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Modernizacja stadionu Bzury Ruszyły prace na 15 Sierpnia
Strony 4, 5

Amfiteatr na ukończeniu

To świetna wiadomość 
dla Klubu Sportowego 
Bzura i wszystkich 
mieszkańców Chodako-

wa. Stadion MOSiR przy  
ul. Chopina czeka w naj-
bliższych latach poważna 
przebudowa, a jej zakres 
ma być konsultowany nie 
tylko z mieszkańcami, 
ale przede wszystkim ze 
środowiskiem sportowym 
tej dzielnicy

29 marca rozpoczęła się 
przebudowa ostatniego 
odcinka ulicy 15 Sierpnia. Do 
końca wakacji ulica zyska 
nową nawierzchnię, chod-

niki, oświetlenie, powstanie 
ścieżka rowerowa i zatoczki 
dla autobusów ZKM. W 
ponad 60 procentach koszt 
prac pokryje dotacja z 
Funduszu Dróg Samorzą-

dowych. Rząd wsparł ten 
projekt kwotą 2,2 mln zł

Uratujemy zabytek?
O przyszłość zabytkowego dworu  
w Chodakowie zapytaliśmy mieszkańców 
i na portalu Sochaczew.pl poprosiliśmy  
o zaznaczenie jednej z trzech odpowiedzi: 
 „Podoba mi się pomysł, 
by to miasto zadbało o dwór  
w Chodakowie”
 „Miasto nie powinno przejmować 
tego obiektu, bo to zbyt kosztowne 
zadanie”
 „Nie mam zdania na ten temat” 

W anonimowej ankiecie wzięło udział 
315 osób, spośród których 268 poparło 
pomysł zaopiekowania się zabytkiem, 38 

było temu przeciwne, a 9 nie miało na ten 
temat zdania. 
O przeprowadzenie podobnej sondy, 
z takimi samymi pytaniami, pokusił się 
portal TuSochaczew. Jej wynik okazał 
się niemal identyczny. Za przejęciem 
dworu było 84 proc. ankietowanych,  
14 proc. przeciw, 2 proc. nie miało na ten 
temat zdania. 

Kolejny raz o losach największych miejskich inwestycji zadecydowali radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samo-

rządowego. Dwa pozostałe kluby – Koalicja dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy domagały się odłożenia, 
na bliżej nieokreślony czas, głosowania w sprawie przejęcia przez miasto zabytkowego dworu w Chodakowie oraz 
dwóch nieruchomości przy ul. Podzamcze szpecących ten piękniejący z roku na rok teren

Strona 2 Strona 3
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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 serca płynące wyrazy współczucia 

Justynie Kijoch 
z Wydziału Sekretarza Miasta

Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
z powodu śmierci

TATY
przekazują

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Wyrazy wsparcia w tych szczególnie  
bolesnych chwilach pożegnania

Kazimierzowi Krysiakowi
z Wydziału Inwestycji i Modernizacji UM

z powodu śmierci

ŻONY
przekazują

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Krzysztofowi Stasiakowi
z Wydziału Sekretarza Miasta

z powodu śmierci

MAMY
słowa otuchy, głębokiego żalu i wsparcia 

w tych trudnych chwilach
przekazują

Burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Maciej Frankowski

Ostatniego dnia marca 
przed bramą chodakow-
skiego stadionu minister 
Maciej Małecki przekazał 
burmistrzowi symboliczny 
czek na 600 tysięcy złotych. 
Pieniądze pochodzą z rzą-
dowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. W spotka-
niu uczestniczyli również 
dyrektor biura poselskiego 
Macieja Małeckiego – Mi-
chał Orliński, radna miej-
ska Selena Majcher oraz 
prezes Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Odbudo-
wy Chodakowa – Marcin 
Lewandowski.

Modernizacja dzięki 
wsparciu państwa
- Kolejny raz dziękuję za 
pomoc, jaka płynie od rzą-
du do samorządów. Cie-
szę się, że to wsparcie do-
tarło do Sochaczewa nie po 
raz pierwszy i mam nadzie-
ję, nie ostatni. Środki prze-
znaczymy na modernizację 
ważnego obiektu w naszym 
mieście, obiektu z piękną 
historią. Stadion w Choda-
kowie wymaga, potrzebuje i 
zasługuje na te prace – mó-
wił Piotr Osiecki.

- To prawda, Chodaków 
zasługuje na nowoczesny i 

funkcjonalny stadion, taki, 
który będzie oddawał kli-
mat dzielnicy a kiedyś mia-
sta Chodaków, z piękny-
mi tradycjami sportowymi. 
600 tysięcy złotych prze-
kazane przez rząd PiS to 
pierwszy krok do budowy 
praktycznie nowego obiek-
tu w Chodakowie. Jako po-
seł będę zabiegał o kolejne 
środki na to przedsięwzię-
cie. Chciałbym, aby ten sta-
dion był wizytówką Choda-
kowa i całego Sochaczewa. 
Żeby mogli z niego korzy-
stać zarówno sportowcy, jak 
i całe rodziny – mówił poseł 

ziemi sochaczewskiej Ma-
ciej Małecki. 

Pierwszy etap z SBO
Przebudowa chodakowskiego 
obiektu jest wpisana do budże-
tu na 2021 rok, gdyż to jeden ze 
zwycięskich projektów ostat-
niej edycji Sochaczewskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Plan 
zakłada demontaż i wykona-
nie metalowego ogrodzenia 
obiektu z bramą i furtką o dłu-
gości około 290 metrów; od-
tworzenie trybuny (ławki dla 
kibiców o konstrukcji meta-
lowej z drewnianymi ławami 
do siedzenia o długości 90 me-

trów); remont kasy biletowej z 
doprowadzeniem energii elek-
trycznej; modernizacja bramy 
wjazdowej na stadion; zakup i 
montaż nowych kabin dla za-
wodników rezerwowych; za-
kup profesjonalnego wózka 
do malowania linii na mura-
wie; utwardzenie kostką bru-
kową wjazdu na teren stadionu 
od strony pasażu Duplickiego 
oraz stworzenie utwardzonych 
miejsc parkingowych (ok. 600 
mkw.) 

Dalekosiężne plany przewi-
dują modernizację całego kom-
pleksu sportowego zlokalizo-
wanego przy ul. Chopina 101. 

Żeby móc ją rozpocząć, po-
trzebna będzie jednak wpierw 
dokumentacja projektowa. 

- W najbliższym czasie 
przedstawię radnym projekt 
zmian w budżecie, które po-
zwolą zabezpieczyć środki na 
dokumentację projektową. Pla-
ny powstaną w konsultacji ze 
środowiskiem sportowym cho-
dakowskiego klubu i mieszkań-
cami tej części miasta – mówił 
burmistrz Piotr Osiecki. - Je-
śli rada wyrazi zgodę, ogłosimy 
przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy projektu. Gdyby wszyst-
ko poszło zgodnie z planem, 
powinien być gotowy w 2022 
roku i obejmie kompleksową 
przebudowę całego stadionu 
wraz z zapleczem sportowym. 
Będziemy mieli do czynienia z 
nową jakością, z zupełnie no-
wym obiektem. Prace budow-
lane powinny rozpocząć się w 
pierwszym półroczu 2023 roku 
– tłumaczy Piotr Osiecki.

Podczas spotkania do 
prac nad projektem choda-
kowskiego stadionu zapro-
szono całą lokalną społecz-
ność. 

- Już teraz wspiera nas 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Odbudowy Cho-
dakowa. Dziękuję za cenne 
sugestie prezesowi Marci-
nowi Lewandowskiemu – 
posumował Maciej Małecki.

Stadion w Chodakowie 
do modernizacji
To świetna wiadomość dla Klubu Sportowego Bzura i wszystkich mieszkańców Chodakowa. Stadion 
MOSiR przy ul. Chopina czeka w najbliższych latach poważna przebudowa, a jej zakres ma być 
konsultowany nie tylko z mieszkańcami, ale przede wszystkim środowiskiem ze sportowym tej dzielnicy.
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Sesja rozpoczęła się od mi-
nuty ciszy. W ten sposób 
uczczono pamięć zmarłej w 
lutym Teresy Lutyńskiej. 29 
marca mandat po niej, w mo-
mencie złożenia ślubowania, 
objął Marek Gołkowski, któ-
ry w 2018 roku startował z 
tej samej listy Bezpartyjnych 
Samorządowców, w tym sa-
mym okręgu i uzyskał dru-
gą największą liczbę głosów. 
Marek Gołkowski został 
członkiem dwóch komi-
sji: Skarg, Wniosków i Pety-
cji oraz Oświaty i Wychowa-
nia. Złożył też oświadczenie, 
że przystępuje do klubu rad-
nych Bezpartyjnych Samo-
rządowców. 

Rada jednogłośnie zgo-
dziła się wesprzeć branżę 
restauratorską. Jak wyja-
śnił wiceburmistrz Marek 
Fergiński, w przepisach 
pojawiła się możliwość 
zwolnienia gastronomii, 
podającej alkohol do spo-
życia na miejscu, z czę-
ści opłaty wnoszonej, gdy 
podmiot stara się o konce-
sję alkoholową. Burmistrz 
zaproponował, by zwolnie-
niem z 1/3 rocznej opła-
ty objąć wszystkie niemal 
trzydzieści podmiotów tej 
branży działających na te-
renie miasta. 

Rada jednogłośnie do-
konała drobnej zmiany w 
harmonogramie finanso-
wym budowy amfiteatru 

i widowni na podzamczu, 
tzn. w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej zwiększyła 
tegoroczny limit wydatków 
na wspomnianą inwestycję 
o 186,8 tys. zł. Jak wyjaśni-
ła skarbnik Jolanta Brzó-
ska, na tę kwotę składa się 
161,8 tys. zł dotacji unij-
nej, która miała wpłynąć w 
2020 roku, a na konto mia-
sta trafiła w 2021, oraz 25 
tys. środków własnych. 

Chwilę później dokona-
no też zmian w samym bu-
dżecie. Do planu dochodów 
radni wpisali 161,8 tys. zł 
dotacji na budowę amfite-
atru, 49 tys. zł na realizację 
programu „Wspieraj senio-
ra” (dowożenie posiłków do 
domów osób leżących, nie-
pełnosprawnych ruchowo), 
4,5 tys. na dowożenie do 

punktów szczepień prze-
ciw covid osób niepełno-
sprawnych i seniorów nie-
mogących do nich dotrzeć 
samodzielnie, a także 65,5 
tys. zł na dopłaty do czyn-
szów. W związku ze zmia-
ną liczby uczniów i przed-
szkolaków korzystających 
z opieki w niepublicznych 
placówkach, skorygowano 
kwoty przekazywanych im 
dotacji. 

Miasto ma obowiązek 
zapewnić roczne przygoto-
wanie przedszkolne wszyst-
kim sześciolatkom, a dzie-
ciom w wieku 3-5 lat miejsce 
w przedszkolu lub oddzia-
le przedszkolnym utworzo-
nym w szkole podstawowej. 
Gdyby w czasie trwające-
go obecnie naboru okazało 
się, że chętnych jest więcej 

niż miejsc, samorząd ogło-
si konkurs i zapewni braku-
jące miejsca w przedszko-
lach prywatnych. Rada bez 
uwag i jednogłośnie ustali-
ła zasady tego konkursu. Za-
nim doszło do głosowania, 
wiceburmistrz Marek Fer-
giński wyjaśnił, że przepi-
sy umożliwiające kierowanie 
„miejskich”   przedszkola-
ków do prywatnych przed-
szkoli obowiązują od kilku 
lat, ale dotychczas nie było 
potrzeby szukania miejsc 
w niepublicznych placów-
kach. Obecnie w Sochacze-
wie działa pięć miejskich 
przedszkoli i aż dziesięć pry-
watnych. W niepublicznych 
placówkach około połowa 
dzieci to maluchy spoza So-
chaczewa, mieszkańcy są-
siednich gmin.

Rozpoczęła się przebu-
dowa ostatniego odcin-
ka ulicy 15 Sierpnia. Do 
końca wakacji ulica zyska 
nową nawierzchnię, chod-
niki, oświetlenie, powsta-
nie ścieżka rowerowa i 
zatoczki dla autobusów 
ZKM. W ponad 60 procen-
tach koszt prac pokryje 
dotacja z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Rząd 
wsparł ten projekt kwotą 
2,2 mln zł.  

Firma Strabag zaczęła od 
kanalizacji deszczowej, a 
pierwsze wykopy wyko-
nuje w rejonie ulicy Nad-
brzeżnej. Z tego powodu 
między ulicami Okrzei a 
Armii Krajowej wprowa-
dzono ruch wahadłowy. 
Na razie kierowcy korzy-
stają tylko z jednego pasa 
jezdni 15 Sierpnia, a do 
czasu zakończenia prac ru-
chem samochodów pokie-
ruje automatyczna sygna-
lizacja świetlna. 

ZKM nie planuje ko-
rekty rozkładu jazdy czy 
k ierowa n ia    autobusów 
na objazdy. Jak mówi 
dyr. ZKM Beata Furman, 
utrudnienia   w ynikające 
z wahadła na 15 Sierpnia 

nie są duże, więc autobu-
sy jeżdżą dotychczasowy-
mi trasami. Oczywiście 
mogą wystąpić niewielkie 
opóźnienia, dlatego ZKM 
- licząc na wyrozumiałość 
pasażerów - od razu prze-
prasza za niedogodności 
jakie się z nimi wiążą.

P e ł n a    p r z e b u d o w a 
ostatniego odcinka uli-
cy potrwa do 31 sierpnia. 
Inwestycja ma wartość 
3,6 mln zł, a w jej ramach 
przebudowane będzie 935 
metrów jezdni, ułożone 
chodniki dla pieszych, wy-
dzielone dwa pasy rowero-
we. Strabag zajmie się rów-
nież przebudową prawie 
350 metrów kanalizacji 
deszczowej i skrzyżowań 
z ulicami Okrzei i Łusz-
czewskich, a na koniec 
wykona zatoki dla auto-
busów oraz miejsca posto-
jowe przed sklepami w re-
jonie ulicy Łuszczewskich. 
Dodatkowo za 212 tys. zł 
przedsiębiorstwo Usługi 
Elektryczne Adam Adam-
ski z Żyrardowa ustawi 
przy 15 Sierpnia trzydzie-
ści jeden energooszczęd-
nych lamp (55 punktów 
świetlnych). 

(daw)

XXI sesja za nami
Na wniosek burmistrza uchwalono ulgi dla branży gastronomicznej, wprowadzono 
do tegorocznego budżetu unijną dotację na budowę amfiteatru. 29 marca odbyła 
się XXI sesja rady miasta. Obrady ponownie przeprowadzono w formule online.

Prace potrwają  
do końca wakacji

23 marca urząd miasta 
rozpoczął   dystrybucję 
masec zek   oc hronnyc h 
wśród mieszkańców So-
chaczewa. Zgodnie z za-
p o w i e d z i ą    w o j e w o dy, 
który za pośrednictwem 
starostów rozesłał środki 
ochrony na teren całego 
Mazowsza, każdy miesz-
kaniec może otrzymać 
cztery maseczki.

D o    r o z d y s p o n o w a n i a 
urząd otrzymał od staro-

sty 136 tys. maseczek. Na 
terenie miasta, w dni robo-
cze, działa sześć punktów, 
w których sochaczewianie 
mogą odebrać przysługują-
ce im maseczki. W ich dys-
trybucję włączyli się tak-
że pracownicy Centrum 
Usług Społecznych, którzy 
środki ochrony osobistej 
dostarczają do swych naj-
starszych, niepełnospraw-
nych i mających problem 
z poruszaniem się pod-
opiecznych.

Zarówno w urzędzie 
miasta, jak i w punktach 
dystrybucji zainteresowa-
nie darmowymi masecz-
kami jest umiarkowane. W 
pierwszym tygodniu dys-

trybucji nie zgłosiła się po 
nie nawet 1/3 mieszkań-
ców, a wszystkie punkty 
dystrybucji są nadal dobrze 
zaopatrzone.

daw/seb

Maseczki dla miasta od wojewody

Tu otrzymasz maseczki:

 Basen Orka, ul. Olimpijska: 
12.00 – 18.00
 Centrum Usług Społecz-
nych, al. 600-lecia: 8.00 – 15.00
 Sochaczewskie Centrum 
Kultury, ul. Chopina: 8.00-
10.00 i 14.00-16.00

 Sochaczewskie Centrum 
Kultury, ul. 15 Sierpnia: 8.00-
12.00 i 14.00-18.00
 Środowiskowy Dom Samo-
pomocy, ul. Zamkowa: 10.00 – 
15.00
 Urząd Miejski, ul. 1 Maja: 
godz. 8.00 -16.00
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To były bez wątpienia dwa 
najważniejsze punkty ob-
rad ostatniej sesji rady mia-
sta (29.03). Burmistrz za-
proponował, by samorząd 
zajął się uporządkowaniem 
ostatniego fragmentu tere-
nów nad Bzurą, tj. odkupił 
od właścicieli dwa partero-
we domy stojące u podnóża 
zamku, zburzył je, otworzył 
w ten sposób widok na rze-
kę, a wolny teren przezna-
czył np. na parking. Druga 
uchwała dotyczyła przeję-
cia dworu w Chodakowie. 
Niszczejący,   dwustuletni 
obiekt, stanowiący niegdyś 
serce ziemiańskiego ma-
jątku, miałby po renowa-
cji służyć lokalnej społecz-
ności. W odrestaurowanym 
dworku mogłaby się znaleźć 
osiedlowa kawiarnia, filia 
biblioteki, sale spotkań dla 
seniorów, kół zaintereso-
wań, swą siedzibę mogłoby 
znaleźć np. stowarzyszenie 
emerytów i rencistów „Włó-
kienko”, czy świetlica te-
rapeutyczna dla dzieci wy-
chowujących się w trudnych 
rodzinach, a nawet filia na-
szego muzeum prezentują-
ca pamiątki związane z rolą 
mieszkańców Sochaczewa 
w odbudowie dworku w Że-
lazowej Woli.

Opozycja  
ma wątpliwości
Radnym Koalicji dla So-

chaczewa   i    Bezpa r t y j-
nym Samorządowcom nie 
spodobał się tytuł oby-
dwu uchwał, a konkretnie 
sformułowanie, że dotyczą 
„nabycia nieruchomości”. 
Złożyli wniosek o ich nie-
głosowanie oraz takie prze-
redagowanie, by burmistrz 
otrzymał tylko upoważ-
nienie „do przeprowadze-
nia konsultacji z właścicie-
lami nieruchomości, celem 
rozpatrzenia   możliwości 
ich ewentualnego nabycia”. 
Trudno ocenić, dlaczego 

wniosek złożyli już w trak-
cie sesji, a nie na jej począt-
ku, gdy ustalano porządek 
obrad i wówczas wszyscy 
radni – także opozycyjni - 
byli „za” debatą nad wspo-
m n ia ny m i   uchwa ła m i . 
Uzasadniając swój wnio-
sek radni podkreślali, że 

nie mogą zagłosować „za” 
nie znając stanu prawne-
go i technicznego nierucho-
mości, cen zakupu, celów na 
jakie miałyby być przezna-
czone, źródeł finansowania 
prac w zabytkowym dworze 
i wysokości nakładów. Padł 
nawet kuriozalny zarzut, że 

w budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej nie 
odłożono na te cele żadnych 
pieniędzy. 

Standardowa procedura
Przez kilkadziesiąt minut, 
na zmianę, wyjaśnienia w 
tej sprawie składali bur-

mistrz Piotr Osiecki, me-
cenas Paweł Rojewski i na-
czelnik Wydziału Mienia i 
Nadzoru Właścicielskiego 
Tomasz Jerzy Ćwiek. Ten 
ostatni tłumaczył, że zapis 
„w sprawie nabycia nieru-
chomości” to standardowa 
formuła i niczego nie prze-

sądza, że jest jedynie otwar-
ciem drogi do rozmów z 
właścicielami nieruchomo-
ści. Naczelnik Ćwiek za-
znaczył, że informacja o 
tym, skąd będą pochodzi-
ły pieniądze na zakup znaj-
duje się w uchwale i zapew-
nił, że stan prawny gruntów 
jest uregulowany, bo gdyby 
nie był, miasto nie mogłoby 
podpisać aktu notarialnego. 

O trzymanie się litery 
prawa zaapelował mecenas 
Paweł Rojewski. Jak mówił, 
proponowana przez rad-
nych zmiana tytułu uchwa-
ły, tj. upoważnienie burmi-
strza do przeprowadzenia 
konsultacji, byłaby niezgod-
na z katalogiem czynności, 
do których rada ma upo-
ważnienie, a takie uchwa-
ły nadzór prawny wojewo-
dy uchyla. 

- Rada działa wyłącznie 
w granicach swoich kompe-
tencji i są one jasno opisane 
w art. 18 ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Podejmo-
wanie innych uchwał jest 
wadliwe prawnie. Rada nie 
może podejmować dowol-
nych uchwał – mówił. 

93 uchwały o nabyciu
Warto zauważyć, że uchwa-
ły w sprawie nabycia nie-
ruchomości   sochaczew-
ska rada podejmuje od lat, 
to normalny tryb i zgodny 
z obowiązującymi przepi-
sami. Od 1990 roku prze-
głosowała ich niemal sto. 
Co ciekawe, żadnych wąt-
pliwości wobec tego rodza-
ju zapisów nie mieli radni 
Koalicji i Bezpartyjni Sa-
morządowcy, gdy na sesjach 
26 marca, 21 maja i 14 listo-
pada 2019 roku zgodnie gło-
sowali „za” nabyciem przez 
miasto działek w rejonach 
ulic Rozlazłowskiej, Nał-
kowskiej, Kochanowskiego 
i Traugutta.

Z pomocą rządu i UE
Burmistrz Piotr Osiec-
ki apelował, by trzymać 

Zielone światło od radnych PiS  i F
Kolejny raz o losach największych miejskich inwestycji zadecydowali radni PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego. 
Dwa pozostałe kluby – Koalicja dla Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy domagały się odłożenia, na bliżej nieokreślony 
czas, głosowania w sprawie przejęcia przez miasto zabytkowego dworu w Chodakowie oraz dwóch nieruchomości  
przy ul. Podzamcze szpecących ten piękniejący z roku na rok teren. 

O przyszłość zabytkowego dworu 
w Chodakowie zapytaliśmy 
mieszkańców i na portalu Socha-

czew.pl poprosiliśmy o zaznacze-

nie jednej z trzech odpowiedzi: 
 „Podoba mi się pomysł, 
by to miasto zadbało o dwór  
w Chodakowie”
 „Miasto nie powinno przej-
mować tego obiektu, bo to 
zbyt kosztowne zadanie”
 „Nie mam zdania na ten 
temat” 

W anonimowej ankiecie wzięło 
udział 315 osób, spośród których 
268 poparło pomysł zaopiekowa-

nia się zabytkiem, 38 było temu 
przeciwne, a 9 nie miało na ten 
temat zdania. 
O przeprowadzenie podobnej sondy, z takimi samymi pytaniami, pokusił się portal TuSochaczew. Jej wynik okazał 
się niemal identyczny. Za przejęciem dworu było 84 proc. ankietowanych, 14 proc. przeciw, 2 proc. nie miało na ten 
temat zdania. 
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się znanej od lat procedu-
ry. Pierwszym krokiem jest 
uchwała w sprawie naby-
cia nieruchomości, na jej 
podstawie zleca się wyko-
nanie wyceny nieruchomo-
ści i dopiero mając w ręku 
operat szacunkowy zapra-
sza do negocjacji właścicie-
li nieruchomości. Na ko-
niec strony spisują protokół 
negocjacyjny i sprawa wra-
ca do radnych, którzy od-
dzielną uchwałą godzą się 
na zakup nieruchomości, 
bądź nie. I to jest ten etap, 
gdy burmistrz występu-
je do rady o zabezpieczenie 
w budżecie pieniędzy. Od-
nosząc się do pytań o źró-
dła finansowania przypo-
mniał, że nowy budżet UE 
na lata 2021-2027 przezna-
cza bardzo duże środki na 
programy wspierające walo-
ry kulturowe i dziedzictwo 
historyczne, nadal może-
my liczyć na dotacje sięga-
jące 85 proc. kosztów zada-
nia, na pewno nie będziemy 
remontowali dworku tylko 
z własnych środków, ponad-
to istnieje dużo programów 
krajowych wspomagających 
renowację zabytków. 

Apel radnej  
Sokołowskiej
W obronie dworu stanęła 
radna tej dzielnicy, Rena-
ta Sokołowska. Jak mówi-
ła, mieszkańcy Chodakowa 
czekają na remont obiektu, 
który obecnie szpeci oto-
czenie. Wielu z nich pamię-
ta ten dworek jako perełkę 
architektoniczną,   ozdobę 
dzielnicy. 

- Jako samorząd mamy 
wielką szansę na zdobycie 
dofinansowania. Mieszkań-
cy oczekują tego od nas, nie 
mogą się doczekać nowego 
wyglądu tego obiektu. Po-
winniśmy ten zabytek rato-
wać, to wręcz nasz obowią-
zek. Obiekt ma 200 lat. To 
kawał historii, kawał wspo-
mnień. Ratujmy to, co po-
zostawili nasi przodkowie – 
zaapelowała.  

Dwa kluby „za”, 
dwa „przeciw”
Gdy kolejny raz padło py-
tanie, gdzie w budżecie i 

Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej zapisane są pie-
niądze na zakup dworu i 
jego remont, przewodni-
czący Kaczmarek stwier-
dził, że logiczne argu-
menty trafiają w próżnię, 
debata to próba ośmiesze-
nia rady, dlatego zamyka 
dyskusję i zarządza głoso-
wanie. Obydwie uchwały 
przyjęto stosunkiem gło-
sów 11 do 9. 

„Za” opowiedziało się 
jedenaścioro radnych So-
chaczewskiego Forum Sa-
morządowego i PiS: Marcin 
Cichocki, Sławomir Dory-
walski, Krystyna Dybiec, 
Sylwester Kaczmarek, Ar-
kadiusz Karaś, Selena Maj-
cher, Piotr Pętlak, Renata 
Sokołowska, Edward Sta-
siak, Magdalena Zborow-
ska, Sylwester Zdzieszyński.

Przeciw głosowało dzie-
więcioro radnych Koalicji 
dla Sochaczewa i Bezpartyj-
nych Samorządowców: Ja-
nusz Bąbała, Robert Błasz-
czyk, Zofia Denisiewicz, 
Marek Gołkowski, Adam 
Kloch, Alicja Korkosz, Jacek 
Krzemiński (niezrzeszony), 
Jolanta Kulpa-Szczepaniak, 
Andrzej Kuśmirek.

Burmistrz dziękuje 
Po głosowaniu Piotr Osiec-
ki podziękował radnym z 
klubów Prawa i Sprawie-
dliwości i Sochaczewskie-
go Forum Samorządowe-
go za zgodę na rozpoczęcie 
rozmów o przyszłości cho-
dakowskiego zabytku. Jak 
podkreślił, wydaliśmy wie-
le milionów złotych na oto-
czenie tej nieruchomości, 
natomiast jej obecny wy-
gląd obniża wartość tych 
inwestycji. Zgoda rady 
nie przesądza czy kupi-
my tę nieruchomość, ale 
daje szansę, że uchronimy 
od zniszczenia obiekt tak 
trwale wpisany w pejzaż tej 
części miasta, zapewnimy 
mu nowe funkcje. 

W artykułach wykorzystali-
śmy zdjęcia wnętrza dworu  
i jego otoczenia wykonane 
jesienią ubiegłego roku przez 
Daniela Dąbrowskiego. 

Daniel Wachowski

W czerwcu minionego roku 
16,5 tys. zł pochłonęły pra-
ce obejmujące uszczelnie-
nie dachu, czyszczenie 
wszystkich rynien i rur spu-
stowych, zabezpieczenie 
otworów okiennych, uzupeł-
nienie brakujących żaluzji 
okiennych, montaż kamer 
monitoringu i sprzątanie 
całego terenu wokół niego. 
Wcześniej za zgodą konser-
watora zabytków właściciel 
dokonał usunięcia chorych 
drzew, które bezpośrednio 
zagrażały obiektowi.

- Od nabycia dworu wy-
konałem szereg prac pro-
jektowych i archiwalnych. 
Powstała m.in. ekspertyza 
techniczno-budowlana, a 
dwukrotnie, we współpracy 
z Wydziałem Architektury 
i Urbanistyki Politechniki 
Warszawskiej, studia wyj-
ściowe wraz z całą koncep-
cją urbanistyczną pokazu-
jącą, jakie funkcje mógłby 
pełnić dwór po renowacji. 
Studenci opracowali m.in. 
analizy historyczne i przy-
gotowali ocenę stanu struk-
tur zabytkowych. Obecnie 
z Wyższą Szkołą Ekologii i 
Zarządzania pracujemy nad 

kolejną dokumentacją tech-
niczną i historyczną – za-
pewnia właściciel.

Opracowania i eksper-
tyzy potwierdzają to, co wi-
dać gołym okiem. Budynek 
stał nieużytkowany przez 
dwie dekady i czas zro-
bił swoje. Zdaniem Danie-
la Dąbrowskiego w pierw-
szej kolejności trzeba się 
zabrać za usunięcie wtór-
nych i zasolonych tynków 
cementowych oraz izola-
cji bitumicznej pochodzą-
cej prawdopodobnie z okre-
su powojennego remontu, 
konserwację i częściową 
wymianę więźby dachowej, 
założenie izolacji i całko-
witą wymianę pokrycia da-
chowego.

- Jedna z ekspertyz wy-
kaza ła   obecność   g rz y-
bów i pleśni. Ze względu 
na ogromną ilość zarodni-
ków w powietrzu wewnątrz 
obiektu, polecono mi na-
tychmiastowe   przystoso-
wanie otworów okiennych 
do przewietrzania obiektu, 
usunięcie przez wyspecja-
lizowaną firmę wszystkich 
owocników grzybów. Oczy-
wiście zostało to wykonane 
– podsumowuje Daniel Dą-
browski. 

Dwór w Chodakowie  
– obecny stan obiektu
Obecny właściciel dworu, Daniel Dąbrowski, w rozmowie z nami przyznaje, że renowacja 
dwustuletniego zabytku okazała się zbyt dużym wyzwaniem dla osoby prywatnej. 
Dwór zakupił w stanie do generalnego remontu i niestety z wieloma ukrytymi wadami. 
Zapewnia jednocześnie, że obiekt nie został pozostawiony sam sobie, a na jego 
odgrzybienie, prace porządkowe i zabezpieczające wydał ponad 50 tysięcy złotych. 
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Na konkurs wpłynęło 
105 prac ze szkół i placó-
wek oświatowych z tere-
nu powiatu sochaczewskie-
go. Nagrodzono łącznie 37 
prac, acz członkowie komi-
sji zgodnie podkreślali, iż 
wybór był bardzo trudny i 
chętnie wskazaliby wszyst-
kie prace do wyróżnienia. 
Partnerem w tym konkursie 
i sponsorem głównym na-
gród było Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie.

Gdy w przeddzień po-
siedzenia komisji okazało 
się, ile prac nadesłali uczest-
nicy, zrodził się pomysł, by 
wszystkie przekazać na li-
cytację i sprzedaż bezpo-
średnią, a zebrane środki - 
poprzez Fundację „Zdążyć 
z pomocą” - przeznaczyć na 
leczenie i rehabilitację 9-let-
niego Alana z Brochowa, 
który walczy z ciężkim no-
wotworem. Udało się to z 
powodzeniem zrealizować.

Ale wracając do same-
go konkursu… Skierowa-
ny był on do uczniów szkół 
podstawowych i ponad-
podstawowych oraz placó-
wek oświatowych z terenu 
powiatu sochaczewskiego. 
Podzielony był na dwie ka-
tegorie wiekowe: 10-14 lat i 
15-19 lat.  Zadaniem uczest-
ników było wykonanie 
przestrzennej pracy – mo-
gły to być pisanki, ozdo-
by czy stroiki wielkanocne. 

Technika i metoda wykona-
nia były dowolne. I rzeczy-
wiście uczestnicy zaskoczyli 
pomysłem, innowacją i do-
kładnością oraz różnorod-
nością wykorzystanych ma-
teriałów. 

Były prace z natural-
nych elementów jak bazie, 
bukszpan, wydmuszki czy 
kora drzew a także wyko-
nane z masy solnej, tka-
nin, styropianu, papieru i 
bibuły. Komisja konkurso-
wa brała głównie pod oce-
nę prace wykonane z natu-
ralnych, ogólnie dostępnych 
materiałów, gotowe ele-
menty miały stanowić do-
datek, znikomą część stro-
ików. W skład jury weszli: 
Beata Duda - wicedyrektor 
Młodzieżowego   Ośrodka 
Wychowawczego,   Marcin 
Odolczyk - rzecznik praso-
wy starostwa, Anna Sype-
rek, inspektor w Wydziale 

Promocji, Kultury i Sportu 
starostwa oraz Małgorzata 
Kunz - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Iłowie. 
Z ramienia MOW odpo-
wiedzialnymi za przepro-
wadzenie konkursu były: 
Agnieszka Domagała, Ane-
ta Gąsior i Dominika Kaź-
mierczak.

Komisja   postanow i-
ła nagrodzić następujących 
uczestników konkursu: W 
kategorii wiekowej 10-14 lat 
pierwsze miejsce zajął Jakub 
Bajnerman (SP nr 3 Socha-
czew), drugie Kalina Sta-
szewska (SP Teresin) a trze-
cie Magdalena Walczak (SP 
Iłów). W kategorii 15 - 19 
lat przyznano dwa pierwsze 
miejsca, które zajęli Aga-
ta Bylicka (Zespół Szkół 
im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza) i Jakub Zwoliński (Ze-
spół Szkół Specjalnych w 
Erminowie). Drugie miejsce 

przyznano pracy Szczepa-
na Gołębiowskiego (Zespół 
Szkół im. Prymasa Tysiąc-
lecia w Teresinie) a trzecie 
Weronice Górskiej (Mło-
dzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy w Załuskowie). 
Przyznano też kilkadziesiąt 
wyróżnień, a pełną listę na-
grodzonych można naleźć 
na stronie internetowej sta-
rostwa. 

Nagrody w konkur-
sie ufundowali: Starostwo 
Powiatowe w Sochacze-
wie, Urząd Gminy w Iło-
wie, MOW Załusków, Mars 
Polska, Tęczowy Ogród, Le-
wiatan Wszeliwy, Fundacja 
„Żyj z pasją”, Sklep spożyw-
czo-przemysłowy HURT-
-DETAL Adam Papierowski, 
Usługi Tartaczne – „Trac-
krom” Giżyce, Roman Ża-
kowski. 

Starostwo Powiatowe  
w Sochaczewie

W klimacie świąt
Zainteresowanie pierwszą edycją Powiatowego Konkursu Plastycznego na 
„Najładniejszą ozdobę wielkanocną”, którego organizatorem był Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie „Dom na Szlaku”, pokazało, jak bardzo 
lubimy takie wyzwania.

We wrześniu 2018 roku roz-
poczęło   funkcjonowanie 
w tej placówce trzyletnie 
liceum   ogólnokształcące, 
a tymczasem od września 
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Załusko-
wie powstanie Branżowa 
Szkoła I Stopnia Specjalna 
wchodząca w skład wspo-
mnianej placówki. Uchwałę 
o jej założeniu podjęli na 
ostatniej sesji radni powia-
towi.

Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy „Dom na Szlaku” 
w Załuskowie to placówka, do 
której trafiają nieletnie dziew-
częta, najczęściej z trudnych 
rodzin, wobec których sąd ro-
dzinny zastosował środek wy-
chowawczy w postaci umiesz-
czenia w MOW. Główny powód 
to zwykle niedostosowanie spo-
łeczne, polegające najczęściej 
na notorycznym wagarowaniu, 
uciekaniu z domu, sięganiu po 
narkotyki, alkohol, ale też nie-

radzeniu sobie z agresją czy po-
padanie w pierwsze konflik-
ty z prawem. Pobyt w placówce 
ma wyeliminować przyczy-
ny i przejawy niedostosowania 
społecznego oraz przygotować 
dziewczęta do życia zgodnego z 
obowiązującymi normami spo-
łecznymi i prawnymi. Przede 
wszystkim, nastolatki są tam 
kierowane, żeby kontynuować 
naukę, bo w miejscu zamiesz-
kania,  niestety, zwykle nie reali-
zowały obowiązku szkolnego.

Od września 2018 roku, 
dzięki utworzeniu liceum, 
podopieczne mają możliwość 
kontynuacji edukacji na pozio-
mie szkoły średniej, a wszystko 
w tych samych murach i pod 
okiem tej samej kadry pedago-
gicznej. Teraz oferta zostanie 
wzbogacona o kształcenie wie-
lozawodowe w zawodach: ku-
charz i cukiernik. Nauka trwać 
będzie 3 lata.

Starostwo Powiatowe  
w Sochaczewie

Nowa szkoła zawodowa w powiecie

Właśnie rusza druga edycja 
Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza. Projekty można 
zgłaszać do 30 kwietnia.

Podobnie jak rok temu do 
dyspozycji mieszkańców 
Mazowsza będzie 25 mln 
zł. O te pieniądze powal-
czą projekty, które składać 
można między 6 a 30 kwiet-
nia. Wachlarz zagadnień 
jest szeroki, od ochrony 
zdrowia, przez doposażanie 
placówek oświatowych, kul-
turalnych po tworzenie te-
renów zielonych czy prowa-
dzenie szkoleń i warsztatów. 

Zgłaszane projekty mu-
szą spełniać kilka warunków. 
Przede wszystkim dotyczyć 
zadań o charakterze woje-
wódzkim – np. profilaktyki, 
promocji i ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa publicznego, 

a także infrastruktury spo-
łecznej czy drogowej. Poza 
tym muszą być zgodne z prze-
pisami prawa i dokumentami 
strategicznymi wojewódz-
twa. Proponowane inwestycje 
bądź przedsięwzięcia mogą 
być realizowane wyłącznie 
na nieruchomościach woje-
wództwa, a termin ich reali-
zacji nie może przekroczyć 
jednego roku budżetowego. 
Każdy zgłaszany projekt po-
winien zyskać poparcie mini-
mum 50 mieszkańców woje-
wództwa. 

Projekty mogą zgłaszać 
wszyscy mieszkańcy Ma-
zowsza, bez ograniczeń wie-
kowych. Każdy może za-
równo zgłosić, jak i poprzeć 
dowolną liczbę projektów. 
Więcej na ten temat na stro-
nie bom.mazovia.pl. 

opr.seb

Budżet Obywatelski Mazowsza

W Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie odbyło się 
świąteczne spotkanie wielkanocne. Ks. Dariusz Kuźmiń-
ski proboszcz parafii w Młodzieszynie, po błogosławień-
stwie pokarmów, modlitwą i dobrym słowem wprowadził 
mieszkańców w refleksję nad męką pańską i zmartwych-
wstaniem. Ze względu na sytuację epidemiczną, mimo iż 
mieszkańcy i pracownicy są dwukrotnie zaszczepieni, uro-
czystość odbyła się jedynie w gronie mieszkańców i perso-
nelu placówki.

DPS Młodzieszyn

Spotkanie wielkanocne w DPS

Starostwo Powiatowe mieszczące się przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 

informuje, 
iż od wtorku 6 kwietnia Wydział Komunikacji  

i Transportu wznawia pracę w pełnym zakresie.

Godziny obsługi interesantów:
 poniedziałek: 8.00-17.30, 
 wtorek-piątek: 8.00-15.00. 

W tych samych godzinach czynna jest kasa. 
Przypominamy, iż w sali operacyjnej może przebywać ograniczona 

liczba osób. 
Bardzo prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń 

sanitarnych. Należy pamiętać o maseczce oraz dezynfekcji rąk przy 
wejściu do budynku.
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Jak co roku na przełomie 
zimy i wiosny, kiedy zrobi się 
cieplej, zaczyna się wypalanie 
traw. Przez lata nie udało się 
wyplenić przekonania, że ta-
kie działanie jest pożyteczne. 
Przeciwnie, wypalanie traw 
niszczy środowisko i niejed-
nokrotnie prowadzi do sytu-
acji zagrożenia życia i mienia.

Zwalczanie wypalania traw, 
stanowiącego naruszenie po-
rządku prawnego, jest jednym 
z zadań policji, która zobo-
wiązana jest do ochrony życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia. A 
ta zapowiada, że w tym roku 
„z urzędu” będzie reagować na 
opisywany proceder.

Zgodnie z ustawą o ochro-
nie przyrody „zabrania się wy-
palania łąk, pastwisk, nie-
użytków,   rowów,   pasów 
przydrożnych, szlaków kolejo-
wych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów”. Przy czym dla wzmocnie-
nia tego zakazu, ustawodawca 
przewidział następujący przepis 
karny „kto wypala łąki, pastwi-

ska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzci-
nowiska lub szuwary - podlega 
karze aresztu albo grzywny”. 
Dodatkowo zgodnie z polskim 
prawem „w lasach oraz na tere-
nach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od gra-
nicy lasu, zabrania się działań i 
czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szcze-
gólności: rozniecenia ognia 
poza miejscami wyznaczony-
mi do tego celu przez właścicie-
la lasu lub nadleśniczego; korzy-
stania z otwartego płomienia; 
wypalania wierzchniej war-
stwy gleby i pozostałości roślin-
nych.” Za naruszenie tych prze-
pisów grożą surowe sankcje, 
w tym grzywny od 20 do na-
wet 5000 zł. Jeśli jednak spraw-
ca doprowadzi do zagrożenia 
ludzkiego życia kara może wy-
nieść nawet 10 lat pozbawienia 
wolności. Jeśli dojdzie do śmier-
ci lub trwałego uszczerbku na 
zdrowiu, podpalacza czeka od 2 
do 12 lat odsiadki. 

(seb)

Policja w walce  
z wypalaniem traw

W ostatnim dniu marca w 
al. 600–lecia w Sochacze-
wie doszło do wypadku 
drogowego w którym obra-
żeń doznał 16–letni moto-
cyklista. 

Zgłoszenie o tym zdarzeniu 
dotarło do sochaczewskiej 
komendy po godzinie 16.00. 
Policjanci, którzy udali się 
na miejsce, wstępnie ustalili, 
że kierująca renault megane 
wyjeżdżała z ul. Popiełuszki 
i nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu   motocykliście. 
Funkcjonariusze sprawdzi-
li uprawnienia kierowców i 
stan trzeźwości. Z uwagi na 
swój stan 16–letni kierowca 

hondy został przetranspor-
towany karetką pogotowia 
do szpitala.

- Pamiętajmy, że motocy-
klista to pełnoprawny uczest-
nik ruchu drogowego. Jego 
pojazd jest mniej widoczny 
na drodze, ale nadal ma ta-
kie same prawa i obowiązki 
jak kierowcy samochodów. 
Do kierowców jednośla-
dów apelujemy o wyposaże-
nie się w kask, kombinezon, 
obuwie i rękawice dobrej ja-
kości i sprawdzonych ma-
rek. Zapewnią większe bez-
pieczeństwo przy upadku 
czy „ślizgu” - podsumowuje 
rzecznik KPP w Sochaczewie 
mł. asp. Agnieszka Dzik.

Uwaga na motocyklistów

Daniel Wachowski

Policja, pod nadzorem proku-
ratora, podjęła zakrojone na 
szeroką skalę poszukiwania 
sprawcy tragicznego wypadku. 
Komendant powiatowy poli-
cji w Sochaczewie ogłosił alarm 
dla funkcjonariuszy jednostki. 
Wystosowano apel do wszyst-
kich osób, które jechały tą trasą 
i mogły mieć nagranie z wide-
orejestratora lub dysponowa-
ły monitoringiem wzdłuż trasy 
(z domu, sklepu), czy też miały 
inne informacje w sprawie zda-
rzenia. Na początku wiadomo 
było tylko tyle, że sprawca po-
ruszał się białym SUV-em i od-
jechał w kierunku Kazunia. In-
formację o zdarzeniu podały 
wszystkie ogólnopolskie media, 
apelując o pomoc w poszuki-
waniu kierowcy.

Apel przyniósł natych-
miastowy efekt i jeszcze w pią-
tek w nocy policja opublikowa-
ła zdjęcie samochodu, którym 
miał poruszać się podejrza-
ny. Domniemanego kierow-
cę udało się zatrzymać w so-
botę 3 kwietnia po południu. 
Okazał się nim 61-letni miesz-
kaniec Warszawy. Mężczyznę 
aresztowano, a samochód za-

bezpieczono do dalszych czyn-
ności śledczych. Jak skomento-
wała oficer prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Sochacze-
wie mł. asp. Agnieszka Dzik, 
stało się to dzięki pomocy spo-
łeczeństwa i pracy policjantów, 
którzy analizowali zebrane do-
wody i informacje w sprawie 
wypadku.

Domniemany sprawca zo-
stał przesłuchany w Prokuratu-
rze Rejonowej w Sochaczewie. 
Prokurator Joanna Szymaniak 
poinformowała o przedstawie-
niu mu zarzutu spowodowania 
wypadku ze skutkiem śmiertel-
nym i ucieczki z miejsca zda-

rzenia. Dodała, że „złożył ob-
szerne wyjaśnienia, w których 
właściwie nie przyznał się do 
zarzucanego przestępstwa, ze 
swojego punktu widzenia opi-
sał przebieg zdarzenia”.

W niedzielę 4 kwietnia 
61-latek trafił przed oblicze so-
chaczewskiego sądu, a ten wy-
dał postanowienie o zastosowa-
niu wobec niego tymczasowego 
aresztu na okres trzech miesię-
cy.

- Sąd podzielił stanowisko 
prokuratora zawarte w złożo-
nym wniosku, że tylko taki śro-
dek na obecnym etapie jest w 
stanie zapewnić prawidłowość 

wykonywania czynności śled-
czych, które na pewno na dal-
szym etapie będą rozwijały ten 
materiał dowodowy, który zo-
stał dotychczas zgromadzony. 
Podejrzany powiedział właści-
wie jedno zdanie, że przeprasza 
rodzinę za to, co się stało – prze-
kazała PAP prokurator Szyma-
niak.

Sprawcy wypadku ze skut-
kiem śmiertelnym grozi 12 lat 
pozbawienia wolności. A w 
miejscu tragicznego zdarzenia 
każdego dnia przybywa zniczy 
i pluszowych zabawek, przy-
noszonych przez okolicznych 
mieszkańców.

Dziecko zginęło 
w wypadku
Do tragicznego wypadku doszło w piątek 2 kwietnia około godziny 18.00 na drodze 
wojewódzkiej w miejscowości Przęsławice. Jak podaje PAP, z ustaleń śledztwa wynika, 
że mężczyzna kierujący białym infiniti potrącił wózek z 15-miesieczną dziewczynką, 
prowadzony przez jej ojca. Dziecko, mimo podjętej reanimacji, zmarło. Ojciec 
dziewczynki doznał niegroźnych obrażeń. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

Domniemany sprawca wypadku poruszał się białym infiniti widocznym na zdjęciu
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Jechali zdecydowanie za 
szybko więc stracili pra-
wo jazdy na trzy miesiące. 
Policjanci z wydziału ru-
chu drogowego zatrzyma-
li kolejne uprawnienia do 
kierowania za rażące prze-
kroczenie prędkości w ob-
szarze zabudowanym. 

Policjanci regularnie kon-
trolują prędkość na drodze 
w miejscowości Karłowo w 
gminie Iłów. Ostatnio zauwa-

żyli pojazd, którego kierowca 
przekroczył dozwoloną pręd-
kość. Urządzenie do pomia-
ru wykazało 107 km/h w ob-
szarze zabudowanym, gdzie 
obowiązuje ograniczenie do 
50 km/h. Pędzącemu kierow-
cy BMW zatrzymali prawo 
jazdy i ukarali go wysokim 
mandatem. Kolejne prawo 
jazdy policjanci zatrzymali 
29 marca na ul. Gawłowskiej. 
Pomiar prędkości z jaką po-
ruszał się kierowca BMW 

wykazał 123 km/h. W tym 
miejscu również obowiązu-
je ograniczenie prędkości do 
50 km/h.

W przypadku przekro-
czenia dopuszczalnej pręd-
kości o więcej niż 50 km/h 
na obszarze zabudowanym, 
decyzją administracyjną 
wydaną przez właściwego 
starostę, prawo jazdy zosta-
je zatrzymane na trzy mie-
siące. Kierowca otrzymuje 
punkty karne i wysoki man-

dat. W tym okresie nie moż-
na kierować pojazdem, jeśli 
ktoś zdecyduje się wsiąść 
za kierownicę i zostanie za-
trzymany do kontroli dro-
gowej, okres zatrzymania 
dokumentu przedłuży się o 
kolejne 3 miesiące. Kierow-
ca naraża się ponadto na 
mandat w kwocie 500 zł lub 
karę grzywny do 5000 zł, je-
żeli sprawę będzie rozstrzy-
gał sąd.

mł. asp. Agnieszka Dzik

Dwaj kierowcy stracili prawo jazdy
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Maciej Frankowski

Przewodniczącą komisji kon-
kursowej była utytułowana 
skrzypaczka i pedagog prof. 
Magdalena   Szczepanowska 
(Uniwersytet Muzyczny Fry-
deryka Chopina w Warszawie 
oraz Akademia Muzyczna w 
Krakowie). Ponadto w jury za-
siedli: prof. Maria Orzechow-
ska (UMFC), dr hab. Oriana 
Masternak (Akademia Mu-
zyczna w Krakowie) oraz prof. 
Remus Azoitei (Royal Acade-
my of Music w Londynie). Ju-
rorzy obejrzeli w sumie 107 
prezentacji nadesłanych przez 
wykonawców z 38 miast z Pol-
ski oraz młodych muzyków z 
Anglii, Norwegii, Białorusi i 
Francji. Nadesłane nagrania 
zostały ocenione w pięciu ka-
tegoriach wiekowych. 

W gronie uczestników 
konkursu było siedmioro 
uczniów sochaczewskiej szko-
ły muzycznej. Nagrania ich 
występów od 27 marca moż-
na obejrzeć na FB i kanale 
YouTube PSM. Z kolei kom-
pilację filmową z koncertem 
laureatów konkursu opubli-

kowano 4 kwietnia na kana-
le YouTube i Facebooku PSM 
oraz Facebooku Miasta So-
chaczew. 

List do uczestników XIX 
Międzynarodowego Konkur-
su Skrzypcowego wystosowa-
ła przewodnicząca jury, prof. 
Magdalena Szczepanowska. 
Czytamy w nim m.in., że mło-

dzi wykonawcy obdarowa-
li jury pięknymi muzyczny-
mi prezentami – tak cennymi, 
bo włożyli w ich przygotowa-
nie dużo wysiłku, ale przede 
wszystkim – serca. „Trudny 
pandemiczny czas, przez któ-
ry przechodzimy, jest wielką 
próbą zmierzenia się z zupeł-
nie nowym rodzajem pracy – 

pracy z bezdusznym mikrofo-
nem, który przy całym swoim 
„okrucieństwie” tak wiele nas 
uczy... Dziękujemy Wam za 
pełne blasku i taneczności 
utwory wirtuozowskie, za za-
dumaną kantylenę i burzliwe 
narracje. Waszą Muzyką opo-
wiadacie o Was samych i ten 
piękny przekaz niesiecie słu-
chaczom.(…) Bardzo chcia-
łabym, aby następna, XX już 
edycja naszego „Janka Mu-
zykanta” odbyła się w formie 
osobistego z Wami spotka-
nia, którego bardzo nam bra-
kuje...”

Wśród nagrodzonych i 
wyróżnionych znalazło się 
kilkoro uczniów naszej PSM. 
Oto oni:
Kategoria I (ur. w roku 2012 i młodsi)
II nagroda – Łucja Rudzińska  
(nauczyciel - Małgorzata Zalewska)

II nagroda – Zuzanna Szymańska  
(nauczyciel - Marita Uhlig) 

III nagroda –  Anna Zydlewska  
(nauczyciel - Małgorzata Zalewska) 

Kategoria II (ur. w roku 2010 i młodsi)
III nagroda – Nadia Czubacka  
(nauczyciel - Marita Uhlig)

Wyróżnienie – Nadia Lach  
(nauczyciel - Małgorzata Zalewska).

Trwa rekrutacja do Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Sochaczewie na rok 
szkolny 2021/2022. Na I sto-
pień nauczania przyjmowani 
są kandydaci między 7 a 16 ro-
kiem życia. Na stopień II mają-
cy od 11 do 23 lat.

O przyjęcie do klasy pierwszej 
cyklu sześcioletniego mogą 
ubiegać się kandydaci, któ-
rzy w danym roku kalenda-
rzowym kończą co najmniej 
7 lat, ale nie więcej niż 10 lat. 
Przyjmowani są na następu-
jące instrumenty: fortepian, 
akordeon, skrzypce, wiolon-
czela, gitara, perkusja, flet, 
obój, saksofon, klarnet, trąb-
ka, puzon. Z kolei o przyjęcie 
do klasy pierwszej cyklu czte-
roletniego mogą ubiegać się 
kandydaci, którzy w danym 
roku kalendarzowym kończą 
co najmniej 8 lat, jednak nie 
więcej niż 16 lat. Szkoła pro-
ponuje im klasy akordeonu, 
oboju, fletu, klarnetu, puzo-
nu, saksofonu, trąbki, perku-
sji, altówki, gitary, wioloncze-
li oraz kontrabasu.

O przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły II stopnia 
(młodzieżowej) ubiegają się 
kandydaci, którzy w tym roku 
kończą od 11 do 23 lat. Jeśli się 
zakwalifikują będą mogli po-
bierać naukę gry na skrzyp-
cach, altówce, kontrabasie, 

wiolonczeli, gitarze, fortepia-
nie, organach, akordeonie, 
flecie, klarnecie, oboju, sak-
sofonie, trąbce, puzonie lub 
perkusji. 

Wniosek o przyjęcie do 
PSM wraz z wykazem potrzeb-
nych dokumentów można po-
brać ze strony internetowej 
szkoły   www.psmsochaczew.
weebly.com. Z uwagi na sytu-
ację pandemiczną wypełnione 
dokumenty można zeskano-
wać i do 14 maja w przypad-
ku ubiegania się o przyjęcie na 
I stopień nauczania, oraz do 31 
maja, jeśli kandydujemy na II 
stopień, wysłać na adres mailo-
wy rekrutacja@psmsochaczew.
pl. Oryginały należy mieć ze 
sobą w dniu egzaminu.

Egzaminy na I stopień na-
uczania szkoła planuje w dniach 
od 24 do 28 maja. Z kolei rekru-
tacja na II stopień to zaplano-
wany na 14 czerwca egzamin z 
gry na wybranym instrumen-
cie przygotowanych utworów 
muzycznych, a także badanie 
uzdolnień kandydatów, któ-
rzy nie posiadają przygotowa-
nia muzycznego. Przed prze-
słuchaniami osoby ubiegające 
się o przyjęcie do sochaczew-
skiej PSM otrzymają informa-
cję o kolejności przesłuchań. 
Dla każdego kandydata będzie 
wskazany konkretny dzień, go-
dzina i sala przesłuchań.

(seb)

Skrzypkowie  
ocenieni i nagrodzeni
Znamy wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego ,,Janko Muzykant”, 
organizowanego przez sochaczewską szkołę muzyczną we współpracy z samorządem miasta. 
W dniach 22-25 marca jurorzy obejrzeli i ocenili w sumie 107 nadesłanych prezentacji. Sochaczewska PSM 

prowadzi nabór

Konkurs fotograficzny „Naj-
piękniejsza jest moja mała 
Ojczyzna”,   organizowany 
nieprzerwanie od kilkunastu 
lat, cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem   wśród 
młodzieży. W minionym roku, 
w związku z pandemią nie 
udało się przeprowadzić jego 
XV edycji. W tym roku podej-
mujemy wyzwanie i chcemy 
przeprowadzić konkurs, oczy-
wiście przy zachowaniu panu-
jących obostrzeń.

Konkurs skierowany jest do 
uczniów klas VI, VII i VIII 
szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z powiatu sochaczew-
skiego. W tym roku organiza-
tor – Starostwo Powiatowe w 

Sochaczewie, które przeprowa-
dza go przy współpracy z ZS 
RCKU, przewiduje 3 katego-
rie tematyczne. Obok cieszącej 
się największą popularnością – 
natury, można nadsyłać zdję-
cia także z serii: portrety (ludzie 
i zwierzęta). Trzecia kategoria 
zmienia się co roku, pozosta-

jąc cały czas w obrębie symbo-
li i historii. W tym roku dotyczy 
zdjęć kapliczek, przydrożnych 
krzyży czy figur – tak popular-
nych widoków na mazowiec-
kiej wsi i w lasach.  Zdjęcia moż-
na nadsyłać do 21 maja br.

Uczestnik może dostar-
czyć maksymalnie 4 zdjęcia 

w formacie 15x21 cm (wszyst-
kie mogą być w jednej katego-
rii). Tematyka musi odnosić się 
tylko do obszaru powiatu so-
chaczewskiego. Opisane prace 
z formularzami należy składać 
drogą pocztową lub osobiście 
w Starostwie Powiatowym, ul. 
marsz. J. Piłsudskiego 65 (par-
ter, kancelaria ogólna) z dopi-
skiem „Konkurs fotograficzny”. 
Finał organizator przewiduje w 
czerwcu br., natomiast forma 
i sposób ogłoszenia wyników, 
jak i wręczenie nagród ustalo-
ne będzie po posiedzeniu ko-
misji konkursowej. Regulamin 
dostępny jest na stronie interne-
towej starostwa: www.powiat-
sochaczew.pl w zakładce Kon-
kursy.

Starostwo Powiatowe 

Powiat w fotograficznym ujęciu
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Raport opracowano na pod-
stawie badań ankietowych, w 
których brano pod uwagę ta-
kie wskaźniki jak: sytuacja fi-
nansowa samorządów, sytuacja 
życiowa mieszkańców (poziom 
życia, sytuacja materialna, sy-
tuacja zawodowa, w tym wzrost 
bezrobocia), sytuacja na lokal-
nym rynku pracy.

Instytut bada polskie miasta 
już od dłuższego czasu. W grud-
niu 2019 r. wydał raport pod ty-
tułem „Scenariusze rozwoju 
średnich miast do 2035 r.” (wów-
czas Sochaczew po raz pierwszy 
trafił na listę lokomotyw roz-
woju), a w 2021 roku opubliko-
wał kolejny raport poświęcony 
średnim miastom, uwzględnia-
jący skutki pandemii, zatytuło-
wany „Weryfikacja scenariuszy 
rozwoju średnich miast w per-
spektywie 2035 r.”. I tu ponow-
nie nasze miasto otrzymało bar-
dzo wysokie noty. 

Pierwszy raport, z grud-
nia 2019 r., zawiera wyniki ba-
dań instytutu, które objęły 90 
spośród 202 średnich miast w 
Polsce (zdecydowana więk-
szość tych miast ma od 20 do 
100 tys. mieszkańców). Insty-
tut wyodrębnił trzy grupy: mia-
sta potrzebujące nowych strate-
gii i pomysłu na rozwój, miasta 
z potencjałem bez silnych wy-

różników oraz lokomotywy 
rozwoju rynków lokalnych. 
Zdaniem badaczy w najlepszej 
sytuacji i mająca przed sobą naj-
lepsze perspektywy jest ta trze-
cia grupa.

Raport charakteryzuje na-
leżące do niej miasta tak: „mają 
silną pozycję w regionie, do-
brą sytuację ekonomiczną oraz 
korzystne wskaźniki działal-
ności gospodarczej i sytuacji 
społecznej. Wyróżniają się po-
nadprzeciętnie wysokim stop-

niem rozwoju na tle wszyst-
kich badanych miast średnich. 
Przede wszystkim charaktery-
zują się dobrą sytuacją ekono-
miczną, o czym świadczą naj-
wyższe średnie dochody na 
jednego mieszkańca oraz wy-
soki udział dochodów wła-
snych na jednego mieszkańca 
w dochodach gminy ogółem. 
Podobnie korzystnie wygląda 
ich sytuacja gospodarcza. Na tle 
średnich miast mają najwyższy 
średni wskaźnik osób fizycz-

nych prowadzących działal-
ność gospodarczą. 

Jak wynika z tegoroczne-
go raportu PIE „Lokomotywy 
rozwoju lokalnych rynków” – 
w tym Sochaczew – w dalszym 
ciągu, mimo skutków pande-
mii, mają przed sobą bardzo 
dobre perspektywy. Oprócz So-
chaczewa na liście lokomotyw 
znalazły się m.in. Grodzisk Ma-
zowiecki, Legionowo, Mińsk 
Mazowiecki i Skierniewice.

opr. daw

Sochaczew lokomotywą 
rozwoju lokalnego rynku
Nasze miasto po raz kolejny znalazło się w gronie 39 średniej wielkości miast, 
które Polski Instytut Ekonomiczny zaliczył do grupy tzw. „Lokomotyw rozwoju 
rynków lokalnych”. To miasta, którym według instytutu pandemia najmniej dotąd 
zaszkodziła i tym samym mają przed sobą najlepsze perspektywy rozwoju.

6 kwietnia ZKM wprowa-
dził korektę w rozkładach 
jazdy autobusów spowodo-
waną zmianami w kurso-
waniu pociągów Kolei Ma-
zowieckich. Oto szczegóły:

Dni robocze
- przyspieszono wyjazd linii 

nr 2 z przystanku Energop 
z 6:05 na 6:03 oraz wyjazd z 
przystanku Korczaka z godz. 
7:03M na 6:58M
- opóźniono wyjazd linii nr 

2 z przystanku Energop z 
godz. 16:28B na 16:32B oraz 

z 18:05B na 18:10B, a ponad-
to z przystanku Brochów 
Gmina z 18:55B na 18:58B
- przyspieszono wyjazd linii 

nr 3 z PKP z godz. 6:15 na 6:08, 
a z przystanku Chodaków 
Okrąglak z godz. 7:00 na 6:53; 
- opóźniono wyjazd autobu-
su linii nr 3 z przystanku PKP 
z godz. 17:25 na 17:38, z przy-
stanku Chodaków Okrąglak z 
18:12L na 18:25L a z przystanku 
PKP z 20:45L na 20:47L
- opóźniono wyjazd linii nr LD 
z przystanku Energop z 22:05 
na 22:07

- przyspieszono wyjazd li-

nii nr 5 z przystanku Kor-
czaka z godz. 20:03 na 19:59
- przyspieszono kurs linii 

nr 6 z przystanku Mokas z 
6:10 na 5:48, z przystanku 
Energop z 7:10 na 7:01 oraz 
przystanku Energop z godz. 
20:15 na 20:11

Soboty,  
niedziele i święta
- Od 6 kwietnia autobus li-
nii nr 3 wyruszający z przy-
stanku Chodaków Okrą-
glak o godz. 5:50 pomija 

przystanki Kuznocin i do-
jeżdża do dworca PKP o 
godz. 6:26.

Z związku z planowa-
nymi oraz realizowanymi 
już inwestycjami na głów-
nych drogach na terenie 
miasta, rozkład jazdy bę-
dzie podlegał dalszej mo-
dyfikacji. Przypominamy 
także, że w autobusach nie 
prowadzi się sprzedaży bi-
letów, co nie zwalnia z obo-
wiązku posiadania ważne-
go biletu w czasie przejazdu 
autobusem. 

Korekty w rozkładzie jazdy ZKM

Kolejny raz rodzinne ogrody 
działkowe leżące w granicach 
naszego miasta mogły sięgnąć 
po dotację na zadania służą-
ce ich rozwojowi. W budżecie 
miasta odłożono na ten cel 
pieniądze i tuż przed święta-
mi zakończył się nabór wnio-
sków. 

Jak czytamy w ogłoszeniu, 
ogrody mogły sięgnąć mak-
symalnie po 20 tys. złotych i 
otrzymać dotację pokrywają-
cą do 80 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zadania. Pozyskane 
w ten sposób pieniądze można 
przeznaczyć na budowę bądź 

modernizację infrastruktury 
ROD, z której korzystają wszy-
scy użytkownicy działek. W ka-
talogu takich prac znajdziemy 
przebudowę ogrodzenia, alejek, 
dróg wewnętrznych, placów za-
baw czy sieci wodociągowej. Jak 
nam powiedziała Agata Kaliń-
ska, naczelnik Wydziału Sportu 
i Organizacji Pozarządowych, o 
przydziale środków zdecydu-
je kolejność zgłoszeń, a to, czy 
dany wniosek spełnia wymogi 
formalne i jest kompletny, oce-
ni powołana przez burmistrza 
komisja. Wyniki konkursu po-
winniśmy poznać w kwietniu. 
(daw)

Jak podały Koleje Mazo-
wieckie, startuje budowa 
zaplecza technicznego w 
Sochaczewie do obsługi ser-
wisowej nowych pojazdów 
FLIRT KM. Inwestorem jest 
firma Stadler Service Pol-
ska, która w nowym obiekcie 
będzie prowadziła usługę 
utrzymania nowych pojaz-
dów FLIRT dostarczanych 
spółce KM  przez Stadlera 
w ramach umowy ramowej 
z 2018 r. oraz zawartych 
umów wykonawczych. War-
tość inwestycji to 22 mln zł.

- Bardzo się cieszymy z uzy-
skania zgody na rozpoczę-
cie inwestycji. Dziękujemy 
Kolejom Mazowieckim za 
wsparcie w tym procesie. 
Zaplecze techniczne planu-
jemy wybudować i przeka-
zać do użytkowania w ciągu 
12 miesięcy. Mamy nadzie-
ję, że będzie to początek 
wieloletniej,   partnerskiej 
współpracy z Kolejami Ma-
zowieckimi w Sochaczewie 
– mówi Paweł Gręda, dy-
rektor zarządzający Stadler 
Service Polska.

Umowa       u moż l iw ia-
jąca budowę zaplecza zo-
stała podpisana w czerw-
cu 2020 r., a w marcu tego 
roku inwestor otrzymał po-
zwolenie na budowę. W ra-
mach tej inwestycji powsta-
nie hala serwisowa o łącznej 
powierzchni 2500 metrów 
kwadratowych, wyposażona 
w dwa tory serwisowe, ma-
gazyn, warsztat, pomiesz-
czenie techniczne, zaplecze 
biurowo-socjalne, wraz z in-
frastrukturą torową, drogo-
wą oraz parkingiem. Będzie 
ona zlokalizowana na tere-
nie istniejącej Sekcji Napraw 
i Eksploatacji Taboru Ko-
lei Mazowieckich na grani-
cy miasta Sochaczew i gmi-
ny Sochaczew – „Czerwonka 
Parcel”. W nowo powstałym 
zapleczu technicznym Sta-
dler będzie wykonywał usłu-
gę utrzymania nowych po-
jazdów FLIRT, jak również 
naprawy bieżące. Zgodnie z 
umową, w przypadku zapo-
trzebowania zaplecze będzie 
można rozbudować, a zakres 
usług będzie mógł zostać 
rozszerzony. 

Są pieniądze  
dla ogrodów działkowych

Stadler rusza z budową
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Jolanta Sosnowska

Uczestnicy mieli za zadanie 
przesłać nagranie prezento-
wanego utworu, na którym 
utrwalony został wizerunek 
wykonawcy. Niedozwolone 
były materiały montowane 
i poddawane jakimś prze-
róbkom.

Do konkursu, oprócz 
uczestników z Sochaczewa 
i naszego powiatu, przystą-
pili wykonawcy z tak odle-
głych miast jak np. Katowi-
ce, Białystok, Szczecin czy 
Olsztyn i z tych bliższych: 
Łowicz, Żyrardów, Warsza-
wa. Jury festiwalowe miało 
co robić, przesłuchanie ta-
kiej ilości prezentacji i wy-
branie tych najlepszych było 
trudną i czasochłonną pra-
cą. Ostatecznie nagrodzo-
no lub wyróżniono ponad 
60 osób.

Nagrodzeni wykonawcy 
zachwycili komisję głosem, 
interpretacją, repertuarem 
lub wszystkim jednocze-
śnie. Do wielu nagrań ju-
rorzy wracali kilkakrotnie, 
porównywali rywalizują-
ce ze sobą prezentacje. Czę-
sto o werdykcie decydowały 
niuanse.

- Bardzo się cieszę z ta-
kiej ilości zgłoszeń – po-
wiedział nam pomysłodaw-
ca i organizator festiwalu, 
radny powiatowy, Daniel 
Janiak. – Konkurs się roz-
rasta, a w przyszłym roku, 
jeśli sytuacja pandemiczna 
na to pozwoli, chciałbym 
jeszcze poszerzyć festiwal 
o dzieci w wieku przed-
szkolnym. Miałem wie-
le zapytań w tej sprawie, 
ale w tym roku nie uda-
ło się tego przeprowadzić. 
Bardzo dziękuję Urzędo-
wi Miejskiemu w Sochacze-
wie, który od początku jest 
współorganizatorem im-
prezy, sponsorom, człon-
kom jury, które wykonało 
ogromną pracę, i wreszcie 
uczestnikom. Wszyscy oni 
swoim udziałem uczcili pa-
mięć żołnierzy niezłom-

nych, którym poświęcony 
jest festiwal – dodaje Da-
niel Janiak.

W tym roku doszło 
jeszcze jedno novum. Jak 
twierdzi organizator im-
prezy, każdą kolejną edycję 
chciałby dedykować jedne-
mu z bohaterów wojennych. 
W tym roku był to poeta 
Krzysztof Kamil Baczyński, 
który zginął w pierwszych 
dniach powstania warszaw-
skiego. Stąd na plakatach 
reklamujących festiwal zna-
lazła się jego podobizna.

Zwycięzców VIII edy-
cji „Nie mówię szeptem, 
gdy mówię skąd jestem”, 
zgodnie z zapowiedzią, za-
prezentowano w internecie 

28 marca. Jeśli ktoś jeszcze 
nie widział ceremonii przy-
znania nagród i najlepszych 

wykonań, może to zrobić 
wchodząc na Facebooka 
Urzędu Miasta.

Rekordowy festiwal
Tegoroczny, ósmy z kolei, Festiwal Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy 
mówię skąd jestem” przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do udziału w nim 
zgłosiło się prawie 300 uczestników, a impreza zyskała ogólnopolską rangę. Niewątpliwie 
jest to zasługa formuły on-line, którą z powodu pandemii zaproponowali organizatorzy.

Koncert laureatów można obejrzeć na miejskim kanale na YouTube

Zespół Wokalny Rytmos ze Słubic

Lena Sikorska z SP nr 37 w Szczecinie

Mamy już gotowy skład nowe-
go „Rocznika Sochaczewskie-
go”. W tym numerze znajdą 
Państwo opracowania nauko-
we, zredagowane wspomnie-
nia oraz galerie tematyczne.

Publikują u nas: Waldemar 
Bronicz, Bohdan Łyp, Leszek 
Plackowski, Agnieszka Pory-
szewska, (StarySochaczew), Se-
bastian Stępień (Ziemia Socha-
czewska), Sebastian Tempczyk, 
Jarosław Wróbel, prof. UMCS 
dr. hab Anna Zalewska i Adam 
Jońca. Poza tym będzie moż-
na przeczytać artykuły nasze-
go stałego zespołu muzealnego: 

Michała Górnego, Radosława 
Jarosińskiego, Pawła Rozdże-
stwieńskiego oraz Mariusza 
Samborskiego.

Po raz pierwszy zamiesz-
czony będzie też przygotowany 
przez Urząd Miejski raport sta-
tystyczny o stanie Sochaczewa 
na rok 2019. Z tego też powo-
du ten Rocznik będzie grubszy 
o 30 stron.

Numer sfinansowano ze 
środków Miasta Sochaczew 
oraz Muzeum II Wojny Świa-
towej. Premiera Rocznika 
planowana jest na początek 
kwietnia. 

Wkrótce premiera
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Sebastian Stępień

Uczestnicy prowadzonych 
w Chodakowie warsztatów 
terapii zajęciowej od daw-
na tworzą wspaniałe ręko-
dzieło.

- Pomysł ze sprzedawa-
niem tych wyrobów nie jest 
nowy – mówi kierownik 
warsztatów Piotr Pętlak. - 
Pozyskane w ten sposób 
pieniądze trafiają na od-
dzielne konto i służą reha-
bilitacji społecznej naszych 
podopiecznych. Ostatnio 
zbieraliśmy na doroczny 
kilkudniowy wyjazd od-
bywający się na przełomie 
czerwca i lipca. Niestety z 
uwagi na pandemię nie do-
szedł do skutku.

A prac z każdym dniem 
przybywa, gdyż uczestnicy 
warsztatów nadal w ramach 
rehabilitacji wykonują swo-
je małe dzieła. Prowadzący 
warsztaty nie chcieliby, żeby 
zaczęły one zalegać na pół-
kach. 

- Nie odbywają się kier-
masze świąteczne, może z 
wyjątkiem jednego zorga-
nizowanego przed komendą 
hufca ZHP – mówi Piotr Pę-
tlak. - Sprawia to, że mamy 
ograniczoną   możliwość 
sprzedawania naszych wy-
robów. Zapadła więc decy-
zja, aby w tym roku sprze-
daż części z nich zasiliła 
szczytny cel. 

Wybór padł na licyta-
cje na rzecz chorego na raka 
Alana. Akcja spotkała się 
z tak dobrym przyjęciem 
uczestników, że już zapadła 
decyzja o przyłączaniu się 
do podobnych działań cha-
rytatywnych w przyszłości. 

Nowe prace powsta-
ją nieprzerwanie, nawet 
mimo tego, że do 9 kwietnia 
warsztaty działają zdalnie. 
Kontakt placówki z uczest-
nikami utrzymywany jest 
telefonicznie, tak by nie od-
czuwali zbyt mocno bra-
ku terapeutów. Pracownicy 
i opiekunowie warsztatów 
dowożą swoim uczestnikom 
potrzebne materiały.

- Niestety każdy z na-
szych podopiecznych cięż-
ko znosi spowodowane pan-
demią ograniczenia – mówi 

Piotr Pętlak. - Często oso-
by z niepełnosprawnościa-
mi, po dłuższej nieobecno-
ści, tracą wcześniej nabyte 

umiejętności. Wielu rzeczy 
muszą uczyć się od nowa, 
dlatego staramy się, aby za-
jęcia stacjonarne były za-
wieszane możliwie najrza-
dziej, jak również robimy 
wszystko, by te prowadzo-
ne zdalnie były maksymal-
nie wartościowe.

Z wiadomych względów 
w ostatnim czasie na inter-
netowe licytacje trafiały z 
warsztatów terapii zajęcio-
wej głównie rzeczy świą-
teczne, takie jak stroiki, ob-
razy i wyroby drewniane. 
Cieszą się one sporym zain-
teresowaniem licytujących. 
Jak zdradził nam Piotr Pę-
tlak, największym hitem 
okazał się ręcznie wykona-
ny obrus świąteczny, o któ-
ry „biło się” kilkanaście li-
cytujących osób.

- Staramy się, by każde-
go dnia wśród licytowanych 
na rzecz Alanka przedmio-
tów był jakiś od nas – mówi 
Piotr Pętlak. - Nie każdy 
zdaje sobie sprawę, że obec-
ność prac wykonanych przez 
uczestników warsztatów ma 
walor edukacyjny dla miesz-
kańców miasta i powiatu. 
Przypomina, że nasi uczest-
nicy są zdolni do tworzenia 
naprawdę pięknych rzeczy. 
Dlatego chcielibyśmy, żeby 
nasze wyroby znalazły się w 
każdym domu w mieście i w 
powiecie. Chcemy pokazać, 
że niepełnosprawność nie 
wyklucza, a osoby z pewny-
mi ograniczeniami są war-
tościowymi członkami spo-
łeczeństwa.

Niepełnosprawni dla Alana
Uczestnicy działających pod skrzydłami stowarzyszenia „Ja, Ty, My” warsztatów 
zajęciowych w Chodakowie włączyli się w pomoc choremu na raka 9-letniemu 
Alanowi Jasińskiemu. Na internetowe licytacje na rzecz chłopca trafiają przepiękne 
wyroby, które z pewnością były ozdobą niejednego świątecznego stołu.

Zebrali ponad pięć tysięcy
Z oczywistych powodów w tym roku to był jedyny 
świąteczny kiermasz w naszym mieście. Przez 
tydzień, w specjalnym namiocie rozstawionym przed 
hufcem ZHP, można było nabywać unikatowe ozdoby 
świąteczne przygotowane przez zuchy i harcerzy. 
Na miejscu można było kupić palmy, świece, 
pięknie zdobione szkło, „jajka” z kolorowego pa-
pieru, serwety, ramki na zdjęcia, pisanki i wszelkie 
inne ozdoby z wielkanocnymi motywami. Jak 
informuje hufiec, wielkanocny kiermasz przyniósł 
wspaniałą kwotę 5519,40 zł, która zasili leczenie 
chorego na nowotwór złośliwy Alana z Bro-
chowa. Komendant Anna Wasilewska dziękuje 
wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Przede 
wszystkim sochaczewskim zuchom, harcerzom 
i instruktorom, dzięki którym powstało tak mnó-

stwo pięknych produktów. Serdecznie podzięko-
wania skierowała także do wszystkim kupującym  
i odwiedzających kiermasz - za hojność i życzliwe 
słowa.                                                               (daw)

W ostatnich dniach do schroniska w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, z którym nasz samorząd ma podpisaną umo-
wę na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom, trafi-
ły dwa młode 1,5-roczne psiaki błąkające się w okolicach ul. 
Kościńskiego w Sochaczewie. Ktoś rozpoznaje swoją zgubę, 
albo chciałby przygarnąć czworonożnego przyjaciela? Bez-
pośredni kontakt do opiekunów: 795-845-242. Z warunka-
mi adopcji można się zapoznać na stronie internetowej Fun-
dacji Przyjaciele Braci Mniejszych prowadzącej schronisko. 

Trwa realizacja jednego 
z dziesięciu zwycięskich 
wniosków w ramach Socha-
czewskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Ruszyła bez-
płatna sterylizacja psów i 
kotów. Wnioski o przepro-
wadzenie zabiegu wpływa-
ją do miasta od poniedział-
ku 22 marca.

Ogólnodostępna   steryli-
zacja psów i kotów ma na 
celu zapobieganie bezdom-
ności zwierząt przez ogra-
niczenie ich populacji. O 
sf inansowanie   zabiegów 
weterynaryjnych w ramach 
tego projektu mogą ubie-
gać się wyłącznie miesz-
kańcy Sochaczewa, będący 
właścicielami psów i kotów. 
Warunkiem jest jedynie 
prawidłowe   wypełnienie 
odpowiedniego   wniosku, 
który można złożyć do 30 
września tego roku. 

W pierwszym tygodniu 
funkcjonowania projektu do 
ratusza wpłynęło blisko 30 
wniosków o bezpłatną ste-
rylizację czworonoga. Zde-
cydowana większość złożo-
na została drogą tradycyjną, 
na papierze. Wnioski złożo-
ne przez internet stanowią 
ok. 10 proc. Zgodnie z pro-
jektem zgłoszonym do SBO 
przez Krystynę Miedzińską, 
miasto może przeznaczyć na 
zabiegi 30 tysięcy zł. Kwota 
taka wystarczy na wykona-
nie około 120 sterylizacji, w 
zależności czy wnioski będą 
dotyczyć kotów, czy psów u 
których operacja jest droższa. 

Zabiegi wykonywane są 
w Przychodni Weterynaryj-
nej VetPlanet s.c. z siedzibą 
w miejscowości Rozlazłów 
31B. Każdy właściciel zwie-
rzęcia może zgłosić do pro-
gramu nie więcej niż jedne-
go podopiecznego. (seb)

By zapobiec bezdomności 
psów i kotów

Czyja to zguba?
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Jolanta Śmielak-Sosnowska

Sochaczewskie   eliminacje 
„Ośmiu Wspaniałych” odbyły 
się 12 marca. Jury reprezentu-
jące samorządy naszego powia-
tu w składzie: Magdalena Pie-
trzak, Ewelina Lewandowska, 
Anna Syperek, Paulina Szczę-
sna, Joanna Kamińska, Kata-
rzyna Pastuszko-Mazur, Anna 
Grzelak, Łuszasz Kopka nie 
miało prostego zadania.

Zgłoszeni do konkursu wo-
lontariusze prowadzą różno-
rodną działalność na rzecz in-
nych. Pomagają dzieciom w 
ramach pogotowia lekcyjnego 
działającego w MOPS (obec-
nie przekształconego w Cen-
trum Usług Społecznych), 
uczestniczą w  Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy, akcji 
Szlachetna Paczka, niektórzy są 
harcerzami, inni należą do Klu-
bu Wolontariatu, jeszcze inni 
wspierają przedsięwzięcia zwią-
zane z historią lub lokalne im-
prezy sportowe. Wachlarz ich 
działań, mimo pandemii, jest 
bardzo szeroki. Poza tym są do-
brymi uczniami, skłonnymi do 
pomocy w szkole.

Po wnikliwej analizie zgło-
szeń kandydatów w starszej 
kategorii czyli „ósemki”, jury 

wyłoniło następujących lau-
reatów: Julia Czarnecka, Jaro-
sław Głodek, Aleksander Kuty, 
Wiktor Pawlak, Roxana Pie-
trzak-Guźda, Julia Sztubec-
ka, Julia Tymorek, Tomasz Za-
wadzki. Decyzją jury, podczas 
eliminacji ogólnopolskich po-
wiat sochaczewski będzie re-
prezentował   wolontariusz 
Klubu Wolontariuszy przy 
Centrum Usług Społecznych 
Jarosław Głodek.

Jarek jest uczniem III klasy 
Szkoły Branżowej w ZS CKP. 
Uprawia tyle form aktywności 
wolontariackich, że nie wiado-
mo, kiedy znajduje czas na na-
ukę i życie rodzinne. Udziela 
się w placówkach pomocowych 
(m.in. w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Młodzieszynie, w 
Domu Dziecka w Giżycach), 
imprezach sportowych, chary-
tatywnych, w Klubie Wolonta-
riatu, w działaniach szkolnych, 
a jak sam mówi, także czyta 
książki, spotyka się z przyjaciół-
mi i chodzi na długie spacery. 
Przyznaje jednak, że życie bez 
wolontariatu nie wchodzi w grę, 
bo pomaganie i związany z tym 
entuzjazm, ma we krwi.

W młodszej grupie, obej-
mującej starsze klasy szkoły 
podstawowej, w tzw. „ósemecz-

ce” też nie brakuje zaangażowa-
nych młodych ludzi, którzy nie 
wyobrażają sobie życia bez po-
magania innym. Zbierają kar-

mę dla zwierząt ze schroniska, 
angażują się w szkolne akcje 
„Góra grosza”, WOŚP, uczest-
niczą w imprezach charytatyw-

nych i sportowych na swoim te-
renie, odwiedzają osoby starsze.

To przynosi im radość, sa-
tysfakcję i kształtuje charak-

ter. Już dziś mogą być wzorem 
dla swoich kolegów, a prze-
cież takie młodzieńcze dzia-
łania stanowią dopiero wstęp 
do przyszłych poważniej-
szych zadań. Wzruszająco za-
brzmiała wypowiedź jedne-
go z nagrodzonych, że w tym 
wszystkim nie zapomina o 
najbliższych. Odwiedza sa-
motnie mieszkających dziad-
ków, odśnieża teren przy ich 
domu, dostarcza opał, poma-
ga w chorobie, spędza z nimi 
wolny czas.

W tej grupie wiekowej, spo-
śród nadesłanych zgłoszeń, jury 
nagrodziło: Tomasza Ambro-
ziaka, Zuzannę Gomoliszek, Ja-
kuba Kacprzaka i Bartosza Ża-
kowskiego.

Gratulujemy   wszystkim 
laureatom i życzymy im wiel-
kiej satysfakcji z podejmowa-
nych działań. Podziękowania 
należą się także komitetowi lo-
kalnemu „8 Wspaniałych” 
w składzie: Joanna Adamiak 
(SP6), Małgorzata Adamczyk 
(SP1), Adela Więckowska (ZSS 
w Erminowie), Magdalena 
Osińska i Małgorzata Grabarek 
(ZS CKP), Monika Kacprzak 
(MP nr 4) za propagowanie idei 
wolontariatu oraz coroczną or-
ganizację konkursu.

Od 1 kwietnia trwa najwięk-
sze i najważniejsze badanie 
polskiego społeczeństwa, czyli 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021). Spis jest obowiąz-
kowy dla każdej osoby miesz-
kającej w Polsce, a podstawo-
wą metodą będzie samospis 
internetowy. 

Najważniejszy cel NSP 2021 to 
poznanie sytuacji demogra-
ficznej i mieszkaniowej na po-
ziomie kraju, województw, po-
wiatów i gmin. Dzięki tym 
danym będzie można analizo-
wać zmiany, jakie zaszły w pro-
cesach demograficzno-społecz-
nych i ekonomicznych od czasu 
ostatniego spisu powszechnego 

(2011 r.), a także tworzyć pro-
gnozy dotyczące rozwoju Pol-
ski w najbliższych latach.

Każda osoba mieszkająca w 
Polsce, niezależnie od posiada-
nego obywatelstwa czy wieku, 
jest zobowiązana do udziału w 
spisie. W imieniu dzieci spisu 
dokonują rodzice lub opiekuno-
wie prawni. Warto również pa-
miętać o spisaniu współmiesz-
kańców przebywających za 
granicą, jeśli nadal są zameldo-
wani na stałe w naszym miesz-
kaniu.

Nasz udział w spisie powi-
nien jednak wynikać przede 
wszystkim z poczucia odpo-
wiedzialności. Wyniki NSP 
2021 posłużą do planowania 
działań w najważniejszych dla 

społeczeństwa obszarach, ta-
kich jak: rodzina, szkolnictwo, 

rynek pracy, mieszkania, eme-
rytury i wiele innych. 

Samospis internetowy to 
podstawowa i obowiązkowa 
metoda spisowa. Jest też naj-
bardziej przyjazna – możemy 
się spisać w domu w dogodnym 
dla siebie terminie, nie czeka-
jąc na kontakt z rachmistrzem. 
Aplikacja spisowa jest dostępna 
od 1 kwietnia na stronie https://
spis.gov.pl/. Do elektroniczne-
go formularza zalogujemy się 
korzystając z Krajowego Wę-
zła Identyfikacji Elektronicznej 
lub podając numer PESEL wraz 
z nazwiskiem rodowym matki. 
Dla cudzoziemców bez nume-
ru PESEL przewidziano odręb-
ny tryb logowania z wykorzy-
staniem poczty e-mail.

Jeżeli z ważnych powo-
dów nie spisaliśmy się przez 

Internet, musimy spodziewać 
się telefonu lub nawet wizyty 
rachmistrza. Jego tożsamość 
będziemy mogli zweryfiko-
wać dzwoniąc na infolinię 22 
279 99 99. Nie możemy mu 
odmówić udzielenia odpo-
wiedzi. Z tego względu warto 
spisać się samodzielnie przez 
Internet odpowiednio wcze-
śniej w dogodnym dla nas ter-
minie. 

Wszystkie dane osobowe 
przetwarzane w ramach prac 
spisowych są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie. Oso-
by wykonujące prace spisowe 
są obowiązane do przestrzega-
nia tajemnicy statystycznej. Za 
jej złamanie grozi pozbawienie 
wolności do lat 3. 

Policzmy się dla Polski - ruszył spis powszechny

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, 
powinny zgłosić się do Urzędu Miasta. 

Od 12 kwietnia na spisującą się osobę będzie czekać 
specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe  

z dostępem do sieci internetowej.

Wspaniali są wśród nas
Tegoroczna edycja Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, podobnie jak wiele tego typu imprez, nie będzie miała 
uroczystego zakończenia. I organizatorzy, i uczestnicy, muszą się zadowolić podaniem do wiadomości listy laureatów  
i indywidualnym odbiorem nagród. Covid nie zatrzymał dobra.

Jarosław Głodek jest wolontariuszem Klubu Wolontariuszy przy Centrum Usług  

Społecznych i uczniem ZS CKU. To on będzie reprezentował powiat sochaczewski  

na ogólnopolskim szczeblu konkursu
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Muzyka dobra na wszystko
Organizowanie koncertów 

na żywo to obecnie spore 

wyzwanie. Klub Kontrast 

od ponad roku stara się 

tej próbie podołać, reali-

zując wydarzenia muzycz-

ne zgodnie z obowiązują-

cymi w danym miesiącu 

obostrzeniami. Dwa naj-

bliższe koncerty, jeśli tyl-

ko sytuacja epidemiczna 

nie ulegnie pogorszeniu, 

odbędą się w formule onli-

ne. Transmisje live dostęp-

ne będą w soboty o godz. 

19.00 na fanpage’u Klubu 

Kontrast na Facebooku.

10 kwietnia w „Kontraście” 
zaśpiewa Natalia Kwiat-
kowska, która przez czy-
telników Kwartalnika Twój 
Blues została czterokrot-
nie wybrana najlepszą blu-
esową wokalistką w Polsce. 
Jest absolwentką Krakow-
skiej Szkoły Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej, odnajdującą 
się z lekkością w wielu ga-
tunkach muzycznych - blu-
es, jazz, rock, pop, piosenka 
poetycka, soul. Artystka za-
prezentuje autorski materiał 
oparty na własnej muzyce 
i tekstach. W trakcie kon-
certów wykorzystuje swo-
ją charyzmę, kobiecość oraz 
subtelną aurę, które prze-
kładają się na kompono-
wane i wykonywane przez 
nią utwory. Śpiewa o sobie, 
swoich emocjach i przeży-
ciach. Pomaga słuchaczom 
dotrzeć do głęboko skrywa-
nych uczuć, o których czę-
sto boimy się głośno mówić. 
Wokalistce akompaniował 
będzie na fortepianie Jacek 
Prokopowicz, który wielo-
krotnie już gościł w Klubie 

Kontrast. Wystąpił m.in. 
u boku Erica Folly i Lau-
ry Godziejewskiej oraz w 
swoim autorskim projekcie 
Keys2Drums, który współ-
tworzy z perkusistą Ada-
mem Grzelakiem. 

W kolejną sobotę (17 
kwietnia) o godz. 19.00 na 
kanale YouTube „Klub Kon-
trast SCK” będzie można 
obejrzeć fragmenty koncer-
tu, który odbył się w połowie 
lutego. Rafał Dubicki Quar-
tet to jeden z nielicznych ze-
społów, który na przestrze-
ni ostatniego roku zagrał 
w Sochaczewie koncert z 
udziałem publiczności. Bli-
sko półtoragodzinny wy-

stęp zachwycił gości obec-
nych w klubie, jak również 
publiczność, która śledziła 
transmisję koncertu za po-
średnictwem Internetu. Peł-
ne ekspresji dźwięki niosły 
ze sceny niezwykłą energię, 
która udzieliła się również 
słuchaczom. Był to jazz w 
najlepszym wydaniu. Warto 
przeżyć to jeszcze raz. 

24 kwietnia również 
będzie jazzowo. Na scenie 
„Kontrastu” wystąpi zespół 
JAH Trio. Jest to  akustycz-
ne trio jazzowe, założone w 
2014 roku. Zespół wykorzy-
stuje w swojej twórczości 
elementy muzyki swingo-
wej, groove’u oraz szeroko 

pojętej improwizacji. Mate-
riał muzyczny prezentowa-
ny na koncertach jest różno-
rodny, bogaty w przestrzeń 
i kolory. JAH Trio wykona 
autorskie kompozycje lide-
ra oraz własne interpretacje 
standardów jazzowych, któ-
rych będzie można wysłu-
chać śledząc streaming kon-
certu na Facebooku.

Udział publiczności w 
koncertach uzależniony jest 
od obowiązujących w da-
nym terminie obostrzeń 
związanych z pandemią. In-
formacje podawane będą na 
bieżąco na stronie interne-
towej sck.sochaczew.pl oraz 
na Facebooku.

Sochaczewskie   Centrum 

Kultury zaprasza do udzia-

łu w Małym Konkursie 

Recytatorskim o zasięgu 

gminno-miejskim. To eli-

minacje do 44. Konkur-

su Recytatorskiego „WAR-

SZAWSKA   SYRENKA”. 

Tegoroczna edycja przebie-

ga w formule online.

Konkurs skierowany jest do 
przedszkolaków w wieku 6 
lat oraz uczniów szkół pod-
stawowych (klasy I–III, kla-
sy IV–VI, klasy VII–VIII). 
Zadaniem uczestników jest 
przygotowanie   wierszy/
fragmentów prozy i prze-
słanie prezentacji utworów 
wraz z kartą zgłoszenia na 

adres:konkursy.sck@gma-
il.com w terminie do 19 
kwietnia 2021 r., do godz. 
17.00.

Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone 23 kwietnia 
na fanpage’u Sochaczew-
skiego Centrum Kultury na 
Facebooku oraz na stronie 
sck.sochaczew.pl. Nagrody 
i dyplomy zostaną wysłane 
zwycięzcom pocztą.

Finał 44. Konkursu Re-
cytatorskiego Warszawska 
Syrenka odbędzie się w Ma-
zowieckim Instytucie Kul-
tury; Warszawa, ul. Elek-
toralna 12, w dniach 15 i 
16 maja. Koncert laureatów 
przewidziany jest na 22 
maja.
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Na łamach naszej gazety 
mogą państwo zapoznać 
się z niektórymi tytułami 
książkowych nowości, któ-
re trafiły do zbiorów MBP. 
Zachęcamy do ich lektury, 
a po 9 kwietnia (liczymy, 
że sytuacja epidemiczna 
się uspokoi i instytucje 
kultury zostaną ponownie 
otwarte) do odwiedzenia 
biblioteki. 

Agata Sawicka
„Niebo po burzy”
„Niebo po burzy” to trze-
ci i ostatni tom serii „Dwór 
w Zaleszycach”. Ten stary 
dwór i jego okolice kryją w 
sobie wiele tajemnic łączą-
cych przeszłość z teraźniej-
szością. To między innymi 
opowieść o miłości, która 
zdarza się tylko raz, bo trwa 
przez całe życie, mimo że to 
rzuca kłody pod nogi. Tak 
jest z Nusią i Griszą, którzy 
z wielkim bólem muszą się 
rozstać. Czy po wielu latach 
zły los się odwróci i pozwo-
li im się ponownie spotkać, 
dając tym razem szansę na 
szczęście? Również miłość 
Julianny i Daniela, którzy 
poznają się u Nusi, zostaje 
wystawiona na próbę. Męż-
czyzna wyjeżdża na kil-
kumiesięczne szkolenie do 
Stanów, a wkrótce okazu-
je się, że dziewczyna spo-
dziewa się dziecka. Czy ich 
uczucie przetrwa rozłąkę? 
Książka przepełniona emo-
cjami – nie tylko, pozytyw-
nymi, bo życie nie zawsze 
bywa kolorowe. Towarzyszą 
mu również różne odmiany 
szarości.  

Anna Karpińska
„Chorwackie powroty”
To drugi tom „Chorwackiej 
przystani”, który powstał 

niemal po dziesięciu latach 
od ukazania się pierwszej 
części. Anna, która w mło-
dości jako korespondentka 
opisująca wojnę bałkańską 
wyjechała do Chorwacji, to 
teraz   pięćdziesięciokilku-
letnia dziennikarka. I choć 
w Chorwacji poznała Bla-
ża, w których zakochała się 
z wzajemnością, wróciła do 
kraju, by pozostać u boku 
męża. Ale historia zatoczyła 
koło i znowu spotykają się, 
tym razem za sprawą swo-
ich dzieci. Studiująca bałka-
nistykę córka Anny pozna-
je Zorana, który okazuje się 
synem Blaża. Podążając za 
miłością Weronika porzuca 
studia, rodzinę i wyjeżdża 
do Chorwacji. Jednak szyb-
ko przekonuje się, że miłość 
to nie wszystko, a życie w 
obcym kraju rodzi tęskno-
tę za ojczyzną. Czy decyzja, 
którą podjęła, była słuszna i 
przyniesie jej szczęście? 

Katarzyna Strojny 
„Jestem królewną” 
Karol bawi się z Różą i nie 
przejmuje się, że koledzy z 
podwórka wyśmiewają go z 
tego powodu. Nie ma też nic 
przeciwko temu, że Róża 
wychodzi na dwór w prze-
braniu królewny albo wróż-
ki. Wcale go to nie dziwi  
i bardzo mu się podoba.  
A kiedy trzeba, dzielnie sta-
je w obronie swojej kole-
żanki. „Jestem królewną” to 
książka dla dzieci powyżej 4 
roku życia. Pastelowe ciepłe 
ilustracje Macieja Plamow-
skiego dodają niezwykłego 
uroku tej mądrej opowie-
ści o przyjaźni. Ta pozycja 
przypadnie do gustu tym, 
którzy stawiają na indywi-
dualność oraz bycie sobą.

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Sebastian Stępień

Kiedy okazało się, że część 
osób uczestniczących w 
projekt rewitalizacji socha-
czewskich umocnień od lat 
zajmuje się rekonstrukcjami 
historycznymi, pojawił się 
pomysł zrekonstruowania 
załogi jednego z bunkrów. 

- Koledzy, którzy już od 
wielu lat zajmują się amatorsko 
odtwarzaniem wydarzeń hi-
storycznych, posiadają w swo-
ich zbiorach niezbędny sprzęt 
i wyposażenie. Stąd myśl, żeby 
wyjść poza ramy dzielenia się z 
mieszkańcami zdobytą wiedzą 
historyczną dotyczącą przy-
musowej pracy naszych przod-
ków przy budowie niemieckich 
umocnień wokół miasta i  po-
kazać także codzienność nie-
mieckich żołnierzy z załóg for-
tecznych z końcowego okresu 
wojny  – mówi koordynator 
Projektu Sochaczewskie Forty-
fikacje Artur Gałecki.

Rekonstruktorzy zdają so-
bie sprawę, że niektórym po-
mysł może wydać się kontro-
wersyjny, ale zaznaczają, że 
biorąc pod uwagę choćby so-
chaczewską rekonstrukcję Bi-
twy nad Bzurą, jedną z naj-
większych   poświęconych 
kampanii 1939 roku, nie moż-
na by jej właściwie odtworzyć, 
gdyby prezentowane sceny od-
były się jedynie z udziałem re-
konstruktorów w umundu-
rowaniu żołnierzy polskiego 
września.

- Podobne kontrowersje 
wzbudzał na początku naszej 
działalności temat rewitalizacji 
niemieckich fortyfikacji – mówi 
Artur Gałecki. - Często spoty-
kałem się z pytaniami „po co 
ten temat niemieckich bunkrów 
w ogóle ruszać”, „nie lepiej było-
by je zburzyć lub wysadzić”, „czy 
jest sens i potrzeba dbać o nie-
miecki beton” itp. A my chce-
my przede wszystkim uratować 

i zatrzymać pamięć historycz-
ną o ludziach i miejscach stano-
wiących dziś nasze dziedzictwo 
kulturowe. Te żelbetowe obiek-
ty to świadectwo strachu, potu i 
krwi mieszkańców Sochaczewa 
i okolic. Myślę, że jak najatrak-
cyjniejsze przekazywanie tego 
tematu jest tylko z korzyścią dla 
zachowania tej pamięci.

- Jeżeli mundur i jego 
prezentowanie służy do 
przekazania wiedzy o histo-
rii, to absolutnie nie widzę 
w tym nic niestosownego - 
dodaje jeden z rekonstruk-
torów, Dariusz Grochowski. 

Jak zauważa rekonstruktor 
Artur Szymański, spotkał się 
z różnym odbiorem niemiec-
kiego umundurowania, jednak 
nie da się wymazać obecno-
ści wojsk niemieckich w Polsce 
przy przekazywaniu historii.

- Generalnie, by mogło 
dojść do rekonstrukcji histo-

rycznej, muszą pojawić się też 
ci „źli”. Co do reakcji na nie-
mieckie mundury, to mu-
szę zdecydowanie pochwalić 
mieszkańców Sochaczewa. W 
większości wiedzą dlaczego i po 
co je zakładamy - mówi Artur 
Szymański.

- Po latach mam w swo-
jej szafie mundury róż-
nych stron konfliktu z okre-
su pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Szczerze mó-
wiąc, występując na wie-
lu imprezach w mundurze 
niemieckiego żołnierza, nie 
spotkałem się z jakimiś ne-
gatywnymi emocjami za-
równo starszego i młodszego 
pokolenia. Wręcz przeciw-
nie, ludzie bardzo pozytyw-
nie nas przyjmują i gratulują 
takiego zapału i wytrwało-
ści w przedstawianiu histo-
rii – mówi Piotr Znyk. - W 
czasie rekonstrukcji staramy 

się przekazać emocje, grozę, 
cierpienie i zniszczenia tam-
tych dni, aby uzmysłowić lu-
dziom, jakie zło niesie ze sobą 
wojna. Pragniemy, aby nie 
dopuszczali i nie prowadzi-
li do następnych konfliktów 
zbrojnych.

Rekonstruktorzy liczą na 
pozytywny odbiór swoich 
działań. Jak do tej pory mają 
na koncie jedną inscenizację 
związaną z sochaczewskimi 
umocnieniami - wkrocze-
nie wieczorem 16 stycznia 
1945 roku, w ramach ope-
racji wiślańsko-odrzańskiej, 
oddziałów Armii Czerwo-
nej do Sochaczewa. Efek-
ty można oglądać online na 
facebookowym profilu Pro-
jekt Sochaczewskie Fortyfi-
kacje. Na więcej musimy po-
czekać do czasu złagodzenia 
związanych z epidemią ob-
ostrzeń.

Rekonstruują  
załogę fortyfikacji
Jeśli tylko sytuacja epidemiczna pozwoli, wiosną będziemy mieli szansę zobaczyć kolejny 
ciekawy element realizowanego przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza projektu 
Sochaczewskie Fortyfikacje. Dzięki zaangażowaniu m.in. Dariusza Grochowskiego, 
Michała Buczka, Piotra Znyka i Artura Szymańskiego, zwiedzając umocnienia w rejonie 
ulic Lubiejewskiej i Kątowej, będziemy mogli natknąć się na załogę bunkra.

Sesję zdjęciową, gdzie po raz 
pierwszy od zakończenia wojny 

udało się odtworzyć epizody 
walk po wkroczeniu sowietów 
na teren okupowanego przez 

Niemców Sochaczewa wykonała 
Daria Pastyrczyk @POKADRO-
WANE. Udział w sesji zdjęciowej 

wzięli: Michał i Grzegorz Buczek, 
Dariusz Grochowski, Artur 

Szymański, Piotr Znyk



157 kwietnia 2021  nr 7 (1383) SPORT

RUGBY PIŁKA NOŻNA

MOSIR

Wydawca:
Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16
Redaguje zespół:  

Daniel Wachowski (redaktor naczelny)  
(daniel.wachowski@sochaczew.pl)  
Jolanta Śmielak-Sosnowska 

Sebastian Stępień  
Maciej Frankowski (sport) 

administracja strony www:  
Sebastian Stępień 

operator DTP:
Sebastian Stępień

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

kontakt:

tel. 862-22-35 
(wew. 340, 470, 471) 
adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew, 
pok. 403

e-mail: 
ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl, 
ziemiasochaczewska@gmail.com 

www: ziemiasochaczewska.sochaczew.pl/ 
Druk: Polska Press o/Poligrafia
Drukarnia Łódź
ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź
Nakład 5000 egz.

Opr. Maciej Frankowski

Spotkanie XI kolejki Ekstraligi 
Rugby określane mianem der-
bów Mazowsza rozegrano na 
warszawskim Bemowie. Skra, 
rywalizująca o drugie miej-
sce w tabeli z łódzkim Master 
Pharmem, w meczu z Orka-
nem była wskazywana jako fa-
woryt. Dodatkowo w składzie 
sochaczewskiej drużyny zabra-
kło kilku zawodników, m.in. 
występującego w ataku Bartło-
mieja Sadowskiego, czy gracza 
pierwszej linii młyna Kamila 
Zielińskiego, który po meczu z 
Juvenią nabawił się niegroźne-
go urazu dłoni. Z drugiej stro-
ny, na uznanie zasługuje kon-
dycja Michała Polakowskiego, 
który kolejny raz zagrał peł-
ne spotkanie w pierwszej linii 
młyna Orkana.

Skra Warszawa w wyjścio-
wym składzie zdecydowanie 
postawiła na siłę graczy mły-
na. Dzięki temu gospodarzom 
udało się przejąć inicjatywę na 
początku spotkania. Po kar-
nym i udanym ataku zakoń-
czonym przyłożeniem z pod-
wyższeniem, po półgodzinnej 
grze Skra prowadziła 10:0. W 
33. minucie, po rajdzie na pra-
wym skrzydle, z piłką na pole 
punktowe Skry dotarł Marcin 
Krześniak. Zmniejszył stra-
ty, ale przyłożenie przypła-
cił drobnym urazem i musiał 
zejść na kilka minut z boiska. 
Jeszcze przed przerwą gospo-
darze odpowiedzieli, wpycha-
jąc się maulem na pole punk-
towe. Po 40 minutach Skra 
prowadziła różnicą ośmiu 
punktów.

Na początku drugiej po-
łowy Namibijczyk PW Ste-
enkamp trafił próbę z kar-
nego, zmniejszając straty do 
różnicy jednego przyłożenia. 
Później gra na kilkadziesiąt mi-
nut „umarła” - było w niej dużo 
przerw spowodowanych roz-
grywaniem stałych fragmen-
tów lub urazami zawodników 
leżących na sztucznej mura-
wie obiektu na Bemowie. Or-

kan próbował wyrównać, lecz 
nie zdołał. Kluczowa akcja dla 
rozstrzygnięcia spotkania mia-
ła miejsce w 69. minucie, gdy po 
raz trzeci w tym meczu przy-
łożenie dla Skry zdobył Arka-
diusz Janeczko. Gospodarze 
tym samym zwiększyli prze-
wagę do 12 punktów i dążyli 
do czwartego przyłożenia, da-
jącego im ofensywny punkt bo-
nusowy. Udało im się to w doli-
czonym czasie gry – prowadzili 
29:10. Mimo pewnej już poraż-
ki rugbiści Orkana ambitnie 
walczyli do końca. W ostat-
niej akcji przyłożenie dla so-
chaczewskiej drużyny zdobył 
André Meyer. Podwyższył Ste-
enkamp, ustalając wynik spo-
tkania.

- W najważniejszych mo-
mentach meczu nie potrafili-
śmy zatrzymać zawodników 
Skry. Kolejny raz mieliśmy 

problem w stałym fragmencie 
gry, czyli w młynie. Gospoda-
rze wykorzystywali to. Pchając 
nas w młynie zdobywali karne, 
przenosili je w aut, a później, po 
zdobyciu terenu, konstruowa-
li groźne akcje – mówił po me-
czu pierwszy trener RCO, Ma-
ciej Brażuk. - Na najbliższych 
treningach zawodnicy młyna 
popracują nad udoskonaleniem 
autów, z kolei zawodnicy z for-
macji ataku muszą poprawić 
mobilność. Za dwa tygodnie 
chcemy być jeszcze groźniejszą 
drużyną niż w meczu ze Skrą - 
zapowiada trener.

Funkcję kapitana drużyny 
w starciu ze Skrą pełnił Mate-
usz Pawłowski.

- Dziękuję chłopakom 
za zaangażowanie i walkę do 
końca spotkania. Było nieste-
ty dużo błędów, które musimy 
poprawić i wyciągnąć wnioski. 

Kluczowa była przewaga go-
spodarzy w młynie dyktowa-
nym. Sami popełnialiśmy też 
dużo prostych błędów – podań 
do przodu czy strat piłki w kon-
takcie. Teraz czekają nas dwa 
tygodnie przerwy przed kolej-
nym meczem. Nie przestajemy 
trenować. W kolejnym spotka-
niu podejmiemy w Sochacze-
wie Lechię Gdańsk. Miło bę-
dzie spotkać na boisku swoich 
dawnych kolegów z drużyny. 
Takie mecze z pewnością przy-
noszą dodatkowe emocje – mó-
wił kapitan drużyny Orkana, 
Mateusz Pawłowski, który w 
przeszłości przez kilka sezonów 
grał w biało-zielonych barwach.

Mecz XII kolejki Ekstraligi 
Rugby: Orkan Sochaczew – Le-
chia Gdańsk rozegrany zosta-
nie w Sochaczewie na stadionie 
przy ul. Warszawskiej w nie-
dzielę 11 kwietnia.

Skra lepsza w derbach
Rugbiści Orkana Sochaczew przegrali w sobotę 27 marca na wyjeździe z warszawską 
Skrą 29:17. Transmisję meczu można było obejrzeć na platformie TVP Sport.

Skra Warszawa - Orkan Sochaczew 29:17 (15:7)
Punkty Orkan: Pieter Willem Steenkamp 7, Marcin Krześniak 5, André Meyer 5

Orkan: Marcin Krześniak (Jakub Nowacki), Kacper Wróbel (Wojciech Krześniak), Michał Szwarc, Artur 
Fursenko, Radosław Rakowski, Pieter Willem Steenkamp, Adrian Pętlak, Edwin Jansen (Aluhe Dovalo Villegas), 

Kamil Dudkowski (Adam Szwarc), Jakub Budnik (Kamil Miękus), André Meyer, Mateusz Pawłowski, Michał 
Polakowski, Michał Gadomski (Bartosz Staniaszek), Antoni Gołębiowski (Daniel Niemyjski).

Sponsorem strategicznym RC Orkan jest Miasto Sochaczew
Sponsorem generalnym jest PKN ORLEN oraz Gardenia Sport
Sponsorzy główni: SochBud, Fast Service, Żywiec Zdrój, PatioColor, G-Shock, Zibi-Casio, Tamex-Obiekty Sportowe, PEC Sochaczew, ZWiK Sochaczew
Sponsorzy: Drukarnia Chrzczany, Centrum Handlowe Dobrzyńscy, BVG, Cukiernia Lukrecja
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Zgodnie z zapowiedzią, ratusz 
ogłosił dodatkowy konkurs na 
realizację zadania publicznego 
z zakresu tworzenia warun-
ków sprzyjających rozwojowi 
piłki nożnej w 2021 roku. Po 
pierwszym zakończonym już 
naborze, w puli na tę jedną z 
trzech wiodących w naszym 
mieście dyscyplin sportu, zo-
stało 66 tys. zł.

Zainteresowani mogą składać 
wnioski za pośrednictwem plat-
formy internetowej Witkac.pl, do 
13 kwietnia, do godziny 14:00. 
Wygenerowany w systemie, wy-
drukowany i podpisany przez 
upoważnione do tego osoby w 

klubie wniosek należy następnie 
złożyć w Biurze Obsługi Klien-
ta Urzędu Miejskiego najpóźniej 
do 16 kwietnia, w kopercie z do-
piskiem „Konkurs SPORT 2021. 
Tworzenie warunków sprzyja-
jących rozwojowi piłki nożnej – 
nabór dodatkowy”.

Co ważne, podmioty, któ-
re otrzymały w 2021 roku do-
finansowanie na zadanie pn. 
„Tworzenie warunków sprzyja-
jących rozwojowi piłki nożnej” 
mogą brać udział w konkur-
sie jedynie pod warunkiem, że 
zadanie będzie adresowane do 
grupy odbiorców nieobjętych 
dofinansowaniem w pierw-
szym naborze.

Dogrywka dla piłkarzy

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji wyłonił zwycięską 
propozycję logotypu obcho-
dów 20-lecia swej działalno-
ści. Zwycięzcą konkursu, de-
cyzją komisji, został Andrzej 
Chmiel. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim uczestnikom 
i informują, że z racji napraw-
dę ciężkiego wyboru, po-
stawnowiono o nagradzeniu 
też innych autorów propoz-
cji logotypów, które uznają za 
równie udane. Drugie miej-

sce zajęli ex aequo: Emilia 
Młynarczyk, Marcin Cybul-
ski, Daniel Janiak oraz Kry-
stian Szamotuła. Wręczenie 
nagród odpędzie się najpraw-
dopodobnie podczas głów-
nych obchodów jubileuszu 
w czerwcu, chyba że sytuacja 
epidemiologiczna nie pozwo-
li na ich organizację.

Logo obchodów 20-lecia wybrane
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Nowy amfiteatr składa się 
z dwóch budynków pod-
trzymujących dach sceny. 
Obiekt A, od strony ul. Pod-
zamcze o powierzchni 120 
mkw, pomieści garderoby 
i pomieszczenia sanitarne 
dla artystów. Z kolei w bu-
dynku B od strony ul. Trau-
gutta (100 mkw) znajdzie się 
serwerownia z centralą mo-
nitoringu oraz pomieszcze-
nia techniczne i magazyny 
dla obsługi imprez.

Cztery warstwy żywicy
- Większość prac wewnątrz 
obiektu została już zakoń-
czona. Uruchomiliśmy elek-
trykę, działa wentylacja, za-
montowaliśmy urządzenia 
sanitarne. Aktualnie wyko-
nywane są ostatnie popraw-
ki malarskie – informuje 
Artur Konarski, kierownik 
budowy z firmy SochBud.

Jak mówi, na zewnątrz 
pozostał jeszcze jeden za-
sadniczy element tj. położe-
nie żywicy poliuretanowej 
odpornej na promieniwanie 
słoneczne. 

- Żywica pokryje po-
wierzchnię ok. 1500 mkw. 
Ułożymy w sumie cztery war-
stwy na scenie oraz tarasie wi-
dokowym znajdującym się 
nad nią. Prace nad tym ele-
mentem zajmą nam około ty-
godnia. Do ich wykonania 
niezbędna jest jednak odpo-
wiednia pogoda. Temperatura 
nie ma znaczenia, chodzi ra-

czej o brak opadów atmosfe-
rycznych i niedużą wilgotność 
powietrza. W balustradzie na 
tarasie widokowym musimy 
jeszcze wymienić dwie szyby, 
które zostały nieprawidłowo 
wykonane przez producenta – 
mówi kierownik budowy. 

Ostatni etap - zieleń
I dodaje, że ostatni etap bę-
dzie związany z zagospo-
darowaniem terenu wokół 
obiektu. 

- Mam na myśli posianie 
trawy i oczywiście sprząta-

nie. Na początku tego roku 
zasadziliśmy już trzydzieści 
drzew, w tym piętnaście ka-
talp z potężnymi, rozłoży-
stymi koronami – wylicza 
Artur Konarski.

Nowy obiekt będzie 
miał wysokość sześciu me-
trów. Nad nim znajdzie się 
teras widokowy o długości 
141 metrów. Do dyspozy-
cji artystów oddana zosta-
nie scena o powierzchni ok. 
360 m2 a przed nią znajdzie 
się blisko 900 miejsc siedzą-
cych dla widzów. Za zarzą-

dzanie i utrzymanie obiektu 
odpowiadać ma Sochaczew-
skie Centrum Kultury.

Dni Sochaczewa  
w innym wymiarze

Zanim świat wokół nas 
postawiła na głowie pande-
mia koronawirusa zakła-
dano, że coroczne Święto 
Mieszkańców wróci na pod-
zamcze, a Dni Sochaczewa 
2021 odbędą się już w no-
wym amfiteatrze. Gdy rząd 
walczy z trzecią falą zakażeń 
i wprowadza nowe restryk-

cje, powrót Dni Sochacze-
wa na podzamcze wydaje się 
nierealny. Jak mówi Joanna 
Niewiadomska-Kocik,   na-
czelnik Wydziału Kultury, 
Turystyki i Promocji Miasta, 
dni nie odbędą się w trady-
cyjnym wymiarze. 

- W obecnej sytuacji nie 
można planować żadnej im-
prezy masowej, a jedynie wy-
darzenia online lub niewią-
żące się z obecnością dużej 
grupy ludzi w jednym miej-
scu. Takim pomysłem jest np. 
organizacja wystaw w plene-

rze poświęconych trzydzie-
stoleciu samorządu lokal-
nego, twórczości lokalnych 
artystów, organizacja wirtu-
alnych spacerów, gier stra-
tegicznych i tematycznych. 
Planujemy także koncerty lo-
kalnych artystów i premie-
ry nowych wydawnictw. Po-
wrót Święta Mieszkańców na 
podzamcze i bulwary to nie 
tylko nasze marzenie. Wie-
lu sochaczewian czeka na 
otwarcie amfiteatru, jednak 
w obecnej sytuacji wydaje się 
to niemożliwe do przeprowa-
dzenia – mówi Joanna Nie-
wiadomska-Kocik. 

Z kultury na 
tarczę antykryzysową
I przypomina, że pieniądze 
odłożone w ubiegłym roku 
w budżecie miasta na orga-
nizację Święta Mieszkań-
ców i wielu innych wyda-
rzeń kulturalnych, zostały 
przeznaczone na inne cele. 
Wydatki na szeroko rozu-
mianą kulturę ograniczo-
no już w maju 2020 r., gdy 
na sesji radni przenieśli 
336,5 tys. zł na ustanowie-
nie Sochaczewskiej Tarczy 
Antykryzysowej   wspiera-
jącej lokalne firmy w walce 
o zachowanie miejsc pracy. 
Na kolejnych jesiennych se-
sjach środki zabezpieczone 
na wydarzenia kulturalne 
dzielono na inne, pilne za-
dania.

(mf & daw)

Amfiteatr na ukończeniu
Prace nad tą ogromną inwestycją zmierzają do szczęśliwego końca. Zgodnie z planem budowa amfiteatru ma się zakończyć za 
cztery tygodnie. Odwiedziliśmy plac budowy, by przekonać się, jaki jest postęp robót, także w środku obiektu.


