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Zapisy na darmowe badaniaU nas
przeczytasz:

Wystartowały Sochaczewskie Dni Rodziny, czyli coroczny cykl imprez integrujących pokolenia, zachęcających do wspólnych wypraw 
rowerowych za miasto, spędzania wolnego czasu z rodziną, a nie tabletem w ręku. Do połowy czerwca w mieście odbędzie się 
kilkadziesiąt pikników, zawodów sportowych, prelekcji, imprez dla przedszkolaków i ich rodziców                                     str. 11, 13, 17, 18
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Za nami świetny, energetyczny 
koncert młodych i niezwykle 
utalentowanych muzyków. Marcin 
Wyrostek porwał publiczność, 
zachwycił tym, z jaką łatwością 
potrafi  zmienić akordeon w orkie-
strę. Kwartet oklaskiwało ok. 400 
gości szczelnie wypełniających 
salę balową hotelu Chopin

Porwali publicznośćSKTS wicemistrzem Polski
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Po wygranym 
z zespołem 
z Nadarzyna półfi nale, 
zawodniczki Broni-
sława Gawrylczyka, 
zmierzyły się 
w walce o złoto 
z KTS Spar Zamek 
Tarnobrzeg. Kolejny 
rok kończą sezon 
z tytułem wicemi-
strzyń kraju

Czas dla rodzin

W piątek 27 maja sochaczewski urząd miejski pracuje jak w zwykły dzień roboczy. 
Zaprasza klientów od 8.00 do 16.00. Kasa czynna od 8.30 do 14.00
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WAŻNE TELEFONY
MOSiR 
46 862-77-59
Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 
PEC 
46 862-92-00, 
telefony alarmowe 24h 604-206-
108, 602-789-111
Pogotowie 
energetyczne 
991
Pogotowie gazowe 
(Sime Polska) 
602-343-343, 792-008-866
Pogotowie 
999
Policja 
997, 46 863-72-00
PKP 
19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44
PKS 
Grodzisk Mazowiecki, baza 
w Sochaczewie 
46 862-55-12
Sąd Rejonowy 
46 862-32-64
Schronisko „Azorek” 
791-604-108
791-606-109 (adopcje)
Fundacja „Nero” 
502-156-186

Starostwo Powiatowe 
46 864-18-40, 46 864-18-73
Straż pożarna 
998, 46 862-23-70
Szpital 
46 864-95-00, 46 864-96-00
MPT Taxi 
191-91
Taxi 
46 862-28-42
USC 
46 862-23-02
Urząd Miejski 
46 862-27-30, 46 862-22-35

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04
Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji 
46 862-82-30
Zgłaszanie awarii 
sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej 
604-195-867, 696-056-281, 
664-157-699
ZGK 
46 862-81-06, 46 862-93-14
ZKM 46 862-99-27
ZUS 46 862-64-33
Zgłaszanie awarii 
sieci oświetlenia 
ulicznego
698-088-755, 606-663-186

Zawsze 
aktualne 

informacje

WWW.ZIEMIA-
SOCHACZEWSKA.PL

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

To pewne, że muszla koncerto-
wa wymaga gruntownej prze-
budowy, choć w jej przypad-
ku raczej powinno się mówić 
o wyburzeniu i postawieniu w 
tym miejscu zupełnie nowej 
konstrukcji. Podobną opinię w 
internetowej ankiecie na stronie 
Sochaczew.pl wyraziło ponad 
pół tysiąca osób (92 proc. gło-
sujących), które na pytanie „czy 
Państwa zdaniem konieczny 
jest remont sochaczewskiego 
am� teatru” zdecydowanie od-
powiedziało, że tak, bo obecny 
stan zniechęca do uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych. 

- Decyzja o remoncie sce-
ny i zadaszenia w zasadzie za-
padła już dwa lata temu, gdy w 
2014 roku zleciłem opracowanie 
koncepcji, a w 2015 konkretnych 
planów, projektów technicznych 
i kosztorysów obejmujących 
cały obszar podzamcza. Zgod-
nie z zapowiedzią, czekaliśmy 
tylko na ogłoszenie konkursów 
prowadzonych w imieniu mar-
szałka przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów 
Unijnych. To ona czuwa nad po-
działem setek milionów euro w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2014-2020. 
Konkursy wreszcie ruszyły – 
mówi burmistrz Piotr Osiecki. 

We współpracy z Wydzia-
łem Rozwoju i Funduszy Ze-
wnętrznych UM, � rma Empirio 
opracowuje studium wykonal-
ności oraz dokumentację nie-
zbędną do złożenia wniosku o 
dotację. Mazowieckiej Jednost-
ce Wdrażania Programów Unij-
nych ratusz przedstawi do oceny 

Dni Sochaczewa wrócą na muszlę?
Sochaczewski ratusz pracuje nad kolejnym wnioskiem o dofi nansowanie unijne i pozyskane pieniądze chce ponownie przeznaczyć 
na kulturę. Ostatnio informowaliśmy o planach remontu dwóch budynków SCK i hali sportowej w Chodakowie (projekt za 5,2 
mln), a jeszcze w maju będzie gotowy wniosek o dotację na budowę amfi teatru i widowni u stóp zamku książąt mazowieckich.

Czy stan techniczny i estetyka obiektów kultury ma 
wpływ na Państwa uczestnictwo w organizowanych 
wydarzeniach kulturalnych?

Jak często uczestniczyliby Państwo w wydarzeniach 
kulturalnych, gdyby odbywały się w zmodernizowanym 
i estetycznym obiekcie?

Czy Państwa zdaniem konieczny jest remont 
sochaczewskiego amfi teatru (muszli)?

Czy modernizacja obiektu kultury skłoniłaby Państwa 
do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach?

Tak - 86%

W każdym
organizowanym 
wydarzeniu - 52%

Nie, obecny stan jest 
zadowalający - 4%

Tak - 91%

Nie - 7%

Tylko w wybranych
(rzadziej niż raz 
w miesiącu) - 24,5%

Tak, obecny stan zniechę-
ca do uczestnictwa 
w wydarzeniach - 92,3%

Nie - 2,7%

Trudno powiedzieć - 7%

Raz w miesiącu - 23,5% Nie mam zdania - 3,7%

Trudno powiedzieć - 6,3%

projekt pod nazwą „Zagospoda-
rowanie terenów nad Bzurą w 
Sochaczewie – etap II – wyeks-
ponowanie walorów historycz-
no-kulturowych miasta”, pod 
którym kryje się właśnie nowa 
scena i widownia. Teren nazy-
wany potocznie podzamczem 
ma aż 8 hektarów. W ub. roku 
powstała dokumentacja zago-
spodarowania tego obszaru. Za-
niedbany teren, leżący u stóp 
góry zamkowej ma się zmienić 
w miejsce wypoczynku, relaksu, 
rodzinnych spotkań przy grillu i 
dobrej muzyce na żywo. 

Najważniejszym i chyba naj-
bardziej oczekiwanym przez 
mieszkańców elementem wy-
magającym zmiany jest właśnie 
muszla koncertowa. Miasto pla-
nuje przebudowę am� teatru, 
w tym wyburzenie istniejące-
go obiektu, budowę nowej zada-

szonej sceny koncertowej wraz 
z zapleczem dla obsługi (szat-
nia, przebieralnia, w-c, pomiesz-
czenie porządkowe). Nad sceną 
przebiegać ma ścieżka dla pie-
szych, łagodnie schodząca do 
podnóża zamku. Niezbędny 
jest też remont widowni, która 
na miejscach siedzących ma po-
mieścić 900-1000 osób, a wraz ze 
stojącymi zapewnić dobry wi-
dok 2000 gości. 

Am� teatr to tylko jeden 
z wielu elementów znacznie 
większego projektu, podzie-
lonego przez architektów na 
etapy. Z całości, oprócz sceny 
i widowni, wydzielono m.in. 
przebudowę ulicy Podzamcze 
(chodniki, jezdnia, ścieżka ro-
werowa, oświetlenie), budowę 
ścieżek pieszych i rowerowych, 
przygotowanie terenów rekre-
acyjnych (plaża, miejsca pikni-

kowe, boisko do piłki plażowej), 
oraz modernizację przystani 
kajakowej (nadbudowa o ka-
wiarnię z tarasem).

- Krok po kroku wdraża-
my te plany w życie. Za mie-
siąc będzie gotowa plaża, obok 
niej boisko do gry w siatków-
kę, pomost i pochylnia dla kaja-
karzy. Wszystko zaprojektowa-
liśmy w 2015 roku i dobrze się 
stało, że to właśnie plaża zdoby-
ła najwięcej głosów w ostatniej 
edycji Sochaczewskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Miesz-
kańcy chcą odpoczywać nad 
rzeką, a miasto, MOSiR i stowa-
rzyszenie motocyklistów zrobią 
wszystko, by to miejsce przycią-
gało rodziny, żyło od rana do 
zmroku. Wierzę, że tak będzie, 
a już dziś zapraszam na otwar-
cie plaży, 18 czerwca o 12.00 – 
zachęca Piotr Osiecki. 

Jak podkreśla, docierają do 
niego sygnały o tęsknocie za 
czasami, gdy muszla była głów-
ną areną koncertową.  

- Nie mam nic przeciw-
ko organizacji np. Dni Socha-
czewa w tym miejscu, nie zgo-
dzę się jednak na święto miasta 
w takiej muszli, jak obecna. Te-
ren jest otwarty, nie można wi-
dzom zapewnić właściwe-
go poziomu bezpieczeństwa. 
Tymczasem stadion MOSiR-
-u jest ogrodzony, cały obszar 
monitorowany, łatwo odsepa-
rować sekcję handlu, cateringu 
i miejsce dla widzów pod sceną. 
Mam nadzieję, że uda się pozy-
skać do� nansowanie, przebu-
dować am� teatr, zainstalować 
tam monitoring. Moim marze-
niem jest, żeby w 2018 roku Dni 
Sochaczewa wróciły na pod-
zamcze – deklaruje burmistrz. 

Jesienią burmistrz odbył 
cykl spotkań z mieszkańcami 
wszystkich dzielnic Sochacze-
wa. W ich trakcie najczęściej 
dyskutowano o asfaltowaniu 
ulic, budowie progów spo-
walniających, konieczności 
dostawienia lamp w ciemnych 
zaułkach oraz placach zabaw 
dla dzieci. 

24 maja, w czasie sesji rady mia-
sta, na urządzenie i ogrodzenie 

osiedlowych placów radni prze-
znaczą 87 tys. zł, a 45 tys. na si-
łownie zewnętrzne. 

Choć w ostatnich latach po-
wstało m.in. podwórko Nivea, 
nowe place na osiedlu Korczaka, 
przy Fabrycznej, na osiedlu Kar-
wowo, a gruntowanie przebu-
dowano plac przy Grunwaldz-
kiej, nadal potrzeby są duże. 
Ostatnio burmistrz wraz z rad-
nym Edwardem Stasiakiem oraz 
Wiesławem Kowalą, naczelni-

kiem Wydziału Infrastruktury 
Miasta, spotkał się z mieszkań-
cami kilku bloków komunal-
nych w Trojanowie. Mieszkań-
cy podkreślali, że ich dzieci nie 
mają sprawnej huśtawki, najbliż-
szy ogródek jordanowski znaj-
duje się w pobliżu targowiska 
i przez to czują się zapomnia-
ni przez samorząd. Burmistrz 
zadeklarował, że znajdzie pie-
niądze w tegorocznym budże-
cie i zwrócić się do radnych o ich 

przeznaczenie na plac zabaw, a 
wtedy huśtawki pojawią się na 
osiedlu jeszcze przed wakacjami. 

Miejsce do zabaw na osie-
dlu Trojanów nie będzie jedy-
ne. Ratusz przeznaczy:
- 45 tys. na budowę siłowni 
na powietrzu przy ul. Żwirki i 
Wigury oraz na terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. 
- 45 tys. na zakup i montaż 
urządzeń na placu zabaw na 

osiedlu Trojanów i doposaże-
nie placu przy ul. Kozubow-
skiego. 
- 15 tys. na montaż urzą-
dzeń zabawowych na placu 
przy ul. Korczaka
- 10 tys. na ogrodzenie placu 
zabaw na osiedlu Trojanów
- 10 tys. na ogrodzenie pla-
cu zabaw przy ul. 1 Maja (w 
środku osiedla)
- 7 tys. na ogrodzenie placu za-
baw przy ul. Kozubowskiego.

130 tys. na place zabaw i siłownie pod gołym niebem
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Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

Wkład miasta to właśnie doku-
mentacja, na którą sochaczew-
scy radni przekazali 100 tys. zł. 
Burmistrz w rozmowach z dy-
rekcją MZDW ustalił, że Cho-
dakowska remontowana będzie 
na całej długości, a do planów 
inwestycyjnych wpisana na 2017 
rok. Zlecony przez miasto pro-
jekt gruntownej przebudowy 
Chodakowskiej ma objąć ulicę 
na całej długości, od skrzyżowa-
nia z ul. Wyszogrodzką do ron-
da Jana Pawła II. Firma opracuje 
kompletną dokumentację - pro-
jekty budowlane, wykonawcze, 
kosztorysy. Ma też uzyskać nie-
zbędne uzgodnienia, opinie i de-
cyzje.

- Powstanie koncepcja wraz 
z projektem zagospodarowa-
nia terenu, propozycjami użycia 
konkretnych materiałów, zago-
spodarowania przestrzeni całej 
ulicy. Zobaczymy, gdzie archi-
tekci umieszczą zatoki autobu-
sowe, miejsca postojowe dla sa-
mochodów osobowych, jak ma 
przebiegać ścieżka rowerowa o 
szerokości minimum 2,5 metra. 
I co najważniejsze, dowiemy się, 
ile to może kosztować – mówi 
burmistrz Piotr Osiecki. 

Na oferty biur projektowych 
ratusz czeka do 23 czerwca.

- Cieszę się, że MZDW jest 
gotowe do współpracy z mia-
stem, chce kontynuować re-
monty swoich dróg, bo ich stan 
jest fatalny. Udzielamy Zarządo-
wi pomocy � nansowej na tyle, 
na ile pozwala nam budżet. Na 
ostatniej sesji radni przychyli-
li się do mojej prośby i wydzie-
lili 100 tys. na dokumentację 
oraz kosztorysy Chodakowskiej. 
Rozmawiamy też o ulicach 
Chopina i 15 Sierpnia. Przeko-
nuję szefów Zarządu, że oby-
dwie powinny tra� ć na czoło ich 
listy inwestycyjnej w 2018 roku. 
Na odcinku od ronda Jana Paw-
ła II do torów kolejowych trzeba 
wymienić cały asfalt, wszystkie 
chodniki, wybudować ścieżkę 
rowerową. Tak nie może wy-

glądać główna droga łącząca 
centrum z Chodakowem, uli-
ca prowadząca zagranicznych 
turystów do Domu Urodzenia 
Fryderyka Chopina – dodaje 
burmistrz.

W tym roku kończy 
MZDW przebudowę ulicy Wy-
szogrodzkiej wraz ze skrzyżo-
waniem Chodakowskiej i Mo-
stowej, trwają prace na rondzie 
przy Licealnej. 

- Widać, że MZDW wresz-
cie przychylnie spojrzał na swo-
je drogi i skrzyżowania leżące 
w granicach miasta. Przed nim 
wiele pracy, dlatego my nie mu-
simy się spieszyć z opracowa-
niem dokumentacji dla Cho-
dakowskiej. Zarząd planuje jej 
remont w przyszłym roku, więc 

dajemy czas projektantom do 
połowy grudnia - mówi Piotr 
Osiecki. 

Gotowy projekt miasto 
przekaże Mazowieckiemu Za-
rządowi Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie. 

Remont drogi obejmie: 
- wzmocnienie konstrukcji drogi 
- przebudowę istniejących chod-
ników 
- budowę ścieżki rowerowej
- budowę kanalizacji deszczowej 
odwadniającej jezdnię
- przebudowę sieci energetycz-
nej oraz oświetlenia ulicznego 
- przebudowę zjazdów na dział-
ki  przyległe  do  drogi
- zagospodarowanie zieleni w 
granicach pasa drogowego

Chodakowska zmieni oblicze
Pod koniec czerwca powinniśmy poznać fi rmę, która na zlecenie ratusza wykona pełną dokumentację 
przebudowy ulicy Chodakowskiej. Droga należy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, opiekuje się nią 
marszałek, ale zgodnie z deklaracjami MZDW jest szansa na jej przebudowę, jeśli miasto dołoży się do remontu.

Na budowę i modernizację 
oświetlenia ulicznego mia-
sto przeznacza dodatkowe 
275 tys. zł. Jeśli w czasie sesji 
(24.05) radni powiedzą „tak”, 
do budżetu wpisane zostaną 
następujące projekty: 

• 110 tys. zł - budowa oświetlenia 
w ul. Warszawskiej, na odcinku 
od ul. Żytniej do ronda. To niebez-
pieczny odcinek drogi, gdzie po-
boczem chodzą nie tylko miesz-
kańcy, ale też klienci pobliskiego 
centrum handlowego. Po zmroku 
nie trudno o wypadek, stąd proś-
ba do radnych, by zgodzili się do-
świetlić tę trasę i pobocza.

• 55 tys. zł - przebudowa 
oświetlenia w ul. Piłsudskiego. 
Projekt obejmie wymianę ist-
niejącej sieci oraz doświetlenie 

chodnika dla pieszych na od-
cinku od skrzyżowania ulic 1 
Maja i Piłsudskiego do remon-
towanego właśnie ronda. Mia-
sto chce zlikwidować drew-
niane słupy po stronie kolejki, 
a nowe lampy ustawić po stro-
nie ZSCKP i parku Garbolew-
skiego. Codziennie z biegnące-
go tam chodnika korzysta kilka 
tysięcy osób - uczniów „80”, po-
bliskiej szkoły muzycznej, pra-
cujących w stolicy i dojeżdżają-
cych do pracy pociągami.

• 40 tys. zł - przebudowa 
oświetlenia w ul. Fabrycznej. 
Istniejąca tam linia opiera się 
na drewnianych słupach, któ-
re pierwszą młodość mają już 
dawno za sobą. 

• 25 tys. zł - budowa oświe-
tlenia w ul. Grota Roweckiego i 

Bora Komorowskiego. Podczas 
jesiennego spotkania z miesz-
kańcami Boryszewa burmistrz 
zadeklarował, że jeśli tylko znaj-
dą się w budżecie wolne środki, 
lampy staną w tych ulicach. 

• 20 tys. zł - budowa oświe-
tlenia w ul. Pileckiego. Chodzi o 
zamontowanie lamp na odcin-
ku dotychczas ich pozbawio-
nym.

• 15 tys. zł - projekt budo-
wy oświetlenia w ulicy Troja-
nowskiej. Najpóźniej do końca 
września br. powiat ma złożyć 
wniosek o dotację z rządowego 
programu budowy dróg, trwa-
ją prace nad dokumentacją, sta-
rania o niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia. Partnerem po-
wiatu w tym przedsięwzięciu 
będzie miasto, które w tym roku 

– dzięki wsparciu starostwa – 
pozyskało dotację na remont 
mostu, wykonanie prawoskrę-
tu z Płockiej w ul. Gawłowską, 
budowę ścieżki rowerowej na 
moście. Teraz to miasto pomo-
że powiatowi w uzyskaniu do-
datkowych punktów za part-
nerstwo, pokryje część kosztów 
wykonania dokumentacji tech-
nicznej (57,6 tys.), przymie-
rzy się do budowy oświetlenia 
ulicznego. Dziś lampy przy Tro-
janowskiej kończą się na wyso-
kości cmentarza komunalnego, 
a mają być dobudowane na od-
cinku - od ulicy Przylasek, aż do 
granic miasta.

• 10 tys. zł – opracowanie 
projektów oświetlenia w uli-
cach Srebrnej, Radosnej, Bajecz-
nej, Pogodnej i Jesionowej.

Będzie jaśniej w Sochaczewie

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, ratusz i 
MZDW szykują się do remon-
tów dwóch dróg wojewódz-
kich przebiegających przez 
teren miasta. To ulica Chopi-
na oraz odcinek 15 Sierpnia. 

Pierwszym krokiem będzie 
wpisanie obydwu zadań do te-
gorocznego budżetu miasta i 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej, a decyzję w tej sprawie 
podejmą radni na sesji 24 maja. 
Na dobry początek to 10 tys. na 
projekt remontu ul. Chopina, 
odcinka od ronda Jana Pawła 
II do torów kolejki wąskotoro-
wej, a także 10 tys. zł na projekt 
przebudowy ul. 15 Sierpnia, 
najbardziej zniszczonego od-
cinka od obwodnicy do skrzy-
żowania z ul. Inżynierską. 

- Odkładając pieniądze 
na dokumentację pokazuje-
my Mazowieckiemu Zarzą-
dowi Dróg Wojewódzkich, że 
chcemy pomagać w remon-
tach dróg nawet wtedy, gdy 
opiekuje się nimi inny zarząd-
ca. To zrozumiałe, że kierow-

cy chcą mieć równe drogi, pie-
si proste i oświetlone chodniki, 
a kto jest właścicielem drogi 
to sprawa drugorzędna. Przez 
kilka lat, gdy województwo bo-
rykało się z „Janosikowym” i 
znaczą część dochodów mu-
siało oddawać na rozwój bied-
niejszych regionów kraju, cier-
pliwie czekaliśmy aż problem 
zniknie. Tak się stało i mar-
szałek dysponuje teraz znacz-
nie większym budżetem – wy-
jaśnia burmistrz Piotr Osiecki.

Z dokumentacją nie trze-
ba się spieszyć, gdyż MZDW 
tylko w tym roku na przebu-
dowę dwóch rond przy Lice-
alnej i Wyszogrodzkiej wyda 
ok. 7 mln zł, a w przyszłym 
roku chce przebudować uli-
cę Chodakowską na całej dłu-
gości. Z tego powodu w tym 
roku ratusz wydziela 20 tys. 
na wstępne prace projektowe, 
a w WPF gwarantuje kolejne 
200 tys. na ich s� nalizowanie 
w 2017 roku. MZDW otrzy-
ma od miasta pełną, komplet-
ną dokumentację pozwalającą 
na rozpoczęcie prac w terenie.

Do� nansujemy wojewódzkie

INFORMACJA
Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, 
iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie wywieszone zostały Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie: 

1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do oddania w użytkowanie
Nr 77/16 z dnia 29.03.2016r. (działka gruntu nr 445/27 
położona przy ul. M. Konopnickiej)
Nr 78/16 z dnia 29.03.2016r. (działka gruntu nr 
2656/11 położona przy ul. Fabrycznej)
Nr 93/16 z dnia 18.04.2016r. (działka gruntu nr 
1735/77 położona przy ul. 1 Maja)
Nr 111/16 z dnia 12.05.2016r. (działka gruntu nr 749 
położona przy ul. Mostowej)
Nr 113/16 z dnia 12.05.2016r. (działki gruntu nr 1519/1, 
1512/1, 1479/7 położone przy ul. Młynarskiej)

2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę
Nr 112/16 z dnia 12.05.2016r. (działka gruntu nr 951/69 
położona przy ul. Żeromskiego)

List otwarty do burmistrza
16 maja do sochaczewskiego ratusza wpłynął list otwarty, ad-
resowany do burmistrza miasta, dotyczący umowy użyczenia 
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sochaczewie – 
Malesinie. Chodzi o zalew boryszewski i działkę o powierzchni 
niemal 13,4 hektara, w zdecydowanej większości znajdującej  
się pod lustrem wody. Burmistrz Piotr Osiecki wystąpił do 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Skierniewice i Sta-
rosty Sochaczewskiego, będącego przedstawicielem Skarbu 
Państwa w powiecie sochaczewskim, o zajęcie stanowiska 
w sprawie poruszanych kwestii zawartych w liście otwartym. 
Wrócimy do tej sprawy w jednym z kolejnych wydań. 
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Jak na razie, ze zgłoszo-
nych w naszym powiecie 
lokalizacji, najwięcej gło-
sów zebrał projekt budowy 
kolejnego podwórka NIVEA 
na osiedlu Victoria. Obec-
nie znajduje się na 44 miej-
scu rankingu i ma szansę 
stać się jedną z 40 zwycię-
skich lokalizacji. Wszystko 
zależy tylko od nas.

Głosować można na trzy 
projekty: podwórko NIVEA 
na os. Victoria (prawie 14 
tys. głosów), przy ul. Olim-
pijskiej (107 głosów) i w 
Młodzieszynie (60 głosów). 
Zaznaczyć należy, że licz-
by szybko się zmieniają. Jak 
widać najbardziej zmoty-
wowani są zwolennicy bu-
dowy placu zabaw przy al. 
600-lecia 44. Nic dziwne-
go – po tym jak w ubiegłym 
roku Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego na-
kazał demontaż urządzeń, 

mieszkające w okolicy dzie-
ci są zdane tylko i wyłącznie 
na swoją kreatywność. Po 
zjeżdżalniach i karuzeli nie 
pozostał nawet ślad. Mar-
twi to prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Victoria”. 
Jak twierdzi, jej sytuacja � -
nansowa jest nienajlepsza. 
Część mieszkańców zalega z 
opłatami, a potrzeb remon-
towych jest wiele. 

- Uważam, że na razie 
nie stać nas na budowę pla-
cu. Orientowałem się w tej 
sprawie i jak się okazało, jed-
no większe urządzenie złożo-
ne np. ze zjeżdżalni, drabinek 
itd. kosztuje około 17 tysię-
cy złotych – mówi prezes Ta-
deusz Patora. - Gdyby uda-
ło nam się wygrać, byłoby to 
najlepsze rozwiązanie. Ina-
czej ciężko mi powiedzieć, 
kiedy będzie nas stać na taki 
wydatek. Zgłosiłem nasz pro-
jekt do „Podwórka NIVEA” 
i mam nadzieję, że wspólny-

mi siłami uda nam się zwy-
ciężyć.

W akcję promocyjną za-
angażowali się mieszkańcy 
osiedla i nie tylko. Na face-
booku można dołączyć do 
grupy „Podwórko NIVEA-
-os. Victoria Sochaczew”. 
Znajdziemy tam m.in. link 
do strony z głosowaniem. 

- Działam wspólnie z ro-
dziną i znajomymi. Staramy 
się jak najbardziej wypromo-

wać to przedsięwzięcie. Kon-
taktujemy się z lokalnymi 
mediami i prowadzimy kam-
panię w internecie. Liczę, że 
do końca głosowania tra� -
my do � nałowej czterdziestki 
– powiedziała nam Krystyna 
Mazurkiewicz. - W tym miej-
scu również zachęcam wszyst-
kich czytelników „Ziemi” do 
wchodzenia na stronę nivea.pl,
zakładka „podwórko nivea 
2016”. Naprawdę warto zare-

jestrować się na stronie. Każ-
da osoba może oddać jeden 
głos dziennie. 

Obecny lider – Kobyłka, 
ma ich ponad 30 tysięcy, a lo-
kalizacje z pierwszej czter-
dziestki kilkanaście tysięcy. 
Jest więc realna szansa, że So-
chaczew zyska kolejny plac 
zabaw. Tym bardziej, że gło-
sować można do 30 czerwca. 

- Na os. Victoria jest 
mnóstwo dzieci. Teraz tak 
naprawdę, oprócz piaskow-
nicy, nie mają żadnej zabaw-
ki. Uważam, że centrum 
Sochaczewa to świetna lo-
kalizacja na taki plac. Uda-
ło się w Boryszewie, więc 
dlaczego nie u nas? - mówi 
Krystyna Mazurkiewicz. 

O podwórko walczy 
również MOSiR. Plac za-
baw miałby uzupełniać ofer-
tę ośrodka i być dostępny 
siedem dni w tygodniu. Sta-
nęłyby na nim m.in.: multi 
zestaw do wspinaczki, zjeż-

dżalnia z tunelem, piaskow-
nica, huśtawka ważka, ki-
wak dwuosobowy, skakanka, 
gra w klasy. Ta lokalizacja 
ma jednak dopiero około 100 
głosów, więc trudno będzie 
jej dogonić choć pierwszą set-
kę rankingu (teraz znajduje 
się na 698 miejscu). Młodzie-
szyn z 59 głosami plasuje się 
praktycznie poza konkuren-
cją, bo na 815 miejscu (z 977). 

Osoby, które zastanawia-
ją się, którą lokalizację po-
przeć, pragniemy uspoko-
ić – zgodnie z regulaminem 
konkursu podwórko musi 
być ogólnodostępne, zatem 
bez względu na to, kto wy-
gra, z placu zabaw będą mo-
gły korzystać wszystkie dzie-
ci z miasta i okolic, przez 
cały tydzień, co najmniej w 
godzinach 8-20. Identycz-
ne zasady obowiązują na po-
dwórku Nivea przy ul. Żwir-
ki i Wigury.

Agnieszka Poryszewska

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Przypomnijmy, że budowa 
plaży miejskiej to zwycięski 
projekt ostatniej edycji Socha-
czewskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Zdobył on poparcie 
blisko dwóch tysięcy miesz-
kańców. Pula środków na ten 
cel wyniosła 300 tysięcy zło-
tych. Wykonaniem inwestycji 
zajmuje się � rma Agnes-Bud 
z Mistrzewic, która przedsta-
wiła najkorzystniejszą ofertę 
w przetargu (na kwotę 210 ty-
sięcy złotych).

Oznacza to, że pozo-
stało 90 tys. zł rezerwy. W 
związku z tym w ostatnich 
dniach burmistrz zdecydo-
wał o rozszerzeniu zakresu 
prac o zamontowanie barie-
rek ochronnych na budyn-
ku przystani. Dotychczas 
dawną przystań odwiedza-
li tylko motocykliści, ludzie 
dorośli i zdający sobie spra-
wę, jakie ryzyko wiąże się 
ze spacerowaniem po dachu 
budynku. Za miesiąc plaża 

zapełni się dziećmi, barier-
ki wydają się więc niezbęd-
nym elementem tego pro-
jektu.

Obok budynku przysta-
ni będzie znajdować się bo-
isko do piłki siatkowej. Bę-
dzie to trzecie w mieście, po 
osiedlu Korczaka i stadio-
nie MOSiR w Chodakowie, 
miejsce przygotowane do 
rozgrywek siatkówki plażo-
wej.

Plaża wraz z otoczeniem 
zostanie przekazana we wła-
danie Miejskiemu Ośrodko-
wi Sportu i Rekreacji, a ten 
zawrze umowę użyczenia z 
dotychczasowym użytkow-
nikiem, czyli Stowarzysze-
niem Motocykliści Socha-
czewa. Ponadto planowany 
jest zakup co najmniej kilku 
kajaków.

- Motocykliści nie raz 
udowodnili, że szanują po-

wierzone im mienie. Dba-
ją o przystań, jej otoczenie, 
organizują ciekawe, rodzin-
ne imprezy. To sprawna i 
sprawdzona organizacja po-
zarządowa. Już w tym sezo-
nie motocykliści będą wy-
pożyczać kupione przez nas 
kajaki, dopilnują porząd-
ku, a jak trzeba powiadomią 
ZGK o pełnym koszu. W 
naszym imieniu to oni będą 
gospodarzami plaży miej-

skiej i przystani - mówi bur-
mistrz Piotr Osiecki.

Tymczasem trwają pra-
ce nad „usypywaniem” 
plaży, która będzie miała 
powierzchnię 1256 mkw. 
Wykonawca rozebrał już 
fragment betonowego na-
brzeża i rozpoczął budowę 
nowego, do którego będzie 
mocowany pomost dla ka-
jaków. Będzie on się skła-
dał z dwóch części - trapu 

wejściowego (element sta-
ły) i ruchomego slipu do 
wodowania kajaków, któ-
ry będzie można demon-
tować i składować w bu-
dynku przystani. Na plażę 
miejską będzie prowadzić 
utwardzona ścieżka dla 
pieszych.

O� cjalne otwarcie obiek-
tu nastąpi w sobotę 18 czerw-
ca. Na wydarzenie „Socho 
Sun Day” zaprasza Stowarzy-
szenie Motocykliści Socha-
czewa. Impreza rozpocznie 
się o 12.00. Organizatorzy za-
powiadają wiele atrakcji dla 
osób w każdym wieku. W ra-
mach wydarzenia odbędą się 
m.in. pokazy ratownictwa 
WOPR oraz ratownictwa me-
dycznego, kajakowanie, tur-
niej siatkówki plażowej. Prze-
prowadzone zostaną liczne 
konkursy: na najbardziej „od-
jechany” parasol plażowy, na 
budowę zamku z piasku, kon-
kurs Moto GP. Ponadto odbę-
dą się: � nał akcji mural, kon-
certy lokalnych zespołów, a 
motocykliści rozpalą grilla.

Podwórko NIVEA tym razem na Victorii?

Za niespełna miesiąc zakończy się budowa plaży miejskiej nad Bzurą. Dzięki oszczędnościom, powstałym w wyniku 
korzystnie rozstrzygniętego przetargu, rozszerzono zakres prac. Ratusz kupi kajaki, na dachu budynku przystani staną barierki 
ochronne, przygotowane zostanie boisko do gry w siatkówkę plażową. Ofi cjalne otwarcie odbędzie się w sobotę 18 czerwca.

Kajaki i boisko na miejskiej plaży

Plaża ma prawie 1300 mkw. powierzchni Reportaż o sochaczewskiej inwestycji przygotowała TVP Warszawa

Tak dziś wygląda plac zabaw na osiedlu Victoria
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Sędziemu 
Jackowi Woźnicy

byłemu Prezesowi Sądu Rejonowego 
w Sochaczewie

słowa otuchy i szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

MAMY
przekazują 

Przypominamy, że nadal 
trwa nabór Bene� cjentów 
Ostatecznych do Projektu 
„Sochaczew Miasto e-In-
nowacji”. W jego ramach 
można uzyskać darmowy 
dostęp do Internetu do 
2020 r.

Projekt skierowany jest do 
osób nieposiadających dostę-
pu do Internetu, uprawnio-
nych do korzystania ze świad-
czeń pomocy społecznej, 
zasiłku rodzinnego, osób nie-
pełnosprawnych, rodzin za-
stępczych, jak i osób w wieku 
50+. Osoby zainteresowane 

udziałem w projekcie w celu 
uzyskania szczegółowych in-
formacji i pobrania formula-
rzy zgłoszeniowych, mogą się 
zgłaszać do Wydziału Rozwo-
ju i Funduszy Zewnętrznych, 
Urząd Miejski w Sochaczewie 
ul. 1 Maja 16 p. 405.

Więcej informacji można 
również uzyskać pod nr tele-
fonu 46 862 22 35, wew. 436.

Projekt współ� nansowa-
ny jest przez unię europejską, 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, Działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu e-Inclusion.

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Kaczmarek

wraz z radnymi Rady Miejskiej

KONDOLENCJE

Internet za darmo

Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

W sali konferencyjnej ze-
brało się kilkadziesiąt osób, 
przedstawicieli rad osiedli z 
terenu miasta, które chcia-
ły porozmawiać z burmi-
strzem o sprawach dotyczą-
cych nie tylko budynków 
spółdzielczych czy wspól-
notowych, ale również na 
tematy inwestycyjne w mie-
ście. Mieszkańcy zadawali 
wiele pytań, które w więk-
szości adresowane były do 
zarządu spółdzielni, jed-
nak dwa tematy związane z 
opłatami za wodę i energię 
cieplną w budynkach zarzą-
dzanych przez SM L-W zo-
stały potraktowane w spo-
sób szczególny. Mieszkańcy 
chcieli się dowiedzieć, jak 
rozliczane są opłaty za 
wodę, ciepło i co wpływa na 
ich wysokość. 

PEC pobiera opłaty 
od spółdzielni i wspólnot
Na pytania związane z cie-
płem odpowiadał prezes 
PEC, Jarosław Dorociak. 
Jak mówił, PEC obniżył w 
ostatnim czasie swoje staw-
ki o 7,5 procenta. Niższe ta-
ryfy zostały zaakceptowa-
ne przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Przypomniał, 
że spółka pobiera opłaty za 
ciepło tylko od spółdzielni 
i poszczególnych wspólnot, 
a nie tak jak uważano - bez-
pośrednio od mieszkańców. 
Nie ma też bezpośredniego 
wpływu na to, jakiej wyso-
kości rachunki są przedsta-
wiane mieszkańcom. 

- Dostarczamy ciepło do 
poszczególnych budynków 
w takiej ilości, jaka została 
wcześniej zamówiona przez 
spółdzielnie i wspólnoty. 
Energia cieplna dostarcza-
na jest do głównego węzła 
umieszczonego w każdym 
budynku. Na podstawie od-
czytu z tego węzła wysta-
wiamy fakturę. Na tym eta-
pie rola Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej się koń-
czy. Rozliczenie ciepła po-
między mieszkania to już 
zadanie dla zarządców blo-
ków - wyjaśniał prezes PEC

Przedsiębiorstwo nie in-
geruje w zagospodarowa-
nie energii cieplnej w po-
szczególnych budynkach. 
To, jak wykorzysta dostar-
czone ciepło, zależy od za-
rządcy - czy będzie to pod-
grzanie wody czy centralne 
ogrzewanie. Również od za-
rządcy zależy, jak rozliczy 
opłatę za ciepło, i jak dana 
kwota zostanie podzielona 
pomiędzy poszczególnych 
lokatorów. 

- W połowie lutego, czyli 
już ponad 3 miesiące temu, 
obniżyliśmy swoje ceny o 
7,5 procenta. Wpływ na to 
miały spadające ceny paliw, 
które są największą częścią 
kosztów wyprodukowania 
1 GJ - wyjaśniał prezes PEC.

Z wodą jest podobnie
Mieszkańcy dyskutowa-
li też o sposobie rozliczana 
opłat za wodę w ich budyn-
kach. Jedna z obecnych na 
spotkaniu lokatorek przed-
stawiła burmistrzowi swo-
je rachunki za wodę wysta-
wiane przez spółdzielnię, na 

których cena za jeden metr 
sześcienny wynosiła 13 zł. 
Burmistrz Piotr Osiecki 
przypomniał wszystkim, że 
stawka za jeden metr sze-
ścienny wody dostarcza-
nej przez ZWiK nie zosta-
ła podwyższona od 2012 
roku i wynosi obecnie 4,08 
zł brutto. To nie burmistrz 
ustala wysokości stawek w 
budynkach spółdzielczych 
i wspólnotowych, tylko za-
rząd spółdzielni i wspólno-
ty.  

- ZWiK pobiera opłaty 
za faktycznie dostarczoną 
do danego budynku wodę, 
według stawki, która nie 
zmieniła się od 5 lat. Spółka 
miejska nie ingeruje w ra-
chunki wystawiane miesz-
kańcom poszczególnych 
budynków. Jedyne faktury 
ZWiK wystawia spółdziel-
niom i wspólnotom na pod-
stawie odczytów z głównych 
wodomierzy umieszczo-
nych w budynkach - wyja-
śniał Piotr Osiecki.

Rozliczenie faktury 
otrzymanej z Zakładu Wo-

dociągów i Kanalizacji na-
leży do spółdzielni i wspól-
not, tak jak ma to miejsce 
w przypadku ciepła, tak i 
w tym przypadku zarządcy 
budynku ustalają wysokość 
opłat pobieranych od po-
szczególnych mieszkańców. 

Miejskie inwestycje
Przedstawiciele rad osie-
dli pytali również o inwe-
stycje realizowane w Socha-
czewie. Dużym uznaniem 
cieszył się program „Dro-
gi zamiast błota”. Pytano 
o wybrane ulice, o to, kie-
dy i one zostaną objęte pro-
gramem. Nie zapomniano 
o ulicy Staszica oraz kolej-
nych planowanych inwe-
stycjach drogowych po-
wstających w partnerstwie 
z powiatem czy MZDW. 
Uczestnicy spotkania mo-
gli usłyszeć  nie tylko o zbli-
żającym się remoncie uli-
cy Płockiej wraz z mostem, 
który zostanie przeprowa-
dzony wspólnie z powiatem 
sochaczewskim, ale również 
o modernizacji ulic Choda-
kowskiej, Piłsudskiego czy 
Chopina, które przepro-
wadzi Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.

- Miasto stawia na part-
nerstwa w dużych projek-
tach. To właśnie dzięki nim 
możemy przystępować do 
realizacji dużych zadań, bo 
uzyskujemy wyższą punk-
tację przy ocenie wniosków 
o środki zewnętrzne. Dlate-
go tak ważna jest współpra-
ca pomiędzy samorządami, 
czego najlepszym przykła-
dem jest ulica Staszica i re-
mont mostu - tłumaczył 
Piotr Osiecki. 

Na zakończenie przed-
stawiciele rad osiedlowych 
podziękowali burmistrzo-
wi za spotkanie i wyjaśnie-
nia dotyczące sposobu roz-
liczania opłat. Ustalono, że 
wszelkie wątpliwości do-
tyczące sposobu nalicza-
nia stawek za wodę i ener-
gię cieplną, rozliczania strat 
w spółdzielczej czy wspól-
notowej sieci, mieszkań-
cy będą wyjaśniać ze swy-
mi zarządcami, gdyż miasto 
nie jest tu stroną.

Jak płacimy za wodę i ciepło
10 maja w kramnicach miejskich, burmistrz Piotr Osiecki wraz ze swym zastępcą Dariuszem 
Dobrowolskim, w obecności zarządu spółdzielni i prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
spotkał się z przedstawicielami rad osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej. 
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6 maja do sochaczewskiego ra-
tusza wpłynęła petycja podpi-
sana przez mieszkankę gminy 
Sochaczew dotycząca budowy 
tymczasowej przeprawy tuż 
obok remontowanego mostu na 
Bzurze. Nie podajemy nazwiska 
autorki, gdyż składając petycję 
nie wyraziła zgody na publika-
cję swych danych osobowych. 
Do petycji dołączona była li-
sta z podpisami, które złożyły 
224 osoby, w tym 147 z terenu 
miasta i 77 spoza niego, głów-
nie z terenu gminy Sochaczew. 

Oto pełna treść petycji:
„Na podstawie ustawy o pety-
cjach oraz ustawy o samorządzie 
gminnym, a w szczególności 
art. 7 ust. 1 tej ustawy, żądamy 
podjęcia działań zmierzających 

do zorganizowania dodatko-
wej przeprawy przez rzekę Bzu-
rę w gminie miasto Sochaczew 
na czas planowanego remon-

tu mostu w ciągu ulicy Płockiej 
w naszym mieście, w tym rów-
nież podjęcia działań polegają-
cych na skierowaniu apelu bądź 

odpowiedniego dokumentu do 
wojska, w tym instytucji repre-
zentujących (MON) o budowę 
przeprawy wojskowej.

Zwracamy uwagę na fakt, 
iż w chwili obecnej prowa-
dzone są remonty ul. Wyszo-
grodzkiej w Chodakowie oraz 
ronda przy zbiegu ulic Lice-
alnej, Towarowej i Botanicz-
nej, co już teraz (powoduje 
– przyp. red.) ogromne pro-
blemy z dojazdem do naszych 
miejsc pracy, dowozem dzieci 
do szkół czy też dojazdem do 
PKP. Pomimo planowanego 
jednostronnego ruchu pod-
czas remontu mostu, dojazd 
do centrum miasta oraz wy-
jazd z niego będzie utrudnio-
ny a sam remont spowoduje 
poważne utrudnienia w ru-
chu, jeśli nie jego paraliż.

Dodatkowa przeprawa 
(np. pontonowa lub tymcza-
sowy most wojskowy) win-

na znajdować się w odległości 
nie większej niż jeden kilometr 
od dotychczasowego mostu. 
Podyktowane to jest nie tyl-
ko ułatwieniem organizacji ży-
cia mieszkańców, ale przede 
wszystkim kwestiami bezpie-
czeństwa obywateli Socha-
czewa. Istniejące dodatkowe 
przeprawy w Chodakowie i Bo-
ryszewie nie będą w stanie za-
pewnić sprawnego działania 
służb porządkowych i ratun-
kowych. Porządek publiczny i 
bezpieczeństwo obywateli bę-
dzie zagrożone, nawet pomimo 
pozostawienia jednostronne-
go ruchu na moście remonto-
wanym. Pogotowie ratunkowe, 
policja i straż pożarna nie będą 
w stanie dotrzeć z interwencją 
w odpowiednim czasie”.  

17 maja burmistrz Piotr 
Osiecki udzielił autorce 
petycji szczegółowych wy-
jaśnień dotyczących tym-
czasowego mostu na Bzurze 
i zgodnie z ustawą o pety-
cjach, na miejskim portalu 
Sochaczew.pl zamieścił za-
wiadomienie o sposobie jej 
załatwienia. 

W odpowiedzi na petycję 
w sprawie przeprawy przez 
rzekę Bzurę, złożoną w dniu 
6 maja 2016 roku, wyja-
śniam co następuje:

W dniu 17 maja inwe-
stor przekaże wykonawcy 
plac budowy. Prace na mo-
ście w śladzie ulicy Płoc-
kiej i Warszawskiej zakoń-
czą się zgodnie z umową z 
dnia 14.04.2016 r., w dniu 
30.10.2016 r. Przetarg na 
modernizację przeprawy 
wygrała � rma Strabag. Sa-
morząd zdaje sobie spra-
wę, że w czasie robót będą 
utrudnienia w ruchu, ale 
zarówno inwestorowi jak i 
wykonawcy zależy, by były 
one jak najmniejsze. Przez 
zdecydowaną większość 
czasu most na Bzurze bę-
dzie czynny, gdyż zakłada 
się wprowadzenie tam ru-
chu wahadłowego. Nadmie-
niam, że wszystkie służby 
ratunkowe są uprzywilejo-
wane i także na remonto-

wanym moście ich pojazdy 
będą miały pierwszeństwo 
przed innymi pojazdami. 
Jeśli z powodów bezpie-
czeństwa (przy wymianie 
elementów konstrukcyj-
nych) zajdzie konieczność 
zamknięcia obydwu pasów, 
to stanie się to na krótko, a 
kierowcy i służby ratunko-
we zostaną o tym powiado-
mione ze stosownym wy-
przedzeniem.  

W petycji pada żąda-
nie, aby tymczasowy most 
powstał w odległości nie 
większej niż 1 km od obec-
nej przeprawy, zatem jedy-
na narzucająca się lokaliza-
cja, to ślad starego mostu w 
ciągu ulicy Toruńskiej. Na-
leży zwrócić uwagę, że za-
równo stały, jak czasowy 
most, powstaje na podsta-
wie tych samych przepisów 
prawa budowlanego. Ozna-
cza to, że w obydwu przy-
padkach samorząd musiał-
by wystąpić do właściciela 
terenu, czyli Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej o udostępnienie działki 
pod budowę (kilka miesię-
cy oczekiwania na uzgod-
nienia), uzyskać pozwolenie 
wodno-prawne (kolejne kil-
ka miesięcy), uzyskać zgodę 
Mazowieckiego Konserwa-
tora Zabytków na popro-
wadzenie ruchu ulicą To-

ruńską, gdyż drogi w tym 
obszarze są objęte nadzo-
rem konserwatora zabyt-
ków. To najstarsza część 
miasta z przedwojennymi 
kamienicami, w tym „Far-
ną 13” liczącą sobie ponad 
150 lat (wpisana do rejestru 
zabytków). Tygodnie zajęła-
by też procedura uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. 

Obecnie istniejące przy-
czółki w śladzie ul. Toruń-
skiej nie spełniają norm 
dotyczących m.in. ką-
tów najazdu. Należałoby je 
przepro� lować (poszerze-
nie, nadbudowa, wzmoc-

nienie), a od wojska wypo-
życzyć na tyle długą (120 m)
i wysoką konstrukcję, by 
spełniała normy dotyczą-
ce właściwego prześwitu 
między mostem a lustrem 
wody. Wspomniane przy-
czółki należałoby oprzeć 
na żelbetowych podpo-
rach, gdyż tradycyjny na-
syp ziemny nie zmieściłby 
się w granicach dostępnych 
działek. Ponadto w śladzie 
starego mostu, po obydwu 
stronach rzeki, należało-
by zainwestować minimum 
kilkaset tysięcy złotych w 
ulice dojazdowe, gdyż np. 
ul. Zamkowa kończy się kil-
kadziesiąt metrów od brze-
gu. Zakładając zatem, że sa-
morząd przeszedłby całą tę 
kosztowną i długotrwałą 
procedurę, most powstałby 
najwcześniej w 2017 roku. 

Co istotne, skierowanie 
ruchu z Rozlazłowa i Kar-
wowa w ulicę Toruńską ni-
czego nie rozwiązuje, gdyż 
w czasie porannego szczy-
tu (7.30-8.15) na ulicy Sta-
szica występuje bardzo duże 
natężenie ruchu. Co więcej, 
skierowanie w nią strumie-
nia samochodów z ul. To-
ruńskiej tylko spotęgowało-
by utrudnienia w ruchu.

Pragnę zwrócić uwagę, 
że już kilka lat temu Urząd 
Miejski poważnie analizo-

wał pomysł budowy drugie-
go mostu stałego na Bzurze 
(alternatywnie mostu tym-
czasowego). Przygotowa-
nia poszły w dwóch kierun-
kach. Po pierwsze, w 2014 
i 2015 roku rozmawiano z 
przedstawicielami Sił Zbroj-
nych o ewentualnej budowie 
przeprawy, wykonanej w ra-
mach ćwiczeń wojskowych. 
Sprawą zainteresowano do-
wództwo 3 Warszawskiej 
Brygady Rakietowej Obro-
ny Powietrznej, dowództwo 
Sił Powietrznych, a osta-
tecznie w marcu 2015 roku 
Dowódcę Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbrojnych gen. 
Lecha Majewskiego. Po mo-
jej wizycie w dowództwie, 
wiosną 2015 roku do Socha-
czewa przyjechali eksperci 
z II Pułku Inżynieryjnego, 
Batalionu Drogowo-Mosto-
wego, a jego dowódca ppłk 
Piotr Pytel przedstawił na-
stępnie szczegółowe wyma-
gania dotyczące budowy 
przepraw czasowych. Woj-
sko wypożyczając konstruk-
cję mostową opiera się na 
Decyzji nr 226/MON Mini-
stra Obrony Narodowej z 9 
sierpnia 2013 roku w spra-
wie specjalistycznych usług 
wojskowych wykonywa-
nych w czasie realizacji za-
dań szkoleniowych. Wynika 
z niej, że samorząd musiał-

by pokryć m.in. koszty za-
kwaterowania i wyżywienia 
żołnierzy, zużycia paliwa i 
energii, odtworzenia pier-
wotnego stanu użyczone-
go mostu. Budżet miasta 
musiałby zapłacić także za 
transport mostu, przygoto-
wanie terenu, wzmocnienie 
przyczółków, budowę dróg 
dojazdowych. Łączną war-
tość prac oszacowano na ok. 
1 mln zł.  

Niemal równolegle w 
2015 roku na zlecenie Urzę-
du Miasta Przedsiębior-
stwo Geologiczno-Wiert-
nicze PAWLAK dokonało 
oceny dwóch potencjalnych 
lokalizacji stałej przeprawy 
w śladzie ulicy Toruńskiej 
oraz kładki dla pieszych 
przy ul. Staszica. Eksperci 
orzekli, że grunt we wska-
zanych miejscach w zasa-
dzie nie nadaje się do posa-
dowienia tak dużej i ciężkiej 
konstrukcji. Można rozwa-
żać budowę, ale koszty by-
łyby ogromne, sięgały kil-
kunastu milionów złotych. 
Obciążenie budżetu mia-
sta takim wydatkiem, który 
w żaden sposób nie popra-
wia układu komunikacyj-
nego w mieście, lecz potę-
guje poranne korki na ul. 
Staszica, jest nieracjonalne. 
Przy opisanych wyżej ogra-
niczeniach budowa drugie-

Sprawa mostu tra�  na sesję rady 
TREŚĆ PETYCJI W SPRAWIE TYMCZASOWEJ PRZEPRAWY

ODPOWIEDŹ BURMISTRZA MIASTA

Na zlecenie Urzędu 
Miasta Przedsiębiorstwo 
Geologiczno-Wiertni-
cze PAWLAK dokona-
ło oceny dwóch poten-
cjalnych lokalizacji stałej 
przeprawy w śladzie uli-
cy Toruńskiej oraz kład-
ki dla pieszych przy ul. 
Staszica. Eksperci orze-
kli, że grunt we wskaza-
nych miejscach w zasa-
dzie nie nadaje się do 
posadowienia tak dużej i 
ciężkiej konstrukcji. Moż-
na rozważać budowę, ale 
koszty byłyby ogromne, 
sięgały kilkunastu milio-
nów złotych. 

Tak obecnie wyglądają przyczółki starego mostu przy ul. Toruńskiej
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go mostu, tuż obok wyre-
montowanego, mogłaby być 
uznana za marnotrawstwo 
pieniędzy tak potrzebnych 
samorządowi choćby na re-
alizację programu „Dro-
gi zamiast błota”, którego 
efekty odczuwają mieszkań-
cy wszystkich dzielnic.  

Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że w tym roku 
sochaczewianie wydadzą z 
własnych podatków 2 mln 
zł na naprawę konstrukcji 
w dużej części wykorzysty-
wanej przez mieszkańców 
ościennych gmin. Wspo-
mnianą przeprawą do pracy 
w mieście czy stacji PKP do-
jeżdżają mieszkańcy gminy 
Sochaczew, Młodzieszyn, 
Rybno i Iłów płacący podat-
ki na rzecz swoich gmin, a 
nie miasta. Dla nikogo nie 
jest tajemnicą, że dużą część 
ruchu generują właśnie nasi 
sąsiedzi wybierający naj-
krótszą drogę do centrum. 

Chcę też podkreślić, że 
remont mostu nie ozna-
cza odcięcia zachodnich 
dzielnic od centrum mia-
sta. Kierowcy mają cały czas 
do dyspozycji przeprawę w 
Chodakowie (wkrótce za-
kończą się prace na skrzy-
żowaniu Wyszogrodzkiej i 
Mostowej), a także most na 
obwodnicy. Dla porówna-
nia, trzy razy większy Płock 
ma tylko dwa mosty, który-
mi musi skomunikować gę-
sto zabudowane dzielnice 
po dwóch stronach Wisły.  

W ostatnich latach w 
centrum miasta przeprowa-
dzono remonty głównych 
ulic, przy których znajdu-
ją się dziesiątki sklepów, za-
kładów usługowych, � rm, 
szkół.  Przy ul. Traugutta 
znajduje się hotel Chopin i 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna, przy Warszaw-
skiej siedziba policji i jedy-
ny wyjazd z komendy, przy 
ulicy Staszica funkcjonuje 
m.in. Gimnazjum nr 2, � -

lia Przedszkola nr 3, Przed-
szkole Niepubliczne Diece-
zji Łowickiej, Przedszkola 
Świat Malucha  i Akademia 
Smyka oraz licząca ponad 
800 uczniów Szkoła Pod-
stawowa nr 4. Przy Staszica  
ma swą siedzibę także Pań-
stwowa Straż Pożarna, któ-
ra  do interwencji wyjeżdża 
niekiedy kilka razy dzien-
nie. Co więcej, mieszkańcy 
ul. Staszica nie mieli zapew-
nionego dojścia i dojazdu do 
posesji przez kilka tygodni. 
Szeroki zakres prac objął 
również cały plac Obrońców 
Sochaczewa i ulice przyle-
głe, gdzie działa wiele skle-
pów, szkoły językowe, nota-
riusz, bank, główna poczta. 
Wszystkie wymienione re-
monty, przy wyrozumiało-
ści mieszkańców Sochacze-
wa, właścicieli posesji i � rm, 
udało się sprawnie przepro-
wadzić i w krótkim czasie 
znacząco poprawić estetykę 
centrum miasta. 

Jestem przekonany, że 
kierowcy i piesi zrozumieją, 
że po 4-5 miesiącach prac, 
najważniejszy most w mie-
ście zyska nową nawierzch-
nię, pojawi się tam ścież-
ka rowerowa, oświetlenie 
na całej długości, wyższe i 
przez to bezpieczniejsze ba-
rierki, nowe chodniki po 
obydwu stronach. Co wię-
cej, prace wykonane zosta-
ną z 50% dotacją rządową. 
Miasto, pokrywając połowę 
kosztów, zaoszczędzi prawie 
2 mln zł. 

Biorąc pod uwagę 
wszystkie przytoczone wy-
żej uwarunkowania, budo-
wa przeprawy w przywo-
łanej przez autorów petycji 
lokalizacji, tj. maksymalnie 
1 km od remontowanego 
mostu, byłaby ze względów 
czasowych i technicznych 
niemożliwa do zrealizowa-
nia w terminie wskazanym 
w petycji. 

W związku z art. 18 pkt 
2. ppkt 4 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, wskazują-
cym iż do wyłącznej właści-
wości rady gminy (miasta) 
należy uchwalanie budże-
tu jednostki samorządu te-
rytorialnego, a realizacja 
podniesionej w petycji proś-
by wymagałaby poważnych 
zmian w budżecie, przeka-
zuję Państwa petycję prze-
wodniczącemu Rady Miej-
skiej w Sochaczewie w celu 
rozpatrzenia przez Radę 
Miasta.

Skierowanie ruchu z 
Rozlazłowa i Karwowa 
w ulicę Toruńską nicze-
go nie rozwiązuje, gdyż 
w czasie porannego 
szczytu (7.30-8.15) na 
ulicy Staszica wystę-
puje bardzo duże natę-
żenie ruchu. Co więcej, 
skierowanie w nią stru-
mienia samochodów 
z ul. Toruńskiej tylko 
spotęgowałoby utrud-
nienia w ruchu.

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

W stre� e płatnego parkowania 
znajduje się 158 miejsc dla samo-
chodów. Parkujący pobierają pra-
wie 50 tysięcy biletów miesięcz-
nie, przy czym bilety bezpłatne 
stanowią 84 procent wszystkich 
wydanych przez parkomaty.

- Oznacza to, że udało nam 
się uzyskać podstawowe zało-
żenie stworzenia strefy płat-
nego parkowania, która ma 
uwolnić miejsca w centrum, 
ale jednocześnie nie uderzyć 
kierowców po kieszeniach – 
mówi burmistrz Piotr Osiecki. 
- Przed ustanowieniem stre-
fy w centrum miasta nie było 
gdzie zaparkować. Samocho-
dy zostawiane były tu rano 
na cały dzień, na zasadzie kto 
pierwszy, ten lepszy. Narzeka-
li właściciele sklepów, którym 
ograniczało to utargi, ale tak-
że osoby, które chciały szyb-
ko załatwić sprawy urzędowe 
i nie miały gdzie zostawić sa-
mochodu. Obecnie ten pro-
blem nie istnieje. Przeszło 80 
procent parkujących korzysta 
ze strefy maksymalnie przez 
pół godziny. Z wyliczeń ZKM 
wynika, że dziennie z jednego 
miejsca parkingowego korzy-

sta nawet 11 kierowców, a pro-
blem parkowania został roz-
wiązany – dodaje burmistrz.

Parkowanie w socha-
czewskiej stre� e nie jest wca-
le drogie – za godzinny postój 
kierowca zapłaci złotówkę. 
Kolejne godziny są co praw-
da droższe, ale wynika to z 
potrzeby wymuszenia rota-
cji. Dodatkowo od 2 maja tego 
roku kierowcy posiadający 
Sochaczewską Kartę Miesz-
kańca mają możliwość sko-
rzystania ze zwiększenia no-
minalnego czasu parkowania 
o 15 procent.

- Procedura jest w peł-
ni zautomatyzowana – mówi 
Krzysztof Sieczkowski, dyrektor 
sochaczewskiego ZKM. - Kie-

rowca wsuwa kartę do czytnika 
znajdującego się w parkomacie 
i wrzuca monety. Czas parko-
wania jest automatycznie doli-
czany. Trzeba tylko pamiętać, 
że przy pierwszym użyciu karty 
parkomat będzie potrzebował 
około 2 minut na dodanie do 
systemu nowego użytkownika i 
stosownej zniżki. Przy każdym 
kolejnym użyciu procedura 
przebiega już bardzo sprawnie.

Warto też dodać, że wydłu-
żony czas parkowania nie obo-
wiązuje przy półgodzinnym 
postoju bezpłatnym.

Po dziewięciu miesiącach 
istnienia strefy zadowoleni są 
przede wszystkim sami kie-
rowcy. Potwierdzają to opinie 
mieszkańców.

- Podjeżdżam tu kilka 
razy w miesiącu tylko po to, 
żeby załatwić sprawy w ban-
ku – opowiada pan Szczepan. 
- Wcześniej musiałem cza-
sem zaparkować na Żerom-
skiego i przespacerować się 
spory kawałek, bo na Wąskiej 
nie było gdzie stanąć. Teraz 
nie zdarzyło się jeszcze, że-
bym nie znalazł miejsca par-
kingowego.

Z kolei właściciele szkół 
jazdy są zadowoleni, że mają 
gdzie ćwiczyć z kursanta-
mi parkowanie. Okoliczni 
mieszkańcy zaopatrzyli się 
w abonament typu M, który 
sprawia, że parkowanie nie 
obciąża ich domowego bu-
dżetu.

Dziewięć miesięcy strefy
Pierwszą strefę płatnego parkowania w Sochaczewie uruchomiono 17 sierpnia minionego roku. Objęła 
ona swoim zasięgiem plac Obrońców Sochaczewa i przylegające do niego ulice. Za obsługę strefy i 
rozmieszczonych w niej parkomatów od początku odpowiedzialny jest Zakład Komunikacji Miejskiej.

Choć przestrzeń miejska So-
chaczewa zmienia się z roku 
na rok, nadal pozostało jesz-
cze wiele do zrobienia. Kolej-
nym projektem władz miasta 
jest uporządkowanie parków. 
Działania prowadzone są w 
ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji.

Ratusz wyłonił już � rmę, któ-
ra opracuje projekt budowla-
no-wykonawczy restauracji 
parku przy ul. Chopina. Pla-
nowana jest tam renowacja te-
renów zielonych i chodników, 
przebudowa oświetlenia, bu-
dowa małej architektury oraz 
stworzenie centralnego skwe-
ru z fontanną. Wzdłuż ulicy 
Chopina, zarządzanej przez 
MZDW, wymieniony zostanie 
chodnik. W ulicy Hotelowej 
będzie nie tylko nowy chod-

nik, ale też oświetlenie i ścieżka 
rowerowa łącząca się z już ist-
niejącą w Pasażu Duplickiego.

Przebudowa chodakow-
skiego parku jest jednym z ele-
mentów znacznie szerszego 
projektu przebudowy trzech 
parków w mieście. Jeśli radni 
wyrażą zgodę, na najbliższej se-
sji przekazane zostaną pienią-
dze na sporządzenie projek-
tu rewitalizacji parków przy ul. 
Traugutta oraz parku Garbo-
lewskiego przy szkole muzycz-
nej. Na każdy z nich władze 
chciałyby przeznaczyć 50 tys. zł.

- Przygotowanie doku-
mentacji poprzedzone będzie 
na pewno badaniami arche-
ologicznymi i dendrologicz-
nymi. Musimy wystąpić o 
wydanie warunków konserwa-
torskich. Określone zostanie w 
nich szczegółowo, jakie działa-

nia mają poprzedzać powsta-
nie projektu - powiedziała nam 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji i Modernizacji UM Urszu-
la Cielniak.

Na razie nie można mówić 
jeszcze o precyzyjnych wytycz-
nych dla projektantów. Wiado-
mo na pewno, że, zwłaszcza 
w przypadku parku przy ul. 
Traugutta, władze chcą „przy-
wrócić go” mieszkańcom.

- Dobrym przykładem 
przestrzeni miejskiej, któ-
ra o 180 stopni zmieniła swo-
je oblicze, jest park przy pla-
cu Obrońców Sochaczewa. 
Uległ kompletniej metamorfo-
zie. Z brudnego skweru zamie-
nił się w miejsce, gdzie przycho-
dzą odpocząć matki z małymi 
dziećmi – mówi Urszula Ciel-
niak. - Na razie park przy ul. 
Traugutta nie zachęca do tego, 

by spędzić w nim czas. Jest za-
nieczyszczony, roślinność jest 
chaotyczna i tak naprawdę, 
większość osób próbuje po pro-
stu przejść przez niego, jak naj-
szybciej się da.

Nowe alejki, uporząd-
kowanie drzew i nasadzeń, 
wymiana tzw. małej archi-
tektury (ławki, kosze itp.), 
oświetlenie, a w przypadku 
parku Garbolewskiego stwo-
rzenie zejścia nad wodę – to 
główne kierunki działań. 
Odpowiednia uchwała tra�  
na sesję 24 maja. Po zabezpie-
czeniu środków, pracownicy 
Urzędu Miasta niezwłocznie 
przystąpią do sporządzenie 
specy� kacji istotnych wa-
runków zamówienia, a wtedy 
przetarg może zostać ogło-
szony już w czerwcu.

Agnieszka Poryszewska

Dwa kolejne parki zmienią oblicze
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Sochaczewskie Motoser-
ce 2016 już za nami. Ósma 
edycja tej imprezy corocznie 
organizowanej przez kluby 
motocyklowe zrzeszone w 
Kongresie Polskich Klubów 
Motocyklowych, odbyła się 
8 maja, na terenie Stacji So-
chaczew, (dawne Muzeum 
Kolejki Wąskotorowej) i te-
renach przyległych.

Głównym celem była zbiór-
ka krwi za pomocą specjali-
stycznego autokaru do pobo-
ru krwi. Chętnych dawców 
było bardzo wielu, ale ze 
względów technicznych uda-
ło się zebrać ten cenny dar ży-
cia tylko od 50 osób, co dało 
23 l krwi przeznaczonej dla 
ratowania ludzkiego życia.

Podczas akcji zbierano 
także fundusze na rehabili-
tację Michała i Radka, któ-
re tra� ały do puszek wolon-

tariuszy oraz pochodziły z 
licytacji i sprzedaży przed-
miotów darowanych na ten 
cel.

Na terenach wokół sce-
ny można było korzystać z 
wielu, cieszących szczegól-
nie dzieci, stoisk handlo-
wych z zabawkami i umila-
jącymi czas pysznościami. 
Dzieci mogły bawić się na 
placach zabaw i korzystać 
z: strzelnic, symulatorów 
itp. Serwowane były posił-
ki z grilla i wojskowa gro-
chówka. Przed sceną odby-
wały się pokazy sportowe i 
artystyczne. Na scenie Mi-
chał Milowicz wykonywał 
utwory z repertuaru Elvi-
sa Presleya, zagrały dla nas 
zespoły HLA, Tajm i Smun-
ky oraz odbyły się poka-
zy Lombelico del Mondo. 
Wśród tłumów spacerowała 
Miss Polski Ewia Mielnic-

ka, z którą można było zro-
bić sobie zdjęcie lub przy-
mierzyć szarfę. Odbył się 
szczególnie widowiskowy 
Sochaczewski Bieg Wąskim 
Torem. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się prze-
jażdżki quadami i kolejką 
wąskotorową. Można było 
także porozmawiać z moto-
cyklistami i przyjrzeć się ich 
maszynom. Za pomocą piły 
spalinowej wykonano rzeź-
bę o ponad dwumetrowej 
wysokości.

Wszystko to zorgani-
zowano w czynie społecz-

nym osób zaangażowanych, 
dzięki przychylności władz 
miasta oraz hojności spon-
sorów.

Klub Motocyklowy Bo-
ruta MC składa podzięko-
wania wszystkim, którzy się 
zaangażowali w organizację 
i przygotowania tego dnia, 
za ich energię, trud i wy-
konaną pracę. Wszystkim 
sponsorom i partnerom 
dziękujemy za przekazane 
środki, które umożliwiły za-
pewnienie atrakcji uczest-
nikom Motoserca.  Nie spo-
sób wymienić wszystkich, 
którzy oddali sprawie ka-
wałek swojego serca!

Dziękujemy szczegól-
nie mieszkańcom miasta i 
tym, którzy nas odwiedzili, 
złożyli datki i oddali krew – 
dzięki Wam organizacja tej 
imprezy ma sens!

Organizatorzy

Z okazji Dnia Matki socha-
czewski ratusz zafunduje 
100 paniom darmowe bada-
nia mammogra� czne. Z ba-
dań może skorzystać każda 
sochaczewianka w wieku 
poniżej 50 i po 69 roku życia.

Mammobus przyjedzie do 
Sochaczewa 27 maja. Spe-
cjalistyczny autobus stanie 
jak zawsze na pl. Kościusz-
ki. Zapisy prowadzone będą 
telefonicznie 24 i 25 maja, w 
godz. 8.00-16.00. Należy za-
dzwonić do Urzędu Miasta 

(46 862-22-35) i wybrać we-
wnętrzny numer 440. 

Do tej pory mammogra-
� ą objęte były głównie panie w 
wieku 50-69 lat, korzystające 
z programu pro� laktycznego 
NFZ. W piątek lekarze zajmą 
się zdrowiem pań spoza pro-
gramu.

To już druga tego rodza-
ju akcja w 2016 roku. Poprzed-
nia odbyła się w marcu, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ko-
biet. Zarówno wtedy, jak i te-
raz, za wszystkie badania zapła-
ci ratusz. 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję dr Krzysztofowi Rzewuskiemu
oraz całemu zespołowi lekarzy oddziału 
ortopedii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 
za fachową i skuteczną pomoc w powrocie do zdrowia 
po ciężkim wypadku

wdzięczna pacjentka 
Jadwiga Firek

Badania mają na celu do-
kładną ocenę stanu narzą-
dów wewnętrznych oraz 
wykrycie ewentualnych od-
stępstw od normy. Są reali-
zowane według standardów 
medycznych określonych 
dla grupy wiekowej 0 do 
6 lat  przez Polskie Towa-
rzystwo Ultrasonogra� cz-
ne i wykonywane przez 
doświadczony zespół me-
dyków.

– Warto przyjść i oddać 
dziecko na kwadrans w ręce 
fachowców, nawet gdy nie ob-
serwujemy żadnych niepoko-
jących objawów. Z 373 malu-
chów zbadanych w ubiegłym 

roku, u 21 lekarze odkry-
li zmiany lub odstępstwa od 
normy, co absolutnie nie musi 
oznaczać rozwoju poważnej 
choroby, ale jest sygnałem dla 
rodziców, że warto wykonać 
specjalistyczne badania. Naj-
częściej spotykanymi niepo-
kojącymi objawami były po-
większone węzły chłonne, 
zmiany w tarczycy, nerkach 
lub śledzionie - mówi Joan-
na Kamińska naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej i 
Ochrony Zdrowia UM.

Z bezpłatnego USG skorzy-
stają wszyscy zainteresowani 
rodzice mieszkający na terenie 
Sochaczewa, pod warunkiem, 

że wcześniej zapiszą swoje 
dziecko. Lekarze zastrzegają, że 
udział w badaniu bez rejestra-
cji nie będzie możliwy, a kolej-
na okazja, dopiero za rok. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.

Ambulans Fundacji to 
unikatowa, mobilna stacja 
medyczna, składająca się z 
poczekalni – rejestracji oraz 
dwóch gabinetów lekarskich, 
wyposażonych w nowocze-
sny sprzęt ultrasonogra� cz-
ny. Wzorem poprzedniego 
roku, by przyspieszyć pra-
cę, na jego pokładzie w reje-
stracji pomagać będą człon-
kowie Klubu Wolontariusza 
działającego przy MOPS.

Przypomnijmy, że gdy 
po raz pierwszy, w 2011 
roku, ambulans przyjechał 
do naszego miasta, z pro� -
laktycznych badań skorzy-
stało 155 dzieci, rok później 
następnych 136 pacjentów, 
w 2013 kolejnych 158, w 
2014 roku 131, a w minio-
nym, gdy gabinet na kołach 
pracował dwa dni – aż 373.

Badania, podobnie jak w 
latach poprzednich, wyko-
nywane będą bezpłatnie, a 
koszty z tym związane po-
kryje urząd miejski z fun-
duszy przeznaczonych na 
pro� laktykę prozdrowotną.

Po raz szósty do Sochaczewa przyjedzie specjalnie wyposażony ambulans Fundacji Ronalda Mc’Donalda, 
w którym za darmo - dzieciom z Sochaczewa w wieku od 9 miesięcy do 6 lat - wykonywane będą 
badania USG. Lekarze radiolodzy przyjmą ok. 150 dzieci. Zapisy na badania ruszają 7 czerwca.

Aby skorzystać z wiedzy i porad doświadczonych radiologów należy zapisać dziecko, dzwoniąc pod numer urzędu miejskiego: 
tel. 46 862-22-35 wew. 440, w godzinach 8.00-16.00. Zapisy będą prowadzone 7 i 8 czerwca, a decyduje kolejność zgłoszeń. 

Należy podać proponowaną godzinę badania, imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka, imię i nazwisko rodzica wraz z numerem telefonu 
do kontaktu. Ambulans będzie czekał na małych pacjentów na placu Kościuszki 10 i 11 czerwca, od 10.00 do 18.00.

Wielkie dzięki za tegoroczne Motoserce

Darmowe badania dla 
pań spoza programu NFZ

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy zabiega o nowy samochód 
do przewozu swoich uczestni-
ków. Stare auto, zakupione w 
2007 r., coraz częściej stoi w 
warsztacie naprawczym. Jest 
szansa na zakup nowego mi-
krobusa ze środków miejskich, 
z dużą dopłatą PFRON.

Dziewięcioletni samochód na 
nikim w Polsce nie robi wraże-
nia, ale jeśli przez dziewięć lat, 
codziennie, pokonuje on śred-
nio 200 km,  to można powie-
dzieć, że auto w pełni zasłużyło 
na emeryturę. Podopiecznymi 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy są osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie i ru-
chowo z terenu niemal całego 
powiatu. Każdego dnia 9-oso-
bowy samochód robi dwa kur-
sy zabierając uczestników z ich 
domów w  gminie Sochaczew, 
Brochów, Młodzieszyn, Rybno 
oraz z terenu miasta.

- Mikrobus coraz częściej 
się psuje. Naprawy są kosz-
towne i, biorąc pod uwagę na-
sze potrzeby, trwają zbyt dłu-
go. Jeżeli auto tra� a na tydzień 
do warsztatu, to przez ten czas 
nie dowozimy do placówki na-
szych podopiecznych. Oznacza 
to, że 16-17 osób przez tydzień 
nie uczestniczy w zajęciach, bo 
nie mają czym dojechać - mówi 
nam dyrektor ŚDS Joanna Ma-

jewska. - Jest to trudna sytuacja 
zarówno dla nas, bo nie reali-
zujemy programu, ale przede 
wszystkim dla rodzin, które 
muszą zapewnić opiekę swoim 
bliskim na czas kiedy powinni 
oni być u nas na Zamkowej.

Nawet jednodniowe awarie 
pojazdu burzą plany placówki i 
rodzin, dlatego dyrektor Majew-
ska zabiega o nowe auto. ŚDS speł-
nia wszystkie wymogi formalne, 
aby starać się o do� nansowanie 
na zakup mikrobusa ze środków  
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 
Nie może jednak zrobić tego sa-
modzielnie, ale za pośrednictwem 
Starostwa Powiatowego w Socha-
czewie, które już złożyło stosowny 
wniosek. Do� nansowanie może 
wynieść do 55 proc. wartości po-
jazdu, ale nie więcej niż 80 tysię-
cy zł. Decyzja w tej sprawie ma za-
paść do końca maja. 

Przygotowując się do niej ra-
tusz musi zabezpieczyć w swoim 
budżecie wkład własny, czyli 45 
tys. zł. I o taką kwotę burmistrz 
poprosi radnych na najbliż-
szej sesji. Jeśli ci wyrażą zgodę, a 
PFRON przyzna dotację, miasto 
ogłosi przetarg według specy� -
kacji określonej przez ŚDS. 

Joanna Majewska przewi-
duje, że jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, nowy sa-
mochód powinien dotrzeć na 
Zamkową po wakacjach. (sos)

Nowy samochód dla ŚDS
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ZA BARIERĄ PRAWA

Po 100 tys. złotych z miej-
skiego budżetu otrzymają 
dwie służby czuwające nad 
bezpieczeństwem socha-
czewian – policja i zawodo-
wa straż pożarna. Decyzja 
zapadnie na sesji, 24 maja. 

Od lat miasto wspiera po-
licję, wydzielając z budże-
tu pieniądze na nocne pa-
trole, zakup samochodów, 
komputerów czy innego 
wyposażenia ułatwiającego 
pracę policjantom. Tym ra-
zem burmistrz zapropono-
wał, aby 42,5 tys. przezna-
czyć na dodatkowe patrole 
pełnione przez funkcjona-
riuszy w miejscach zagro-
żonych, wskazywanych 
choćby w czasie jesiennej 
tury spotkań Piotra Osiec-

kiego z mieszkańcami. W 
każdej z dzielnic problemy 
są inne. Raz jest to to cało-
dobowy sklep z alkoholem, 
w innej części miasta na-
leży baczniej przyjrzeć się 
klatkom schodowym i ław-
kom, na których młodzież 
urządza nocne libacje. To 
nie wszystko. W 2015 roku 
miasto dołożyło się do za-
kupu patrolowej Skody Yeti, 
a w tym chce, kosztem 52,5 
tys. zł, pomóc w zakupie 
oznakowanego samocho-
du kombi van. 24 maja rad-
ni zdecydują także, czy KPP 
otrzyma 5 tys. zł na nagro-
dy za osiągnięcia w służbie.

Przypomnijmy, że w mi-
nionym roku z miejskiego 
budżetu wydano 80 tys. zł 
na dodatkowe patrole i za-

kup komputerów dla KPP 
(cztery laptopy wraz z opro-
gramowaniem i kilka dru-
karek), 42 tys. zł na zakup 
służbowej Skody (od listo-
pada patroluje ulice) a także 
5 tys. zł na nagrody za wzo-
rową służbę. 

Samorząd nie zapomniał 
o strażakach, którzy w 2015 
otrzymali od miasta 65 tys. 
na konserwację sprzętu ga-
śniczego, naprawy pojazdów 
bojowych, zakup umundu-
rowania, wyposażenia spe-
cjalnego i indywidualnego 
naszych ratowników. Z kolei 
w tym roku dostaną 100 tys. 
zł na zakup samochodu roz-
poznawczo-ratowniczego. 
W ten sposób ratownicy po-
dzielą między siebie 200 tys. 
samorządowego wsparcia.

Kwiecień upłynął operato-
rom miejskiego monitoringu 
dość spokojnie. Nie odnoto-
wano poważnych zdarzeń, a 
większość interwencji do-
tyczyła porządku – osób le-
żących na ławkach, pijących 
alkohol w miejscach publicz-
nych, próbujących zniszczyć 
znaki drogowe czy zieleń na 
placu Kościuszki. 

Najbardziej widoczna 
była jednak nieuwaga kie-
rowców, którzy na socha-
czewskich drogach dopro-
wadzili do kilku kolizji. W 
kwietniu pogoda pozwa-
la już mocnej wcisnąć pedał 
gazu i kierowcy jeżdżą mniej 
uważnie. Zdjęcia z kamer 
monitoringu potwierdzają 
dane z policyjnych statystyk, 

że przy słabej widoczności, 
gdy pada deszcz lub śnieg, 
do stłuczek i poważnych wy-
padków dochodzi rzadziej. 
Na więcej, szybciej, bar-
dziej brawurowo pozwala-
my sobie przy pięknej pogo-
dzie, ale jak widać, tracimy 
czujność, zawodzi wyobraź-
nia i do stłuczki można do-
prowadzić np. w najbardziej 
pechowym miejscu – przed 
bramą wjazdową do komen-
dy policji. 

Maj także rozpoczął się 
od serii kolizji. Jak poinfor-
mowała KPP, podczas dłu-
giego weekendu na drogach 
powiatu sochaczewskiego 
doszło do 7 stłuczek, zatrzy-
mano też jedną osobę, która 
kierowała pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości.

We wtorek 17 maja Komenda 
Powiatowa Policji w Sochacze-
wie rozesłała informację o za-
ginionej 16-letniej Agnieszce z 
Sochaczewa. Dziewczyna, któ-
ra nie dawała znaku życia od 
2 maja 2016, odnalazła się już 
następnego dnia po wszczęciu 
poszukiwań, czyli 18 maja.

Informacja o zaginionej nastolat-
ce spotkała się z żywą reakcją in-
ternautów. Tylko za pośrednic-
twem naszej strony na facebooku, 
wiadomość została ponownie 
udostępniona 400 razy i dotarła 
do przeszło 20 tysięcy osób. 

Już następnego dnia otrzy-
maliśmy z policji prośbę o usu-
nięcie wizerunku Agnieszki z 
naszych stron, gdyż dziewczyn-
ka odnalazła się cała i zdro-
wa na terenie powiatu radom-
skiego. Jak powiedziała nam 
Agnieszka Dzik, o� cer praso-

wy KPP w Sochaczewie, policja 
odnalazła zaginioną na podsta-
wie szybko poczynionych, wła-
snych ustaleń. 

Internauci zastanawiali się 
też, dlaczego policja rozsyła po-
dobiznę szesnastolatki dopiero 
w dwa tygodnie po jej zaginię-
ciu. W oczy rzucał się też fakt, 
że dziewczyna była aktywna na 
portalu społecznościowym kil-
ka dni przed jej odnalezieniem. 
Nic nie wskazywało, że dzie-
je się z nią coś złego. Jak udało 
nam się ustalić, policja zadzia-
łała bezzwłocznie. Po prostu 
wcześniej rodzina nie zgłosi-
ła faktu zaginięcia. Niestey nie 
udało nam się ustalić, dlacze-
go bliscy  zaginionej udali się 
na komisariat po kilkunastu 
dniach. Jak usłuszeliśmy, spra-
wa ma delikatny charakter i 
policja nie chce nagłaśniać jej 
szczegółów. (s)

Zaginiona odnaleziona

Kwiecień pod znakiem stłuczek

Miasto kupi samochody List do 
czytelniczki
Tym razem to nie list do re-
dakcji, a w drugą stronę. 
Zwracam się z prośbą do au-
torki dramatycznego listu 
przesłanego kilka dni temu 
do redakcji na moje nazwi-
sko. Treści w nim zawarte są 
tak wstrząsające, że nie spo-
sób pominąć ich milczeniem.

Bardzo Pani dziękuję 
za odwagę w spisaniu trau-
matycznych przeżyć z dzie-
ciństwa. Jak wspomniałam, 
są one tak dramatyczne, że 
przed publikacją chciałabym 
uściślić pewne informacje. 
Zapewniam Pani pełną ano-
nimowość i bardzo proszę o 
jakikolwiek kontakt. Sama 
może Pani wybrać jego formę. 

Serdecznie pozdrawiam i li-
czę na wiadomość z Pani strony.
Jolanta Śmielak-Sosnowska

 LISTY DO REDAKCJI

W połowie listopada 2014 roku, tuż przed wyborami samorządowymi, Sochaczew obiegła informacja, 
że jeden z kandydatów na burmistrza miasta, Przemysław Gaik, usłyszał zarzuty prokuratorskie. 
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w styczniu 2015 roku, a proces rozpoczął się w marcu. 
Mimo że trwa już ponad rok, oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień przed sądem.

Wyjaśnienia na koniec

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

Prokuratura zdecydowała się 
postawić Przemysławowi Ga-
ikowi następujące zarzuty: ła-
pownictwa biernego, o któ-
rym mówi art. 228, p. 1 KK 
– „Karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10 pod-
lega także ten, kto, w związ-
ku z pełnieniem funkcji 
publicznej, uzależnia wyko-
nanie czynności służbowej od 
otrzymania korzyści majątko-
wej lub osobistej albo jej obiet-
nicy lub takiej korzyści żąda”. 
Zarzut nadużycia władzy z 
art. 231, p. 1 KK – przekrocze-
nie uprawnień przy działaniu 
na szkodę interesu publicz-
nego lub prywatnego, a także 
w powiązaniu do tego zarzu-
tu, zarzut z art. 191, p. 1 KK – 
stosowanie groźby karalnej w 
celu wpływania na decyzję.

Wyrok w tej sprawie może 
zapaść pod koniec czerw-
ca tego roku. Sąd zbadał do 
tej pory większość okolicz-
ności. Przesłuchał świad-
ków zarówno na okolicz-
ność łapownictwa biernego, 
jak i przekroczenia upraw-
nień. Na ostatnim posiedze-

niu przychylił się do wnio-
sku dowodowego obrony i 
zobowiązał szpital oraz jed-
ną z � rm ubezpieczeniowych 
do przekazania dokumenta-
cji dotyczącej organizowa-
nych w Szpitalu Powiatowym 
szkoleń dla lekarzy. Cho-
dzi o ustalenie, czy działania 
oskarżonego doprowadziły 
do podpisania przez szpital 
mniej korzystnej oferty, czy 
też było odwrotnie. 

Również na tę okoliczność 
sąd przesłuchał byłą pracow-

nicę szpitala, która zeznała, 
że wie tylko o jednym takim 
szkoleniu, wyjaśniając jedno-
cześnie, że to dlatego, iż uczest-
niczyła w jego przygotowaniu i 
to jeszcze za czasów poprzed-
niego dyrektora szpitala.

Mimo że proces ma się ku 
końcowi, Przemysław Gaik 
nadal nie składa wyjaśnień. 
Oskarżony, na samym po-
czątku postępowania przed 
sądem, zaznaczył zresztą, że 
chciałby swoje wyjaśnienia 
złożyć na sam koniec. 

Mimo to przewodniczący 
składu sędziowskiego, sędzia 
Roman Ochocki, na majowej 
rozprawie pouczył oskarżone-
go, że jego wyjaśnienia nie są 
obowiązkowe, a w przypadku 
gdyby zdecydował się nadal ich 
nie składać, sąd może "przestać 
się na nie oglądać" i zakończyć 
sprawę mimo ich braku.

Wizerunek oraz dane 
oskarżonego opubliko-
wane na jego wyraźne 
życzenie.
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WOKÓŁ KULTURY

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Okazją do zorganizowania kon-
ferencji były obchody Tygodnia 
Bibliotek. Na początek zaprezen-
towali się laureaci innego kon-
kursu organizowanego przez bi-
bliotekę, a zatytułowanego „Tę 
książkę warto przeczytać”. Przy-
pomnieli swoje ulubione lektury, 
zachęcając do ich przeczytania.

Od początku jednak oczy ze-
branych zwrócone były na wy-
dawnictwa własnoręcznie wy-
konane przez uczestników 
konkursu „Wydajemy własną 
książkę”. To już 12 edycja tego po-
pularnego konkursu, którego te-
matem w tym roku były „Zaba-
wy na moim podwórku wczoraj 
i dziś”. Autorzy książek zabrali 
nas w sentymentalną podróż po 
dawnym podwórku, na którym 
bawili się ich dziadkowie i ro-
dzice. Przypomnieli gry w cym-
bergaja, kapsle, w gumę, w kla-
sy, podchody, dwa ognie. Były 
też dawno zapomniane zabawy 
„Stary niedźwiedź mocno śpi”, 
„Mam chusteczkę ha� owaną”, 
„Budujemy mosty” czy „Ciuciu-
babka”.

Niestety gorzej wygląda ka-
talog obecnych podwórkowych 
zabaw. Teraz najczęściej jest to 
gra w piłkę lub korzystanie z pla-
cu zabaw, bo tak naprawdę bra-
kuje podwórek takich jak daw-
niej, a rodzice chętniej zabierają 

swoje pociechy do parków roz-
rywki lub na basen. Sami auto-
rzy przyznawali, że wśród ich ró-
wieśników dominują obecnie gry 
komputerowe, facebook czy sky-
pe. Trudno jednak nazwać je po-
dwórkowymi. 

Dobrze więc, że biblioteka 
przypomniała to, na czym wy-
chowały się poprzednie pokole-
nia. Może te nowe zechcą wrócić 
do gier i zabaw swoich rodziców. 
Nic więc dziwnego, że dyrektor 
biblioteki Elżbieta Szczypińska 

z zadowoleniem opowiadała o 
pracach jury i o jednomyślności 
przy ustalaniu werdyktu. Warto 
w tym miejscu dodać, że honoro-
wy patronat nad konkursem ob-
jął burmistrz Sochaczewa, a pa-
tronat medialny, co poczytujemy 
sobie za zaszczyt, nasza redakcja.

Ostatnim elementem konfe-
rencji było spotkanie autorskie z 
Wandą Dragan, która pełni wiele 
funkcji zawodowych i społecznych. 
Jest nauczycielem-wychowawcą w 
Domu Dziecka w Giżycach, rad-
ną powiatową, członkinią lokal-
nych stowarzyszeń oraz autorką 
kilku wydawnictw o historii i kul-
turze ziemi iłowskiej. Opowiadała 
zebranym o swoim życiu prywat-
nym, pracy zawodowej i twórczych 
poszukiwaniach materiałów do 
swoich książek, wśród których wy-
mienić należy: „Świątynie i kaplicz-
ki ziemi iłowskiej”, „Wielokulturo-
wość ziemi iłowskiej”, monogra� ę 
Szkoły Podstawowej w Iłowie, hi-
storię tajnego nauczania w gminie, 
czy  dzieje iłowskiej para� i. Najcie-
kawsze w tej pracy są zawsze roz-
mowy z mieszkańcami i przywra-
canie ich wspomnień. Legendy i 
fakty związane z miejscami, ludź-
mi żyjącymi na terenie naszej ma-
łej ojczyzny.

Zarówno wydawnictwa 
Wandy Dragan, jak i konkurso-
we książki są dostępne w Bibliote-
ce Pedagogicznej w Sochaczewie 
przy ul. Żeromskiego 39a. Gorą-
co zachęcamy do ich lektury.

O 200 tys. wzrośnie tegorocz-
ny budżet miejskiej kultury, 
przy czym większość tej kwoty 
to wkład własny do projektów, 
na które muzeum i SCK pozy-
skały z ministerstwa kultury 
ponad 420 tys. zł dotacji. 

Radni zdecydują, czy przeka-
zać Sochaczewskiemu Centrum 
Kultury 75 tys. zł na remont ma-
łej sali koncertowej z zapleczem 
(podłóg, ścian, su� tów) w siedzi-
bie przy ul. 15 Sierpnia 83. Do-
tychczasowa piwnica, pełniąca 
rolę magazynu, zmieni się w kli-
matyczną salę do kameralnych 
koncertów jazzowych, spotkań 
autorskich itp. Na przebudowę 
piwnic SCK pozyskało z Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego do� nansowanie w 
wysokości 383 tys. zł. 

- Miasto weźmie na siebie 
wkład własny do tego projektu, 
ale co równie istotne, rozpocz-
nie prace związane z ocieple-
niem i odwodnieniem piwnic, 
wymianą centralnego ogrze-
wania w całym obiekcie. Ro-
boty należy skoordynować, by 
nie okazało się, że pół roku po 
gruntowym remoncie sali ka-
meralnej trzeba w niej coś po-
prawiać, wymieniać, skuwać. 
By tego uniknąć, jednocześnie 
prowadzone będą prace w piw-
nicach i na zewnątrz dawnego 
ZDK. Wstępnie szacujemy, że 
łącznie pochłoną nawet 1,5 mln 

zł – wyjaśnia z-ca burmistrza 
Marek Fergiński.  

Inną dotację z Ministerstwa 
Kultury, w wysokości 40 tys. zł, 
zdobyło Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą. To pieniądze na kolejny etap 
modernizacji wystawy stałej 
„Pole Bitwy 1939 – 1945”, która 
w ostatnich latach przeszła po-
ważny li� ing. W 2013 roku kosz-
tem 100 tys. zł wyremontowano 
sale wystawowe na I piętrze, za-
kupiono nowoczesne oświetle-
nie, prezentery ekspozycyjne, 
urządzenia multimedialne po-
zwalające na wyświetlanie � l-
mów historycznych, ale nadal 
jest wiele do zrobienia. Na dalsze 
unowocześnianie najważniejszej 

muzealnej ekspozycji zostanie 
wydane 80 tys. zł – połowę kosz-
tów pokryje ministerialna dota-
cja, drugą część budżet miasta. 

24 maja radni zdecydują też o 
zwiększeniu budżetu Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, która otrzy-
ma 60 tys. zł od starosty socha-
czewskiego. Od lat MBP pełni 
funkcję biblioteki powiatowej, a 
wspomniane 60 tys. to pieniądze 
przekazane miastu na realizację 
zadań powiatu w całym 2016 roku. 

Ostatnia zmiana w bu-
dżecie miasta ściśle związa-
na z kulturą, to zakup nowego 
sprzętu nagłaśniającego oraz 
oświetlenia scenicznego. 25 tys. 
na ten cel otrzyma Sochaczew-
skie Centrum Kultury.

Remonty w kulturze za 1,5 mln

Laureaci konkursu „Wydajemy własną książkę”
Szkoły podstawowe – klasy 1-3
1 m. Sebastian Wosiński - SP Giżyce, 2 m. Aleksandra Wójcicka 
- SP 4 Sochaczew, 3 m. Natalia Drabińska - SP Giżyce, Agnieszka 
Piątkowska - SP Giżyce, 
Wyróżnienia: Lena Kosińska - SP Śladów, Marceli Dobrzyński – SP Śladów
Szkoły podstawowe – klasy 4-6
1 m. Agata Bylicka – SP 4 w Sochaczewie, Paweł Arkuszewski – 
SP Giżyce, 2 m. Aleksandra Wojciechowska – ZS Kozłów Biskupi, 
Dorota Pytkowska – SP w Iłowie, 3 m. Marta Górecka – SP w 
Kapturach, Izabela Widyńska – SP w Kapturach, Oliwia Kotlarz – SP 
4 w Sochaczewie
Wyróżnienia: Katarzyna Myczka – SP 4 w Sochaczewie 
Gimnazja
1. Kinga Cieślak – Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, 2. Emilia Ku-
darewko – Gimnazjum w Iłowie, 3. Maria Górecka - Gimnazjum w 
Iłowie, Maria Wojciechowska – Gimnazjum nr 1, 
Wyróżnienia: Natalia Romanowska - Gim. w Iłowie, Ivo Bołtromiuk – Gim. nr 1

Biblioteka inspiruje
I to nie jest slogan. Dowiodła tego sochaczewska Biblioteka Pedagogiczna, która 11 maja zaprosiła na 
rozstrzygniecie powiatowego konkursu „Wydajemy własną książkę”. Gościem spotkania była Wanda 
Dragan, mieszkanka i miłośniczka ziemi iłowskiej, autorka wielu wydawnictw na jej temat.

Co to by były za wakacje bez 
plenerowych seansów na 
muszli? Ratusz zaplanował 
już cztery otwarte dla wszyst-
kich i bezpłatne projekcje. 

Odbędą się one 7 i 21 lipca (od 
21:30 do północy) oraz 4 i 18 
sierpnia (od 21:00 do 24:00). 
Organizacją kina pod chmur-
ką zajmie się wyłoniony w prze-
targu wykonawca. O tym, jakie 
� lmy będą emitowane, zade-
cydują oczywiście mieszkań-
cy. Każdy będzie mógł zagło-
sować online na wytypowane 
przez siebie tytuły, a do wybo-
ry będą: Iluzja, Bilet na księ-
życ, Facet (nie)potrzebny od za-
raz, Układ zamknięty, Za jakie 
grzechy, dobry Boże?, Riwiera 
dla dwojga, Edi, Przychodzi fa-
cet do lekarza, Wyjazd integra-
cyjny, Obietnica, Imigrantka, 
Last minute, Żyć nie umierać, 
Dzień dobry kocham cię,  Blue 

Jasmine, Pokaż kotku, co masz 
w środku, Body/Ciało, U Pana 
Boga w ogródku, Carte blan-
che, Grace, Księżna Monako, 
Głupi i bardziej głupszy, Love, 
Rosie. O dokładnym sposo-
bie ich wyboru poinformujemy 
oczywiście na łamach „Ziemi”. 

To już trzecia edycja socha-
czewskiego kina letniego. Jego 
historia sięga roku 2013, kiedy 
to projekt został zgłoszony do 
przedsięwzięć w ramach pierw-
szego budżetu obywatelskiego 
w naszym mieście. Zajął on wte-
dy drugie miejsce, zdobywając 
ponad 1,6 tys. głosów. Tego, ile 
osób skorzystało z dotychczaso-
wych projekcji, nikt nie jest chy-
ba w stanie policzyć. Zaintere-
sowanie pokazami � lmowymi 
przeszło najśmielsze oczekiwa-
nia.  Kino letnie gromadziło za 
każdym razem setki mieszkań-
ców i wszystko wskazuje, że tak 
będzie i w tym roku. (ap)

Wraca kino letnie

Wszystkim uczestnikom  20. 
Konkursu Młodych Dzien-
nikarzy przypominamy, że 
Finał KMD odbędzie się we 
wtorek 7 czerwca w kramni-
cach miejskich. Serdecznie 
na nie zapraszamy.

Spotkanie rozpocznie się o 
godz. 10.00, a w programie prze-
widujemy: prezentację gazetek 
szkolnych, warsztaty dzienni-
karskie, spotkanie z dziennika-
rzem ogólnopolskich mediów 
oraz laureatami dotychczaso-
wych konkursów. Tradycyjnie 
też będą dyplomy, Kolorowe 
Ołówki, no i poczęstunek.

Na Finał 20. KMD zapra-
szamy zespoły redakcyjne wraz 
z opiekunami oraz autorów prac 
nadesłanych na konkurs „Ja i 
moja szkolna gazetka”. Prosimy 
o potwierdzenie udziału w spo-
tkaniu oraz podanie liczby osób, 
które pojawią się 7 czerwca w 
kramnicach. Na zgłoszenia cze-
kamy do 31 maja pod numerem 

tel. 46 862-23-55 lub mailowo na 
adres: ziemia.sochaczewska@
sochaczew.pl lub ziemiasocha-
czewska@gmail.com.

Każdą z redakcji prosimy o 
zabranie ze sobą kilku egzem-
plarzy wydanego przez siebie 
pisma, a to dlatego, aby uczest-
nicy mogli się nimi wymienić 
podczas spotkania. Redakcje z 
terenu powiatu informujemy, że 
kramnice miejskie znajdują się 
w centrum Sochaczewa, przy 
ul. 1 Maja 21. W tym samym 
budynku mieści się nowa oka-
zała siedziba Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Może więc jest to 
okazja, aby ją zobaczyć, do cze-
go oczywiście zachęcamy.

Redakcja

Czekamy na spotkanie 
z młodymi redaktorami
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Od kilkunastu lat Sochaczewskie 
Dni Rodziny zwykle startują w 
okolicach Dnia Matki i trwają do 
1 czerwca. Ramy obchodów są 
umowne, dlatego np. przedszko-
la zapraszają dzieci i rodziców na 
pikniki rodzinne tuż przed koń-
cem roku szkolnego. Część im-
prez, jak choćby Majówka Senio-
ra w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej, czy Turniej Spraw-
ności Ratowniczych, już się od-
była, ale przed nami jeszcze wiele 
innych. Będą rodzinne wyciecz-
ki, konkursy plastyczne poświę-
cone mamom i tatusiom, quizy 
oraz zgadywanki na temat „Co 
wiesz o swojej rodzinie”, wspólne 
czytanie bajek, rodzinne gotowa-
nie i zawody sportowe, konkursy 
na wiersz o rodzinie. 

Tegoroczny program Dni 
Rodziny w całości publikuje sa-
morządowy portal Sochaczew.pl, 
my zaś zachęcamy do zapoznania 
się z listą najważniejszych imprez 
i w imieniu organizatorów zapra-
szamy do aktywnego udziału!

Żłobek Integracyjny
 Festyn Rodzinny pod ha-
słem „RODZINA TO BEZ-
PIECZNA KRAINA” (24 
maja, godz.15.00)

Przedszkole nr 1
 uroczystości z okazji 
Święta Rodziców (24-25 
maja)
 Festyn Rodzinny na pla-
cu zabaw (3 czerwca)

Przedszkole nr 3
 pogadanki i prelekcje dla ro-
dziców z udziałem psychologa 
„Rozwój emocjonalny dziec-
ka a gotowość do przedszkola” 
oraz indywidualne konsultacje 
z psychologiem,
 Festiwal Piosenki Ro-
dzinnej
 cykl spotkań z rodzicami, 
czyli poznajemy ciekawe za-
wody (lekarz, weterynarz, 
dentysta, policjant, strażak, 
marynarz, fryzjer, kucharz, 
kierowca, drukarz itp.).
 Festyn Rodzinny

Przedszkole nr 4
 Zajęcia otwarte pod hasłem 
„Niespodzianki matematycz-

ne dla mamy i taty” oraz zajęcia 
komputerowe (lekcje kodowania) 
 przedszkolne obchody Dnia 
Dziecka, czyli warsztaty balo-
nowe, pokaz baniek mydlanych, 
zabawy z językiem angielskim
 Jubileuszowy Piknik Ro-
dzinny z okazji 60-lecia 
przedszkola (16 czerwca)

Przedszkole nr 6
 Akcja „Rodzice dla przed-
szkola - przyjazny teren” - ma-
lowanie urządzeń na placu za-
baw, sadzenie drzew itp.
 Rodzinne zawody sporto-
we (8 czerwca)
 Piknik Rodzinny dla miesz-
kańców Chodakowa, a w jego 
ramach zabawy przy muzyce, 
wspólne grillowanie, konku-
rencje sportowe (16 czerwca)

Przedszkole nr 7
 Piknik Rodzinny z wo-
dzirejem dla dzieci i rodzi-
ców całego przedszkola oraz 
rodziców i dzieci nowo-
przyjętych (8 czerwca, godz. 
14.00 - 17.00)

Szkoła 
Podstawowa nr 2
 spotkania w klasach z 
okazji Dnia Matki
 impreza integracyjno-
sportowa na terenie przy-
szkolnym (1 czerwca, 
godz.15.00)

Szkoła 
Podstawowa nr 3
 klasowe uroczystości i kon-
kursy związane z obchoda-

mi Dni Rodziny, świetlicowy 
Dzień Matki
 konkurs plastyczny 
„Drzewo genealogiczne mo-
jej rodziny”
 wystawa fotogra� czna 
„Trzy pokolenia mojej ro-
dziny”

Szkoła 
Podstawowa nr 4
 Szkolny Dzień Dziecka (1 
czerwca)
 Wielkie czytanie „Aka-
demii Pana Kleksa” na pla-
cu Kościuszki z udziałem 
rodziców i zaproszonych 
gości (24 maja)
 Pikniki rodzinne  i im-
prezy klasowe

Gimnazjum nr 1
 wystawa lektur szkol-
nych, które łączą pokolenia 
(biblioteka)
 Już odbyły się m.in.: VII 
Konkurs Powiatowy o Janie 
Pawle II „Miłosierni jak Oj-
ciec”, spotkanie w Kawia-
rence Poetyckiej, konsulta-
cje rodziców z pedagogiem 
i psychologiem na temat 
umiejętności rozmowy z na-
stolatkiem

 Gimnazjum nr 2
 Piknik integracyjny (6 
czerwca, godz. 17.30)

Zespół Szkół 
w Chodakowie
 Festyn Pro� laktyczny
 Zawody Lekkoatletyczne 
 Szkolny Dzień Dziecka.

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
 Festyn Rekreacyjny z oka-
zji Dnia Dziecka (28 maja, 
hala sportowa ul. Kusociń-
skiego)
 Konkurs fotogra� czny 
pt. „ Mama, tata, ja i sport”. 
Trwa od 1 maja do 23 czerw-
ca, a rozstrzygnięcie 25 
czerwca.
 sobotnie pikniki integra-
cyjne na terenie placu zabaw 
przy al. 600-lecia, wspól-
ny projekt MOSiR i Wesołej 
Chaty

Środowiskowy 
Dom Samopomocy
 Spotkanie integracyjne 
„Dzień dla Rodziny”  (25 
maja, godz. 11.00)

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
 Spotkanie integracyj-
ne dla rodzin z dziećmi 
„Moja Rodzinka” (2 czerw-
ca, godz.14.00)

Sochaczewskie 
Centrum Kultury 
 Turniej „Potyczki Rodzinne”, 
impreza organizowana wspól-
nie z Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku (28 maja, godz. 11.00, 
SCK ul. 15 Sierpnia 83).
 koncert Góra Błogosła-
wieństw na wzgórzu zam-
kowym (26 maja, godz. 
19.30) 
 koncert zespołu dzie-
cięcego FOLKLOREK (3 
czerwca, godz. 19.00)

Dni Rodziny 2016
Wystartowały Sochaczewskie Dni Rodziny, czyli coroczny cykl imprez integrujących pokolenia, 
zachęcających do wspólnych wypraw rowerowych za miasto, spędzania wolnego czasu z rodziną, 
a nie tabletem w ręku. Do połowy czerwca w mieście odbędzie się kilkadziesiąt pikników, 
zawodów sportowych, prelekcji, imprez dla przedszkolaków i ich rodziców.

Czy masz już plany na wa-
kacje? Jeśli nie, to możesz 
je spędzić z harcerzami. 
Jak co roku Hu� ec ZHP So-
chaczew przygotował dla 
wszystkich, także osób nie-
będących członkami ZHP, 
ciekawą ofertę spędzenia 
wolnego czasu. 

– Nie trzeba być harcerzem, 
żeby tegoroczne wakacje stały 
się niezapomnianą przygodą – 
zachęca komendant Krzysztof 
Wasilewski. – Zapraszamy har-
cerzy, ale też młodzież i dzie-
ci niezwiązane z harcerstwem 
m.in. do Murzasichla koło Za-
kopanego oraz naszej stałej 
bazy obozowej w Łąkie nad je-
ziorem Wiejskim - dodaje.

W tym roku na wszyst-
kich obozowiczów czeka wie-
le atrakcji. Organizatorzy za-
pewniają różnorodny i bogaty 
program zajęć, tworzony przez 
młodych i kreatywnych ludzi. 
Wykwali� kowana i odpowie-
dzialna kadra będzie czuwać 
nad bezpieczeństwem uczest-

ników, a co najważniejsze panie 
kucharki przygotują smaczne, 
domowe posiłki i troskliwie do-
karmią każdego niejadka.

Tradycją są już obozy pod 
namiotami organizowane każ-
dego roku nad jeziorem Wiej-
skim na terenie stanicy harcer-
skiej w Łąkie (woj. pomorskie, 
powiat bytowski). W tym roku 
zaplanowano dwa 15-dnio-
we turnusy specjalistyczne w 
dniach: 29 czerwca-13 lipca 
„ABC żeglarstwa” w cenie 750 
zł (12-18 lat) oraz 14-28 lipca 
kurs na stopień żeglarza jach-
towego - 850 zł (14-18 lat) lub 
z zakresu bezpieczeństwa nad 
wodą poszerzony m.in. o pod-
stawy żeglarstwa, kajakarstwa i 
ratownictwa - koszt 750 zł (12-
18 lat).

Do dyspozycji uczestni-
ków na miejscu są kajaki, łód-
ki, rowery, boisko sportowe. W 

programie każdego z obozów 
znajdują się wycieczki piesze i 
autokarowe, kajakowe, gry i za-
bawy, kąpiele w jeziorze, dysko-
teki, karaoke, festiwale piosen-
ki, zajęcia sportowe, ogniska, 
seanse � lmowe.

Młodsze dzieci, w wieku 
7-12 lat, harcerze zapraszają na 
kolonię zuchową do Murzasi-
chla k.  Zakopanego. Dziesię-
ciodniowy pobyt w terminie 
od 1 do 10 sierpnia kosztuje 950 
zł. W  programie przewidzia-
no zwiedzanie Zakopanego i 
okolicy (m.in. Gubałówka, rejs 
statkiem po Zalewie Czorsz-
tyńskim, zwiedzanie zamków 
w Nidzicy i Czorsztynie, Do-
lina Kościeliska, Skansen Wsi 
Orawskiej, spotkanie w Regio-
nalnej Chacie Góralskiej, ogni-
ska, dyskoteki, zajęcia sporto-
we, kąpiel w basenie). W koszt 
kolonii wliczone są przejazdy, 
zakwaterowanie i wyżywie-
nie (4 posiłki dziennie), reali-
zacja programu, ubezpieczenie, 
opieka medyczna, opieka peda-
gogiczna. Uczestnicy będą za-

kwaterowani w pensjonacie, w 
pokojach 2-5 osobowych z ła-
zienkami. Przejazd autokarem, 
który pozostaje na miejscu do 
dyspozycji grupy. Opiekuna-
mi na kolonii będą wykwali� -
kowani nauczyciele i instrukto-
rzy ZHP.

Na wszystkie formy wy-
poczynku organizowane przez 
sochaczewski hu� ec są jeszcze 
wolne miejsca. Jednak przypo-
minamy, że ich liczba jest ogra-
niczona i o zakwali� kowaniu 
się uczestnika decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Zainteresowa-
nych prosimy o pilny kontakt 
z biurem hufca, gdzie moż-
na odebrać kartę kwali� kacyj-
ną i blankiety wpłat. Istnieje 
możliwość opłaty w ratach.

Biuro Hufca ZHP znajduje 
się przy ul. Hanki Sawickiej 3B i 
jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 14.00 - 18.00.

Czas pomyśleć o wakacjach
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Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Uroczystości rozpoczęły się 
w sobotę 14 maja przed połu-
dniem. Po zbiórce przed ko-
mendą PSP, strażacy przema-
szerowali wraz ze strażacką 
orkiestrą dętą z OSP w Bełcho-
wie do kościoła św. Wawrzyń-
ca. Odprawiono tam mszę w 
intencji przedstawicieli tych 
służb. Homilię wygłosił powia-
towy kapelan strażaków ksiądz 
Zbigniew Żądło.

Po zakończeniu mszy, 
poczty sztandarowe, strażacy 
oraz zaproszeni goście przeszli 
na pl.  Kościuszki. Ratusz re-
prezentowali burmistrz Piotr 
Osiecki i przewodniczący rady 
miasta Sylwester Kaczmarek, 
starostwo powiatowe – wice-
starosta Tadeusz Głuchowski, 
przewodniczący rady powia-
tu Andrzej Kierzkowski oraz 
członkini zarządu powiatu 
Anna Ulicka.  Przybyłych po-
witał st. bryg. Piotr Piątkowski 
– komendant powiatowy PSP 
w Sochaczewie.

Kulminacyjnym momen-
tem uroczystości było wręcze-

nie odznaczeń resortowych, 
związkowych oraz awansów 
na wyższe stopnie służbowe. 
Tra� ły one do kilkudziesię-
ciu wyróżniających się funk-
cjonariuszek i funkcjonariuszy. 
Dodatkowo burmistrz Piotr 
Osiecki  wręczył szczególnie za-
angażowanym w pracę ratow-
nikom dyplomy uznania i oko-
licznościowe upominki. Tra� ły 
one do bryg. Tomasza Stasiaka,  
ogn. Wiktora Papugi, mł. ogn. 
Łukasza Domińczaka i sekc. 
Sylwestra Jaczyńskiego. Ostat-
ni z wyróżnionych otrzymał 
również list gratulacyjny pre-
zesa Oddziału Wojewódzkie-
go Związku OSP RP Antoniego 
Tarczyńskiego za zaangażowa-
nie i profesjonalizm podczas 
udzielania pierwszej pomocy 
o� arom wypadku samochodo-
wego na terenie powiatu opa-
towskiego.

Podczas obchodów roz-
strzygnięto konkurs „Strażak 
Roku Powiatu Sochaczewskie-
go”, zorganizowany wspólnie 
przez starostwo, Komendę Po-
wiatową PSP oraz Oddział Po-
wiatowy ZOSP RP w Sochacze-
wie. Wyłonienie zwycięzcy było 

formalnością. Do organizato-
rów wpłynęły dwa wnioski. 
Obydwa typowały Tomasza 
Brodowicza. W tej sytuacji po-
stanowiono odstąpić od głoso-
wania za pośrednictwem strony 
internetowej. St. ogn. Brodo-
wicz (który jest również straża-
kiem-ochotnikiem w Antonie-
wie) był również nominowany 
w naszym redakcyjnym ple-
biscycie do tytułu „Sochacze-
wianin Roku”.  Przypomnijmy, 
że w czerwcu 2015 roku, dzię-
ki jego akcji ratunkowej, uda-
ło się uratować życie mężczyź-
nie, który stracił przytomność 
w centrum miasta. Z kolei tytuł 

„Honorowego Strażaka Roku 
2016 Powiatu Sochaczewskie-
go” otrzymał wieloletni prezes 
jednostki OSP Brochów Zdzi-
sław Chrzanowski.

Podczas uroczystości od-
niesiono się również do nie-
dawnego pożaru zabudowań 
produkcyjnych w Młodzieszy-
nie. 25 kwietnia walczyło z nim 
ponad 200 strażaków z terenu 
naszego powiatu i nie tylko. Re-
lacje z miejsca zdarzenia obie-
gły wtedy ogólnopolskie me-
dia. Na ręce dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Socha-
czew oraz prezesów jednostek 
OSP powiatu sochaczewskie-

go złożono listy gratulacyj-
ne podpisane przez starostę 
Jolantę Gontę oraz  Monikę Pie-
trzyk-Połubińską, wójta gmi-
ny Młodzieszyn. Podobne po-
dziękowania za profesjonalnie 
przeprowadzoną akcję, na ręce 
przedstawiciela Mazowieckie-
go Komendanta Wojewódzkie-
go bryg. Rafała Zdziennickie-
go, komendanta powiatowego 
w Sochaczewie Piotra Piątkow-
skiego i prezesa zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP An-
drzeja Tkaczyka, złożył, obecny 
na uroczystości, właściciel za-
kładu, na którego terenie doszło 
do pożaru.

Podczas uroczystości jed-
nostce OSP Śladów przekazano 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
Renault, który dotychczas słu-
żył w KP PSP w Sochaczewie. 
Pojazd, pomimo że używany, 
na pewno mocno wesprze pracę 
tamtejszych ochotników. 

Nie mogło zabraknąć rów-
nież okolicznościowych prze-
mówień. Przewodniczący Rady 
Miasta Sylwester Kaczmarek od-
czytał list wystosowany przez 
posła Macieja Małeckiego. Z ko-
lei st. bryg. Andrzej Oklesiński 
mówił o planowanych zmianach 
prawnych w zakresie � nansowa-
nia jednostek pożarniczych.

Pod szczególną opieką św. Floriana
Jak co roku strażackie święto było podniosłe i widowiskowe. Gości nie odstraszyła nawet kiepska pogoda. Nic dziwnego: od 
lat zawód strażaka cieszy się jednym z najwyższych poziomów sympatii i zaufania społecznego.

Srebrny Medal 
za Długoletnią Służbę:
asp. sztab. Dariusz Rosa
st. ogn. Roman Tomaszewski
Złoty Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa:
asp. Grzegorz Kret
dh Urszula Adamczyk
Srebrny Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa:
mł. kpt. Kamil Duplicki
dh ogn. Marcin Kaliński
dh insp. Janusz Patury
dh Krzysztof Szymański
Brązowy Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa:
mł. kpt. Hubert Ofman

mł. asp. Grzegorz Kuras
sekc. Sylwester Jaczyński
dh Michalina Jaczyńska
dh Sebastian Kubiak
Awansowani:
mł. kpt. Michał Jakubiak 
– na stopień kapitana
mł. kpt. Rafał Krupa 
– na stopień kapitana
st. asp. Piotr Kuś 
– na stopień aspiranta sztabo-
wego
asp. Marek Dobrowolski 
– na stopień starszego aspiranta
ogn. Tomasz Brodowicz 
– na stopień starszego ogniomi-
strza

ogn. Wojciech Kozłowski 
– na stopień starszego ogniomistrza
mł. ogn. Jarosław Bogusiewicz 
– na stopień ogniomistrza
mł. ogn. Grzegorz Skwira 
– na stopień ogniomistrza
st. sekc. Łukasz Domińczak 
– na stopień młodszego 
ogniomistrza
st. sekc. Emil Durzyński 
– na stopień młodszego 
ogniomistrza
st. sekc. Jarosław Modrzejewski 
– na stopień młodszego 
ogniomistrza
sekc. Mariusz Kopczyński 
– na stopień starszego sekcyjnego

sekc. Sebastian Nalborski 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Mariusz Rosa 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Marzena Błach-Piętak 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Tomasz Deka 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Albin Górski 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Paweł Moskwa 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Dariusz Orliński 
– na stopień starszego sekcyjnego
sekc. Tadeusz Sejdak 
– na stopień starszego sekcyjnego

Odznaczeni i awansowani:

25 lat temu proboszcz bo-
ryszewskiej para� i ks. dr 
Jacek Skrobisz przyjął 
święcenia kapłańskie. Z 
tej okazji 18 maja w para� i 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy odprawiono uro-
czystą mszę świętą.

Wzięli w niej udział m.in. bur-
mistrz miasta Piotr Osiecki i 
przewodniczący Rady Miej-

skiej Sylwester Kaczmarek 
wraz z małżonkami, przed-
stawiciele wspólnot para� al-
nych oraz para� anie. Jubilat w 
homilii wspominał swoją dro-
gę do kapłaństwa i najważniej-
sze wydarzenia z minionego 
ćwierćwiecza. Przypomniał, 
że jego pierwszą para� ą, w któ-
rej pracował przez dwa lata, 
była właśnie para� a MBNP w 
Boryszewie. 

Po mszy wierni i goście 
zaproszeni zostali do dolne-
go kościoła na słodki poczę-
stunek. Była to doskonała 
okazja do złożenia życzeń. 
Burmistrz i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej wręczyli 
ks. kanonikowi pamiątko-
wy grawer z życzeniami ko-
lejnych lat owocnej posługi 
kapłańskiej. (PK)

Posługę kapłańską zaczynał w Boryszewie
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W Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej 19 maja odbył 
się tradycyjny już, dorocz-
ny Piknik Seniora. Była 
to pierwsza z imprez w tej 
placówce planowanych w 
ramach tegorocznych ob-
chodów Sochaczewskich 
Dni Rodziny.

Zebranych licznie gości, wśród 
których znaleźli się burmi-
strzowie Piotr Osiecki i Marek 
Fergiński, wiceprzewodniczą-
ca rady miasta Kamila Goła-
szewska-Kotlarz, naczelnik 
wydziału polityki społecznej 
Joanna Kamińska, prezesi or-
ganizacji charytatywnych, dy-
rektorzy miejskich placówek 
oraz radni rady miasta, przy-
witała dyrektor DDPS Tere-

sa Michałowska. Wspomnia-
ła także o wielkim wkładzie 
stowarzyszenia „Z Sercem do 
Wszystkich” w pozyskiwanie 
pieniędzy na organizację wy-
darzeń kulturalnych w kiero-
wanej przez nią placówce, a 
także o pomocy urzędu mia-

sta, który przyznaje granty na 
ten cel.

Jak co roku, tematem 
przewodnim spotkania, któ-
ry przewijał się w przygoto-
wanym przez podopiecznych 
DDPS widowisku słowno-
-muzycznym, była rodzina. 

Ideą pikniku było spotkanie 
pokoleń, dlatego specjalnie 
dla seniorów wystąpiły dzie-
ciaki z przedszkola nr 4. Se-
niorzy odwdzięczyli się czy-
taniem bajek, piosenkami dla 
dzieci, a także konkursami ze 
zgadywankami.

Goście wzięli też udział w 
muzycznych grach integracyj-
nych. Radny Edward Stasiak 
udowodnił, że, mimo iż jest 
nestorem sochaczewskiej sa-
morządności, nadal nie bra-
kuje mu kondycji. Burmi-
strzowie Osiecki i Fergiński 

świetnie poradzili sobie z grą 
na wyimaginowanej kobzie. 
Nie zabrakło też uwielbianej 
przez dzieci zabawy w pociąg.

Na koniec odbyła się zaba-
wa taneczna, a seniorzy poru-
szali się na parkiecie z werwą, 
której mógłby im pozazdro-
ścić niejeden nastolatek.

Piknik Seniora rozpo-
czął doroczne Sochaczewskie 
Dni Rodziny. Jak wspomniał 
burmistrz Piotr Osiecki, nie-
przypadkowo odbywają 
się one na przełomie maja i 
czerwca, kiedy obchodzimy 
tak ważne święta jak Dzień 
Matki i Dzień Dziecka. Za-
chęcał, by każdy kto może, 
aktywnie włączył się w ob-
chody (program Dni Rodzi-
ny na stronie 11).(s)

Wielki piknik na inaugurację Dni Rodziny

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

19 maja w hotelu Chopin Spa 
&Welness, w ramach cyklu 
otwartych i bezpłatnych kon-
certów pod wspólnym tytu-
łem „Sochaczewskie Spotkania 
z Chopinem”, wystąpił Mar-
cin Wyrostek wraz z zespo-
łem Projekt Coloriage. Ze zwy-
cięzcą drugiej edycji programu 
„Mam Talent” wystąpili Mate-
usz Adamczyk (skrzypce), Piotr 
Zaufal (bas), Krzysztof Nowa-
kowski (instrumenty perkusyj-
ne). Kwartet wykonał przede 
wszystkim utwory z dedyko-
wanej żonie, z ostatniej pły-
ty M. Wyrostka pt. „For Ali-
ce”. Goście usłyszeli połączenie 
muzyki ludowej z jazzową im-
prowizacją, etniczne rytmy z 
Bałkanów, węgierskiej prowin-
cji, nie zabrakło też motywów 
cygańskich i żydowskich. Ze-
spół przenosił słuchaczy raz na 
deszczowe łąki Szkocji, a chwi-
lę potem do gorącej, słynącej z 
wina i słodkich arbuzów Moł-
dawii. W bardzo ciekawej aran-
żacji muzycy wykonali prze-
bój „Besame mucho”, w który 
wpletli motyw z serialu „Staw-
ka większa niż życie” i góralska 
linię melodyczną „W murowa-
nej piwnicy”.

Koncert był jednym z ele-
mentów organizowanej przez 
sochaczewską szkołę muzycz-
ną V edycji Festiwalu Muzy-
ki Akordeonowej „Musica 
Espressiva” im. prof. Jerzego 
Jurka. W pierwszym rzędzie 
zasiadła żona patrona festi-
walu Danuta Kaniewska-Ju-
rek oraz członkowie jury oce-
niający przez dwa dni kunszt 
młodych muzyków. Marcin 
Wyrostek zadedykował swój 
koncert Jerzemu Jurkowi i ży-
czył, by festiwal rozwijał się, 
„aż wyprze Eurowizję”. Pro-
sił też, by pamiętać nie tylko 
o profesorach, ale o rodzicach 
motywujących dzieci do roz-
wijania talentu. To lata starań, 
wyrzeczeń, czasu spędzonego 
w drugiej szkole. Opowiadał o 
swoich pierwszych doświad-
czeniach z akordeonem, gdy 
jako 6-latek w jednej z cukier-
ni został poczęstowany ciast-
kiem, ale nie za darmo. Miał 
w zamian coś zagrać. Potem 
mijając inne cukiernie zasta-
nawiał się, czy podobnej wy-
miany nie powtórzyć.  

Koncert kwartetu Projekt 
Coloriage to z pewnością jeden 
z najbardziej udanych w kil-
kuletnim cyklu „Sochaczew-
skich Spotkań z Chopinem”. 
Sukces osiąga się, gdy pra-

ca daje radość, sprawia przy-
jemność, tak jest w przypad-
ku zwycięzcy „Mam Talent” 
oraz jego muzycznych przyja-
ciół. Widać było, że przez pół-
torej godziny doskonale się ba-
wili, muzykowanie sprawia im 

radość, a kameralne występy, 
nawet pod patronatem genial-
nego Chopina, nie muszą być 
sztywne. Kwartetowi nie udało 
się tak łatwo zejść ze sceny. Za-
służył na burzę braw, a publicz-
ność na bisy. 

Marcin Wyrostek zawojował publiczność
Za nami świetny, energetyczny koncert młodych i niezwykle utalentowanych muzyków. Marcin Wyrostek 
porwał publiczność, zachwycił tym, z jaką łatwością potrafi  zmienić akordeon w orkiestrę. Kwartet oklaskiwało 
ok. 400 gości szczelnie wypełniających salę balową hotelu Chopin. 

„Sochaczewskie Spotkania z Chopinem” to wspólny projekt 
burmistrza miasta, starosty sochaczewskiego, Państwowej 
Szkoły Muzycznej, Sochaczewskiego Centrum Kultury 
oraz właścicieli hotelu Chopin Spa&Wellness Marioli i Jac-
ka Pliszków. Każdy koncert jest otwarty dla publiczności, 
bezpłatny, zawsze odbywa się w dużej sali balowej.
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W MIEŚCIE

W piątek 13 maja w Szko-
le Podstawowej nr 3 odby-
ła się osiemnasta edycja 
konkursu „Małe Dyktan-
do”. O tytuł mistrza orto-
gra� i walczyli uczniowie 
sześciu szkół z miasta i 
gminy Sochaczew.

Do dyktanda przystąpili repre-
zentanci klas drugich i trze-
cich z SP 2, SP 3, SP 4, SP 7 oraz 
uczniowie z dwóch szkół pod-
stawowych z terenu gminy – 
SP w Wyczółkach i SP w Żu-
kowie.  W otwarciu konkursu 
uczestniczył dyrektor „trójki” 
Krzysztof Werłaty, polonistki 
uczące w startujących w kon-
kursie szkołach oraz dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Eko-
nomiczno-Administracyjnego 
Danuta Szewczyk-Kozłowska, 
która w ciepłych słowach ży-
czyła wszystkim przysłowiowe-
go „połamania piór”.

Uczniowie oceniani byli in-
dywidualnie. Dziesiątka najlep-
szych z nich otrzymała medale 
(złote, srebrne i brązowe), ufun-
dowane przez Radę Rodziców 
SP 3. Wszyscy zostali ponad-
to nagrodzeni książkami, któ-
re ufundowali burmistrz Piotr 
Osiecki oraz wójt gminy Socha-
czew Mirosław Orliński.

Złote medale zdobyli: 
Jakub Czajka (SP3), Woj-
ciech Michałowski (SP4). 
Drugie miejsce zajęli: We-
ronika Winnicka (SP4) 
Marlena Wolf (SP7), Maja 
Grochowska (SP w Żuko-
wie), Maja Mościcka (SP 
w Wyczółkach), Bartosz 
Gołębiowski (SP3). Trze-
cie miejsce i brązowe me-
dale otrzymali: Magdalena 
Moszczyńska (SP7),  Mar-
cel Górecki (SP7),  Magda-
lena Radwańska (SP w Wy-
czółkach). (mf)

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Przypomnijmy, Mistrzowie Ko-
dowania to innowacyjny pro-
jekt edukacyjny, organizowany 
przez � rmę Samsung Polska, w 
ramach którego prowadzona jest 
nauka podstaw programowania 
komputerowego. Od września 
ubiegłego roku pilotażowa edy-
cja „juniora” realizowana jest w 
Miejskim Przedszkolu nr 4. Fir-
ma Samsung pomogła „czwórce” 
wyposażyć i specjalnie zaadapto-
wać jedną z sal. Dzieci otrzymały 
do dyspozycji tablicę interaktyw-
ną, matę edukacyjną, kompu-
ter oraz 15 tabletów, na których 
korzystają z aplikacji „Junior 
Scratch”. W pilotażowych zaję-
ciach uczestniczyły trzy grupy 
przedszkolne: „Jagódki” (zajęcia 
prowadzi Joanna Bytniewska), 
czterolatki z grupy „Motylki” 
(Karolina Podrażka) oraz naj-
starsza grupa „Żabki” (Małgo-
rzata Walczak-Sarao). 

Na wtorkowe spotkanie 
przybyli przedstawiciele � rmy 
Samsung oraz zaproszeni na-
uczyciele wychowania przed-
szkolnego z innych placówek w 
Sochaczewie. Samorząd miejski 
na spotkaniu reprezentowali: za-

stępca burmistrza Marek Fergiń-
ski, dyrektor Miejskiego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjne-
go Danuta Szewczyk-Kozłowska 
oraz zastępca przewodniczące-
go rady miejskiej i jednocześnie 
przewodniczący komisji oświaty 
Arkadiusz Karaś. Pokazową lek-
cję z najstarszą grupą objętą pro-
gramem poprowadziła Małgo-
rzata Walczak-Sarao.

- W ostatnich latach w pro-
gramie nauczania przedszkol-
nego stawiano, w głównej mie-
rze, na indywidualne podejście 
do wychowanków. Odbywa-
ło się to, chociażby w ramach 
tak zwanych zajęć stolikowych. 
Osobiście uważam, że był to zły 
kierunek – mówiła Małgorzata 

Walczak-Sarao. - Zajęcia z Mi-
strzów Kodowania pozwoli-
ły nam na powrót do podstaw. 
Dzięki macie edukacyjnej po-
wróciliśmy do gier i zabaw „na 
dywanie” i, co najważniejsze, 
do pracy w grupach, gdzie nasi 
wychowankowie mogą ze sobą 
współpracować i wzajemnie się 
wspierać – dodała.

Pilotażowa edycja Mistrzów 
Kodowania Junior, która odby-
wała się w 18 przedszkolach w 
Polsce, pozwoliła na wypracowa-
nie około 300 scenariuszy zajęć. 
Obecni na spotkaniu przedsta-
wiciele � rmy Samsung zadekla-
rowali, że projekt będzie kon-
tynuowany w następnym roku 
szkolnym. Dzięki patronatowi i 

wsparciu Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej oraz Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji już 
niebawem ma on również szansę 
na wpisanie do podstaw progra-
mu nauczania przedszkolnego w 
placówkach w całym kraju.

- Od stycznia tego roku roz-
poczęliśmy wdrażanie do pro-
gramu nauczycieli pozostałych 
grup. Dzięki temu, że braliśmy 
udział w pilotażu, podarowany 
nam sprzęt pozostanie w przed-
szkolu. Od nowego roku szkol-
nego w zajęciach z Mistrzów Ko-
dowania uczestniczyć będą dzieci 
ze wszystkich siedmiu oddziałów 
w naszej placówce – powiedziała 
nam dyrektor MP nr 4 Monika 
Radwańska-Komosa.

Jeśli na najbliższej sesji 
rady miejskiej, która od-
będzie się 24 maja, radni 
wyrażą zgodę, to Zespół 
Szkół w Sochaczewie 
otrzyma z budżetu mia-
sta 400 tysięcy złotych 
na przebudowę węzła 
kuchennego oraz stołów-
ki. Prace mogłyby zostać 
przeprowadzone już w 
najbliższe wakacje.

Stan kuchni jest obecnie bar-
dzo zły, całość wymaga na-
tychmiastowego remontu. 
Pomieszczenia węzła zajmu-
ją powierzchnię ok 50 mkw.  
Dodatkowe 80 mkw. stano-
wi szkolna stołówka, w któ-
rej każdego dnia obiady je 
około 200 uczniów.

Jak powiedział nam dyrek-
tor Zespołu Szkół Zbigniew 
Pakuła, najbardziej racjonal-

nym rozwiązaniem będzie ro-
zebranie starej kuchni węglo-
wej i budowa nowej, zasilanej 
gazem. W pobliżu placów-
ki biegnie nitka sieci gazo-
wej i pozostaje jedynie kwestia 
przyłącza. 

- Węzeł kuchenny znaj-
duje się w najstarszej części 
szkoły. Planowana przebudo-
wa będzie kontynuacją prac, 
które zostały przeprowadzo-

ne w poprzednie wakacje – 
mówi Zbigniew Pakuła. - Do 
pomieszczeń kuchennych do-
prowadzona jest nowa insta-
lacja elektryczna, która koń-
czy się  obecnie na skrzynce 
rozdzielczej. Jest to jedyne po-
mieszczenie, które funkcjonu-
je jeszcze na starej instalacji, 
dlatego w pierwszym etapie 
przebudowy nastąpi uzbroje-
nie ścian w nowe kable. Do-

datkowo przestrzeń kuchen-
na zostanie powiększona o 
niewykorzystywane dotąd 
pomieszczenia. Znaczną cześć 
środków pochłoną też wydat-
ki na zakup nowego wypo-
sażenia kuchni – powiedział 
nam dyrektor Zespołu Szkół 
w Sochaczewie.

Jeśli radni przyznają pie-
niądze na remont pomiesz-
czeń kuchennych, Urząd Miej-
ski przystąpi do przygotowania 
projektu inwestycyjnego. Ko-
lejnym etapem będzie wyło-
nienie wykonawcy w ogłoszo-
nym przetargu. Wszystkie te 
procedury zajmą kilka tygo-
dni. Jeżeli nie wystąpią żadne 
komplikacje, remont rozpocz-
nie się w lipcu. Przy sprawnym 
przebiegu prac jego ukończe-
nie powinno nastąpić jeszcze 
przez rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. (mf)

Kodować będą wszyscy
We wtorek 17 maja w Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się 
podsumowanie pilotażowego programu „Mistrzowie Kodowania Junior”. Wychowankowie 
„czwórki” będą kontynuować zajęcia także w przyszłym roku szkolnym.

Remont kuchni i stołówki w chodakowskiej szkole

Mistrzowie ortogra� i

Piknikowy Klub Rodzin-
ny Wesoła Chata zaprasza 
na cykl spotkań w Ogród-
ku Jordanowskim przy al. 
600- lecia. Spotkamy się w 
soboty 4 i 25 czerwca oraz 
2 lipca w godzinach 14.00- 
17.00. Zapraszamy rodziny 
z dziećmi do aktywnego i 
twórczego spędzenia so-
botniego popołudnia. 

Co się będzie działo w czasie 
pikników? Kreatywne zaję-
cia dla dzieci. Tworzenie za-
bawek, instrumentów, za-
bawy sprawnościowe. Dla 
rodziców i opiekunów spo-
tkania tematyczne ze specjali-

stami; logopedą, pedagogiem, 
� zjoterapeutą, dietetykiem, 
animatorem zabawy. W trak-
cie prowadzonych warsztatów 
zostaną przekazane informa-
cje poszerzające wiedzę w te-
macie rozwoju dziecka.

Hasło przewodnie pikni-
ków to „Edukacja+ Zabawa+ 
Integracja”. 

Pikniki organizuje Weso-
ła Chata we współpracy z Cen-
trum Wspomagania Rozwo-
ju Dziecka Aakuku, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 
Patronat nad akcją objął bur-
mistrz Piotr Osiecki.

Olga Chełchowska
& Zespół Wesołej Chaty

Sobotnie pikniki

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sochaczewie 
przyjmie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 na praktyczną 

naukę w zawodzie: piekarz.
Podania prosimy składać w siedzibie firmy ul. Narutowicza 6/8 

w Sochaczewie.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 46 86 223 57, wew. 237.
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Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku oraz Sochaczewskie Cen-
trum Kultury zapraszają na 
„Potyczki rodzinne na weso-
ło”. To kolejny pomysł wpisu-
jacy się w obchody Dni Rodzi-
ny, jakie właśnie odbywają 
się w naszym mieście.

Impreza jest kierowana do ca-
łych rodzin – dziadków, rodzi-
ców, dzieci. Ma być wydarze-
niem integrującym pokolenia 
i okazją do wspólnego spędze-
nia czasu. Nieprzypadkowo or-
ganizatorzy zaplanowali je na 
sobotę 28 maja. Chcą bowiem 
wspólnie świętować Dzień 
Matki i Dzień Dziecka.

W programie spotka-
nia znajdą się wspólne za-
bawy, konkursy, rozgrywki 
sportowe z nagrodami, za-
kończone poczęstunkiem w 
plenerze.

„Potyczki” będą miały 
miejsce na terenie SCK w Bo-
ryszewie (ul. 15 Sierpnia 83) i 
rozpoczną się w najbliższą so-
botę o godz. 11. Część konku-
rencji przewidziano w sali wi-
dowiskowej, część odbędzie 
się na terenie przylegającym 
do placówki.

W imieniu organizatorów 
zapraszamy do wspólnej za-
bawy starszych i młodszych 
mieszkańców miasta. (sos)

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Osoby zainteresowane po-
bytem w Miasteczku Ło-
wickim pod Krakowem 
podczas Światowych Dni 
Młodzieży, powinny zare-
jestrować się do 31 maja. 
Po tym terminie lista zosta-
nie zamknięta, chyba że nie 
osiągnie liczby 2 tys. osób 
z całej diecezji. Miastecz-
ko powstaje w Śledziejowi-
cach koło Krakowa, gdzie 
trwają prace nad przygoto-
waniem pola namiotowe-
go z niezbędnymi mediami. 
Znajduje się ono zaledwie 
dwa kilometry od Campus 
Misericoriae, miejsca głów-
nych uroczystości w Brze-
gach koło Wieliczki, oraz 
17 kilometrów od Krakowa. 
Ale po kolei.

Pobyt w diecezjach
Zgodnie z programem, 20 
lipca, do każdej para� i, któ-
ra zadeklarowała przyjęcie 
pielgrzymów, dotrą nasi go-
ście. Tego dnia zaczyna się 
bowiem blisko tygodnio-
wy pobyt i przygotowanie 
do ŚDM w każdej polskiej 
diecezji. Środa 20 lipca bę-
dzie dniem organizacyjnym, 
przeznaczonym na rozloko-
wanie pielgrzymów w ro-
dzinach, które zdecydowały 
się przyjąć młodych. Do na-
szej diecezji mają przyjechać 
głównie Włosi oraz Francu-
zi i Białorusini. Wstępnie ich 
liczbę określono na 2,5 tys. 
osób. W kolejnych dniach 
pobytu będą oni pozna-
wać okolicę, siebie nawza-
jem i uczestniczyć w wyda-
rzeniach religijnych. Sobotę 
spędzą w Łowiczu, gdzie we-
zmą udział w mszy św. na 
rynku, a później w licznych 
imprezach. Będą koncerty, 
warsztaty, kajaki, przejażdż-
ki konne i inne atrakcje. Nie-
dziela będzie dniem dla ro-
dziny, a w poniedziałek 25 
lipca pożegnamy wyjeżdża-
jących do Krakowa. Zarów-
no tych zagranicznych, jak i 
miejscowych pielgrzymów. 
Kilkutysięczny tłum wyru-
szy z Łowicza do Krakowa, 

gdzie następnego dnia roz-
poczynają się Światowe Dni 
Młodzieży.

Spotkanie
z Franciszkiem
Młodzi przybędą do Miastecz-
ka Łowickiego w poniedzia-
łek wieczorem, aby następnego 
dnia wziąć udział w ceremo-
nii otwarcia Światowych Dni 
Młodzieży na krakowskich 
błoniach. Mszy św. tego dnia 
będzie przewodniczył kard. 
Stanisław Dziwisz, a tematem 
liturgii będzie papież Jan Paweł 
II jako pomysłodawca ŚDM. 
W środę zaplanowano dla piel-
grzymów Festiwal Młodych, 
który potrwa do późnych go-
dzin wieczornych.

28 lipca, około godz. 17.30, 
na krakowskich błoniach, mło-
dzi powitają Ojca Św., który 
wygłosi do nich przemówienie, 
a następnego dnia poprowa-
dzi Drogę Krzyżową  z symbo-
lami ŚDM – kilkumetrowym 
krzyżem i ikoną Matki Bożej 
Salus Populi Romani. Najbar-
dziej modlitewna będzie so-
botnia noc i niedziela. Młodzi 
wieczorem spotkają się z papie-
żem Franciszkiem na czuwa-
niu i noc spędzą „pod gwiaz-
dami”. Ta część, podobnie jak 
niedzielna Msza św., odbędzie 
się w Campus Misericordiae w 
Brzegach. (Miejmy nadzieję, że 
plac będzie gotowy!) Niedzielną 
Eucharystię, kończącą 31. ŚDM, 

zaplanowano na godz. 10. Bę-
dzie to kulminacyjny moment 
kilkudniowych uroczystości, 
na które dodatkowo, oprócz 
młodzieży zgromadzonej już 
w Krakowie, zjadą tysiące wier-
nych. Nasi pielgrzymi wrócą do 
domu w poniedziałek 1 sierpnia 
wieczorem.

Sochaczew się szykuje
Przedstawiliśmy ramowy pro-
gram, który może jeszcze ulec 
mody� kacjom. A to z kilku po-
wodów. Po pierwsze dlatego, że 
nadal trwają dyskusje nad sta-
nem przygotowań terenu w 
Brzegach. Po drugie – sponta-
niczny styl bycia papieża Fran-
ciszka nie gwarantuje ścisłego 
trzymania się harmonogramu. 
I po trzecie - przy organizacji 
tak dużej imprezy  nie sposób 
przewidzieć wszystkiego.

Kilka dni temu w choda-
kowskiej świątyni odbyło się 
spotkanie informacyjne dla wy-
jeżdżających na ŚDM z nasze-
go rejonu. Jak powiedziała nam 
Justyna Kośka, wolontariuszka 
ŚDM, nadal są wolne miejsca na 
wspólny wyjazd i pobyt w Mia-
steczku Łowickim, do czego 
młodzi gorąco zachecają.

Koordynator ŚDM na na-
szym terenie, ks. Roman Sę-
kalski, przekazał nam z kolei, 
że w rejonie sochaczewskim, 
przed wyjazdem do Krakowa, 
ma gościć ok. 300 zagranicz-
nych pielgrzymów, najprawdo-

podobniej Włochów. Warto w 
tym miejscu dodać, że w skład 
rejonu sochaczewskiego wcho-
dzą trzy dekanaty: Sochaczew, 
Boryszew i Sanniki. Ksiądz Ro-
man twierdzi, że wszyscy przy-
jezdni mają już zapewnione za-
kwaterowanie w rodzinach. Z 
tym zadaniem nie było żad-
nych problemów i lista jest już 
zamknięta.

Organizatorzy ŚDM za-
chęcają osoby, które nadal się 
zastanawiają nad wyjazdem, 
aby zgłosiły swój udział za po-
średnictwem diecezji łowickiej. 
Decydując się na indywidual-
ny wyjazd w ostatniej chwi-
li, nie będziemy mieli gwaran-
cji co do możliwości przejazdu 
czy pobytu na terenie Krakowa. 
O podróży samochodem mo-
żemy zapomnieć, bo znalezie-
nie miejsca parkingowego nie 
wchodzi w grę. Koleje już od 
dawna rezerwują przejazdy, a 
ceny za kwatery na ten czas po-
szybowały w górę.

Wchodząc na stronę in-
ternetową www.sdmlowicz.pl 
znajdziemy różne pakiety wy-
jazdowe. Jest opcja tygodnio-
wa, którą szeroko omówiliśmy, 
opcja weekendowa w dniach 
29.07–1.08 oraz pakiet „Czu-
wanie i Msza św.” obejmują-
cy 30-31 lipca. Najdroższy pa-
kiet kosztuje 690 zł, najtańszy 
150. Każdy może wybrać taką 
opcję, która mu najlepiej odpo-
wiada.

W środę 11 maja w siedzibie 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury w Boryszewie, 
Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów zorgani-
zował obchody Światowego 
Dnia Inwalidy.

Uroczystość przebiegała w 
rodzinnej atmosferze, a swo-
ją obecnością uświetnili ją 
wiceburmistrz Marek Fer-
giński, dyrektor SCK Artur 
Komorowski wraz z kierow-
nikami działów oraz dyrek-
tor DDPS Teresa Michałow-
ska. Gości powitała prezes 
ZERiI Janina Sitkiewicz. Po-

ruszyła wiele zagadnień, 
m.in. zwróciła uwagę, jak 
nieprzystające do rzeczywi-
stości jest słowo „niepełno-
sprawni”.

- Widzę na sali wielu 
uśmiechniętych ludzi, których 
heroizm sprawia, że ich wszel-
kie niedostatki względem osób 
w pełni sprawnych, zostały 
zniwelowane prawie zupełnie, 
dlatego słowo niepełnospraw-
ni do nich nie pasuje – dowo-
dziła prezes Sitkiewicz.

W dalszej części swoje-
go wystąpienia dziękowała 
władzom miasta za ogromne 
wsparcie, jakie otrzymuje re-
prezentowany przez nią Zwią-
zek.

Głos zabrali również wi-
ceburmistrz Fergiński, dy-
rektor Komorowski oraz dy-
rektor Michałowska. Panowie 
byli pod wrażeniem zorgani-
zowanych przez Związek ob-
chodów. Teresa Michałowska 
opisała ofertę, jaką DDPS po-
siada dla seniorów. 

W drugiej części spotka-
nia chór złożony z członków 
Związku zaśpiewał wiązan-
kę piosenek z lat młodości ze-
branych w sali seniorów. (s)

Unikajmy słowa 
niepełnosprawni

Dwa miesiące do ŚDM
Znamy już program Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz harmonogram pobytu 
gości podczas Dni w Diecezjach. Poprzedzą one wyjazd na spotkanie z papieżem. Chętni 
na wspólny pobyt w Krakowie muszą się pospieszyć. Zapisy trwają do końca maja.

Rodzinne Potyczki
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Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

Dla Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej to już kolejna 
taka akcja. Kulturalny wie-
czór zainicjował tu werni-
saż obrazów malarki Jadwi-
gi Orczyk-Miziołek. Wtedy 
też o� cjalnego rozpoczęcia 
Nocy Muzeów dokonał dy-
rektor placówki, Paweł Roz-
dżestwieński. 

Do muzeum przyby-
ły tłumy gości, w tym bur-
mistrz Piotr Osiecki. Zwie-
dzający oglądali wystawy 
stałe i czasowe, dotyczą-
ce Bitwy nad Bzurą we 
wrześniu 1939 roku. Po-
magali im w tym pracow-
nicy muzeum oraz człon-
kowie grupy rekonstrukcji 
historycznej. Dużym za-
interesowaniem cieszyły 
się eksponaty w skansenie 
muzeum. Młodzi zwie-
dzający podziwiali cięż-
kie sprzęty bojowe. Każdy 
mógł zasiąść m.in. za ste-
rami samolotu wojskowe-
go (MIG 19).

Odbyła się także pre-
miera pierwszego numeru 
„Rocznika Sochaczewskie-
go” wydanego przez Mu-
zeum oraz inauguracyjne 

spotkanie Sochaczewskie-
go Towarzystwa Naukowe-
go. O zamieszczonych w ze-
szycie publikacjach mówili 
sami ich autorzy. „Rocznik 
Sochaczewski” można na-
być w siedzibie muzeum w 
cenie 17 zł.

Pracownicy muzeum 
przygotowali też coś dla 
najmłodszych zwiedzają-
cych. Odbywały się zajęcia 
plastyczne dla dzieci – ko-
lorowanki i wycinanki o te-
matyce historycznej. W spe-
cjalnej fotobudce można 
też było zrobić sobie zdję-
cie w historycznym mun-
durze i otrzymać je w for-
mie zakładki do książki, co 
stanowiło świetną pamiątkę 
z tegorocznej edycji socha-
czewskiej Nocy Muzeów. 

Po zmroku impreza 
przeniosła się w rejon wzgó-
rza zamkowego. Przed go-
dziną 22.00 odbył się tam 
pokaz sztucznych ogni, po-
łączony z prezentacją multi-
medialną dotyczącą historii 
Sochaczewa.

Równolegle wiele atrak-
cji czekało na zwiedzających 
w Stacji Sochaczew, dawniej 
Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej. Świetnym pomysłem 
na połączenie zwiedzania z 

zabawą była gra terenowa. 
Jej uczestnicy musieli od-
naleźć dziewięć punktów na 
terenie muzeum i odpowie-
dzieć na znajdujące się tam 
pytania. Po ukończeniu za-

dań otrzymywali drobny 
upominek. 

W centrum edukacyj-
no-turystycznym odby-
ły się wykłady o historii 
kolejnictwa, prowadzone 

przez Łukasza Popowskie-
go. Występ, połączony z � -
reshow, dała również grupa 
bębniarska L’ombelico del 
Mondo. Największą atrak-
cją była jednak przejażdż-

ka pod osłoną nocy Pocią-
giem Retro. Skład kursował 
kilkukrotnie między Stacją 
Muzeum a centrum miasta, 
wypełniony kompletem pa-
sażerów.

Nocne zwiedzanie na dwa muzea
Już dwie sochaczewskie placówki włączyły się do akcji Noc Muzeów w naszym mieście. W sobotę 14 maja progi Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Stacji Muzeum (dawne Muzeum Kolei Wąskotorowej) były bezpłatnie udostępnione 
dla zwiedzających. Mieszkańcy chętnie korzystali z nocnych atrakcji, których kulminacja odbyła się na wzgórzu zamkowym.

Pod takim hasłem w piątek 20 
maja odbył się X jubileuszowy 
Koncert Papieski w zabytko-
wej świątyni w Kozłowie Bi-
skupim. Była muzyka, wspo-
mnienia i wiele podziękowań 
za dekadę wzruszeń i pamięci 
o papieżu-Polaku.

Zmierzających do świątyni wi-
tało stoisko promujące Świato-
we Dni Młodzieży, prezentacja 
walorów kolekcjonerskich po-
święconych Janowi Pawłowi II, 
w tym medalu wybitego spe-
cjalnie na jubileuszowy kon-
cert i sześć wzorów kart poczto-
wych, oraz wystawa portretów 
papieskich autorstwa Zbignie-
wa Sykurskiego.

O 19.30 świątynię szczel-
nie wypełnili uczestnicy kon-

certu. Ci, którzy nie zmieści-
li się w kościele, wydarzenia 
z jego wnętrza mogli oglą-
dać przed świątynią, na spe-
cjalnie ustawionym ekranie. 
Pewnie niewielu było ta-
kich, którzy w tym wyjątko-
wym spotkaniu uczestniczy-

li po raz pierwszy. Witał ich 
proboszcz kozłowskiej pa-
ra� i ks. Janusz Włodarczyk, 
przypominając o idei, jaka 
przyświeca koncertom papie-
skim. - Nie chciałem nasze-
mu świętemu budować po-
mnika ze spiżu. Chciałem, 

aby powstał żywy pomnik - 
z muzyki, naszych wzruszeń 
i wspomnień o Janie Pawle II. 
Chciałbym także, aby znali 
go najmłodsi, którzy nie pa-
miętają, tak jak my, kim był 
nasz ukochany Karol Woj-
tyła. Zapraszam na koncert i 

niech się dobro dzieje wśród 
nas - mówił ks. proboszcz.

I to właśnie najmłodsi roz-
poczęli piątkowy koncert. 
Schola dziecięca z Kozłowa Bi-
skupiego dała świetny występ, 
na który żywo reagowała pu-
bliczność, klaszcząc i śpiewając 
razem z zespołem. Odbiór mu-
zyczny potęgowała przepięk-
na iluminacja świetlna, powo-
dująca, że wnętrze kościoła raz 
zamieniało się w pulsującą salę 
koncertową, a zaraz potem w 
monumentalną budowlę.

W przerwach między wy-
stępami Karol Drązikowski 
przypominał historie z życia pa-
pieża, anegdoty, które czyniły go 
tak ciepłym i bliskim ludziom.

Z okazji jubileuszu me-
dalami i innymi pamiątka-

mi nagrodzono wszystkich, 
którzy przez dekadę wspiera-
li koncert. Oprócz ks. Wło-
darczyka znaleźli się wśród 
nich przedstawiciele poprzed-
nich i obecnych władz samo-
rządowych oraz kozłowski or-
ganista Arkadiusz Mamcarz, 
którego, jako głównego orga-
nizatora, specjalnie docenił 
proboszcz, wręczając mu pa-
miątkowy puchar.

Zebrani wysłuchali jeszcze 
religijnego popu w wykonaniu 
zespołu Grzegorza Kloca, po 
czym, jak zwykle, wspólnie za-
śpiewali „Barkę”. Po koncercie, 
przy papieskich kremówkach, 
był czas na rozmowy i re� eksje 
związane nie tylko z dziesięcio-
leciem wydarzenia.

Jolanta Sosnowska

Wadowice, Kozłów Biskupi - tutaj wszystko się zaczęło
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Wielkie małe talenty Sochaczewa
Pablo Picasso stwierdził, że 
„każde dziecko jest artystą. 
Wyzwaniem jest pozostać 
artystą, kiedy się dorośnie.” 
W tym słynnym cytacie za-
warta jest cała idea konkur-
su „Mały Talent”, który od-
był się 12 maja w SCK przy 
ul. Chopina 101. 

Chcemy, żeby dzieci 
wiedziały, że, w pełnym ko-
lorów świecie sztuki, zajmu-
ją wyjątkowe miejsce i kreu-
ją go wciąż na nowo razem z 
nami, z dorosłymi.  To dzie-
ci bowiem, jeśli tylko im po-
dać rękę, tworzą najpięk-
niejsze spektakle każdego 
dnia. To takie „święto  ma-
łego artysty” i wszyscy, bez 
wyjątku, otrzymują medal 
„małego talentu” i świetnie 
się bawią czy to śpiewając, 
czy to słuchając wierszy, czy  
rysując.

Za tę zabawę jury po-
dziękowało dzieciom z na-
szego miasta (tak licznie 
przybyłym) na konkurs, 
rozdając „Złote bilety SCK” 
(bezpłatny udział w zaję-
ciach artystycznych), sło-
dycze i kolorowe baloni-
ki oraz nadając dwa tytuły 
„Małych Talentów Socha-
czewa” i jeden „Talent So-
chaczewa”. 

Postanowiono przy-
znać także wyjątkową na-
grodę, której do tej pory w 
naszym mieście jeszcze nie 
było, a jest nią maskotka 
SCK stworzona przez ar-
tystę plastyka Monikę Bo-
rutę-Sałacińską. Maskot-
ce nadaliśmy imię Perełka, 
ponieważ symbolizuje 
twórczość dzieci, którą z 
pełnym sercem staramy się 
na co dzień wspierać i roz-
wijać.

Członkowie jury - Jo-
lanta Kawczyńska, Moni-
ka Boruta-Sałacińska, Ewa 
Osińska, Piotr Milczarek, 

Anna Sobkowicz, Magda 
Franaszek-Niewiadomska 
– podziwiając 30 prezenta-
cji w 5 kategoriach, posta-
nowiło przyznać aż 17 Zło-
tych Biletów: Marii Lasik, 
Marcelinie Stasiak, Karoli-
nie Bagińskiej, Magdalenie 
Słomczyńskiej, Oliwii Goz-
dek, Katarzynie Bury, Mag-
dalenie Gala, Oliwii Piekar-
skiej, Ewie Gozdek, Oliwii 
Sałajczyk, Oliwii Przydwor-
skiej, Igorowi Oszczako-
wi, Filipowi Dydakowi, Mai 
Siejce oraz Lenie Kosińskiej.

Dodatkowo przyznano 
wyróżnienie Oliwii Krycz-
ce w postaci Złotego Biletu 
na indywidualne zajęcia w 
Pracowni Plastycznej Moni-
ki Boruty-Sałacińskiej oraz 
Grupie ,,Biedronki’’ z Przed-
szkola Niepublicznego im. 
Św. Aniołów Stróżów w So-
chaczewie w postaci Złote-
go Biletu umożliwiającego 
udział w Paradzie SCK pod-
czas Dni Sochaczewa 2016.

Grupie „Biedronki” jed-
nogłośnie przyznano tak-
że tytuł „Perełki” Socha-
czewa i maskotkę SCK. Jury 
jednogłośnie stwierdziło, 
że kolorowy występ przed-
szkolaków pokazał indywi-
dualizm i talent aż 25 dzieci, 

podkreślony pracą zespoło-
wą, co jest niezwykle trud-
ne.  

Z największą rado-
ścią informujemy, że Mały-
mi Talentami Sochaczewa 
2016 zostały: Oliwia Sałaj-
czyk za taneczną improwiza-
cję i umiejętność przekaza-
nia emocji płynącej z muzyki 
poprzez ruch oraz Maria La-
sik – najmniejsza uczestnicz-
ka naszego konkursu, która z 
niebywałym skupieniem za-
uroczyła widzów grą na wio-

lonczeli wielkości (jak określi-
li to mali widzowie) „dużych 
skrzypiec”, a niewiele mniej-
szą od samej Marii.

Najważniejszy tytuł tego 
konkursu, a więc „Talent 
Sochaczewa 2016” przypadł 
Katarzynie Bury, za natu-
ralny talent aktorski i głos, 
który przeniósł widzów w 
świat animowanych bajek.

Wszystkim Wielkim 
Małym Artystom serdecz-
nie gratulujemy!

ASA

Święto OtoFOTO

20 maja w chodakowskiej Ga-
lerii TRAKT Sochaczewskie-
go Centrum Kultury otwarto 
II Wędrującą Wystawę Gru-
py OtoFOTO. Jest  to kolejna 
odsłona dorobku grupy i na-
leży do cyklu wystaw, które 
będą przemierzały kolejno ga-
lerie SCK. W tej wędrówce pla-
nowane są również odwiedzi-
ny galerii w innych miastach. 
Grupa entuzjastów fotogra� i 
cyfrowej OtoFOTO powstała 
w 2009 roku przy SCK, a jej za-
łożycielem jest artysta malarz, 
fotograf  Przemko Stachowski.

Credo grupy brzmi: „Fo-
togra� a zmusza do odkry-
wania świata wciąż na nowo 

i to jest w niej najcenniejsze 
oraz to, że częstokroć po-
zwala nam się porozumieć”. 
Grupa skupia ponad 400 
osób z całej Polski i świata. 

Obecna prezentacja foto-
gra� czna ukazuje 18 prac au-
torów z Polski, w tym z Socha-
czewa i z Niemiec. W realizacji 
tego wydarzenia wspierały ku-
ratora wystawy � rma Antalis- 
producent płyt papierowych 
Despa, Drukarnia Colorador, 
Pracownia Artystyczna Deco 
Arch oraz sklep Marchand. 

Wystawę można oglądać 
w Galerii TRAKT SCK ul. 
Chopina 101 do 2 czerwca.

Przemko Stachowski
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Z radością przedstawiamy 
uzdolnioną młodzież, któ-
ra zakwali� kowała się do 
tegorocznej edycji projek-
tu „Sochaczew rozśpiewa-
ny 2016”. Jest to edycja inna 
niż wszystkie, ponieważ w 
� nale nasi młodzi woka-
liści wystąpią z orkiestrą 
kameralną Camerata Ma-
zovia we wspólnym wido-
wisku „Aleja gwiazd”, w 
którym usłyszymy znane 
przeboje � lmowe. 

Kto z wybranej pod-
czas castingu szczęśliwej 
dwunastki dotrze do same-
go  końca? Kto wygra cały 
projekt i w � nale wystą-
pi  z gwiazdą polskiej estra-
dy na deskach SCK?  To na 
razie zagadka. Dziś może-
my powiedzieć, że 17 maja 
na casting do SCK Bory-
szew zgłosiła się grupa fan-
tastycznych, uzdolnionych 
osób, które mają talent, 
świetnie śpiewają i chcą 
przeżyć - wymagającą pra-
cy  i czasu - przygodę z mu-
zyką. 

Sam casting już jest 
przygodą, a słuchanie tak 
uzdolnionej młodzieży jest 
przyjemnością. Nic więc 
dziwnego, że jury powo-
łane przez opiekuna ar-
tystycznego projektu, Ar-
tura Komorowskiego, nie 
miało łatwego wyboru. 
Po pierwsze, jest to pro-
jekt społeczny, a na tym 

etapie to właśnie członko-
wie jury reprezentują na-
szych mieszkańców. A po 
drugie,  młodzież  wyko-
nała  utwory z nielekki-
mi tekstami  i trudne wo-
kalnie. Przewodniczący 
jury Krzysztof Włostowski  
(operator TVP,  reżyser, 
montażysta, producent) 
musiał znaleźć złoty śro-
dek i pogodzić czasem od-
mienne zdania komisji w 
składzie: Anna Sobkowicz 
– specjalista ds. literackich 
i teatralnych SCK, Mar-
ta Niemira – kierownik 
sekcji artystycznych SCK, 
Piotr Milczarek – instruk-
tor wokalny SCK, Monika 
Rychwalska – wokalistka 
i nauczyciel języka angiel-
skiego, Daniel Wachowski 
– redaktor naczelny dwu-
tygodnika „Ziemia Socha-
czewska”, Paweł Skumiał 
– prezes Radia Sochaczew, 
Bogumiła Nowak – dzien-
nikarz tygodnika „Eks-
press Sochaczewski”.

Komisja podjęła uzna-
ła, że tak wysoki poziom, 
jaki zaprezentowali uczest-
nicy, wymaga podniesienia 
poprzeczki. Wybrano wo-
kalistów mających już do-
świadczenie sceniczne i, co 
najważniejsze, wrażliwych 
i pełnych pasji do muzyki.  
Wielu z nich gra na instru-
mentach i wielokrotnie wy-
stępowała na scenie.  A są 

to: Dominik Więcek, We-
ronika Migda, Katarzyna 
Jakubiak, Zuzanna Gołę-
biowska, Dagmara Bukow-
ska, Patrycja Furman, Julia 
Woźnicka, Justyna Gawor, 
Iga Fabianowicz, Karolina 
Goźlińska, Karolina Bagiń-
ska, Paweł Żakowski.

Zdecydowano także, że 
podczas letnich warszta-
tów do nowo powołanego 
zespołu zostaną włączeni 

wokaliści, którzy nie bra-
li udziału w castingu, ale 
pracują ciężko nad swo-
im talentem. Dostaną oni 
„dziką kartę wstępu” na 
konkurs.

Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom castingu, 
a tych, którzy nie znaleź-
li się na liście „Sochaczewa 
Rozśpiewanego” zaprasza-
my na nasze zajęcia. 

ASA

Długo do Was nie pisałem, 
bo szukałem wiosny. A jej 
nie ma, i nie ma. I nagle zro-
biło się zielono i gorąco, jak 
latem prawie. Patrzę w ka-
lendarz - 1 czerwca! Złapa-
łem się za głowę, łapię pióro 
i kartkę, żeby wam prze-
kazać, że już 20 czerwca w 
SCK przy ul. Żeromskiego 
odbędzie się X Festiwal Pio-
senki Inscenizowanej! Po-
wiedział mi o tym Wujcio 
Wariatuńcio - Piotr Mil-
czarek. Wujcio uczy śpiewu, 
jest instruktorem. Lubię go, 
bo ma świetne kolorowe ka-
pelusze.

I wiecie co, Wujcio zdra-
dził mi, że w tym roku Pio-
senka Inscenizowana ob-
chodzi swoje 10. urodziny. 
Dorośli nazywają to JUBI-

LEUSZEM. Fajnie, co? I z 
okazji tego Jubileuszu wszy-
scy wygrywają. I będzie dużo 
niespodzianek! Pan Instruk-
tor obiecał, że nauczy nas 
śpiewać  „Ugi, Bugi”! To 
ja też chcę wystąpić i to z 
Wami. Więc Wujcio Waria-
tuńcio powiedział, żebym się 
zapisał na Festiwal razem ze 
swoimi kolegami i koleżan-
kami, tylko musimy nauczyć 
się ładnie śpiewać piosenki.

Zapisy są oczywiście w 
Impresariacie. Pani Mag-
da i pani Marta pracują w 
ciszy. Słychać stukanie kla-
wiszy i drukarkę. Kłaniam 
się grzecznie, tak jak mnie 
pan od teatru nauczył. Za-
kładam maskę „kocie oczy” 
i mówię, że chcę wystąpić w 
konkursie „Piosenki insce-

nizowanej” razem z Wami, 
oczywiście. Pani Magda i 
pani Marta żartują, że już 
wiedzą o czym będę śpiewał 
- o kocie w butach i chwa-
lą, że ładnie wczuwam się 
w rolę. Może to niegłupi po-
mysł? Grać już kota potra� ę. 
Pożyczę buty, kapelusz i tor-
bę od listonosza. Pani Mag-
da tłumaczy mi, że mama 
lub pani w szkole musi wy-
pełnić i podpisać kartę zgło-
szenia, że trzeba przeczytać 
regulamin, a można go zna-
leźć na stronie www.sck.so-
chaczew.pl. 

I tak oto, poświęcając się 
dla ulubionej „Piosenki In-
scenizowanej” i dla Was, ko-
chane Koleżanki i Koledzy, 
mam zaszczyt zaprosić Was 
na mega zabawę urodzino-

wą: Jubileusz 10-lecia Pio-
senki Inscenizowanej! 

Wystarczy tylko złożyć 
zgłoszenie wypełnione przez 
osobę dorosłą do 31 maja 2016 
r. lub zadzwonić pod nr tel.: (46) 
862-25-02, 668-850-336 albo 
napisać e-mail: sekretariat.ze-
romskiego.sck@gmail.com.

A z okazji Dnia Dziec-
ka, życzę Wam Koleżan-
ki i Koledzy, dużo zdrówka, 
niewpadania na przedmio-
ty, które same się psują, zwy-
cięstw, sukcesów na sce-
nie i spełnienia wszystkich, 
wszystkich marzeń.

Wasz Przekaźniczek

Parada na dni miasta
Dni Sochaczewa jak co roku 
odbywają się w drugi weekend 
czerwca. W tym roku ich uro-
czyste otwarcie nastąpi pod-
czas sesji rady miasta w piątek, 
10 czerwca na wzgórzu zamko-
wym. I tu niespodzianka. Sesję 
umili koncert Big-Bandu Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej.

W sobotę, po raz pierwszy, 
ale mamy nadzieję nie ostatni, 
przywrócimy kolory naszym 
ulicom dzięki paradzie ulicz-
nej, która przejdzie z placu Ko-
ściuszki, aż pod scenę główną 
na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Zanim jednak wyruszymy 
barwnym i pełnym tańca koro-
wodem będziemy mogli skorzy-
stać z atrakcji Rynku Sztuki, w 
który zamieni się plac Kościusz-
ki. Będą stoiska z obrazami, rzeź-
bą, fotogra� ą, rękodziełem arty-
stycznym, a na samym środku 
odbędzie się pokaz żywych sza-
chów przygotowywany przez 
Klub Nauczyciela i Zespół Pieśni 
i Tańca FOLKLOREK. Oprócz 
tego na małej scenie wystąpi 
Chór Nauczycielski VIVACE  i 
Big-Band Bernarda Pacholskie-
go. Zapoznamy się z brazylijską 
sztuką walki Capoeira, a wraz z 
Senior Bandem przeniesiemy się 
do  starej Warszawy.

Rynek Sztuki na placu za-
kończy Parada SCK, którą po-
prowadzą wszystkie zespoły 
działające w naszej instytucji 
oraz gościnnie grupa „Biedron-

ki” z przedszkola św. Aniołów 
Stróżów. Ten uliczny pokaz 
wypełniony będzie po brzegi 
tańcem, muzyką, kolorowymi 
strojami, cyrkowymi sztuczka-
mi. Do wspólnej zabawy ulicz-
nej zapraszamy wszystkich so-
chaczewian i mamy nadzieję, 
że ta forma artystycznej zaba-
wy, tak popularna w innych 
miastach, przyjmie się i u nas. 

Wszystkie grupy artystycz-
ne Sochaczewskiego Centrum 
Kultury wystąpią też na sce-
nie głównej, tuż przed wieczor-
nymi koncertami gwiazd. W 
niedzielę zaprezentują się dzie-
ci i młodzież z sochaczewskich 
szkół, formacja Carbo Dance, a 
tuż przed ostatnimi koncerta-
mi zamykającymi Dni Socha-
czewa 2016, wystąpi zespół „By 
the Way”.

Tak szeroka gama prezenta-
cji artystycznych, przygotowa-
na przez instytucje i artystów 
z naszego miasta, po raz kolej-
ny pokazuje, że sochaczewia-
nie są zgranymi, wspaniałymi, 
pełnymi twórczej pasji ludźmi. 
A to przecież tylko jedna z wie-
lu przestrzeni, w której wyróż-
niamy się na tle innych miast. 
Mamy więc, co świętować!

Szczegółowy program Dni 
Sochaczewa już w następnym 
numerze dwutygodnika „Zie-
mia Sochaczewska”, 7 czerwca 
2016 r.
Magda Franaszek-Niewiadomska 

& Anna Sobkowicz 
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W Siedlcach odbył się IV Fe-
stiwal Szkół Muzycznych Re-
gionu Mazowieckiego. Chóry 
z sochaczewskiej szkoły mu-
zycznej także wzięły udział w 
tym wydarzeniu i wróciły do 
domu obsypane nagrodami. 

Dzieci i młodzież z sochaczew-
skiej PSM znalazły się w gro-
nie 30 szkolnych zespołów z 
całego regionu. Przez dwa dni 
jury przysłuchiwało się chó-
rom z Mińska Mazowieckiego, 
Warszawy, Garwolina, Siedlec, 
Ostrołęki, Wołomina, Rado-
mia, Płocka, Pruszkowa, Sule-
jówka, Pułtuska, Żyrardowa, 
Kozienic i Sochaczewa. Na sce-
nie stanęło ok. 1300 młodych 
śpiewaków. 

Nasz szkoła zapamięta ten 
festiwal, gdyż chór mieszany II 

stopnia zdobył I miejsce w swo-
jej kategorii, zaś chór dziecięcy 
I stopnia okazał się najlepszym 
zespołem festiwalu i zdobył 
Grand Prix oraz Złoty Dyplom. 
Nad wyborem repertuaru i 
przygotowaniem obu chórów 
pracowała Iwona Niemyjska, 
która odebrała Nagrodę Spe-

cjalną Prezydenta  Siedlec dla 
najlepszego dyrygenta. Z kolei 
akompaniator współpracujący 
z chórem, Włodzimierz Siecz-
kowski, został uhonorowany 
dyplomem uznania za profesjo-
nalny akompaniament. 

Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Muzyczna z workiem nagród

Chleb „Boryszewski Orkisz”, 
wypiekany w sochaczewskiej 
Piekarni 1919, znajdującej 
się przy ul. Tartacznej 12, 
otrzymał nagrodę w IX edycji 
Konkursu o Laur Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
dla producentów żywności za 
najlepszy produkt roku 2015.

„Boryszewski Orkisz” to chleb 
pszenny. Jest to produkt naj-
wyższej jakości, nawiązujący 
do tradycji polskiego piekarnic-
twa. Nie zawiera konserwan-
tów, długo zachowuje świeżość 
i wytwarzany jest ze składni-
ków najwyższej jakości. W jego 
skład wchodzi orkisz pełnoziar-
nisty, ziarno słonecznika, pestki 
dyni, woda, sól i naturalny za-
kwas. Posiada ważne walory 
dietetyczne. Obniża m.in. po-
ziom złego cholesterolu, wspo-
maga leczenie cukrzycy, popra-
wia pracę układu trawiennego, 

przy małych porcjach zapewnia 
szybkie i długotrwałe poczucie 
sytości. 

W czwartek 19 maja na-
grodę, z rąk marszałka woje-
wództwa mazowieckiego Ada-
ma Struzika, odebrał właściciel 
Piekarni 1919, Sylwester Kacz-
marek.

- Do udziału w konkur-
sie zachęciła mnie pani Urszu-
la Milczarek z Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go w Bielicach. Prowadzona 
przeze mnie piekarnia, którą 
założyli moi dziadkowie, to naj-
starszy tego typu zakład pro-
dukcyjny w Sochaczewie. Na-
zwa chleba, jak i znajdująca się 
na nim etykieta, podkreśla jego 
miejsce pochodzenia. Zdoby-
cie nagrody to wielki prestiż, 
zarówno dla mojej � rmy, jak i 
ogromna promocja dla naszego 
miasta – powiedział nam Syl-
wester Kaczmarek. (mf)

Najlepszy chleb na Mazowszu

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

Swoje zespoły wystawiły Szko-
ła Podstawowa nr 2, Szkoła 
Podstawowa nr 3 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 4. Jak powie-
działa nam jedna z organiza-
torek Krystyna Stańkowska, 
poziom, który reprezentowa-
ły drużyny był tak wyrówna-
ny, że postanowiono przyznać 
im wszystkim równorzędne 
pierwsze miejsce.

- Dzieci bardzo się stara-
ły i wykonywały turniejowe 
zadania bez zarzutu. Do każ-
dej ze szkół tra� ły więc na-
grody ufundowane przez bur-
mistrza miasta: mini fantomy, 
mini de� brylatory oraz pro-
fesjonalne apteczki, które za-
bierać można na wyciecz-
ki szkolne - mówi Krystyna 
Stańkowska. Turniej to nie 
tylko nauka ale i świetna zaba-
wa. Poszczególne konkuren-
cje wzbudzały mnóstwo emo-
cji, które podsycała powołana 
na tę okazję grupa cheerleade-
rek z „trójki”. Swoich kibiców, 
wyposażonych w transparen-
ty i pompony, miała zresztą 
każda ze szkół. Impreza była 
tak udana, że organizatorzy, 
nie dość, że chcą powtórzyć 

ją za rok, to jeszcze rozważają 
zmianę formuły. Być może III 
Międzyszkolny Turniej będzie 
miał formę gry terenowej dla 
najmłodszych, która odbędzie 
się nie w sali gimnastycznej a 
w plenerze.

- To wszystko jeszcze przed 
nami. Na razie chcę w imie-
niu wszystkich uczestników 

podziękować władzom mia-
sta z burmistrzem Piotrem 
Osieckim na czele, dyrektoro-
wi Szkoły Podstawowej nr 3 
Krzysztofowi Werłatemu, całej 
kadrze „trójki”, dzieciom, na-
uczycielom i wszystkim, dzię-
ki którym nasza impreza mo-
gła mieć tak udany przebieg 
- mówi Krystyna Stańkowska.

Mali ratownicy
II Międzyszkolny Turniej Sprawności Ratowniczych w Szkole Podstawowej 
nr 3 pokazał, że sochaczewskie dzieciaki o udzielaniu pierwszej pomocy 
wiedzą więcej niż niejeden dorosły. W zmaganiach, które odbyły się w 
piątek 20 maja,  udział wzięły reprezentacje trzech szkół.
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Dziękuję w imieniu osób 
piszących książkę pamiąt-
kową z okazji VI Zjazdu Ab-
solwentów za liczne zdję-
cia i wspomnienia, które 
otrzymaliśmy od Państwa – 
byłych uczniów „Chopina”. 
Nie spodziewaliśmy się tak 
pięknych, wzruszających 
słów. 

W swych wspomnieniach 
często sięgali Państwo bar-
dzo daleko w przeszłość i 
usłużna pamięć podsuwa-
ła dyskretnie dawne obrazy, 
sytuacje, rozmowy. Wiele 
zdjęć ma ponad 30, 40, a na-
wet 50 lat. Te są szczególnie 
cenne. Może Państwo roz-
poznają siebie na którymś z 
nich? Proszę o informację. 
A może dzięki fotogra� i od-
najdą się Państwo po latach? 

Otrzymałam również 
tarczę szkolną. Czy pozna-
ją ją Państwo? Nie każdy lu-
bił ją nosić. I znów na  ten te-
mat można powspominać.  
Czy pamiętają Państwo pod-
pisy zdjęć? Owe słowa: Na 
wieczną pamiątkę. Kochanej 
Basi Józek z IIIb. Może Pań-
stwa zdjęcia dołączą do tych, 
które już czekają na publika-
cję? A może gdzieś, na stry-
chu, w starych skrzyniach 
czekają na odkrycie stare ze-
szyty, prace klasowe z uwa-
gami nauczycieli? Może na-
deszła pora, aby zdmuchnąć 
z nich kurz i pokazać dzie-
ciom, wnukom, dzisiejszym 
uczniom, jak to dawniej by-
wało? Dajmy tym pamiąt-
kom drugie życie. 

Prosiłam wielu nauczy-
cieli o napisanie kilku słów 

na temat ich pracy w szkole. 
I chyba jest to jedyna grupa 
wśród „wspominających”, 
która niechętnie mówi na 
swój temat. Na moje pyta-
nie, dlaczego, odpowiadają: 
to przecież była moja praca. 
Niech młodzież, moi wy-
chowankowie o tym powie-
dzą. To było dla nich. My 
tylko chcieliśmy pokazać 
im jak najwięcej ciekawych 
miejsc, podzielić się tym, co 

dla nas jest wartością nie-
przemijającą – wiedzą. I 
rzeczywiście – wychowan-
kowie piszą.

A może Państwo jeszcze 
się wahają, może Waszych 
wspomnień jeszcze nie ma? 
Może warto kilka ciepłych 
słów napisać o tych, którzy 
dzielili się z nami wiedzą, od-
krywali tajemnice świata? Te-
raz kolej na Państwa słowa. 

Dołączam kilka zdjęć. 
Czy rozpoznajecie siebie 
Państwo na nich? Gdzie i 
kiedy zostały zrobione? Z 
tymi pytaniami pozosta-
wiam Państwa i czekam na 
odpowiedzi (lo.chopin.so-
chaczew.zjazd@gmail.com 
lub chopin.wspominamy@
gmail.com)

Bogusława Górnicka
L.O. im F. Chopina

Odkurzamy szkolne wspomnienia przed VI zjazdem

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze 
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 
z późn. zm.).
2. Kandydat przystępujący do konkursu zobowiązany 
jest do złożenia pisemnej oferty zawierającej:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncep-
cję funkcjonowania i rozwoju przedszkola, 
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z orygi-
nałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego 
obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, za-
wierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela 
albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela 
akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierow-
niczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdza-
jących posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym 
mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom 
ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukoń-
czenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 

albo świadectwo ukończenia kursu kwalifi kacyjnego z 
zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierow-
niczym, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profi laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 z późn. zm.),
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postepowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środka-
mi publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013 r.  poz. 168),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, 
z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora 
publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku 
nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub 
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela 
i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dys-
cyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 
r. poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku 
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do 
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych 
- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celach prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
3. Oferty należy składać do Urzędu Miejskiego w Socha-
czewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew (Biuro Obsługi 
Klienta - I piętro) we wskazanych wyżej terminach, w 
zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym 
i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miej-
skiego Przedszkola nr (odpowiednio wpisać 1, 3 lub 4) 
w Sochaczewie”  

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni in-
dywidualnie. Bliższych informacji udziela p. Danuta 
Szewczyk-Kozłowska - dyrektor Miejskiego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie 
tel. 46 863-19-52.

BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW OGŁOSIŁ TRZY KONKURSY 
NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

- Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 2 (termin składania ofert przez kandydatów mija 8 czerwca),
- Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie, ul. Poprzeczna 9 (termin składania ofert przez kandydatów mija 9 czerwca), 

- Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 50 (termin składania ofert przez kandydatów mija 10 czerwca).
Poniżej publikujemy treść ogłoszenia, w tym szczegółowe warunki stawiane kandydatom na stanowiska dyrektorów (są wspólne dla w/w placówek).  
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Pierwszy pół� nałowy mecz z 
zespołem z Nadarzyna roze-
grany został w środę 11 maja 
w Sochaczewie. Pingpongist-
ki SKTS w trzech pojedynkach, 
lecz nie bez trudu pokonały ry-
walki. W pierwszym starciu 
Katarzyna Grzybowska-Franc 
bez straty seta wygrała z Pauli-
ną Krzysiek. Kolejne dwa star-
cia trwały po pięć setów. Aga-
ta Pastor-Gołda oraz Dong Rui 
Fang, po zaciętych pojedyn-
kach, ograły Que Zhao i Klau-
dię Kusińską, ustalając wynik 
pierwszego pół� nałowego spo-
tkania na 3:0.

Następnego dnia rewanż 
w Nadarzynie był o wiele cięż-
szym spotkaniem, które roz-
strzygnęło się dopiero po pię-
ciu pojedynkach. W pierwszej 
grze, świetnie dysponowana 
tego dnia Zhao Xue wygrała w 
trzech setach z Agatą Pastor-
-Gołdą. Do wyrównania wy-
niku doprowadziła Katarzy-
na Grzybowska-Franc, która w 
czterech setach pokonała Pauli-
nę Krzysiek. Następnie do sto-
łu stanęła Dong Rui Fang i bez 
straty seta z Klaudią Kusińską 
dała drużynie SKTS prowadze-
nie w meczu. Czwarty pojedy-
nek nie przyniósł jednak roz-
strzygnięcia. Swoją dobrą formę 
potwierdziła Zhao Xue, ogry-
wając liderkę sochaczewskiego 
zespołu, Katarzynę Grzybow-
ską-Franc w trzech setach. W 
piątej grze Agata Pastor-Gołda 
zmierzyła się z Pauliną Krzy-
siek. Zwyciężyła z nią w trzech 
partiach i tym samym zapew-
niła awans SKTS do � nału.

Rywalizacja o złoto była po-
wtórką ubiegłorocznego � nału. 
Przeciwniczkami zawodniczek 
Bronisława Gawrylczyka była 
jedna z najbardziej utytułowa-
nych drużyn w Europie i nie-
przerwany od kilkudziesięciu 
lat mistrz Polski – KTS Tarno-
brzeg. Pierwsze spotkanie roze-
grano w Sochaczewie w środę 
18 maja. Niestety podstawo-
wa zawodniczka SKTS, Chin-
ka Dong Rui Fang, ze względu 
na chorobę, nie mogła zagrać 
w tym spotkaniu. W jej miejsce 

w wyjściowej trójce znalazła się 
Natalia Gawrylczyk-Zielińska.

Nasza drużyna rozpoczę-
ła obiecująco, za sprawą Ka-
tarzyny Grzybowskiej-Franc, 
która wygrała pierwszego seta 
z Natalią Partyką, oddając jej 
przy tym zaledwie dwa oczka. 
Kolejne jedenaście punktów 
niestety przegrała, lecz osta-
tecznie pokonała byłą zawod-
niczkę SKTS i jednocześnie 
jej partnerkę deblową na nad-
chodzących Igrzyskach Olim-
pijskich w Rio de Janeiro, 3 do 
1. Drugi i trzeci pojedynek po-
zwolił jednak Tarnobrzegowi 
na objęcie prowadzenia. Qian 
Li i Kinga Stefańska rozstrze-
lały w trzech setach kolejno 
Agatę Pastor-Gołdę i Natalię 
Gawrylczyk-Zielińską. Zdecy-
dowanie najbardziej emocjo-
nującym fragmentem spotka-
nia był pierwszy set rozegrany 
pomiędzy Katarzyną Grzy-
bowską-Franc i Qian Li. Wy-
grała go Chinka, ale dopiero 
wynikiem 19:17. Dwie kolej-
ne odsłony liderka rankingu 
indywidualnego Ekstraklasy 
Kobiet wygrała do siedmiu i 
ustaliła wynik pierwszego � -
nałowego meczu na 3:1 dla 
Tarnobrzega. 

W ostatnią sobotę, 21 maja, 
rewanż zakończył się takim sa-
mym rezultatem. Po przegra-
nych Dong Rui Fang i Kata-
rzyny Grzybowskiej-Franc 
obrończynie tytuły prowadzi-
ły w spotkaniu 2:0. Agata Pa-
stor-Gołda nie złożyła jednak 
broni i w zaciętym pięcioseto-

wym pojedynku okazała się 
górą nad Kingą Stefańską. Na-
dziei na odwrócenie losów me-
czu nie dała jednak Ying Han, 
która, w ostatnim starciu w te-
gorocznym sezonie, pokona-
ła w trzech setach Katarzynę 
Grzybowską-Franc i tym sa-
mym dała swojej drużynie 25. 
z rzędu mistrzostwo Polski. 
SKTS z kolei ponownie kończy 
sezon ze srebrnymi medalami.

WYNIKI
PÓŁFINAŁY
SKTS Sochaczew – 

GLKS Wanzl Scania Nada-
rzyn 3:0
Katarzyna Grzybowska-Franc – Paulina Krzysiek 3:0 
(11-4, 13-11, 11-9)

Agata Pastor-Gołda – Zhao Xue 3:2 
(11-6, 1-11, 9-11, 11-9, 11-6)

Dong Rui Fang – Klaudia Kusińska 3:2 
(10-12, 11-6, 11-4, 12-14, 11-8)

GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn – SKTS Socha-
czew 2:3
Zhao Xue – Agata Pastor-Gołda 3:0 
(12-10, 11-5, 11-9)

Paulina Krzysiek – Katarzyna Grzybowska-Franc 1:3 
(7-11, 6-11, 12-10, 7-11)

Klaudia Kusińska – Dong Rui Fang 0:3 
(8-11, 4-11, 7-11)

Zhao Xue – Katarzyna Grzybowska-Franc 3:0 
(11-9, 11-5, 11-6)

Paulina Krzysiek – Agata Pastor-Gołda 0:3 
(8-11, 4-11, 12-14)

FINAŁY
SKTS Sochaczew - KTS 

SPAR ZAMEK Tarnobrzeg 1:3
Katarzyna Grzybowska-Franc – Natalia Partyka 3:1 
(11-2, 9-11, 12-10, 11-7)

Agata Pastor-Gołda – Qian Li 0:3 
(4-11, 5-11, 2-11)

Natalia Gawrylczyk-Zielińska – Kinga Stefańska 0:3 
(4-11, 6-11, 3-11)

Katarzyna Grzybowska-Franc – Qian Li 0:3 
(17-19, 7-11, 7-11)

KTS SPAR ZAMEK 
Tarnobrzeg - SKTS Socha-
czew 3:1
Ying Han – Dong Rui Fang 3:0 (11-2, 11-9, 11-1)
Qian Li - Katarzyna Grzybowska-Franc 3:1 
(11-6, 11-8, 9-11, 11-5)

Kinga Stefańska - Agata Pastor-Gołda 2:3 
(8-11, 9-11, 11-4, 11-7, 8-11)

Ying Han - Katarzyna Grzybowska-Franc 3:0 
(11-7, 11-9, 11-4)

Ekstraklasa Kobiet

Wicemistrzostwo Polski SKTS
Przez ostatnie dwa tygodnie rozgrywana była faza play-off tegorocznego sezonu Ekstraklasy 
Kobiet w Tenisie Stołowym. Zawodniczki SKTS pokonały w półfi nałowym dwumeczu drużynę 
GLKS Nadarzyn i awansowały do fi nału. W nim zmierzyły się z jedną z najlepszych ekip 
w Europie, z KTS SPAR ZAMEK Tarnobrzeg. Rywalki były zbyt silne. Drużyna prowadzona 
przez Bronisława Gawrylczka kolejny sezon kończy ze srebrnymi medalami.

Po raz czwarty rugbiści Or-
kana Sochaczewa pokonali 
tegorocznego beniaminka 
Ekstraligi, Skrę Warszawa. 
Przedostatni mecz w tym 
sezonie rozegrali w minioną 
sobotę, 21 maja.

Do sobotniego spotkania w stoli-
cy rugbiści Orkana podeszli bez 
presji. Utrzymanie w najwyższej 
fazie rozgrywek w przyszłym 
roku sochaczewianie mają już 
zapewnione. Do przerwy rywa-
lom nie udało się zdobyć punk-
tów i Orkan po pierwszych 40. 
minutach miał bezpieczną, 
14-punktową przewagę. W dru-
giej części gry Karol Król ze Skry 
Warszawa zaliczył dwa przyło-
żenia, ale nie wystarczyło to do 
nawiązania walki z zespołem 

Orkana, który ostatecznie zwy-
ciężył 21 punktami. Wygrana 
cieszy, lecz nadal niepokoi wy-
jazdowa niedyspozycyjność so-
chaczewskich rugbistów, którzy 
tym razem udali się na mecz w 
16-osobowym składzie.

W barwach Orkana zagra-
li: Jakub Młyńczak, Mateusz 
Popiołek, Tomasz Gasik, Ro-
bert Pawelec, Filip Wielgosz, 
Dawid Plichta, Mateusz Plichta, 
Tomasz Malesa, Damian Pa-
luch, Piotr Wawrzyńczak, Emil 
Kowalewski, Kamil Dudkow-
ski, Kamil Kościelewski, Wik-
tor Dobrowolski, Kamil Palasik 
(Bogdan Wróbel). 

Skra Warszawa - RC 
Orkan Sochaczew 12:33 (0:14)
punkty: Młyńczak 15, M. Plichta 9, Dobrowolski 5, Gasik 
2, Wróbel 2 

Ekstraliga

Skra znowu pokonana

Eliminacje do Mistrzostw Pol-
ski Juniorów wchodzą w decy-
dującą fazę. W sobotę 14 maja 
zawodnicy Jakuba Sekleckie-
go rozegrali wyjazdowy mecz 
w Siedlcach, który ma przybli-
żyć ich do walki o najwyższe 
cele. Rugbiści Orkana zagrali 
fantastyczną końcówkę spo-
tkania.

Wynik jednak nie odzwiercie-
dla przebiegu meczu. Rywale 
wysoko postawili poprzeczkę 
i wyszli na prowadzenie. Do-
piero przed przerwą sochacze-
wianie osiągnęli dwupunktową 
przewagę i, jak się okazało, nie 
oddali jej do końca meczu. W 
drugiej połowie twarda gra w 
obronie obydwu drużyn spra-

wiła, że wynik nie ulegał zmia-
nie. Worek z punktami pękł do-
piero w końcówce spotkania. 

- Jeszcze na siedem mi-
nut przed końcem meczu pro-
wadziliśmy zaledwie dwoma 
punktami. Końcówka spotka-
nia to koncertowa gra całego ze-
społu. Książkowo rozgrywane 
akcje pozwoliły na czterokrotne 
przyłożenie piłki na polu punk-
towym przeciwnika. To ważne 
wyjazdowe zwycięstwo, które 
buduje zespół – powiedział tre-
ner drużyny juniorów Orkana 
Sochaczew, Jakub Seklecki.

MKS Pogoń Siedlce – 
RC Orkan Sochaczew 17:43 
(17:19)
punkty: Sadowski 12, Niemiec 11, Gadomski 10, 
Okoniewski 5, Lazzarii 5 

Cztery przyłożenia 
w siedem minut

Kadeci RCO, pomimo przegranej 
z Juvenią Kraków, z drugiego 
miejsca w grupie centralno-po-
łudniowej awansują do Turnieju 
Finałowego Mistrzostw Polski 
U16, który odbędzie się w Łodzi 
25-27 czerwca.

Mecz ze smokami rozegrany 
został w Sochaczewie, w pią-
tek 20 maja. W pierwszej po-
łowie przeważała nieznacz-
nie Juvenia, co zakończyło się 
przyłożeniem krakowian. Dru-
ga odsłona to dominacja kade-
tów RC Orkan, którzy stworzy-
li sobie dwie dogodne sytuacje. 

Po maulu autowym Patryk 
Książek został zatrzymany tuż 
przed polem gości, a na pięć mi-
nut przed końcem meczu za-
wodnicy Macieja Misiaka wy-
prowadzili widowiskową akcję 
spod własnego pola punktowe-
go. Blisko 80-metrowym raj-
dem popisał się Kacper Szu-
� iński, który, szarżowany przed 
linią przyłożenia, oddaje piłkę 
do Michała Szwarca, ten jednak 
zostaje minimalnie wypchnię-
ty za końcową linię punktową i 
przyłożenie nie zostaje uznane.

RC Orkan Sochaczew - Ju-
venia Kraków 0:7 (0:7).

Przegrana z liderem
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O pierwszej połowie meczu 
wyjazdowego, rozegranego 
w sobotę 14 maja, w Węgro-
wie należy zapomnieć jak 
najszybciej. Gospodarze w 
tej części gry zdobyli dwie 
bramki, a piłkarze Bzury 
grali bez pomysłu i wiary w 
swoje umiejętności. W dru-
giej odsłonie zobaczyliśmy 
za to zupełnie odmienioną 
drużynę. Biało-zieloni zdo-
łali osiągnąć sporą przewa-
gę nad rywalami. Efektem 
tego była bramka zdobyta 
w 63. minucie przez Prze-
mysława Kubisza. Nieste-
ty po kontaktowym tra-
� eniu Bzura nie potra� ła 
wykorzystać jeszcze przy-
najmniej kilku dogodnych 
sytuacji i ostatecznie prze-
grała to spotkanie.

Na uwagę zasługuje 
fakt, że po dłuższej prze-
rwie w chodakowskiej dru-
żynie zagrali Dominik Je-
rzak w bramce oraz Kamil 
Celeda w pomocy. Ponad-
to dało się zauważyć zmia-
ny w ustawieniu drużyny, 
które na pewno w drugiej 
połowie przyniosły pozy-
tywny efekt. Trener Juliusz 
Kruszankin po meczu nie 
ukrywał rozczarowania, bo 
mimo kiepskiej pierwszej 
połowy, w drugiej części gry 
Bzura osiągnęła przewagę i 
remis był w jej zasięgu. Nie-
stety biało-zielonym cały 
czas brakuje skutecznego 
wykończenia akcji i mimo, 
że zespół potra� ł stworzyć 
wiele sytuacji, nie przeku-
wa tego na zdobywanie bra-
mek.

Czarni Węgrów – Bzura 
Chodaków 2:1 (2:0)
bramka: 63’ Przemysław Kubisz

W środę 18 maja Bzura 
zmierzyła się na własnym 
boisku z Łomiankami, z 
którymi jesienią przegrała 
1:3. Jedynego gola w spotka-
niu, po ładnym strzale w 19. 
minucie z około 25 metrów, 
zdobył Tomasz Oziemblew-
ski. Bzura w kolejnych mi-
nutach stworzyła również 

kilka innych sytuacji bram-
kowych, lecz niestety za-
brakło precyzji. Rywale też 
przeprowadzili kilka groź-
nych akcji. Dwukrotnie 
przed utratą gola choda-
kowską drużynę uchroniła 
poprzeczka. W drugiej po-
łowie goście zepchnęli bia-
ło-zielonych do głębokiej 
defensywy.

Z każdą upływającą mi-
nutą piłkarzom Bzury za-
czynało brakować sił, a 
goście za wszelką cenę pró-
bowali wyrównać. Długimi 
fragmentami trwało istne 
oblężenie chodakowskiego 
pola karnego. Jednak dobra 
gra bramkarza i pełna kon-
centracja defensorów spra-
wiła, że Łomianki nie zdo-
były gola. Bzura, po ciężkim 
boju, utrzymała jedno-
bramkowe prowadzenie i 
na własnym terenie zdobyła 
cenne trzy punkty. 

Bzura Chodaków – KS Ło-
mianki 1:0 (1:0)
bramka: 19’ Tomasz Oziemblewski

Rozegrany w minioną 
sobotę 21 maja mecz w Płoc-
ku był nudnym, a w dodat-
ku bezbramkowym wido-
wiskiem. Toczył się głównie 

w środkowej stre� e boiska 
i obie drużyny grały bar-
dzo ostrożnie, nie forsując 
tempa. Bzura stworzyła nie-
wiele dogodnych sytuacji 
do zdobycia gola. Najlep-
szą okazję w pierwszej poło-
wie miał Tomasz Oliwa. W 
29. minucie wbiegł z prawej 
strony w pole karne rywali i 
uderzył w długi róg z ok. 12 
metrów. Niestety jego strzał 
był minimalnie niecelny. 
Gospodarze dwa razy, w 40. 
i 41. minucie, mieli dogodne 
okazje na tra� enie do bram-
ki, lecz obrońcy Bzury w 
porę naprawili popełnione 
wcześniej przez siebie błędy.

Gra ożywiła się dopie-
ro w końcówce meczu. W 
80. minucie dośrodkowa-
nie w pole karne dobrze 
zamknął Tomasz Oziem-
blewski, ale niestety jego 
strzał okazał się niecel-
ny. Chwilę później jeden 
z Wiślaków oddał moc-
ny strzał z ok. 30 metrów, 
ale na szczęście piłka prze-
szła nad poprzeczką bram-
ki strzeżonej przez Domi-
nika Jerzaka. Tuż przed 
ostatnim gwizdkiem sę-
dziego Bzura miała dobrą 
okazję do rozstrzygnięcia 

losów meczu na swoją ko-
rzyść. Kamil Celeda, z rzu-
tu wolnego wykonywa-
nego zza linii 16 metrów, 
trafił w światło bramki, ale 
uderzył po prostu za lekko.

Chodakowską drużynę 
czekają w tym sezonie jesz-
cze cztery spotkania. Naj-
bliższe zagrają u siebie, w 
sobotę 28 maja. Bzura po-
walczy o trzy punkty z Bu-
giem Wyszków. Początek 
meczu o godzinie 11.00, na 
stadionie przy ul. Chopina.

Wisła II Płock – Bzura 
Chodaków 0:0

Tabela po XXIX kolejce
1. MKS Przasnysz 69-26    61
2. Huragan Wołomin 70-35    55
3. Ożarowianka Ożarów Maz. 47-18    54
4. Mławianka Mława 49-20    53
5. Mazovia Mińsk Maz. 64-38    49
6. Wisła II Płock  52-23    49
7. MKS Ciechanów  47-36    46
8. Ostrovia Ostrów Maz.  36-34    45
9. KS Łomianki  40-26    44
10. Bug Wyszków  37-43    40
11. Bzura Chodaków 48-42    39
12. Czarni Węgrów 24-46    32
13. Naprzód Skórzec 34-65    27
14. Mazur Gostynin 30-63    23
15. Korona Szydłowo 30-85    20
16. Wkra Bieżuń 20-51    15
Błękitni Gąbin wycofali się z rozgrywek

IV Liga Mazowiecka, grupa północna

Zaczynają zdobywać punkty
Drużyna Bzury Chodaków w ostatnich trzech spotkaniach zainkasowała cztery punkty. 
Chodakowiane zajmują bezpieczne 11. miejsce w tabeli. Decyzja zarządu Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej, o tym, że w przyszłym sezonie w rozgrywkach IV Ligi Mazowieckiej - 
grupy północnej będzie uczestniczyć 20 zespołów, oddala widmo spadku biało-zielonych. 

Bzura na własnymi boisku, przez ponad 70 minut, broniła jednobramkowej przewagi 
i ostatecznie wygrała z zespołem z Łomianek 

W sobotę 18 czerwca na bo-
iskach w Chodakowie roze-
grany zostanie XVI Turniej 
Dzikich Drużyn o Puchar Sto-
warzyszenia Odnowy Socha-
czewa „Zamek”. Zgłoszenia 
drużyn będą przyjmowane do 
3 czerwca.

Turniej Dzikich Drużyn to za-
wody, w których występu-
ją przede wszystkim druży-
ny podwórkowe, osiedlowe, 
reprezentacje ulic, szkół i grupy 
przyjaciół. Tradycją jest, że rów-
nolegle z rozgrywkami trwa fe-
styn sportowo-rekreacyjny pro-
wadzony przez Sławomira i 
Piotra Cyplów z Dragon Fight 
Club.

Na boisku w każdym ze-
spole występuje sześciu za-
wodników, w tym bramkarz. 
Każda drużyna do rozgrywek 
może zgłosić maksymalnie 10 
zawodników. Rywalizacja od-
będzie się w kategoriach: klas 
I-III, klas IV-VI szkół podsta-
wowych, gimnazjum i open. W 
każdej kategorii limit wynosi 
16 drużyn. Decyduje kolejność 

złożenia kompletnych doku-
mentów. Drużyny, których pił-
karze nie mają ukończonych 18 
lat, mogą zostać zgłoszone tylko 
przez dorosłego opiekuna.

Zapisy do turnieju będą 
przyjmowane do piątku, 3 
czerwca. Można je składać w 
Wydziale Kultury, Sportu, Tu-
rystyki i Organizacji Pozarządo-
wych Urzędu Miejskiego w So-
chaczewie, na drugim piętrze 
w kramnicach miejskich (ul. 1 
Maja 21). Tel. 46 862 22 35 w. 381, 
mail: sport@sochaczew.pl. For-
mularze zgłoszeń i zgody rodzi-
ców dostępne są pod adresami: 
www.facebook.com/TurniejDzi-
kichDruzynSochaczew, maciej-
malecki.pl, sochaczew.pl oraz na 
miejscu, w kramnicach. W tygo-
dniu przed zawodami  odbędzie 
się otwarte losowanie drużyn.

Współorganizatorami XVI 
Turniej Dzikich Drużyn są: 
burmistrz Piotr Osiecki, sta-
rosta Jolanta Gonta, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, KS 
Bzura Chodaków, Zespół Szkół 
w Sochaczewie i Dragon Fight 
Club.

Zgłoszenia dzikich 
drużyn do 3 czerwca

W sobotę 4 czerwca na terenie 
jednostki wojskowej w Bieli-
cach odbędzie się XXIV edycja 
Europejskich Biegów Młodych 
Olimpijczyków. W zawodach 
wystartuje ponad 1000 szkol-
nych lekkoatletów.

Otwarcie zawodów odbę-
dzie się o godzinie 9:15 i bę-
dzie miało formę ceremoniału 
olimpijskiego. Reprezentacja 
każdej ze szkół wcieli się w 
wybrany przez siebie kraj na-
leżący do MKOl. Sześć szkół, 
które według organizatorów, 
najlepiej zaprezentują się na 
ceremonii otwarcia otrzyma-
ją puchary. 

W ramach imprezy ro-
zegranych zostanie 21 bie-

gów, w tym jeden wyjąt-
kowy – dla osób specjalnej 
troski (memoriał Roma-
na Kaczmarka). Ponadto 
pięć innych startów będzie 
wspominać znane, zmar-
łe osoby związane z socha-
czewskim sportem: Bożenę 
Gałaj, Sylwestra Rozdże-
stwieńskiego, Ryszarda Ła-
komskiego, Bogusława Szy-
mańskiego oraz jednego z 
pomysłodawców EBMO - 
Jana Cebrzyńskiego. W tym 
roku organizatorzy zrezy-
gnowali z mini maratonu 
na rzecz startów uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
– dziewczęta pobiegną na 
1000 metrów, chłopcy po-
konają 1500 metrów.

Po raz 24. pobiegną 
młodzi olimpijczycy
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MMA TENIS

NORDIC WALKING

SIATKÓWKA

SZACHY

W tegorocznym Pucharze Pol-
ski rywalizowało 260 zawodni-
ków i zawodniczek. Walki od-
bywały się na macie i dwóch 
oktagonach. Przeprowadzono 
turnieje MMA, w rożnych ka-
tegoriach wiekowych i wago-
wych, w czterech formułach: 
Junior, Senior, Full Contact 
oraz Kobiet. Dodatkowo roze-
grany został Turniej Pierwsze-
go Kroku (dla początkujących 
zawodników) oraz turniej bra-
zylijskiego Jiu-jitsu (bez kimon). 

Zawody były na żywo 
transmitowane przez inter-
net, zaś � nałowe walki były 
opatrzone profesjonalnym 
komentarzem najbardziej 
doświadczonych trenerów 
w kraju. Widzowie nie mo-
gli narzekać na nudę. MMA 
jest sportem bardzo kontak-
towym i może być atrakcyj-
ny tylko dla tych, którym nie 
straszny widok krwi. Było 
kilka efektownych knock-
-outów rozbitych nosów i 

rozciętych łuków brwio-
wych. 

Do Sochaczewa przyjecha-
li zawodnicy z klubów z Olsz-
tyna, Radomia, Łodzi, Elbląga, 
Rzeszowa, Torunia, Bochni, 
Poznania, Krakowa, Bydgosz-
czy, Cieszyna. W klasy� ka-
cji medalowej zwyciężył klub 
Arrachion Olsztyn. Jego za-
wodnicy zdobyli cztery złote i 
trzy srebrne medale. Dragoni 
znaleźli się na czwartym miej-
scu z dwoma złotymi i dwoma 
srebrnymi krążkami.

Na najwyższym stop-
niu podium stanął Piotr 
Kaczyński (Full Contact 
Open) oraz Łukasz Kozłow-
ski (OF MMA Open Senio-
rów). „Koza” niszczył swo-
ich rywali, kończąc walki 
przed czasem. Jego przeciw-
nicy opuszczali klatkę obici, 
zakrwawieni i potrzebowali 
pomocy medycznej. Łukasz 
też nie wyszedł bez szwan-
ku. Złoty medal przypła-
cił „� oletową pamiątką pod 
okiem”.

Bardzo dobrze spisali się 
także młodzi zawodnicy Dra-
gonów - uczniowie ZSCKP, 
czyli tak zwanej Osiemdziesiąt-
ki. Kamil Piegat (MMA Junior, 
66 kg) oraz Kamil Wargocki 
(MMA Junior, 70 kg), pokaza-
li wysokie umiejętności i prze-
grali dopiero w walkach � na-
łowych. Zakończyli zawody ze 
srebrnymi medalami. 

Honorowy patronat nad 
imprezą objął burmistrz Piotr 
Osiecki, który wraz z głównym 
organizatorem Sławomirem 
Cyplem, uroczyście otworzył 
zawody. Gości na ALMMA109 
było bardzo wielu. Imprezę 
wzbogacił występ grupy bęb-
niarskiej L’ombelico del Mon-
do. Przybyli także motocykliści 
z Boruta MC, którzy zaprasza-
li na organizowane przez niech 
w czerwcu „Devil Party” w Su-
lejówku. Podczas imprezy od-
będzie się tam turniej MMA. 
Na zwycięzców czekać będą na-
grody pieniężne.

Wszystkie smoki na podium
W niedzielę 15 maja hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stała się areną walki 
współczesnych wojowników. Odbyły się w niej zawody rangi Pucharu Polski (ALMMA 109), 
organizowane przez sochaczewskich Dragonów. Wszyscy reprezentanci gospodarzy stanęli na podium. 

W sobotę 21 maja w Socha-
czewskim Centrum Kultury 
w Boryszewie odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa So-
chaczewa w Szachach Szyb-
kich. Zawody zorganizowa-
ła Sekcja Edukacji i Klubu 
Nauczyciela.

W turnieju wzięło udział 58 
zawodników, w tym 23 naj-
młodszych adeptów królew-
skiej gry (dzieci poniżej 10 
roku życia). Rywalizowa-
li szachiści z Łowicza, Żuko-
wa, do stołów zasiadła repre-
zentacja DPS Młodzieszyn 
oraz oczywiście podopieczni 
Klubu Nauczyciela. Najmłod-
szy uczestnik turniej miał 5 
lat, najstarszy 83, co tylko po-
twierdza, że szachy są grą dla 
wszystkich, niezależnie od 

wieku.
Turniej rozgrywano w 

systemie szwajcarskim (dzie-
więć rund), w tempie 15 mi-
nut. Sędzią głównym zawo-
dów był Robert Chojnowski. 
Uczestników podzielono na 
pięć kategorii. Puchary i na-
grody najlepszym zawodni-
kom wręczał dyrektor SCK, 

Artur Komorowski wraz z 
kierownikiem sekcji Teresą 
Kłujszo. Oto pierwsze trójki 
graczy w poszczególnych ka-
tegoriach.

OPEN: 1. Mateusz Brzo-
zowski, 2. Roman Zimochocki, 
3. Gabriel Jagura

JUNIORZY: 1. Natalia 

Małecka, 2. Dominik Fudała, 3. 
Przemysław Łazarski

DZIEWCZĘTA: 1. Eliza 
Placek, 2. Wiktoria Kęska, 3. 
Dominika Jagła

DZIEWCZĘTA do lat 10: 
1. Blanka Bluczak, 2. Lena 
Duda, 3. Blanka Duda

CHŁOPCY do lat 10: 1. Fi-
lip Lesiak, 2. Damian Bąba, 3. 
Mateusz Bąba

Zapraszamy jednocześnie na 
pokaz żywych szachów. Odbę-
dzie się on w ramach obchodów 
Dni Sochaczewa, w sobotę 11 
czerwca, o godzinie 11.00 na pla-
cu Kościuszki. W rolę � gur wcie-
lą się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 oraz dzieci z zespołu 
Folklorek, działającego w Bory-
szewie. Przebrani w stroje ludo-
we zagrają pokazową partię dla 
mieszkańców Sochaczewa.

Grali o tytuł Mistrza Sochaczewa

Pierwszy „zielony” turniej 
tenisa ziemnego o puchar 
Dyrektora MOSiR Sochaczew 
został rozegrany w sobotę 
14 maja na korcie pod zada-
szeniem przy ul. Warszaw-
skiej 80. Wzięło w nim udział 
czworo zawodników.

Zawody zdominował Patryk 
Kmieciński, który nie prze-
grał żadnego pojedynku i zo-
stał zwycięzcą turnieju i jed-
nocześnie liderem Zielonego 
Grand Prix MOSiR Socha-
czew. 

Olimpia Małachowska, 
jedyna dziewczynka w gronie 
uczestników, mino uplaso-
wania się na trzeciej pozycji, 
pokazała się z bardzo dobrej 
strony, grając najładniejszy 
technicznie tenis i gdyby nie 
trema w pierwszych meczach 
osiągnęła by zdecydowanie 
lepszy wynik.

Adam Król zajął drugie 
miejsce, ale jak sam powiedział 
nie grał w tym sezonie zbyt 
dużo i na pewno pokaże na co 
go stać w kolejnych turniejach. 
Marcin Kubiak, który zaczy-
na dopiero przygodę z turnieja-
mi, po zaledwie roku trenowa-
nia pokazał, że tenis to również 
świetna zabawa, a wyniki nie są 
najważniejsze.

Dwóch najlepszych zawod-
ników otrzymało pamiątkowe 
puchary a pozostali uczestnicy 
nagrody pocieszenia w postaci 
jednogodzinnych biletów wstę-
pu na kort pod zadaszeniem.

Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Sochaczewie 
serdecznie zaprasza na ko-
lejny turniej z cyklu Zielone-
go Grand Prix MOSiR Socha-
czew, który zostanie rozegrany 
25 i 26 czerwca. Zgłoszenia 
przyjmuje Marcin Cybulski, 
tel. 608 762 449.

Czwórka młodych tenisistów

15 maja w Konstancinie–Je-
ziorna odbyły się pierwsze 
zawody z cyklu Pucharu Polski 
w Nordic Walking. Wystarto-
wała w nich czwórka repre-
zentantów naszego miasta: 
Renata Marcinkowska, Beata 
Kołodziejczak, Jan Kocimski i 
Damian Smus. 

Na dystansie pięciu kilometrów 
startowała Beata i Damian. Be-
ata z czasem 00:32:45 zajęła 25 
miejsce w open i pierwsze miej-
sce wśród pań w swojej katego-
rii wiekowej. Damian z czasem 
00:34:56 ulokował się na 79 po-
zycji w open i na ósmym miej-

scu w swojej w kategorii wie-
kowej.  Na tym „sprinterskim” 
dystansie wystartowało w su-
mie 386 zawodników. 

Na dystansie 10 kilome-
trów maszerowała Renata z Ja-
nem. Renata z czasem 01:26:17 
zajęła 174 lokatę w open i dzie-
wiąte miejsce w swojej katego-
rii wiekowej. Jan po zaciętej wal-
ce (mocno obsadzona kategoria 
wiekowa) z czasem 01:07:13 po-
twierdził swoją dominację na 
tym dystansie, zajmując 19 miej-
sce w open i pierwsze miejsce w 
kategorii wiekowej. Na linii star-
tu na 10 kilometrów zameldo-
wało się 209 zawodników. 

Maszerowali w Pucharze Polski

21 maja w Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie spotka-
li się siatkarze, aby upamiętnić Sylwestra Rozdżestwień-
skiego podczas trzeciego memoriału jego imienia. Organi-
zatorem zawodów był Dariusz Cierebiej. Na starcie stanęło 
osiem zespołów. W � nale GKS Góra pokonała w trzech se-
tach BKS Bratoszewice.Najlepszym rozgrywającym memo-
riału został Damian Bierdnik (OSP Lipowiec), najlepszym 
atakującym Łukasz Lewandowski (GKS Góra), za najlep-
szego blokującego uznano Bartosza Jabłońskiego (BKS Bra-
toszewice). MVP turnieju został Łukasz Cichocki (OSP Li-
powiec).

Trzeci memoriał Sylwka
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