
ści. Badanie wykazało ponad 
1,5 promila alkoholu. W trak-
cie dalszych czynności okaza-
ło się, że mężczyzna nie posiada 
uprawnień do kierowania po-
jazdami, a auto, którym się po-
ruszał, nie posiada obowiązko-
wego ubezpieczenia OC.

Jeszcze tego samego dnia w 
ręce policji trafi ł kolejny ama-
tor jazdy na „podwójnym ga-
zie”. 64-latek wpadł po oby-
watelskim ujęciu. Z ustaleń 
wynika, że mężczyzna kierują-
cy mercedesem sprinterem pró-
bował włączyć się do ruchu na 
ul. Gawłowskiej. Mieszkaniec 
Sochaczewa ustąpił mu pierw-
szeństwa, lecz chwilę później 
zauważył, że kierowca pojaz-
du dostawczego ma problem 
z utrzymaniem samochodu 
na swoim pasie. Postanowił go 
wyprzedzić i zatrzymać.

Mężczyzna jadący sprinte-
rem zamknął się w samochodzie 
i nie chciał otworzyć. Na miejsce 
wezwano policję. Badanie stanu 
trzeźwości kierowcy mercedesa 
wykazało ponad 2 promile alko-
holu w organizmie.

Święta pijanych kierowców
Niestety w minionym okresie świątecznym nie brakowało amatorów jazdy na podwójnym 
gazie. W ciągu dwóch tygodni sochaczewska policja miała do czynienia z wieloma pijanymi 
użytkownikami pojazdów. Rekordziści mieli ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

FO
T.

 P
O

LI
C

JA

To nie było zabójstwo

Narkotyki, nie włamanie
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Styczeń
 W święto Trzech Króli ulicami miasta przeszedł uroczy-
sty orszak, który dotarł do stajenki w naszym symbolicz-
nym Betlejem. Uroczystość zakończył koncert kultowego 
zespołu góralskiego Trebunie Tutki. 
 Tydzień później odbył się 28. fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Sochaczewski sztab zebrał ponad 
240 tys. zł. Złote serduszko WOŚP zostało wylicytowane 
na antenie Radia Sochaczew za ponad 15 tys. zł.
 Tego samego dnia w Sochaczewskim Centrum Kultury 
miał miejsc koncert noworoczny orkiestry Camerata 
Mazovia. Tym razem artyści zaprezentowali program 
muzyczny „Życie jest piękne”, o tym samym tytule co 
wydana przez SCK płyta zawierająca znane utwory 
klasyczne oraz aranżacje muzyki fi lmowej.

 22 stycznia w kramnicach miejskich odbyło się spotkanie 
radnych miasta, powiatu i gminy Sochaczew poświęcone 
budowie nowego mostu na Bzurze. Zaproponowano lokalizację 
przeprawy, mówiono o kolejnych krokach w przygotowaniach 
do realizacji tej wspólnej inwestycji w najbliższych latach. 

Luty

 10 lutego rozpoczęły się ferie zimowe dla uczniów.

 W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą odbyła się premiera „Rocznika Sochaczewskiego” 
– publikacji wydanej przez tę placówkę i zawierającej 
m.in. relacje z ważniejszych wydarzeń historycznych, 
jakie miały miejsce w Sochaczewie w 2019 roku.

 25 lutego w ramach kampanii wyborczej przed wybo-
rami prezydenckimi Andrzej Duda odwiedził Sochaczew. 
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1. Była to trzecia wizyta prezydenta w 
Sochaczewie. 

 W Chodakowie ruszyła proekologiczna inwestycja 
polegająca na zagospodarowaniu wód opadowych. 
Przedsięwzięcie warte kilkanaście milionów, obejmu-
jące osiem elementów, potrwa w sumie cztery lata. W 
jego ramach w minionym roku zbudowano kanalizację 
deszczową w ul. Parkowej, Grunwaldzkiej, Topolowej i 
Ogrodowej, a część z tych dróg zyskała asfalt. Przy ul. 
Parkowej powstał zbiornik retencyjny o pojemności blisko 
600 m3, rozpoczęto także przebudowę trzech dróg na 
terenie dawnego Chemitexu.

Marzec
 Początek miesiąca obfi tował w wydarzenia m.in. 
związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Wystartował także szósty sezon projektu 
Dziecięca Strefa Kreatywności  „Artystyczne Kramnice”. 
Sochaczewianie trzymali kciuki za zdrowie Mai Kapłon, 
która, po zakończonej powodzeniem akcji charytatywnej, 
wyleciała do Nowego Jorku na operację kręgosłupa.

 Rozpoczęła się przebudowa pierwszego miejskiego 
odcinka ul. 15. Sierpnia, od ul. Traugutta do ul. Broniew-
skiego. Przedsięwzięcie kosztowało 4,5 mln zł. Remont 
zakończył się jesienią.

 Pamiętnym dniem pozostanie 4 marca, gdy potwier-
dzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w 
Polsce. To, co dziś nazywamy wiosennym lock down’em, 
rozpoczęło się 12 marca. Od tego czasu nasze codzien-
ne życie zmieniło się nie do poznania. 
 Wcześniej udało się jeszcze zorganizować coroczną 
Sochaczewską Galę Sportu, na której poznaliśmy 
działacza, trenera i sportowca roku. Tytuły przypadły 
tym razem osobom związanym z Dragon Fight Club 
Sochaczew. Otrzymali je: Sławomir Cypel, Piotr Cypel i 
Krystian Paluchowski. 
 20 marca burmistrz Piotr Osiecki złożył lokalnym 
przedsiębiorcom propozycję pomocy w ramach programu 
„Sochaczewska Tarcza Antykryzysowa”. Na walkę o 
utrzymanie miejsc pracy w lokalnych przedsiębiorstwach, 
wsparcie fi rm, które ucierpiały w wyniku pandemii, wygo-
spodarowano w budżecie samorządu miejskiego 1,6 mln zł.

Kwiecień
 To było nieuniknione. 9 kwietnia sanepid poinformo-
wał o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia 
koronawirusem w powiecie sochaczewskim. Był to czas, 
gdy wszyscy musieli się odnaleźć w nowej pandemicznej 
rzeczywistości. Przykładowo Zakład Gospodarki Komu-
nalnej nowy pojazd - Citymaster 600 przystosowany do 
sprzątania ulic i podlewania miejskiej zieleni, wykorzystał 
do nocnej dezynfekcji parków i chodników na terenie 
miasta. 
 Większość zaplanowanych wiosną imprez została odwo-
łana. Jednak nie wszyscy rezygnowali ze swoich planów. 
Tegoroczna edycja Sochaczewskiego „Motoserca”, choć 
pierwotnie odwołana, w znacznie skromniejszym wymiarze 
odbyła się 20 kwietnia. Zebrano ponad osiem litrów krwi. 

 Na przełomie kwietnia i maja na sochaczewskich uli-
cach zaczęły pojawiać się nowe autobusy. Tabor Zakładu 
Komunikacji Miejskiej wzmocniło łącznie pięć fabrycznie 
nowych pojazdów marki Solaris. Trzy elektryczne dostar-
czono wiosną 2020 roku, dwa spalinowe w grudniu 2019 r.
Autobusy kosztowały łącznie ponad 10 mln zł, a ich 
zakup był elementem większego projektu realizowanego 
przez samorząd miejski – „Sochaczewski Eko-bus”.

Tak minął 2020 rok w mieście
Minione 12 miesięcy upłynęło w cieniu pandemii, która przysłoniła wszystkie dziedziny życia społecznego. Większość zaplanowanych wydarzeń – kulturalnych, 

sportowych, społecznych, podobnie jak w całym kraju, została w naszym mieście odwołana. Miejskie jednostki i instytucje, takie jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
czy Sochaczewskie Centrum Kultury, musiały przenieść swoją działalność do internetu. Szkoły prowadziły naukę w trybie zdalnym, urzędy i instytucje ze względów 

bezpieczeństwa ograniczały bezpośrednią obsługę klientów a punkty handlowo-usługowe, gdy mogły działać, wprowadzały limity osób. Jednym z obszarów, któremu 
nie zaszkodziła pandemia, były inwestycje. Przez cały rok obserwowaliśmy postępy prac na budowie amfiteatru przy ul. Podzamcze, która ma się zakończyć wiosną 

2021; w wakacje oddano do użytkowania przebudowany stadion przy ul. Warszawskiej; latem w Chodakowie rozpoczęto realizację ogromnego przedsięwzięcia 
ekologicznego polegającego na zagospodarowaniu wód opadowych; przebudowano ul. Głowackiego czy odcinki ulic 15 Sierpnia i Trojanowskiej. W minionym roku 

obchodziliśmy jubileusz 30-lecia samorządu. Polacy wybrali prezydenta, a wydarzenia w życiu społeczno-politycznym w kraju miały swoje odzwierciedlenie na naszym 
„lokalnym podwórku”. Przypomnijmy sobie wybrane wydarzenia, aby zobaczyć, jak minął 2020 rok w Sochaczewie.
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Maj
 Zmieniło się prawo dotyczące segregowania śmieci. 
Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy są zobowiązani 
do selektywnej zbiórki odpadów. W całym mieście znor-
malizowano kolory pojemników i worków na odpady. 
 W połowie miesiąca rozpoczęło się stopniowe „od-
mrażanie” życia społecznego - zdejmowanie obostrzeń 
i wyjście z wiosennego lock down’u.

 Sochaczewska szkoła muzyczna była remontowana. 
Znalazła się w gronie niemal 140 szkół artystycznych w 
kraju, które w ramach unijnego projektu przeszły termo-
modernizację. 
 Placami budowy stały się też dwie powiatowe ulice 
leżące na terenie Sochaczewa – Głowackiego i Troja-
nowska (III etap) oraz boisko przy Liceum Ogólnokształ-
cącym im. F. Chopina.
 Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego zdobył tytuł 
Wicemistrza Polski.

Czerwiec
 Choć na innych zasadach niż dotychczas, po wiosen-
nej fali pandemii, od 1 czerwca wiele urzędów i instytucji 
wznowiło swoją działalność, w tym m.in. ośrodki pomocy 
społecznej, takie jak DDPS czy ŚDS. 
 Od 6 czerwca na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków 
przy al. 600-lecia zaczął działać Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Jego przygotowanie 
i prowadzenie powierzono Zakładowi Wodociągów i 
Kanalizacji. 
 Jak większość imprez w mijającym roku odwołane zo-
stało również czerwcowe Święto Mieszkańców – Dni So-
chaczewa. Odbyło się jednak kilka ciekawych wydarzeń. 
6 czerwca muzeum zorganizowało wernisaż wystawy „Z 
dziejów Sochaczewa”, na terenach MOSiR przy ul. Cho-
pina miało miejsce otwarcie parku linowego, a pływalnia 
„Orka”, po trzech miesiącach przerwy spowodowanej 
pandemią, wznowiła działalność. 
 Bez egzaminów ustnych i dopiero 8 czerwca roz-
poczeły się matury. W Sochaczewie z egzaminem 
dojrzałości zmierzyło się 575 osób. Z kolei ósmoklasiści 
przystąpili do egzaminów w dniach 16-18 czerwca. Na 
terenie miasta zdawało go 310 uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych. 

 Zakończył się II etap prac na stadionie miejskim przy 
ul. Warszawskiej. Na przebudowę kompleksu sportowe-
go złożyły się: renowacja płyty głównej, jej odwodnienie 
(dreny i podziemne zbiorniki na wodę do podlewania 
murawy), budowa sześciotorowej bieżni z nawierzchni 
poliuretanowej, parkingów, chodników, bramy wjazdowej, 
oświetlenia boiska. Wartość tego zadania to ok. 6 mln zł. 

Lipiec

 4 lipca zaczęła działać kawiarnia w nowo powstałym 
budynku na bulwarach, przy plaży miejskiej. 
 Zakończyła się także rozbudowa komendy straży 
pożarnej przy ul. Staszica. Sochaczewska siedziba 
strażaków została podwyższona o piętro i zyskała wieżę. 
 Modernizacja budynku kosztowała 2,1 mln zł. Miasto 
dołożyło do inwestycji 200 tys. zł.
 Na początku wakacji odbyły się dwie tury wyborów 
prezydenckich. W drugiej turze, przeprowadzonej 12 
lipca, Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego. 
Przewaga w naszym mieście była jednak minimalna, 
bo zaledwie 10 głosów. Na Andrzeja Dudę zagłosowało 
50,03 proc. wyborców, na Rafała Trzaskowskiego 49,97 
proc. sochaczewian.
 Tematem numer jeden w Chodakowie była zapowiedź 
powstania przy ul. Matejki placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej dla czternaściorga podopiecznych domu 
dziecka w Giżycach. 
 Latem, po odmrożeniu obostrzeń, dużo zaczęło dziać 
się w sporcie. Drużyna seniorów RC Orkan zdobyła wice-
mistrzostwo Polski w rugby 7. Na obiektach MOSiR odbył 
się cykl turniejów Grand Prix Sochaczewa w siatkówkę 
plażową. Mimo odwołania rundy wiosennej obie drużyny 
piłkarskie seniorów – Bzura Chodaków i Orkan Socha-
czew awansowały do wyższych klas rozgrywkowych. W 
lipcu piłkarze rozgrywali liczne sparingi, przygotowując 
się do zbliżającego się sezonu. 

Sierpień
 W tym roku, ze względu na pandemię, symbolicznie 
uczczono w Sochaczewie 76. rocznicę wybuchu powsta-
nia warszawskiego.

 Rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie nowego 
amfi teatru – montaż widowni. Ogromna, rozpoczęta 
jeszcze w 2019 roku i warta w sumie 14 mln zł, inwesty-
cja zaczynała nabierać fi nalnego kształtu. Nowy obiekt 
zostanie ukończony wiosną 2021 roku. 
 Na początku sierpnia zakończył się też trzeci etap 
gruntownej modernizacji ul. Trojanowskiej. 
 Gorącym tematem w mediach był tragiczny wypadek, 
do którego doszło 8 sierpnia. Podczas spotkania przy 
grillu 37-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony 
z broni czarnoprochowej.
 Do rozgrywek ligowych wrócili sochaczewscy rugbiści. 23 
sierpnia zagrali pierwszy mecz na nowo przebudowanym 

stadionie przy ul. Warszawskiej. Drugi etap modernizacji 
obiektu, obejmujący m.in. wymianę głównej płyty boiska i 
budowę bieżni lekkoatletycznej, kosztował ponad 6 mln zł.
 Odbyła się siódma edycja sochaczewskiego Biegu 
Cichociemnych, w którym wystartowało ok. pół tysiąca 
uczestników z całej Polski.

Wrzesień
 Od 1 września dzieci wróciły do stacjonarnej nauki w 
szkołach. Zajęcia odbywały się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

 Początek miesiąca w mieście stał pod znakiem kultury. 
Tylko w pierwszy weekend września udało się zorganizo-
wać kilka interesujących wydarzeń. Występem uczniów 
i absolwentów nowy rok szkolny zainaugurowała Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna. Sochaczewskie Centrum Kul-
tury wystartowało z sezonem artystycznym 2020/2021, 
a hufi ec ZHP w ramach Narodowego Czytania zaprosił 
do wspólnej lektury „Balladyny”. Dzięki Stowarzyszeniu 
„Nasz Zamek” słynny Zawisza Czarny z Garbowa po 
raz dziesiąty przybył do Sochaczewa, by wypowiedzieć 
wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. 
 Tradycyjnie przedstawiciele władz samorządowych na 
uroczystościach 1, 13, 17, 22 i 30 września oddali hołd 
bohaterom poległym w bitwie nad Bzurą.
 Ponadto odbyła się jubileuszowa 50. edycja Mazo-
wieckiego Rajdu Szlakami Walk nad Bzurą, rozpoczął 
się powszechny spis rolny, sochaczewianin Piotr Zieliń-
ski zdobył tytuł Mistrza Europy w kulturystyce, a szpital 
został wyposażony w nowy rezonans magnetyczny. 

Październik
 Zmarł Honorowy Obywatel Miasta Jerzy Krupa. Że-
gnały go tłumy sochaczewian.
 Przyszła druga fala pandemii. Szkoły stopniowo prze-
chodziły na zdalny tryb nauczania. Wrócił obowiązek no-
szenia maseczek, również na otwartych przestrzeniach. 
Zakończył się remont ul. Głowackiego. 

 Odbyły się obchody święta 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej. 
 W Dniu Edukacji Narodowej nie było uroczystej 
miejskiej gali. Burmistrz przyznał natomiast 145 nagród 
i stypendiów dla wyróżniających się nauczycieli oraz 
najzdolniejszych uczniów. 
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Wiele osób żałuje, że że-
gna się pani z pracą za-
wodową.
Miło mi to słyszeć, ale przy-
chodzi taki czas, kiedy zmę-
czenie, chęć zajęcia się swo-
imi sprawami bierze górę. 
Pracuję od 1976 r. To bardzo 
długi czas, w którym praca 
była zawsze na pierwszym 
miejscu. Bardzo trudne 
były dla mnie i mojej rodzi-
ny ostatnie miesiące zbiera-
jącej żniwo pandemii. Stąd 
moja decyzja o emeryturze.

Jako młoda osoba zdo-
była pani wykształcenie 
techniczne, skąd zatem 
zainteresowanie pomocą 
społeczną?
To chyba mój charakter, 
przemożna chęć pomaga-
nia innym, sprawiły, że już 
pierwsza praca w Fabryce 
Kabli w Ożarowie w dzia-
le szkolenia i adaptacji spo-
łeczno-zawodowej polega-
ła na kontaktach z ludźmi. 
Sprawiały mi one dużą sa-
tysfakcję, kiedy okazywało 
się, że mogę komuś pomóc. 
Dość naturalne wydawało 
się więc przejście po kilku 
latach do działu służb spo-
łecznych w Zespole Opieki 
Zdrowotnej. Jeszcze wtedy, 
aż do 1990 r., pomoc spo-
łeczna podlegała resorto-
wi zdrowia. W tym czasie, 
pracując na różnych stano-
wiskach, zajmowałam się 
sprawami rehabilitacji za-
wodowej i społecznej, or-
ganizowaniem pomocy in-
stytucjonalnej, co polegało 
m.in. na umieszczaniu osób 
starszych w domach senio-
ra, zlecaniem usług opie-
kuńczych dla mieszkańców 
wymagających opieki.

W 1990 r, kiedy samorzą-
dy przejęły tę dziedzinę, 
rozpoczęła pani pracę w 

Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, awansując 
po kilku latach na stano-
wisko kierownika działu 
pomocy rodzinie. To bar-
dzo rozległe zagadnie-
nie, wymagające wiedzy z 
różnych dziedzin, empa-
tii, ale także umiejętności 
podejmowania trudnych 
decyzji.
To prawda, ale wtedy mia-
łam już za sobą studia w za-
kresie polityki społecznej i 
wiedzę potrzebną w pracy 
socjalnej oraz kilka lat stażu 
zawodowego w MOPS. Po-
znałam rodziny, ich potrze-
by, słabe strony. Nie ulega 
wątpliwości, że to właśnie 
rodziny dysfunkcyjne były 
głównym przedmiotem za-
interesowań kierowanego 
przeze mnie działu. Bywały 
rzeczywiście bardzo trud-
ne sytuacje, głównie wtedy, 
kiedy rodzice nie spełniali 
podstawowych funkcji.

Gdy na przykład musia-
ła pani wnioskować o 
umieszczenie dziecka w 
placówce lub rodzinie za-
stępczej?

Tak i to były najtrudniej-
sze momenty w mojej pracy, 
ponieważ wiedziałam, że to 
właśnie dziecko ponosi naj-
większe konsekwencje takich 
decyzji. To ono zostaje wy-
rwane z naturalnego środo-
wiska, ulokowane w niezna-
nym miejscu, bez rodziny, 
kolegów. Dzieci często, mimo 
złego traktowania w rodzin-
nym domu, są bardzo zwią-
zane emocjonalnie z tym 
środowiskiem. Ale z drugiej 
strony pozostawanie w bio-
logicznej rodzinie zagrażało 
zdrowiu lub życiu dziecka.

A czy bywały sytuacje, 
kiedy to same dzieci pro-
siły o zabranie z domu, 
bo miały już tak dość al-
koholu, przemocy, głodu, 
że wolały być gdziekol-
wiek, byle nie z rodzica-
mi?

W przypadku starszych 
dzieci tak. One widziały, 
że jest już tak źle, że dłużej 
nie wytrzymają. Patrzyły na 
marnotrawienie przyzna-
wanych przez nas funduszy, 
które zamiast na jedzenie, 
ubranie czy opał rodzice 
przeznaczali np. na alkohol. 
Były świadkami bądź ofi a-
rami przemocy. Do tej pory, 
kiedy wspominam ten etap 
pracy, myślę o dzieciach, 
którym działa się krzywda.

Więc zapewne medial-
ne doniesienia z kraju o 
pobitych na śmierć nie-
mowlętach, dzieciach źle 
traktowanych przez do-
rosłych też robią na pani 
wrażenie.
Takie informacje są dla 
mnie wstrząsające, rodzą 
pytania, jak możliwe było 
zlekceważenie sygnałów, jak 

Zawsze żyłam w kr ę
Od 45 lat jest związana z pomocą społeczną, poznała wszystkie 
jej aspekty i pomogła wielu ludziom. Choć czasami musiała 
podejmować trudne decyzje dotyczące swoich podopiecznych, 
zawsze kierowała się dobrem słabszych, potrzebujących wsparcia. 
Od blisko 15 lat kieruje Dziennym Domem Pomocy Społecznej 
w Sochaczewie. Wszyscy, którzy ją znają, mówią o jej wyjątkowej 
empatii, umiejętności wsłuchiwania się w problemy innych, ogromnej kulturze 
osobistej. Mowa o Teresie Michałowskiej, która wkrótce odchodzi na emeryturę.

Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej była 
doceniana nie tylko przez władze samorządowe, ale 
również przez inne instytucje:
Listopad 2009 – nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej dla dyrektora Dziennego Domu w uznaniu zasług 
w działalności na rzecz osób starszych.
Listopad 2016 – wyróżnienie Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego dla dyrektora Dziennego Domu  za szczególne 
zaangażowanie na rzecz osób starszych.

 W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych na ulicach 
polskich miast doszło do fali protestów. Marsze odbywały 
się również w Sochaczewie, największy z nich miał miej-
sce 25 października.

Listopad
 Miasto wyłoniło wykonawcę, który za blisko 4,5 mln zł 
zbuduje nową salę sportową przy Szkole Podstawowej nr 2. 

 Złożeniem kwiatów w miejscach pamięci 11 listopada 
uczczono 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.
 18 listopada „Ziemia Sochaczewska” skończyła 30 lat. 
Jesteśmy najstarszą lokalną gazetą w naszym mieście, 
rówieśnicą samorządu terytorialnego.
 Za blisko 50 tys. zł miasto postanowiło zakupić i prze-
kazać sochaczewskiemu szpitalowi dwa urządzenia do 
wysokoprzepływowej tlenoterapii pacjentów przebywają-
cych na oddziale covidowym.
Grudzień
 Miejskie Mikołajki w tym wyjątkowym roku odbyły się 
online. Ofertę dla najmłodszych przygotował Wydział 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta we współpracy ze 
szkołą muzyczną oraz Sochaczewskim Centrum Kultury. 
W fi nale tego sezonu Strefy Dziecięcej Kreatywności 
„Artystyczne Kramnice” zagrała Mikołajkowa Orkiestra. 
SCK zaprezentowało koncert kolęd i pastorałek oraz 
widowisko musicalowe „Kryształowa Królowa Śniegu”. 
 Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano 
kolejną edycję „Szlachetnej Paczki”, która wspomogła w 
tym roku 77 rodzin z Sochaczewa i okolic.
 Zakończyła się modernizacja ulicy Ułanów Jazłowieckich. 
 Państwowa Szkoła Muzyczna wspólnie z ratuszem 
i Centrum Edukacji Artystycznej zorganizowała XXVIII 
edycję Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na 
Mazowszu. Wydarzenie od początku do końca przepro-
wadzono w trybie zdalnym. Czworo reprezentantów PSM 
zostało laureatami konkursu, a Urszula Żochowska otrzy-
mała dodatkowo stypendium starosty sochaczewskiego.
 Reprezentantka sochaczewskiego WOPR Anna 
Mrożewska, podczas XI Zimowych Mistrzostw Polski w 
Ratownictwie Wodnym, które odbyły się w Szczecinie, 
wywalczyła 10 medali, w tym cztery w kategorii open.

 W sochaczewskim szpitalu ruszyły szczepienia 
przeciw koronawirusowi. 30 grudnia pierwsze dawki 
szczepionki otrzymali medycy oraz pozostali pracownicy 
sektora ochrony zdrowia.

Teresa Michałowska była inicjatorką wielu imprez organizowanych w DDPS
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krewni, sąsiedzi, przyjmu-
jąc postawę „nie moja spra-
wa”, mogą spać spokojnie, a 
pracownicy odpowiednich 
instytucji zasłaniać się pro-
cedurami, niemocą.
W czasie pracy w socha-
czewskim MOPS nie zetknę-
łam się z aż tak drastyczny-
mi przypadkami, jak śmierć 
dziecka w wyniku pobicia 
czy zaniedbań rodzicielskich, 
ale gdziekolwiek się one zda-
rzają, jest to wielki dramat.

I kto pani zdaniem, poza 
rodzicami oczywiście, 
odpowiada za to, że do-
chodzi do takich zda-
rzeń?
Powiem tak: przed wprowa-
dzeniem przepisów, których 
zwieńczeniem było RODO, 
rozpoznawanie takich sy-
tuacji było dużo łatwiejsze. 
Nie było tylu rodzin z nie-
uregulowaną sytuacją, krót-
kotrwałych związków, które 
rozpadały się po kilku mie-
siącach a w mieszkaniu po-
jawiał się nowy partner. 
Każdy miał jakiś adres, na-
leżał do jakiejś przychodni 
lekarskiej, sąsiedzi byli bar-
dziej zintegrowani. W każ-
dym razie znali się przynaj-
mniej z widzenia. Teraz nie 
wolno nawet wywiesić listy 
lokatorów w bloku.

Jednym słowem była 
większa kontrola spo-
łeczna.
No właśnie. Kilkanaście 
lat temu lekarz, pielęgniar-
ka i pracownik socjalny sta-
nowili nieformalny zespół. 
Mieliśmy stały kontakt ze 
sobą, właśnie dla uniknięcia 
niebezpiecznych   społecz-
nie sytuacji. Czasem już w 
przypadku narodzin dziec-
ka i pierwszej wizyty położ-
nej w domu pacjentki, do-
stawaliśmy sygnał, że matka 
nie radzi sobie albo pocho-
dzi z patologicznej rodziny 
i mogą być problemy. Wtedy 
natychmiast udawaliśmy się 
w teren, żeby sprawdzić śro-
dowisko rodzinne. Jeśli coś 
wzbudziło nasz niepokój, 
podejmowaliśmy interwen-
cję. A odpowiadając kon-
kretnie na pani pytanie, naj-
gorsze jest przerzucanie się 
odpowiedzialnością. Wszy-

scy w podobnych sytuacjach 
powinni mieć oczy i uszy 
otwarte, sprawdzać, reago-
wać, nie być obojętnym.

Sytuację pogorszyła 
pewnie pandemia korona-
wirusa.
Bardzo. Od czasu, kiedy pra-
cownikom socjalnym ograni-
czono działalność w terenie, 
czyli możliwość docierania 
do środowisk, w których żyją 
podopieczni pomocy społecz-
nej, trudno kontrolować pew-
ne sytuacje, reagować na czas.  

Na ten temat mogłyby-
śmy długo rozmawiać, 
ale zostawmy go, bo waż-
ne jest także niemal 15 lat 
pani obecności w Dzien-
nym Domu Pomocy Spo-
łecznej. Charakter zadań 
jest inny.
Pracując w pomocy społecz-
nej cały czas pozostajemy 
w kręgu ludzkich potrzeb. 
Zmieniają się tylko odbior-
cy. Specyfi ka pracy się zmie-
niła, ale dla mnie nie aż tak 
bardzo, bo przypomnę, że 
wcześniej zajmowałam się 
usługami opiekuńczymi i 
pomocą instytucjonalną dla 
osób starszych.

Jak ta pomoc wyglądała 
przed laty?
Wtedy takie usługi świad-
czyły Polski Czerwony 
Krzyż i Polski Komitet Po-
mocy Społecznej. W Socha-
czewie było ok. 170 osób ob-
jętych opieką. Zajmowały 
się nimi siostry PCK i opie-
kunki, których praca była 
fi nansowana z budżetu cen-
tralnego. Podopieczni nie 
ponosili żadnych kosztów.

To się zmieniło w 2004 
r., kiedy weszła ustawa 
o pomocy społecznej. 
Pracownicy i benefi cjen-
ci tej pomocy musieli się 
przestawić na inne zasa-
dy. Ale wróćmy do DDPS, 
który w 2005 r. został 
przeniesiony z ul. Zamko-
wej do nowej siedziby w 
al. 600-lecia.  
W lipcu 2006 roku, kiedy wy-
grałam konkurs na stanowisko 
dyrektora tej placówki, zamie-
niłam tylko piętra, ponieważ 
MOPS i DDPS mieszczą się 

w tym samym budynku. Od 
początku moim głównym ce-
lem był rozwój i doskonale-
nie usług społecznych dla se-
niorów, poznanie i budzenie 
potrzeb pensjonariuszy, akty-
wizacja umysłowa i fi zyczna 
oraz działania w kierunku in-
tegracji międzypokoleniowej 
i wewnątrzpokoleniowej. W 
planowaniu działań na rzecz 
seniorów zawsze korzystałam 
z opinii samych zainteresowa-
nych. Była to praca z seniorami 
i dla seniorów.

Dużą wagę przywiązywa-
ła pani również do współ-
pracy z organizacjami se-
niorskimi.
Ta współpraca miała dla 
mnie ogromne znaczenie. 
Kontakty z Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, Związ-
kiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Stowarzysze-
niem Emerytów „Włókien-
ko”, Związkiem Niewido-
mych, Domem Pomocy 
Społecznej w Młodzieszy-
nie, Krajowym Stowarzy-
szeniem Pomocy Osobom 
Potrzebującym „Z Sercem 
Do Wszystkich”  czy pla-
cówkami o podobnym pro-
fi lu z Radomska, Często-
chowy, Tarnobrzega były 
okazją do nawiązywania 
znajomości, wymiany do-
świadczeń w organizowa-
niu różnych przedsięwzięć,  
do uczestnictwa w  spo-

tkaniach integracyjnych i 
wspólnej zabawy.

Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej wspólnie z 
Krajowym Stowarzysze-
niem Pomocy Osobom 
Potrzebującym realizo-
wał zadania publiczne w 
ramach konkursów ogła-
szanych przez samorząd 
miejski.
Organizowaliśmy   pikni-
ki sportowo-rekreacyjne z 
udziałem seniorów z orga-
nizacji i stowarzyszeń z tere-
nu Sochaczewa i ościennych 
gmin oraz młodzieży szkolnej. 
Celem było propagowanie ak-
tywności fi zycznej, integracja 
pokoleniowa. W ramach in-
nego zadania zaproponowali-
śmy edukację prozdrowotną z 
udziałem internistów, neuro-
logów, psychiatrów, diabetolo-
gów, ortopedów, psychologów, 
dietetyków. W programie 
były również bezpłatne bada-
nia poziomu cukru we krwi i 
ciśnienia, wycieczki oraz pre-
zentacja osiągnieć seniorów 
w dziedzinie rękodzieła, pro-
mowanie aktywności inte-
lektualnej i kulturalnej. Waż-
nym elementem edukacji było 
przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu w ramach za-
jęć przy komputerze realizo-
wanych przez wolontariuszy z 
Gimnazjum nr 2. Utworzona 
została kawiarenka interne-
towa z trzema stanowiskami 

komputerowymi i bezpłat-
nym dostępem do interne-
tu. Oferta DDPS zawierała 
także kontakty z młodzieżą 
z sochaczewskich szkół, cykl 
spotkań „Ludzie z pasją”, od-
wiedziny policjantów, którzy 
opowiadali o aktualnych za-
grożeniach ze strony oszu-
stów działających metodą „na 
wnuczka”, na „policjanta” itp. 
a także udział w przedsięwzię-
ciach organizowanych przez 
inne placówki.

W kalendarzu stałych wy-
darzeń nie brakowało 
także imprez, obchodów 
różnych świąt, ale chy-
ba najbardziej wzruszają-
ce były wigilie i śniadania 
wielkanocne.
To prawda, co roku uroczyście 
obchodziliśmy Dzień Babci 
i Dziadka z udziałem przed-
szkolaków   prezentujących 
okolicznościowe   programy 
artystyczne i zabawy integra-
cyjne, Dzień Kobiet i Męż-
czyzn – z programami saty-
rycznymi i zabawą taneczną, 
Walentynki i Andrzejki - z 
wróżbami i tańcami, święta 
państwowe   przypominają-
ce burzliwą historię naszego 
kraju. Szczególną wagę przy-
wiązywaliśmy do śniadania 
wielkanocnego ze święceniem 
pokarmów i wspólnym posił-
kiem oraz tradycyjnej Wigilii 
z opłatkiem, kolędami i post-
nymi potrawami.

Sądząc po liczbie uczest-
ników i gości imprezy te 
były niezwykle lubiane i 
oczekiwane. Niestety kil-
ka ostatnich epidemicz-
nych miesięcy sprawiło 
wstrzymanie działalności.
Myślę o tym z bólem, bo 
wiem, ile dla naszych pen-
sjonariuszy znaczą spotka-
nia w placówce, możliwość 
rozmowy, wspólnych posił-
ków, po prostu bycia razem. 
W tej chwili posiłki przygo-
towywane w naszej kuch-
ni dostarczamy do domów 
podopiecznych. Mam jed-
nak nadzieję, że kiedy se-
niorzy zostaną zaszczepie-
ni, życie w DDPS wróci do 
normy. 

A czekać na nich będzie 
niespodzianka, którą wła-
ściwie żegna się pani z 
placówką.
Tak, udało nam się w ostat-
nich dniach grudnia na te-
renie działki przy DDPS 
zamontować siłownię ze-
wnętrzną. Jest to sprzęt re-
kreacyjny, który od wiosny 
do późnej jesieni stworzy 
seniorom możliwość pielę-
gnowania kondycji fi zycz-
nej. Dziękuję spółce LOY-
ALTY Partner z Warszawy 
za realizację tego pomysłu.

Od 1 stycznia DDPS funk-
cjonuje w strukturze po-
wołanego ostatnio Cen-
trum Usług Społecznych. 
Czy to coś zmienia?
Sądzę, że pensjonariusze nie 
odczują tej zmiany w żaden 
negatywny sposób, zwłasz-
cza że nowym centrum za-
rządzać będzie dotychcza-
sowa dyrektor MOPS Zofi a 
Berent. Ze swej strony życzę 
dalszego doskonalenia i roz-
woju usług świadczonych 
na rzecz seniorów, jestem 
wdzięczna władzom miasta 
za zainteresowanie i wspie-
ranie naszej działalności, a 
przyjaciołom Domu, przed-
stawicielom organizacji i in-
stytucji współpracujących z 
DDPS serdecznie dziękuję 
i życzę satysfakcji z pracy z 
seniorami i na rzecz senio-
rów.

Rozmawiała 
Jolanta Śmielak-Sosnowska

am w kr ęgu ludzkich potrzeb

Teresa Michałowska w gronie przedszkolaków, którzy byli częstymi gośmi DDPS
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Daniel Wachowski

Nagrania swoich występów 
przesłało 65 pianistów, w tym 
aż 21 z zagranicznych szkół z 
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, 
Włoch i Stanów Zjednoczo-
nych. Pandemia nie pozwoli-
ła na spotkanie młodych pia-
nistów na jednej scenie, więc 
poproszono ich o nagranie 
występu i przesłanie mailem, 
by z prezentacjami mogło się 
zapoznać międzynarodowe 
jury w składzie: Jan Kadłu-
biski - Polska (przewodni-
czący), Andrzej Dutkiewicz - 
Polska, Dorian Leljak - Serbia 
- Chorwacja, Murray McLa-
chlan - Wielka Brytania, Ire-
ne Veneziano – Włochy. 

W festiwalu wzięło udział 
dziesięcioro uczniów naszej 
PSM, a czwórka z nich zosta-
ła jego laureatami. Wszyscy, jak 
w latach poprzednich, prezen-
towali utwory Fryderyka Cho-
pina i Jana Sebastiana Bacha. 
Występy uczniów z PSM w So-
chaczewie można obejrzeć na 
profi lach facebookowych mia-
sta Sochaczew oraz Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Koncert Fi-
nałowy laureatów znajduje się 
na kanale YouTube PSM.

Łącznie jury wyróżni-
ło trzydzieści trzy wykona-
nia. W I zakresie repertu-
arowym wskazało siedmiu 
laureatów, uczniów szkół 
muzycznych z Warszawy, 
Manchesteru, Treviso oraz 
Sochaczewa (Antoni Or-
liński, przygotowany przez 
Włodzimierza Sieczkow-
skiego). W II zakresie re-
pertuarowym wyróżniono 
sześciu uczniów reprezentu-
jących szkoły m.in. z War-
szawy, Zgorzelca i Łęczycy, 
a także z Sochaczewa (Leon 
Krzemiński-Turek, uczeń 

Anny Wróblewskiej). W III 
zakresie repertuarowym jury 
wskazało dwunastu laure-
atów, utalentowanych mu-
zyków z Treviso, Gdańska, 
Gallarate, Gliwic, Warszawy, 
Zamościa i Sochaczewa (Zu-
zanna Leszczyńska, uczen-
nica Anny Wróblewskiej). 
Kolejną laureatką reprezen-
tującą PSM w Sochaczewie 
została Urszula Żochowska, 
uczennica Agnieszki Nes-
sel-Borsik, która dodatkowo 
otrzymała Stypendium Sta-
rosty Sochaczewskiego przy-
znawane coroczne jednemu 

uczniowi PSM, którego wy-
stęp uznano za najlepszy. W 
IV zakresie repertuarowym 
laureatami festiwalu zostało 
ośmiu uczniów, m.in. z Kijo-
wa, Zamościa, Bolonii, Toru-
nia, Warszawy i Żyrardowa. 

Organizatorami   festi-
walu byli: Państwowa Szko-
ła Muzyczna I i II stopnia 
im. Fryderyka Chopina i 
Miasto Sochaczew, które 
wraz z Ministerstwem Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego (Centrum Edukacji 
Artystycznej) współfi nan-
sowały to przedsięwzięcie.

W przyjętym jednogłośnie 
18 grudnia przez radę mia-
sta budżecie Sochaczewa na 
2021 rok odłożono pienią-
dze na prace remontowo-
-konserwatorskie na tere-
nie zabytkowego wzgórza 
zamkowego.  Wkrótce do-
wiemy się, czy trzeba będzie 
po nie sięgnąć. 

Kilka tygodni temu na szczy-
cie wzgórza zauważono lek-
kie obniżenie terenu. Ratusz 
zdecydował wówczas o prze-
prowadzeniu fachowej oceny 
jego przyczyn. Ocenę eksperc-
ką zlecono fi rmie Geoteko sp. 
z o.o., która realizuje podob-
ne zlecenia, m.in. dla takich 
podmiotów jak KGHM Pol-
ska Miedź czy GDDKiA. Pro-
wadziła również eksperty-

zy geologiczne przy budowie 
warszawskiego metra. Urząd 
miasta uzgodnił zakres prac 
z konserwatorem zabytków, 
uzyskał stosowne zgody, pra-
ce przeprowadzono 18 grud-
nia pod nadzorem archeologa. 
Jak powiedział nam Sławomir 
Krysiak z Geoteko, diagnosty-
ka wzgórza polegała na wpro-
wadzeniu serii sond na głę-
bokość do 5 metrów. Każda z 

nich wyposażona była w bar-
dzo czułe urządzenia, które 
zbadały stan gruntu. Za kil-
ka tygodni powinno być wia-
domo, dlaczego doszło do ob-
niżenia terenu na wzgórzu i co 
należy zrobić, by do takich sy-
tuacji nie dochodziło. 

Na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat stabilność 
wzgórza badano kilkakrot-
nie. Z ekspertyz wynikało, 

że obiekt jest niestabilny, za-
grażają mu zmienne warun-
ki atmosferyczne, cały czas 
„pracuje”, zatem trzeba cy-
klicznie badać jego stabil-
ność i reagować stosownie 
do sytuacji. Wnioski z ostat-
niej oceny zmierzały do tego, 
że groźba osunięcia jest real-
na, stąd decyzja ratusza o 
umocnieniu wzgórza. Pra-
ce przeprowadzono w latach 
2012-2013, a sfi nansowano je 
z dotacji, która pokryła po-
nad 95 procent kosztów ro-
bót. W ramach zadania zo-
stały również zabezpieczone 
- w postaci trwałej ruiny - 
pozostałości murów zam-
kowych oraz dziedzińca. Na 
koniec cały obiekt udostęp-
niono zwiedzającym. 

(seb)

Mamy czwórkę laureatów
Tuż przed świętami poznaliśmy wyniki XXVIII Międzynarodowego Festiwalu 
Chopinowskiego na Mazowszu. Do rywalizacji, przeprowadzonej od początku do końca 
online, przystąpiło kilkudziesięciu utalentowanych pianistów nie tylko z Polski, ale i różnych 
zakątków świata. Wśród laureatów znalazło się czworo uczniów PSM w Sochaczewie. 

Eksperci na wzgórzu zamkowym

Jeden z laureatów festiwalu, uczeń PSM w Sochaczewie, Antoni Orliński

Uwaga, konkurs!

Sochaczewskie   Centrum 
Kultury wraz z Dziecięco-
-Młodzieżowym Zespołem 
Pieśni i Tańca „Folklorek” 
ogłasza Powiatowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek „Hej! Ko-
lęda, kolęda”, który przepro-
wadzony zostanie metodą 
online. 

Do udziału zapraszamy 
małych solistów – przedszko-
laki i uczniów szkół podsta-
wowych. Zadaniem uczest-
ników jest zaśpiewanie i 
nagranie jednej kolędy, pasto-
rałki lub piosenki świątecznej. 
Nagrania, w postaci linków 
do kanału YouTube, należy 

przesłać do 22 stycznia 2021 
roku, na adres mailowy: kon-
kursy.sck@gmail.com

Jury przyzna po trzy na-
grody w każdej kategorii 
wiekowej (przedszkola, kla-
sy I – III szkół podstawo-
wych, klasy IV – VI szkół 
podstawowych, klasy VII-
-VIII szkół podstawowych). 
Rozstrzygnięcie   konkur-
su odbędzie się 29 stycznia 
o godzinie 12.00 na profi lu 
SCK na Facebooku. Szcze-
gółowy regulamin konkur-
su dostępny jest na stronie 
internetowej sck.sochaczew.
pl (zakładka konkursy).

Sochaczewskie   Centrum 
Kultury zaprasza dzie-
ci do udziału w „Feriach z 
SCK online”, które rozpo-
częły się w minioną sobotę 
na profi lu SCK na Facebo-
oku publikacją bajki „O zło-
tej rybce”. W niedzielę na-
tomiast ogłoszone zostało 
„Bajkowe wyzwanie”, które 
powstało z myślą o miłośni-
kach czytania. 

Jak wziąć w nim udział? 
Wystarczy nagrać fi lmik, 
jak czytacie „Ptasie radio” 
Juliana Tuwima i zamie-
ścić go na kanale YouTu-
be, a link do fi lmiku prze-
słać do 17 stycznia na adres: 
konkursy.sck@gmail.com 
(w zgłoszeniu należy podać 
imię i nazwisko wykonaw-
cy). Z wszystkich fi lmików 
powstanie jeden wspólny 
utwór, który zaprezento-
wany zostanie 29 stycznia 
w ramach akcji SCK Czyta 
Dzieciom. 

Dodatkowo, wraz z po-
czątkiem tygodnia, ruszyło 

„feriowando”. Każdego dnia 
do piątku 15 stycznia publi-
kowane są fi lmowe bloki za-
jęć artystycznych opartych 
na dobrej zabawie. Instruk-
torzy   Sochaczewsk iego 
Centrum Kultury wprowa-
dzają dzieci w świat muzyki, 
tańca i sztuk plastycznych. 
Są też zajęcia pobudzające 
szare komórki.

 Szach i mat - szachy 
dla początkujących prowa-
dzi Stanisłąw Osiecki

 Ze sztuką na Ty - za-
bawy plastyczne prowadzi 
Monika Boruta-Sałacińska

 Karnawałowe rytmy 
- taniec w karnawale pro-
wadzi Monika Osiecka-Ja-
worska 

 Zimowa Piosenka - 
zajęcia wokalne prowadzi 
Jolanta Kawczyńska 

„Ferie z SCK online” 
zakończą się w sobotę 16 
stycznia „Legendą o smoku 
wawelskim”, która zapre-
zentowana zostanie o godz. 
11.00.
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Dobrego nowe początki
Nie tak dawno temu w za-
kamarkach   Sochaczew-
skiego Centrum Kultury, 
znajdującego się przy ulicy 
Prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego, w pracow-
ni artystycznej zamieszka-
ła niezwykła mysz, która 
uwielbiała z ukrycia patrzeć 
jak dzieci rysują, malują i 
śpiewają. Sprawiało jej to 
ogromną radość i niczego 
jej nie brakowało. Czas pły-
nął szybko, ściany pracow-
ni wypełniały się pracami i 
wszędzie było słychać śpiew 
i śmiech małych artystów. 
Mysz kochała swój arty-
styczny domek. Ba! Nauczy-
ła się nawet szkicować… i 
mówić! Ośmielona swoimi 
nowymi umiejętnościami 
już, już miała się pokazać 
dzieciom, gdy nagle zgasły 
światła a pracownia opu-
stoszała. Nie było już dzie-
ci, ani tego śmiesznego pana 
z brodą, który tak ładnie 
śpiewał. Ani tej pani, która 
wyczarowywała piękne pta-
ki z papieru. 

Mysz posmutniała i mia-
ła wyprowadzić się z pra-
cowni, gdy nagle wszystkie 
światła rozbłysły i zjawił 
się znajomy pan z brodą w 
towarzystwie uśmiechnię-
tej pani i panów, którzy w 
rękach trzymali ogromne 
pędzle i wiadra. Ciekawość 
jest silniejsza niż strach, 
więc mała dzielna mysz wy-
szła ze swej kryjówki i usły-
szała, że dzieci siedzą w do-
mach z powodu pandemii 
i tam się uczą! I że dorośli 
przyszli do pracowni, żeby 
wykorzystać ten czas i ją od-
nowić… Właśnie dla dzieci! 

Mysz uradowała się nie-
zmiernie i przez kolejne dni 
patrzyła jak przestrzeń, w 
której żyła zmienia się nie do 
poznania. Ściany pojaśniały, 

a nowe podłogi błyszczały 
tak ślicznie! Kusiły, żeby po 
nich biegać, skakać. Mądra 
mysz pomyślała, że jeśli po-
może w remoncie, to dzieci 
szybciej wrócą! Wieczorami 
wychodziła więc z ukrycia i 
malowała małym pędzlem 
wszystkie małe kąty i kąciki. 
I może nikt by się nie dowie-
dział, że w tej ciężkiej pracy 
to ona pomagała, gdyby nie 
przypadek, który sprawił, że 
życie myszy nabrało niespo-
tykanych barw… 

Otóż, pewnego wieczora 
pani, która tak cudnie nu-
ciła dzieciom bajki, zajrza-
ła do pracowni w chwili, w 
której mysz kończyła pole-
rować nowe podłogi. Mysz 
była tak skoncentrowana 
na swoim zadaniu, że nie 
dostrzegła niespodziewa-
nego gościa. Wpadła prosto 
pod jej nogi. Struchlała, a 
ciepła ręka podniosła ją wy-
soko, wysoko. Mysz była do-
brze wychowana i przywi-
tała się drążącym „dobry 
wieczór”. Pani, choć wyda-
wała się lekko zdziwiona, 
uśmiechnęła się do niej ta-
jemniczo: „To nie miejsce 
dla ciebie myszko. Zabiorę 
cię do swojej pracowni te-
atralnej, tam zamieszkasz 
i będziesz miała ważne za-
danie. Mówisz, więc zosta-
niesz przyjacielem dzieci”. 
Zdziwiona mysz nie mogła 
uwierzyć w swoje szczęście 
i spytała miłą kobietę, którą 
tyle wiedziała w teatrze, czy 
w nowej pracowni też ma-
lują ściany. Pani zaśmiała 
się głośno i wyjaśniła ma-
łemu przyjacielowi, że teraz 
wszystko jest odnawiane, bo 
jak dzieci i dorośli wrócą na 
zajęcia artystyczne, to miło 
im będzie na nowo spędzać 
czas w SCK. I to nie tylko 
tu, ale także w dwóch in-

nych budynkach, w których 
jest jeszcze więcej pracowni. 

Zdumiona mysz bar-
dzo, bardzo chciała zoba-
czyć wszystkie pomieszcze-
nia, więc ochoczo zgodziła 
się na przeprowadzkę. 
Schowała się w wełnia-
nej kieszeni płaszcza swo-
jej nowej pani i wyruszyła 
w pierwszą podróż dooko-
ła miasta. Poznała budy-
nek SCK przy ul. Chopina 
101, w którym wzmocnio-
no instalację przeciwpoża-
rową, żeby było bezpiecz-
niej. I dotarła do SCK przy 
ulicy 15 Sierpnia 83, gdzie 
zachwyciła ją nowiuteń-

ka galeria ZeDeK z duży-
mi czerwonymi pufami do 
siedzenia, piękna wyszli-
fowana na lustro kamien-
na podłoga, szafy, a także 
przestronna, innowacyj-
na pracownia CNC Art i 
Produkcji TV. Mysz poko-
chała ten ostatni budynek 
i z wielką radością przyję-
ła propozycję pani od te-
atru, żeby zamieszkać wła-
śnie tu. W SCK przy ulicy 
15 Sierpnia 83, jako przyja-
ciel dzieci.

Od tego momentu nasz 
bohater ma swój mały kącik 
w programach artystycznych, 
gdzie z radością bawi dzieci, 

zanim wrócą na zajęcia do 
odnowionego Sochaczewskie-
go Centrum Kultury.

I ja tam byłem, z myszą 
obrazy malowałem i wieczo-
rami jej opowieści słucha-
łem. Imię Franek jej nada-
łem. A morał z tego taki, że 

to co złe się wydaje, czasem 
dobre się staje. Nie wierzy-
cie? Gdy tylko szczepionką 
pandemię przepędzimy i bu-
dynki otworzą swe podwoje, 
zajrzyjcie do nowej galerii 
i pracowni SCK!

Wasz Przekaźniczek (A. W.)

Pracownia Produkcji TV i CNC Art 
przy ul. 15 Sierpnia

Galeria ZeDeK - hol w SCK przy ul. 15 Sierpnia

Korytarz w SCK przy ul. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego

Sekretariat SCK przy ul. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego
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Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą wydało nową publikację. 
Album „Sochaczewska oj-
czyzna Chopina” autorstwa 
Radosława Jarosińskiego 
można nabyć w siedzibie 
muzeum. Jego koszt to 40 zł. 

Publikacja opowiada nie 
tylko o pobycie Chopi-
na w naszym mieście i jego 
związkach z ziemią socha-
czewską, ale również o wy-
siłkach jego mieszkańców, 
by zachować dla potomnych 

miejsce urodzenia kompo-
zytora. Zarówno w okre-
sie międzywojennym, jak i 
dziś, organizowano w So-
chaczewie liczne koncer-
ty i uroczystości związa-
ne z jego osobą. Książka ma 
format albumowy - zawiera 
unikalne zdjęcia, znajdujące 
się w zbiorach muzealnych, 
oraz pozyskane od osób 
prywatnych. Album wyda-
ny we współpracy z Urzę-
dem Miasta ukazał się w na-
kładzie 350 egzemplarzy. 

(mf)

O związkach Chopina 
z ziemią sochaczewską

Wprowadzenie narodowej 
kwarantanny wymusiło na 
fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy decy-
zję o przesunięciu 29. fi -
nału zbiórki. Ten odbędzie 
się 31 stycznia. Od połowy 
grudnia datki na WOŚP 
można wrzucać do kilkuna-
stu skarbon rozmieszczo-
nych na terenie powiatu. 

- Gramy dalej. Choć jest 
nowa data fi nału, to pozo-
stałe ustalenia się nie zmie-
niają - mówi Krzysztof Wa-
silewski, szef sztabu WOŚP 
działającego w Hufcu ZHP. 
- Moim zdaniem jego prze-
łożenie jest rozsądną decy-
zją. Nie poddajemy się. Nasz 
sztab czeka w gotowości, 
aby aktywnie uczestniczyć 
w fi nale ostatniego dnia 
stycznia, podczas którego 
nasi wolontariusze wyjdą 
kwestować na ulice miasta 
i powiatu. Datki na WOŚP 
można wrzucać do stacjo-
narnych skarbon znajdują-
cych się na terenie powiatu 
sochaczewskiego. W związ-

ku ze zmianą daty fi nału, 
będą one dostępne  co naj-
mniej do końca stycznia, 
a więc dłużej niż pierwot-
nie planowaliśmy – dodaje 
Krzysztof Wasilewski.

Loka l izacje   skarbon 
WOŚP: sklep „U Janusza” 
(ul. Chopina 146), Galeria 
Optyczna „Śliwińscy” (Że-
romskiego 12), LCN Studio 
(Żeromskiego 23), piekar-
nia „Gzik” (Traugutta 7), 
piekarnia-cukiernia „Ma-
jewscy, Ciurzyńska” (Poko-
ju 7), przychodnia Medica-
med (Kaczorowskiego 3a), 
stacja paliw „Amber” w Gi-
życach, Urząd Gminy w 
Młodzieszynie, sklepy PSS 
Społem w Sochaczewie przy 
ulicach Pokoju 10, Gawłow-
skiej 45, Okrzei 1, 15 Sierp-
nia 119 i 1 Maja 15. (mf)

Finał przesunięty
o trzy tygodnie

Zapadła decyzja, że samo-
rząd miasta wesprze socha-
czewski szpital. Burmistrz 
pozytywnie rozpatrzył proś-
bę dyrektora tej jednostki i 
umorzył w całości podatek od 
nieruchomości za 2020 rok w 
wysokości 236,5 tys. zł. 

Miasto od lat wspiera leczni-
cę na różne sposoby. Pomaga 
w zakupie sprzętu, jak choć-
by ostatnio przeznaczając 
46,6 tys. zł na zakup dwóch 
urządzeń do wysokoprze-
pływowej tlenoterapii pa-
cjentów przebywających na 
oddziale covidowym. Urzą-
dzenia dostarczono do jed-
nostki 22 grudnia. Każdy z 

zestawów składa się z apara-
tu do wysokoprzepływowej 
wentylacji nieinwazyjnej my-
Airvo2, kompletu rurek do 
oddychania, masek w trzech 
rozmiarach, adaptera umoż-
liwiającego podłączenie ze-
wnętrznego źródła tlenu oraz 
zestawu do dezynfekcji. 

- Staramy się pomagać 
szpitalowi w zakupie sprzę-
tu medycznego, czy umarza-
jąc podatki lokalne. Owszem, 
w tym trudnym dla wszyst-
kich czasie pozbawiamy się 
dochodów, które można by-
łoby przeznaczyć na przy-
kład na program „Drogi za-
miast błota”, ale robimy to z 
pełną świadomością. Zdro-

wie mieszkańców jest teraz 
na pierwszym planie. Szpi-
tal to jednostka podlegają-
ca władzom powiatu, ale tro-
ska o jego sprawne działanie 
powinna być wspólnym ce-
lem wszystkich samorządow-
ców ziemi sochaczewskiej. 

Nie bez przyczyny w radzie 
społecznej szpitala zasiada-
ją przedstawiciele wszystkich 
gmin powiatu. Znamy sytu-
ację tej jednostki, jej potrzeby 
i w miarę możliwości stara-
my się je zaspokajać – mówi 
burmistrz Piotr Osiecki.

To już kolejna w ostat-
nich latach decyzja burmi-
strza o umorzeniu zobowią-
zań podatkowych. Dzięki 
temu w 2019 roku w kasie 
szpitala zostało 228 tys., rok 
wcześniej burmistrz umo-
rzył 232 tys. zł. Łącznie w 
latach 2016-2020 w ten spo-
sób miasto wsparło szpital 
powiatowy kwotą niemal 
1,2 mln złotych. (daw)

Kolejna pomoc dla szpitala

Spaceruję po ulicach Grun-
waldzkiej, Ogrodowej, Topolo-
wej zachwycam się dbałością 
o ład i porządek u tutejszych 
wspólnot   mieszkaniowych. 
Przed wejściem do klatek scho-
dowych są ławeczki, które za-
chęcają do odpoczynku, do 
wspólnych spotkań mieszkań-
ców. Tam nie ma zbędnych liści, 
papierków, porzuconych śmieci. 
Wśród zieleni pięknymi barwa-
mi mienią się kwiaty. A jak przy-
jemnie jest usiąść w odnowio-
nym parku! Jak zauważyłam, z 
tego dobrodziejstwa korzystają 
starsi i młodsi mieszkańcy, dzie-
ci wiadomo zawsze są w pobliżu 
– mając plac zabaw korzystają 
ze swobody zabawy na świeżym 
powietrzu. Dopełnieniem mojej 
radości jest spacer pasażem Du-
plickiego. W głębi widzę obiek-
ty sportowe, które zachęcają do 
uprawiania sportu. 

W okresie letnim miłym za-
skoczeniem dla mnie była pra-
cująca na terenie i wewnątrz 
dworku w Chodakowie ekipa 
budowlana. Aż sama uśmiech-
nęłam się do siebie i wyszepta-
łam: wreszcie będzie się dzia-
ło. Radość była krótka, kiedy 
w sobotę 5 grudnia zobaczy-
łam tablicę z informacją „nie-
ruchomość na sprzedaż”. Od-

restaurowany dwór byłby 
uzupełnieniem tej relaksującej 
części Chodakowa (…)

Ogromnie ubolewam nad 
pojawieniem się koronawiru-
sa, który nie tylko uśmierca, ale 
również w istotny sposób ograni-
cza nasze egzystencjonalne po-
trzeby. Często odwiedzam Cho-
daków, to miasteczko w mieście, 
bo tu wyczuwam atmosferę wy-
ciszenia, taką niepowtarzalną, 
która jest mi bardzo potrzebna 
do „ładowania akumulatorów”. 
Bardzo cieszę się, że sochaczew-
skie władze zadbały o wizeru-
nek Chodakowa. Miałabym 
jednocześnie propozycję, która 
stanowiłaby dodatkową atrak-

cję Chodakowa. Chodzi o fi gurę 
Fryderyka Chopina na ławecz-
ce. Przysiąść przy synu naszej 
mazowieckiej krainy i wspólne z 
nim zdjęcie, jakie to byłoby prze-
życie!

Byłabym złą lokalną pa-
triotką gdybym nie wspomnia-
ła o mojej dzielnicy. Tu relaksuję 
się, spacerując po bulwarach nad 
Bzurą, po zrewitalizowanych 
parkach. Pobliski Ogród Różań-
cowy zachwyca swym rozma-
chem, piękną architekturą. Pi-
szę o chwilach relaksu, na które 
mogę sobie pozwolić w nieogra-
niczonym przedziale czasowym, 
bo jestem emerytką. Ale również 
osoby pracujące w wolnych chwi-

lach spotykają się w parkach, na 
bulwarach, a to cieszy.

Wyobrażam też sobie nowy 
amfi teatr u podnóża zamku, ko-
niec koronawirusa i w związ-
ku z tym tłumy spacerowiczów. 
Przecież mamy teraz gdzie spa-
cerować, aktywnie spędzać czas. 
Mamy basen i przyległe obiek-
ty sportowe, na czele z nowym 
stadionem. Spójrzcie Państwo 
jak wiele mamy tych wszystkich 
miejsc, obiektów. Cieszmy się! 
Bądźmy wdzięczni za to co już 
jest, a na pewno będzie ich coraz 
więcej i więcej. (…)

Z turystycznym 
pozdrowieniem

Lidia Maria Formica 

Miasteczko w mieście
Piszę o Chodakowie, dzielnicy Sochaczewa, który jest w moim odczuciu „miasteczkiem” 
w mieście. Ale dlaczego, zapytacie Państwo? Chodaków odwiedzam często z potrzeby serca 
i z potrzeby chwili. Usytuowanie osiedli mieszkaniowych wśród wybujałej, wieloletniej i trochę 
młodszej zieleni, jak również architektura budynków wielorodzinnych stwarza niepowtarzalny klimat 
relaksu, wręcz uspokojenia mojej turystycznej natury. 
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Opr. Maciej Frankowski

W 2020 roku na trenin-
gi KM Aktywni Sochaczew 
uczęszczało 42 kandydatów 
na przyszłych lekkoatletów - 
mowa o dzieciach i młodzie-
ży w wieku od 8 do 18 lat. Z 
tej grupy 26 osób postanowi-
ło potraktować trenowanie 
poważniej i wyrobić sobie li-
cencje sportowe uprawniają-
ce do rywalizacji organizo-
wanej przez Polski Związek 
Lekkiej Atletyki. W minio-
nym roku, mimo pandemii, 
reprezentanci KM „Aktyw-
ni” wzięli udział w 31 różne-
go rodzaju zawodach lekko-
atletycznych - od mistrzostw 
miasteczek po mistrzostwa 
kraju. Młodzi lekkoatleci od-
notowali łącznie 164 starty. 
Trener Emanuel Zimny przy-
pomniał rezultaty z najważ-
niejszych imprez. 

W Międzywojewódz-

kich Mistrzostwach Mło-

dzików U-16 województw 

Mazowieckiego i Warmiń-

sko-Mazurskiego   wzięły 
udział trzy zawodniczki. Ju-
lia Skomiał wywalczyła trze-
cie miejsce w biegu na 100 
metrów, Michalina Gosik 
zajęła 8. miejsce w biegu na 
200 metrów przez płotki, a 

Dominika Czubak była 18. 
w skoku w dal. 

Liczniejsza reprezenta-
cja wystartowała 19 wrze-
śnia w Mistrzostwach Woje-

wództwa U-16. Julia Skomiał 
zdobyła złoto w biegu na 
100 metrów. Młoda sprin-
terka, razem z Zuzanną Ba-
sior, Michaliną Gosik i Do-
miniką Czubak wywalczyła 
też srebro w sztafecie 4x100 
metrów. Ponadto Michali-
na Gosik zdobyła brąz w bie-
gu na 200 metrów przez płot-
ki, Dominika Czubak zajęła 
10. miejsce w skoku w dal, a 
Zuzanna Basior 24. miejsce w 
biegu na 100 metrów.

Po raz pierwszy w historii 
„Aktywni” byli obecni na Mi-

strzostwach Polski Młodzi-

ków U-16. Do zawodów tej ran-
gi udało się zakwalifi kować Julii 
Skomiał. Prawo startu uzyskało 
40 najszybszych sprinterek w 
Polsce. Podczas weryfi kacji Ju-
lia była na 15 miejscu w kraju 
na 671 zawodniczek. Ostatecz-
nie Julia zakończyła mistrzo-
stwa na 22 pozycji w biegu na 
100 metrów.

W Mistrzostwach Pol-

ski w Biegach Sztafeto-

wych, które odbyły się 3 i 4 

października w Łodzi, wy-
startowały dwie drużyny 
„Aktywnych”. Obydwie ry-
walizowały na nietypowym 
dystansie 4x200 metrów. Bie-
gi miały charakter open, tzn. 
skład sztafety mógł składać 
się z zawodniczek z rocznika 
2005 i młodszych. W ekipach 
sochaczewskiego klubu wy-
startowały dziewczyny uro-
dzone w 2008 roku. Wyni-

ki, jakie uzyskały, trzeba więc 
traktować optymistycznie, 
jako dobry prognostyk na 
przyszłość. Sztafeta w skła-
dzie: Michalina Gosik 2006, 
Julia Skomiał 2005, Natalia 
Hoyer 2008 i Patrycja Pta-
szyńska 2008 zajęła 11. miej-
sce w Polsce. Drugi skład Ak-
tywnych: Zuzanna Basior 
2006, Patrycja Janiak 2007, 
Maja Madanowska 2007, Ga-

briela Flis 2007 ukończyły 
rywalizację na 14. pozycji.

Starty w zawodach ran-
kingowych PZLA zaliczy-
ły też młodsze zawodnicz-
ki, z kategorii wiekowej U-14 
i U-12. Ośmioosobowa repre-
zentacja wystąpiła 13 wrze-
śnia w Teresinie w Olimpia-

dzie o Puchar Mazowsza. 
Niestety nie wywalczyli żad-
nych medali. Natalia Hoyer 
była czwarta w biegu na 300 
metrów, jej koleżanka z klu-
bu Patrycja Janiak siódma. Na 
4. miejscu uplasowała się Vik-
toria Niewiadomska w rzucie 
piłeczką palantową, w tej sa-
mej konkurencji Małgorzata 
Adamczyk była szósta. Siód-
mą lokatę w biegu na 80 me-
trów przez płotki zajęła Maja 
Madanowska. W biegu na 
60 metrów Gabriela Flis była 
dwunasta, a Maria Narkinto-
wicz zajęła 20. miejsce.

„Aktywne”   zawodniczki 
wzięły też udział w Halowych 

Mistrzostwach Polski „Lek-

koatletyka dla Każdego”. Brą-
zowy medal w chodzie na 3000 
metrów wywalczyła Maja Ma-
danowska. Michalina Gosik 
miała na mecie dziesiąty czas w 
biegu na 60 metrów. W rywali-

zacji na dystansie 300 metrów 
Natalia Hoyer była jedenasta, a 
Patrycja Ptaszyńska zajęła 21. 
miejsce. W pchnięciu kulą Vik-
toria Niewiadomska miała pięt-
nasty rezultat. 

Wśród ważnych zawodów 
należy wyróżnić też udział szta-
fety 4x100 (U-14), w składzie: 
Maja Madanowska, Patrycja 
Ptaszyńska, Natalia Hoyer, Ga-
briela Flis, w 11. Memoriale 

Kamili Skolimowskiej w Cho-

rzowie. W tej imprezie, gdzie 
startują tylko zaproszone przez 
organizatora ekipy, dziewczyny 
zajęły 8. miejsce. Ważnym wy-
darzeniem było również powo-
łanie na obóz w Karpaczu (5-
11 grudnia) kadry programu 
„Lekkoatletyka dla Każdego” 
Mai Madanowskiej, która zna-
komicie odnalazła się w dyscy-
plinie chodu lekkoatletycznego.

Klasyfi kacja wszystkich re-
prezentantów KM „Aktyw-
ni” Sochaczew w rankingach 
PZLA (wojewódzkich i krajo-
wych) w 2020 roku, w poszcze-
gólnych konkurencjach oraz z 
podziałem na rywalizację na 
stadionach i w halach, dostępna 
jest na blogu Emanuela Zimne-
go, pod adresem: emekwbiegu.
blogspot.com.

Aktywne podsumowanie roku

Ze względu na wprowadzenie 
„narodowej kwarantanny” so-
chaczewskie tenisistki stoło-
we rundę wiosenną rozpoczną 
później niż pierwotnie zakła-
dano. Rozgrywki ligowe wy-
startują 22 stycznia. Pierwszy 
mecz w naszym mieście SKTS 
zagra w piątek 5 lutego. 

Przypomnijmy, że po rundzie 
jesiennej aktualne drużynowe 
wicemistrzynie Polski zajmują 
czwarte miejsce w ligowej tabeli. 
To strefa medalowa, lecz warto 
postarać się o lepszą lokatę, żeby 
w półfi nałowym dwumeczu nie 
trafi ć na drużynę z Tarnobrzega. 

Pierwsze spotkanie za-
wodniczki Bronisława Gaw-
rylczyka zagrają 22 stycznia na 
wyjeździe z drużyną z Luzina. 
W hali MOSiR przy ul. Kuso-
cińskiego tenisistki stołowe 
zobaczymy w piątek 5 lutego, 
gdy podejmą zespół JKTS Ja-
strzębie-Zdrój. Wszystkie me-
cze rundy rewanżowej roz-
grywane w Sochaczewie będę 
rozpoczynać się o godz. 17.00, 
lecz może to oczywiście jesz-
cze ulec zmianom. Najważ-
niejszymi spotkaniami dla 
SKTS będą z pewnością star-
cia z drugą i trzecią drużyna w 
tabeli, czyli akademiczkami z 

Częstochowy (na wyjeździe 19 
marca) i z Wrocławia (12 lute-
go w Sochaczewie). 

Ekipa SKTS będzie ry-
walizować w niezmiennym 
składzie, który jesienią w spo-
tkaniach ligowych odniósł 
siedem zwycięstw i poniósł 
trzy porażki. Bilans ten po-
zwolił zająć zawodniczkom 

wysokie miejsca w rankingu 
indywidualnym   Ekstrakla-
sy Kobiet. Najwyżej z socha-
czewskiej ekipy, na czwartej 
pozycji, jest Irina Ciobanu (11 
wygranych pojedynków i 3 
przegrane), Daria Łuczakow-
ska zajmuje 11. miejsce (7:3), 
a Magdalena Sikorska trzyna-
ste (7:5). 

Informacja o dostępności 
obiektów sportowych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w 
związku z wytycznymi wprowadzonymi rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. wszyst-
kie zarządzane przez MOSiR obiekty, co najmniej do 17 
stycznia, mogą być udostępniane jedynie dla:
- współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i 
organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu 
zawodowego lub zawodników pobierających stypen-
dium sportowe lub zawodników będących członkami 
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub re-
prezentacji paraolimpijskiej, 
- lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, 
- lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawod-
nictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 
związek sportowy (pod warunkiem organizowania 
ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału 
publiczności).

Terminarz rundy wiosennej Ekstraklasy Kobiet w Tenisie Stołowym

XII kolejka (22.01) - GOSRIT Luzino – SKTS
XIII kolejka (5.02) - SKTS – JKTS Jastrzębie-Zdrój
XIV kolejka (7.02) - KTS Tarnobrzeg - SKTS
XV kolejka (12.02) - SKTS – AZS Wrocław
XVI kolejka (19.02) - SKTS pauzuje (wolny termin)
XVII kolejka (19.03) - AZS Częstochowa - SKTS

XVIII kolejka (21.03) - SKTS - Polmlek Lidzbark 
Warmiński

XIX kolejka (26.03) - KS Gotyk Toruń - SKTS
XX kolejka (28.03) - SKTS – Start Nadarzyn
XXI kolejka (9.04) - Dojlidy Białystok - SKTS
XXII kolejka (11.04) - SKTS – AZS Łomża

SKTS powalczy wiosną o medal

O lekkiej atletyce w 2020 roku pisaliśmy rzadko. Postaramy się to teraz nadrobić. Początek stycznia to czas na podsumowania minionego 
roku. O takie zestawienie pokusił się na swoim blogu trener Klubu Maratończyka „Aktywni” – Emanuel Zimny.

Dwa składy reprezentantek „Aktywnych” wystartowały 

w Mistrzostwach Polski w Biegach Sztafetowych w Łodzi
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Jakub Grabiec urodził się 10 
marca 1953 roku w Łodzi. 
Ukończył Szkołę Podstawo-
wą nr 90 oraz Liceum Ogól-
nokształcące nr 12 im. S. Wy-
spiańskiego. Zawsze z dumą 
wspominał, że „dwunastka” to 
wyjątkowa szkoła i do śmierci 
przechowywał cenną pamiątkę 
z tamtych lat, czyli szkolną tar-
czę. Jego kolegami z ławki byli  
scenarzysta i reżyser Sławomir 
Kryński (m.in. „To nie tak jak 
myślisz, kotku”, „Podejrzani 
zakochani”), Piotr Szałek (pro-
fesor psychologii), Władysław 
Twardowski (aktor Teatru La-
lek w Łodzi). W młodości upra-
wiał kolarstwo torowe. Zdobył 
tytuł mistrza kraju juniorów w 
tej dyscyplinie. W ramach tre-
ningu codziennie pokonywał 
na rowerze trasę Łódź - Stry-
ków. 

Po liceum wybrał wojsko. 
W 1977 roku ukończył studia 
w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie. Pierw-
szą pracę (1977-1984) podjął w 
stacji meteorologicznej 28 Puł-
ku Lotnictwa Myśliwskiego w 
Słupsku, a od 1979 roku był jej 
dowódcą. W mowie pogrzebo-
wej wygłoszonej przez byłego 
dowódcę Centrum Meteorolo-
gii Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej pułkownika Ma-
cieja Ostrowskiego (Jakub Gra-
biec był jego podwładnym) nie 
mogło zabraknąć wspomnień 
z tamtych czasów. Pułkownik 
podkreślał, że „pięć lat inten-
sywnej nauki uczyniło z niego 
sprawnego meteorologa lotni-
czego. Dociekliwość, rzetelność 
oraz sumienność sprawiły, że 
na początek trafi ł do pułku w 
Słupsku, w czasie gdy wprowa-
dzono tam najnowocześniejsze 
samoloty myśliwskie. Trudna 
służba meteorologa na wybrze-
żu, skomplikowane pogody i 
wymogi przełożonych sprawi-
ły, że zdobył wysoką praktykę 
w zawodzie”.
W 1984 roku przeniósł się do 
Warszawy i podjął pracę w Od-
dziale Prognoz Centrum Mete-
orologii WLOP. Wkrótce objął 

stanowisko głównego synop-
tyka, jednego z czterech ofi ce-
rów kierujących zmianą i odpo-
wiedzialnego za zabezpieczenie 
meteo lotnictwa wojskowego i 
rządowego. 

- Gdy zbliżały się wizyty 
papieża, prezydentów czy ko-
ronowanych głów, „Kubek” 
przygotowywał prognozy po-
gody na długo przed przylo-
tem gościa do Polski. Od jego 
prognoz w dużej mierze zale-
żał termin takiej wizyty. To był 
dla naszej rodziny bardzo trud-
ny czas. Podejmował decyzje o 
zezwoleniu lub wstrzymaniu 
lotu prezydenta Lecha Wałęsy, 
marszałka sejmu Józefa Zycha, 
wielu zagranicznych delegacji. 
Spoczywała na nim ogromna 
odpowiedzialność - wspomina 
żona Izabella Kruczyk-Grabiec.

I podkreśla, że praca za-
wsze była na pierwszym miej-
scu, dlatego, jeśli któryś z ko-
legów nie mógł wziąć dyżuru, 
zgłaszał się „Kubek”. 

- 19 grudnia urodziłam 
córkę w szpitalu na Szaserów 
i prawie dwa tygodnie czeka-
łam aż mnie zabierze do domu. 
Tłumaczył się, że były święta, 
Nowy Rok i chciał pomóc kole-
gom, więc pracował, brał kolej-
ne dyżury. Pierwszy wolny ter-
min na zabranie żony i córki do 
domu miał 3 stycznia - wspo-
mina doktor Kruczyk-Grabiec. 

„Uziemił” papieża
Jedną z najtrudniejszych za-
wodowych decyzji musiał 
podjąć w 1999 roku. To on 
wydał rozkaz o wstrzymaniu 

przelotu helikoptera z papie-
żem na pokładzie. 

- Pułap chmur był za ni-
ski, by Karol Wojtyła mógł 
bezpiecznie przemieścić się z 
Warszawy do Łowicza. Tego 
dnia warunki do lotu były fa-
talne. „Kubek” zdecydował, że 
nie zezwoli na start maszyny. 
Ostatecznie Jan Paweł II trasę 
z Warszawy do Łowicza poko-
nał samochodem i 14 czerw-
ca odprawił tam mszę świętą. 
Gdy ogłoszono, że papież bę-
dzie jechał przez Sochaczew, 
na ulicę Warszawską wyszły 
tłumy dzieci i dorosłych, by 
go powitać. Ludzie zwalniali 
się z pracy, żeby pomachać pa-
pieżowi, może przez ułamek 
sekundy zobaczyć go w ko-
lumnie samochodów. Do dziś 
wiele osób ma w rodzinnych 
albumach pamiątkowe zdjęcia 
z tego wydarzenia - wspomina 
Izabella Kruczyk-Grabiec. 

Osiem lat 
w samorządzie
Był radnym miejskim drugiej 
(1994-1998) oraz trzeciej kadencji. 
W latach 1998-2002 pełnił funk-
cję wiceprzewodniczącego rady. 

- Każdemu nowemu zada-
niu oddawał się bez reszty. Gdy 
startował pierwszy raz w wybo-
rach obszedł z ulotką wszyst-
kie mieszkania w swoim okrę-
gu. W efekcie doznał złamania 
marszowego dwóch kości śród-
stopia. Ostatnie dni przed wy-
borami spędził z nogą w gipsie 
- wspomina żona. 

Był wielkim orędownikiem 
istnienia straży miejskiej i pielę-

gnowania przyjacielskich kon-
taktów z Melton Mowbray w 
Wielkiej Brytanii. Umowę o 
partnerskich relacjach podpisał 
8 czerwca 1996 roku w Melton 
ówczesny burmistrz Ireneusz 
Felczak, ale pod porozumie-
niem widnieje także podpis Ja-
kuba Grabca. Gdy nikt jeszcze 
nawet nie myślał o segrego-
waniu śmieci, z powodzeniem 
działało składowisko w Kuzno-
cinie, on już w latach 90. zabie-
gał o ustawienie pojemników 
na różne frakcje odpadów. W 
tym czasie, pod pseudonimem 
„Cumulus”, przygotowywał też 
prognozy pogody publikowane 
w „Ziemi Sochaczewskiej”.  

Jakiego nie znaliśmy
Był pasjonatem historii. 
Zbierał m.in. materiały do pu-
blikacji o II Pułku Legionów 
AK i walkach partyzanckich 
w Górach Świętokrzyskich. W 
domowej bibliotece zostawił 
około tysiąca książek na ten te-
mat. Był zasłużonym Honoro-
wym Dawcą Krwi (oddał 65 li-
trów) oraz członkiem Naczelnej 
Organizacji Technicznej. Jako 
ekspert pracował dla Państwo-
wej Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych. Odznaczono 
go złotym medalem „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” za udział w 
gaszeniu pożarów lasów w re-
jonie Kuźni Raciborskiej oraz 
Honorową Odznaką Służby 
Meteorologicznej WLOP. Miał 
również swój epizod telewizyj-
ny. W latach 1993-1995 pre-
zentował prognozę pogody w 
TVP1, po dzienniku o godz. 

8.00. W Służbie Hydro-Mete-
orologicznej Sił Zbrojnych RP 
pracował do 2003 roku. 

- Obok naszego domu 
zbudował trzy stacje meteo, 
wysokie na sześć metrów. Ko-
lejne dwie na posesji u mojej 
mamy na ul. Reymonta, dzię-
ki czemu przez ponad 20 lat 
gromadził codzienne dane o 
pogodzie w Sochaczewie. Na 
emeryturze zainteresował się 
także bardzo silnymi prąda-
mi strumieniowymi występu-
jącymi w stratosferze na wy-
sokości 20-30 km. Badał, jak 
wpływają na pogodę na całej 
naszej planecie - wylicza Iza-
bella Kruczyk-Grabiec. 

Książki, notatki
Jakub Grabiec wiele lat walczył 
z białaczką. Zmarł 17 czerwca 
2020 roku. 

- Całe życie zazdrości-
łam „Kubkowi”, że mimo 
upływających lat on i kole-
dzy z WAT ciągle trzymali 
się razem, dzwonili do siebie, 
wspierali w trudnych mo-
mentach. Na pogrzebie zja-
wiło się dwudziestu dwóch 

ofi cerów, jego przyjaciół ze 
studiów. Jeden z nich, obecny 
wykładowca WAT płk Woj-
ciech Trześniak, zapropono-
wał, że uczelniana biblioteka 
przejmie zbiory „Kubka” i tak 
się stało - informuje żona.

Dwa miesiące zajęło po-
rządkowanie i pakowanie oko-
ło tysiąca książek i albumów 
poświęconych meteorologii, 
obliczeniom matematycznym, 
lotnictwu. Wszystkie trafi ły do 
biblioteki Wydziału Inżynie-
rii Lądowej i Geodezji WAT, a 
specjalne podziękowania za ten 
dar przekazał wdowie dziekan 
wydziału płk prof. dr hab. Mi-
chał Kędzierski.

- Do zbiorów męża dołoży-
łam jeszcze książki po moim ta-
cie, w tym „białe kruki”- pozy-
cje z 1922 i 1929 roku o polskim 
klimacie i prognozowaniu po-
gody. Na uczelnię pojechały też 
stacje meteo, z których mąż ko-
rzystał przez lata, oraz wszyst-
kie jego notatki o pogodzie w 
naszym mieście. Mam nadzie-
ję, że dorobek męża posłuży ko-
lejnym pokoleniom meteorolo-
gów  - dodaje. 

Cumulus jakiego nie znaliśmy
Był wojskowym, uznanym meteorologiem i samorządowcem. To z jego rozkazu, z powodu złych warunków 
atmosferycznych, nie odbył się lot Jana Pawła II do Łowicza, zamieniony na transport samochodem. W tym roku przypada 
25 rocznica zawarcia umowy partnerskiej między Sochaczewem a brytyjskim Melton. Pod deklaracją przyjaźni widnieje 
także jego podpis. Około tysiąca książek poświęconych badaniu pogody i lotnictwu, które po sobie zostawił podpułkownik 
Jakub Grabiec, stanowi teraz część zbiorów bibliotecznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

8 czerwca 1996 r. Tego dnia włdze Sochaczewa podpisały deklarację Przyjaźni 

z Miastem i Okręgiem Melton Borough w Wielkiej Brytanii.

Jedna z rodzinnych pamiątek 

to tarcza z liceum, które 

ukończył Jakub Grabiec

Podziękowania od WAT za 

przekazanie do uczelnianej 

biblioteki bogatego księgozbioru

16 czerwca 1999 roku „Ziemia Sochaczewska” na pierwszej stronie pisała 

o przejeździe papieża przez nasze miasto


