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Szepietówka 
odczarowana

Daniel Wachowski

Zupełnie niesłusznie patrzy-
my na cebulę jak na warzywo 
gorsze, symbolizujące biedę 
czy obciach. To niezasłużo-
ne skojarzenia. Dietetyk, pa-
nie z kół gospodyń wiejskich, 
Radosław Jarosiński z Mu-
zeum Ziemi Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą oraz 
Adam Jeznach, właściciel fi r-
my „Jeznach” od kilku dekad 
zajmujący się produkcją wa-
rzyw, udowodnili, że cebula 
to doskonały produkt - ob-
niża ciśnienie krwi, poma-
ga zachować młodość, ma 

walory bakteriobójcze, do-
brze przechowuje się nawet 
do czerwca, jest tania i pod-
nosi walory smakowe bardzo 
wielu potraw.

Bądźmy dumni 
z szepietówki
Jak mówił Radosław Jaro-
siński, inne państwa mają 
swoje targi lub festiwa-
le cebuli – odbywają się 
m.in. w Hiszpanii, Niem-
czech, Szwajcarii, i tam 
nikt się tego nie wstydzi. 
Od cebuli nie ucieknie-
my, bo stanowi część na-
szego dziedzictwa kulinar-

nego. Okolice Sochaczewa 
słyną z żyznych ziem, za-
tem można przypuszczać, 
że cebula jest z nami od kil-
ku wieków. Jest z nami do 
dziś choćby za sprawą alei 
600-lecia, która jeszcze kil-
kadziesiąt lat temu była uli-
cą Stodulną (od stodoły), a 
obszar między ulicą Staszi-
ca a 600-lecia, zabudowany 
dziś blokami, starsi miesz-
kańcy nazywają cebulko-
wem. To tu powstała słyn-
na odmiana szepietówka, a 
jej twórcą był najsłynniej-
szy sochaczewski ogrodnik 
– Władysław Szepietowski 

(jego willa stoi naprzeciw SP 
nr 4), który w okresie mię-
dzywojennym wyhodował 
na bazie cebuli „wolskiej”, 
wyjątkowo wydajną nową 
odmianę, zwaną od jego na-
zwiska „szepietówką”, bądź 
cebulą sochaczewską. 

Trzecie 
warzywo świata
Bardzo ciekawie o cebuli 
opowiadał Adam Jeznach. 
Goście dowiedzieli się np. 
spożywamy ją od około 
7000 lat a najstarsze dowo-
dy pochodzą z wykopalisk 
prowadzonych w rejonie 

dzisiejszego Iranu i Pakista-
nu. Jest trzecim najchętniej 
uprawianym warzywem na 
świecie. Najwięksi produ-
cenci to Chiny (23 mln ton) i 
Indie (19 mln). Polska jest na 
31 miejscu z 563 tysiącami 
ton. Najwięcej cebuli konsu-
mują Libijczycy i Albańczy-
cy, po 33 kg rocznie na oso-
bę (Polak zjada jej 6,8 kg). 
Warzywo ma istotne walo-
ry prozdrowotne i nie bez 
przyczyny pierwsze prace 
nad szczepionkami i anty-
biotykami prowadzono wła-
śnie na cebuli. 

Festiwal Sochaczewskiej Cebuli ściągnął na bulwary spacerowe nad Bzurą kilka tysięcy gości, którzy nie tylko 
spróbowali cebularzy, grochówki z cebulą i zupy cebulowej przygotowanej przez kucharzy z MasterChefa, 
ale mogli się bardzo dużo dowiedzieć na temat zalet warzywa tak mocno związanego z ziemią sochaczewską. 
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999

Policja 
997, 47 705-52-22

Straż pożarna 
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne
991

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

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

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

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

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

Dodatkowo każdego dnia po godz. 
15.00 awarie można zgłaszać pod 
numerami telefonów:
SUW Płocka 46 811 16 44, 
602 248 627

SUW Chodaków 46 863 26 35,
662 294 742

Oczyszczalnia ścieków 
662 294 743

ZGK 46 862-81-06, 46 
862-93-14

ZKM 46 862-99-27

Zgłaszanie awarii sieci 
oświetlenia ulicznego
698-088-755, 606-663-186

Szpital
46 864-95-00, 46 864-96-00
USC 46 862-23-02

Sąd Rejonowy 
46 862-32-64

PKP 19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600
PEC 
46 862-92-00, 604-206-108,

Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej 
i Pola Bitwy nad Bzurą
46 862-33-09, 

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

Centrum Usług Społecznych 
46 863-14-81, 
46 863-14-82

Miejska 
Audycja 
Samorządowa

W każdy 
wtorek 

i czwartek 
o 11:30

na antenie 

Daniel Wachowski

Z a m k n i ę t e    w    w a k a -
cje szkoły i przedszko-
la, znacznie mniejszy ruch 
na ulicach, długi dzień, to 
wszystko sprzyja prowa-
dzeniu prac budowlanych. 
Jak podkreśla wicebur-
mistrz Dariusz Dobrowol-
ski, w tym roku nie tylko 
na Batorego i Kaczorow-
skiego kierowcy zauważą 
zmiany. 

Pierwszy 
etap Kochanowskiego
Ruszył zapowiadany re-
mont odcinka ulicy Ko-
chanowskiego. W wakacje 
wymieniono część chod-
nika po stronie osiedla Po-
lna, a teraz fi rma Prima 
usunęła pierwszą warstwę 
asfaltu i najpóźniej do po-
łowy września najbardziej 
zniszczony fragment dro-
gi - od Targowej do Tro-
janowskiej - zyska nową 
nawierzchnię. Roboty po-
chłoną ok. 67 tys. zł. Ko-
lejne odcinki Kochanow-
skiego będą remontowane 
etapami. 

- Następnym zadaniem 
będzie asfaltowanie ulicy 
Księżycowej, łączącej się z 
ulicą Smolną w Chodakowie. 
Utwardzona zostanie na ca-
łej długości 140 metrów, zy-
ska też pobocze – informuje 
Dariusz Dobrowolski.

W planach na ten rok 
była również wymiana na-
wierzchni na ulicy Rey-
monta, jej odcinka od blo-
ku przy Reymonta 36 do 
ulicy Piłsudskiego. Na razie 
sprawę zawieszono, po tym 
jak kilka tygodni temu, po 
wielkiej ulewie, w ulicy za-
padła się studzienka kana-
lizacyjna. Zanim droga zy-
ska nowy asfalt, najpierw 
trzeba wykonać komplek-
sową naprawę sieci desz-
czowej. 

Przybywa chodników
Na terenie miasta układa-
ne są też nowe chodnik i 
wymieniane odcinki tych 
najbardziej zniszczonych. 
Kilka dni zajęło ekipie fi r-

Miliony w drogach i chodnikach
Nowy asfalt na ulicy Kaczorowskiego już ułożono, ekipy wyrównały studzienki oraz krawężniki, 
pomalowały pasy. Lada dzień podobną wymianę asfaltu ratusz przeprowadzi na ulicy Batorego. 
A to tylko dwie spośród wielu robót na miejskich drogach zaplanowanych w tym roku.

my Agnes-Bud położenie 
prawie 95 metrów chod-
nika przy ul. Kosińskiego. 
Stare, połamane betono-
we płyty zastąpiła kostka. 

Wartość  prac wstępnie 
oszacowano na 27 tysięcy. 
Prace prowadzone są też 
na ulicy Lotników, po lewej 
stronie, gdzie nowy chod-

nik powstaje na odcinku 
od ul. Żwirki i Wigury do 
drogi prowadzącej do daw-
nego klubu garnizonowe-
go. Przy Lotników powsta-

je także chodnik między 
wjazdem do klubu a ulicą 
Broniewskiego (naprzeciw 
internatu garnizonowego). 

- W tym roku fi rmie 
Agnes-Bud zleciliśmy rów-
nież wymianę nawierzch-
ni dwóch odcinków chod-
nika przy ulicy Wojska 
Polskiego – między ulica-
mi prezydenta Kaczorow-
skiego i Słowackiego oraz 
między Ziemowita i Wró-
blewskiego. Kolejny pro-
jekt, jaki zrealizujemy, to 
nowy chodnik przy drodze 
wewnętrznej prowadzącej 
do Miejskiego Przedszkola 
nr 3 – informuje wicebur-
mistrz. 

Cała Dewajtis 
w asfalcie
Największą   tegoroczną 
drogową inwestycją mia-
sta będzie przebudowa uli-
cy Dewajtis. Za ponad 2 
mln zł roboty wykona, do 
końca roku, fi rma Strabag. 
Droga zostanie przebudo-
wana na całej długości 365 
metrów. Po pierwsze trze-
ba ją poszerzyć z obecnych 
3,5 do 6 metrów. Projekt 
przewiduje ułożenie asfal-
tu, chodnika z kostki bru-
kowej, ścieżki rowerowej, 
jednostronnego utwardzo-
nego pobocza, zatok po-
stojowych oraz rowów gro-
madzących nadmiar wody, 
umocnionych betonowymi 
płytami ażurowymi. 

- Strabag wszedł na 
plac budowy, ale w pierw-
szej   kolejności   musia ł 
przełożyć nitkę gazociągu 
kolidującą z naszymi za-
mierzeniami. Sieć zosta-
ła przebudowana, odebra-
na przez spółkę Sime, a to 
oznacza, że można zabie-
rać się za część drogową – 
wyjaśnia wiceburmistrz. 

Projekt ma kosztować 
ponad 2 mln, przy czym 
w większości zostanie sfi -
nansowany z rządowej do-
tacji. Dzięki wsparciu mi-
nistra Macieja Małeckiego 
ratusz pozyskał na ten cel, 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, 1,33 mln zł 
dofi nansowania. 

Pierwsza warstwa asfaltu na ul. Kochanowskiego

Nowy chodnik przy ulicy Wojska Polskiego

Chodnik ułożono na nowo także przy Lotników

Połamane płyty przy Kosińskiego zastąpiła kostka
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31 września podsumowa-
no pięć konkursów na sta-
nowiska dyrektorów przed-
szkoli i szkół podstawowych. 
Akty powołania na pięciolet-
nie kadencje odebrali dyrek-
torzy: Szkoły Podstawowej nr 
1, Małgorzata Gorgis (kieru-
je nią od września 2007 roku), 
Szkoły Podstawowej nr 2, Da-
riusz Kosiński (od września 
2017), Szkoły Podstawowej nr 
4, Anna Kuliś (od 2017) oraz 
Szkoły Podstawowej nr 6, Ja-
dwiga Sikorska (od września 
2017). W związku z nieroz-
strzygnięciem konkursu w 
Miejskim Przedszkolu nr 3, 
na rok obowiązki szefa tej pla-
cówki powierzono Krystynie 
Stańkowskiej. 

Burmistrz podziękował 
im, za przystąpienie do pro-
cedury konkursowej, choć, 
jak podkreślał, nasz samorząd 
nie musi weryfi kować wiedzy 
i doświadczenia tak doskona-
łych pedagogów. 

- Każdego dnia udowad-
niacie, że mamy świetnych dy-
rektorów. Szczególnie było to 
widać w okresie pandemii, gdy 
w krótkim czasie wdrożono 

wszystkie procedury bezpie-
czeństwa i zdalne nauczanie. 
Gdy wichura zerwała część da-
chu sali gimnastycznej „szóst-
ki”, nauczyciele i dyrekcja zare-
agowali wręcz podręcznikowo. 
Współpracujemy ze osobą od 
dłuższego czasu i ja tę współ-
pracę oceniam bardzo wysoko 
– mówił burmistrz.

Gratulacje   dyrekto-
rom przekazali także wice-
burmistrz Marek Fergiński 
i dyrektor Miejskiego Ze-
społu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Danuta Szewczyk-
-Kozłowska.

Przypomnijmy, że dyrek-
torów placówek oświaty wybie-
ra się na pięcioletnie kadencje. 
Wedle wcześniej obowiązują-
cych przepisów, gdy kończyła 

się kadencja, burmistrz mógł 
ogłosić konkurs na stanowisko 
dyrektora, albo po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej, 
rodziców i kuratorium oświa-
ty powierzyć dotychczasowe-
mu dyrektorkowi te obowiąz-
ki na następne 5 lat. Obecnie, 
gdy kończy się pięcioletnia ka-
dencja, trzeba ogłosić konkurs.

Tego samego dnia bur-
mistrz spotkał się z dyrekto-
rem Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury, Arturem 
Komorowskim, któremu sta-
nowisko szefa placówki po-
wierzył na kolejne cztery lata. 
Jak powiedział, robi to z peł-
nym przekonaniem, bo do-
tychczasową pracą dyrektor 
udowodnił, że jest właściwą 
osobą na właściwym miejscu. 

- Dziękuję za wszystko, 
co dobrego, ciekawego i war-
tościowego dzieje się w sfe-
rze kultury za sprawą SCK. 
Bez pana inspiracji, inwencji 
i zdolności organizacyjnych 
wiele z tych projektów pozo-
stałoby tylko w sferze marzeń 
– podkreślił burmistrz.

Gratulacje   dyrektorowi 
SCK złożyła także sekretarz 
miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik. 

Przypomnijmy,   że   w 
kwietniu burmistrz powierzył 
na trzy lata stanowisko dy-
rektora Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą Michałowi Górnemu. 
W lipcu sukcesem zakończy-
ły się postępowania konkur-
sowe, które na pięcioletnie 
kadencje pozwoliły wybrać 
dyrektorów dwóch miejskich 
przedszkoli: w Chodako-
wie i na osiedlu wojskowym. 
Do końca sierpnia 2027 roku 
Anna Sobieraj pokieruje Miej-
skim Przedszkolem nr 6 a Ka-
tarzyna Grzegorek przedszko-
lem nr 7. W wakacje, w drodze 
konkursu, wyłoniono także 
dyrektora Środowiskowego 
Domu Samopomocy, którym 
został Adrian Kamiński. 

Dyrektorzy wybrani

Od kwietnia akty powołania na funkcję dyrektora lub powierzenia tego stanowiska 
odebrało aż dziesięciu szefów miejskich placówek oświaty, kultury i pomocy 
społecznej. W ratuszu burmistrz Piotr Osiecki wręczył sześć ostatnich aktów.

Dzieciom i młodzieży 
trudno w to uwierzyć, ale 
to niestety prawda. Waka-
cje już za nami i trzeba się 
pogodzić z faktem, że naj-
bliższy dodatkowy dzień 
bez lekcji to dopiero 14 
października, czyli Dzień 
Edukacji Narodowej. 

Przed uczniami rok nauki, 
na szczęście przerywa-
ny kilkudniowymi odpo-
czynkami. Świąteczno-no-
woroczna przerwa potrwa 
od 23 do 31 grudnia (wraz 
z sobotami i niedzielami to 
dziesięć dni wolnego), ferie 
zimowe na Mazowszu wy-
znaczono w okresie 13-26 
lutego (szesnaście dni bez 
kartkówek   i   odpytywa-
nia), przerwa wielkanocna 
między 6 a 11 kwietnia to 
sześć dni laby. Dodajmy, że 
są jeszcze tzw. dni dyrek-
torskie, czyli w przypad-
ku szkół podstawowych 
maksymalnie osiem dni w 
roku, w których mogą nie 
odbywać się zajęcia lek-

cyjne. Zapewne większość 
placówek za dzień wol-
ny od zajęć uzna 2 maja, 
wypadający w przyszłym 
roku we wtorek, a dzię-
ki temu uczniowie zyskają 
pięciodniowy, wydłużony 
weekend. 

W tym roku szkolnym 
w prowadzonych przez ra-
tusz sześciu szkołach pod-
stawowych, w klasach I-
-VIII, naukę rozpoczęło 
2.833 uczniów. Utworzo-
no łącznie 126 oddziałów, 
w tym 17 oddziałów klas I, 
w których naukę rozpoczę-
ło 415 dzieci. W miejskich 
podstawówkach urucho-
miono osiem oddziałów 
zerowych, które otoczą 
opieką 200 dzieci. W pięciu 
miejskich przedszkolach, 
w 29 oddziałach, miejsce 
znalazło 695 dzieci. 

W szkołach i przed-
szkolach pracę rozpoczęło 
421 nauczycieli i 237 pra-
cowników administracji 
i obsługi.

(daw)

Byle do wakacji

W sobotę 3 września w par-
ku imienia Ignacego Wło-
dzimierza Garbolewskie-
go sochaczewscy harcerze 
wraz z zaproszonymi gość-
mi wzięli udział w Narodo-
wym Czytaniu.

Lekturą tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania były 
,,Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza. Zebranych 

powitała komendant Anna 
Wasilewska, a całe wydarze-
nie poprowadził dh Bolesław 
Niewadzi. 

Na zaproszenie socha-
czewskich harcerzy z utwo-
rem zmierzyli się w tym 
roku m.in. komendant Cho-

rągwi Mazowieckiej ZHP 
druh harcmistrz Cezary Su-
peł, burmistrz Piotr Osiec-
ki oraz sekretarz miasta Jo-
anna Niewiadomska-Kocik. 
Zanim jednak rozpoczęło 
się czytanie, zebrani wysłu-
chali „Walca Wiosennego” 
F. Chopina, którego wyko-
nania podjął się dh Bartosz 
Budnik. 

(seb)

Harcerze czytali Mickiewicza w parku
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- Chcemy, żeby młodzież 
angażowała się w życie 
społeczne. Czas jest nie-
uchronny, a musi być ta 
zamienialność pokoleń 
również w tym obszarze 
samorządowym, w obsza-
rze aktywności społecz-
nej. Dlatego też wymyślili-
śmy taki program wsparcia 
dla rad młodzieżowych, w 
skrócie to się nazywa Ma-
zowsze dla Młodzieży. 
Dzięki naszej niewielkiej 
pomocy burmistrz Piotr 
Osiecki będzie mógł za-
inspirować lokalną mło-
dzież, aby ta też działała 
na rzecz swojej wspólno-
ty. Może wychowamy w 
ten sposób przyszłych rad-
nych, wójtów, burmistrzów 
- mówił marszałek Adam 
Struzik.

Burmistrz Piotr Osiec-
ki zwrócił uwagę, że Mło-
dzieżowa Rada Miasta So-
chaczew już istniała, zatem 
mamy do czynienia z jej 
reaktywacją. Temat ma być 
podjęty na najbliższej sesji.

- Na najbliższej, wrze-
śniowej sesji Młodzieżowa 
Rada Miasta Sochaczew 
będzie niejako reaktywo-
wana. Jestem przekona-
ny, że radni przyjmą jed-
nogłośnie projekt uchwały, 
który przeszedł już kon-
sultacje społeczne. Tak 
Rada Pożytku Publicz-

nego, jak mieszkańcy nie 
wnieśli do tego projek-
tu żadnych uwag. Na sesji 
podejmiemy jeszcze jed-
ną ważną uchwałę. Chce-
my sformalizować pięknie 
rozwijającą się współpracę 
z naszymi seniorami i za-
proponuję radnym powo-
łanie Sochaczewskiej Rady 
Seniorów – mówi bur-
mistrz.

M łod zież owa   R ada 
Miasta Sochaczew zosta-
nie powołana w oparciu o 
współpracę z sochaczew-
skimi szkołami, również 
średnimi, placówki będą 
delegować swoich rad-
nych w liczbie proporcjo-
nalnej do liczby uczniów. 

Pozyskane z Urzędu Mar-
szałkowskiego pieniądze 
pozwolą na profesjonal-
ne szkolenie młodych rad-
nych.

- Dzięki wsparciu na-
szego samorządu na Ma-
zowszu powstanie niemal 
trzydzieści   młodzieżo-
wych rad m.in. w Mińsku 
Mazowieckim, Górze Kal-
warii, Starych Babicach, 
Garwolinie,   Szydłowcu, 
Wyszkowie,   Piasecznie, 
Grójcu, Ostrołęce i kilku 
dzielnicach Warszawy. W 
pierwszym konkursie, do 
którego przystąpił Socha-
czew, rozdzieliliśmy pra-
wie 450 tysięcy zł dotacji. 
Miasta i gminy przezna-

czą te pieniądze na wzmac-
nianie działania młodzie-
żowych rad, podnoszenie 
kompetencji młodych rad-
nych, spotkania z innymi 
młodzieżowymi radami, 
szkolenia, warsztaty, przy-
gotowanie do pełnienia 
mandatu   młodzieżowe-
go radnego. Jestem prze-
konany, że młodzieżowe 
rady pomogą w wyłonie-
niu samorządowych lide-
rów jutra, którzy przejmą 
odpowiedzialność za los 
naszych małych ojczyzn 
- podsumował spotkanie 
wiceprzewodniczący sej-
miku, radny wojewódzki 
Mirosław Adam Orliński.

(daw & tusochaczew)

Młodzi do rady
Marszałek Adam Struzik podpisał umowę z burmistrzem Piotrem Osieckim, 
na podstawie której nasz samorząd otrzyma 24,5 tysiąca złotych na utworzenie 
Młodzieżowej Rady Miasta. Projekt stosownej uchwały jest już gotowy 
i zostanie podjęty na najbliższej, wrześniowej sesji.

„Koduj z Gigantami” to 
największe w Polsce bez-
płatne warsztaty pro-
gramistyczne dla dzieci i 
młodzieży. Jedenasta już 
akcja edukacyjna potrwa 
od 3 do 25 września w całej 
Polsce. Wydarzenie wspie-
rają MEN, GovTech, NASK 
i ORE. Burmistrz Piotr 
Osiecki objął je swym pa-
tronatem.

Wiek i miejsce już dawno 
przestały być barierą w na-
uce programowania. Po-
wszechny dostęp do urzą-
dzeń i nowych technologii 
sprawia, że dzieci już od 
najmłodszych lat mogą 
rozpocząć naukę zawodu 
przyszłości. Szansą na po-
stawienie pierwszych kro-
ków w programowaniu są 
bezpłatne warsztaty „Ko-
duj z Gigantami”, w któ-
rych stacjonarnie lub on-
line mogą wziąć udział 
dzieci i młodzież z całej 
Polski. Zapisy prowadzone 
są na stronie www.koduj-
zgigantami.pl. 

Program zajęć „Koduj 
z Gigantami” dostosowa-
ny jest do możliwości dzie-
ci i młodzieży w różnym 
wieku. Wszystko to odby-
wa się w przyjaznym dla 
nich środowisku, przy wy-
korzystaniu popularnych 
gier komputerowych, zna-
nych aplikacji czy języków 
programistycznych.   Tym 
razem uczestnicy nie tyl-
ko będą programować, ale 
poznają też zagadnienia 
związane z cyberzagroże-
niami i sposobami na bez-
pieczne korzystanie z sieci. 
Dziś ataki hakerskie są tak 
powszechne, że powinni-
śmy wyczulać na nie dzie-
ci już od najmłodszych lat, 
aby wiedziały, jak zadbać o 

bezpieczne hasło, jak od-
różnić fałszywe strony i jak 
się bronić przed czyhający-
mi na nie w sieci zagroże-
niami.

Na młodszych uczest-
ników warsztatów czeka-
ją zajęcia z programowa-
nia w języku Scratch oraz 
w świecie popularnej i lu-
bianej przez dzieci gry 
Minecra� . Osoby w wie-
ku 10-12 lat także zmie-
rzą się z nauką programo-
wania w języku Scratch lub 
będą mogły wybrać zajęcia 
prowadzone w środowisku 
App Inventor. W przypad-
ku warsztatów online, do 
wyboru są także warszta-
ty z tworzenia stron inter-
netowych. 

S t a r s i    u c z e s t n i c y 
warsztatów zmierzą się z 
kodowaniem w znanych 
i popularnych językach 
programowania, które są 
powszechnie używane w 
branży IT, a młodzież w 
wieku 13-18 lat dowie się, 
jak tworzyć generatory ha-
seł czy aplikacje blokują-
ce reklamy. I będzie też 
coś dla dorosłych. Rodzice 
sprawdzą, w trakcie warsz-
tatów online, czy ich hasła 
nie zostały zhakowane, po-
znają też przykłady haker-
skich wyłudzeń.

Akcja jest prowadzona 
we wrześniu w całej Pol-
sce, zarówno w formule 
stacjonarnej jak i online. 
Udział w wydarzeniu jest 
całkowicie bezpłatny, wy-
starczy zarejestrować się 
na wybrane warsztaty. W 
Sochaczewie będą się one 
odbywały w dniach 17-18  
września. Więcej infor-
macji na stronie www.ko-
dujzgigantami.pl, tel. 538-
453-252.

(daw)

Bezpłatne warsztaty 
z cyberbezpieczeństwa

Wakacje to czas, gdy na-
uczyciele przystępują do 
egzaminów zawodowych, 
mają szansę awansować 
np. na stopień nauczycie-
la mianowanego. W tym 
roku do takiego egzaminu 
przystąpiło siedem pań 
pracujących w miejskich 
szkołach podstawowych i 
przedszkolach. 

Każda z nich musiała wy-
kazać się sukcesami w 
pracy pedagogicznej i wy-
chowawczej, a także zdać 
stosowny egzamin. 26 

sierpnia w ratuszu bur-
mistrz Piotr Osiecki po-
gratulował awansu i pod-
kreślał, że nauczyciel to 
zawód zaufania społecz-
nego, co wiąże się z odpo-
wiedzialnością publiczną, 
ale też publicznym sza-
cunkiem. Jak mówił, naj-
ważniejszą pomocą dy-
daktyczną nauczyciela jest 
osobowość, bo ona po-
zwala dotrzeć do ucznia, 
poznać   jego   potrzeby, 
możliwości, ukryte talen-
ty. Życzył, by czerpały sa-
tysfakcję z wykonywane-

go zawodu, każdego dnia 
z radością przekracza-
ły progi szkoły lub przed-
szkola. 

W obecności swego za-
stępcy Marka Fergińskie-
go, dyrektora Miejskiego 
Zespołu   Ekonomiczno-
-Administracyjnego   Da-
nuty   Szewczyk–Kozłow-
sk iej   oraz   dyrektorów 
szkół burmistrz wręczył 
akty mianowania i ode-
brał ślubowanie od sied-
miu nauczycielek: Justyny 
Wrzesińskiej-Nowak i Syl-
wii Pankowskiej - nauczy-

cieli świetlicy (Szkoła Pod-
stawowa nr 3), Agnieszki 
Jóźwiak – nauczyciela edu-
kacji wczesnoszkolnej i Al-
dony Sejdak nauczyciela 
wychowania przedszkol-
nego (Szkoła Podstawowa 
nr 6), Kariny Małgorzaty 
Stefaniak-Gołębiowskiej 
- nauczyciela wychowa-
nia przedszkolnego (Miej-
skie Przedszkole nr 1) oraz 
Renaty Dróżdż - pedago-
ga specjalnego i Wiole-
ty Szewczyk – logopedy 
(Miejskie Przedszkole nr 4)

(daw)

Kolejni nauczyciele mianowani
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Sebastian Stępień

Gotowa jest już sala gim-
nastyczna przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Powstał 
nowoczesny obiekt o po-
wierzchni 605 m kw., wraz 
z zapleczem. Znajduje się 
w nim boisko główne o 
wymiarach 28x15 m z wy-
znaczonymi polami do gry 
w siatkówkę i koszykówkę. 
W 240-metrowym, stano-
wiącym zaplecze, łączniku 
powstały m.in. pomiesz-
czenie gospodarcze, a mło-
dzi sportowcy za chwilę 
będą mieli do dyspozycji 
dwie przebieralnie – dla 
dziewcząt i chłopców – 
wyposażone w toalety oraz 
prysznice. Prace zakoń-
czyły się w połowie waka-
cji i sala przeszła wszystkie 
konieczne odbiory tech-
niczne, ale uczniowie nie 
mogą z niej jeszcze korzy-
stać. Powiatowy Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego 
nie wydał jeszcze zezwole-
nia na użytkowanie obiek-
tu. 

P o d o b n i e    „ s z ó s t -
ka” zmieniła się w waka-
cje w plac budowy. Dach 
hali sportowej tej placówki 
ucierpiał podczas wichu-
ry i w wakacje przeprowa-
dzono konieczne prace, to 
jest wymieniono cały dach 
na nowy. Uczniowie znów 
mogą uczestniczyć w lek-
cjach wf w tym budynku. 

W Szkole Podstawo-
wej nr 7 prowadzona jest 
jeszcze termomoderniza-
cja sali sportowej, łącznika 
i budynku administracyj-

no-szatniowego. Jak mówi 
naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Modernizacji Ur-
szula Cielniak, większość 
prac zostało już wyko-
nanych. Wnętrze budyn-
ku jest gotowe i uczniowie 
mogą z niego bez prze-
szkód korzystać. Dokoń-
czenia wymaga jedynie 
elewacja. 

Do fi nału zmierza też 
remont dachu Miejskiego 
Przedszkola nr 4. Przypo-
mnijmy, że gdy zdjęto sta-
re poszycie, okazało się, że 
konieczne są drobne zmia-
ny w projekcie, by bardziej 
wzmocnić konstrukcję no-
wego dachu. Do pokrycia 
został niewielki fragment 
dachu, ale nie stanowi 
to żadnej przeszkody dla 
przedszkola, które od 1 
września wróciło do nor-
malnej pracy. 

Również w Szkole Pod-
stawowej nr 1 dzieci pla-
nowo wróciły do nauki, 
mimo że trwają jeszcze 
ostatnie remonty w małej 
sali gimnastycznej i łączni-
kach. Jak zapewnia Urszu-

la Cielniak, większość prac 
jest już wykonana i wkrót-
ce rozpocznie się układa-
nie nowego dachu. Ten 
będzie oparty nie na drew-
nianej, jak było to do tej 
pory, ale na stalowej kon-
strukcji. Plac budowy wy-

dzielono i zabezpieczono 
tak, by prace na budowie 
nie kolidowały z działalno-
ścią szkoły. 

Ostatnie odbiory tech-
niczne w placówkach edu-
kacyjnych   zaplanowane 
zostały na październik.

Szkoły jak nowe
Wakacje to najlepszy czas, by wykonać remonty i nie zakłócać pracy szkół. W tym 
roku urząd prowadził prace w aż pięciu sochaczewskich placówkach edukacji, które 
w znakomitej większości zostały zakończone przed pierwszym dzwonkiem.

Jesienią plac zabaw w Kar-
wowie, na rogu ulic Cha-
browej i Grzybowej, zmieni 
swoje oblicze. Obiekt zo-
stanie doposażony w nowe 
urządzenia do zabawy, 
siłownia zewnętrzna zo-
stanie przeniesiona kilka 
metrów dalej, pojawi się 
więcej zieleni. 

To kolejna tegoroczna in-
westycja samorządu miej-
skiego w infrastruktu-
rę służącą najmłodszym 
mieszkańcom Sochaczewa. 
W jej ramach plac zabaw 
zyska trzy nowe urządzenia 
zabawowe: zestaw rekre-
acyjny, karuzelę talerzową z 
siedziskami, huśtawkę typu 
„bocianie gniazdo”. Staną 
też dwie ławki i dodatko-
wy kosz na śmieci. Ponad-
to planowane jest posadze-
nie krzewów ozdobnych, w 
formie żywopłotu, przy li-
nii rozgraniczającej plac za-
baw z ulicą Grzybową oraz 
montaż siatki ochronnej 
(piłkochwytów) o wysoko-
ści czterech i szerokości 36 
metrów przy ogrodzeniu 
od strony boiska sportowe-
go, a także montaż sześcio-
stanowiskowego stojaka na 
rowery. 

Z placu zabaw znik-
nie siłownia zewnętrza. 

Pięć istniejących urządzeń 
(orbitrek, twister, poręcze 
itd.) zostaną przeniesio-
ne kilka metrów dalej, na 
ul. Kasztanową. W nowej 
lokalizacji wokół siłow-
ni powstanie też nowa in-
frastruktura - wytyczone 
będą cztery miejsca posto-
jowe dla samochodów, za-
montowany czterostano-
wiskowy stojak na rowery, 
staną ławki, kosz na śmie-
ci, siatka ochronna wygro-
dzi teren. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, 
pierwsze prace powinny 
rozpocząć się w drugiej 
połowie września i zakoń-
czyć do końca październi-
ka. Wartość tego przedsię-
wzięcia to około 140 tys. zł. 

To nie jedyna tak duża 
kwota, którą miasto prze-
znaczyło na tego typu za-
dania. Przypomnijmy, że 
jeszcze w tym roku na ty-
łach żłobka miejskiego po-
wstanie piękny teren do 
zabaw. Na plac trafi  je-
denaście nowoczesnych 
urządzeń, w tym kilka 
sprężynowców, dwie pia-
skownice, zestawy Domek 
i Lokomotywa. Na jego 
budowę w budżecie mia-
sta wydzielono 150 tysięcy 
złotych.

(mf)

Przebudowa placu 
zabaw w Karwowie

W powiecie sochaczewskim 
rodzice złożyli ponad 6,5 
tysiąca wniosków o tzw. 
300 plus, czyli świadczenie 
na zakup wyprawki szkol-
nej. Na konta rodziców tra-
fi ło 2,32 mln złotych.

W ramach programu „Do-
bry start” do ZUS-u wpłynę-
ło prawie 9,3 tys. wniosków 

obejmujących dzieci miesz-
kające w naszym powiecie. 
Jak się dowiadujemy w ZUS, 
wypłacono już 85 procent 
należnych świadczeń. 

Jeśli chodzi o woje-
wództwo, to na całym Ma-
zowszu na konta rodziców 
przelano 142,6 mln zł w 
ramach programu „Dobry 
Start”, a w skali kraju kwo-

ta wypłaconych świadczeń 
przekroczyła miliard zło-
tych. 

Od 1 lipca rodzice i 
opiekunowie mogą składać 
wnioski o 300 zł z progra-
mu „Dobry Start”. Jak do-
tąd  złożyli ich ponad 2,9 
mln na 4,1 mln dzieci. Naj-
więcej wniosków ZUS do-
stał z województwa ma-

zowieckiego i śląskiego, 
najmniej z opolskiego. 

Wnioski będą przyj-
mowane do końca listo-
pada, wyłącznie elek-
tronicznie - za pomocą 
Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS, ban-
kowości elektronicznej lub 
portalu Emp@tia. 

(daw)

Większość świadczeń już wypłacono
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Danuta Radzanowska pra-
cy związkowej poświęci-
ła ponad cztery dekady. 
Jak podaje IPN, w okre-
sie od 13 grudnia 1981 
r. do 1989 r. prowadzi-
ła podziemną działalność 
związkową na terenie So-
chaczewa. W latach 80. 
dwukrotnie zatrzymywa-
na, zajmowała się przy-
gotowaniem i kolporta-
żem ulotek wyrażających 
sprzeciw wobec stanu wo-
jennego oraz delegaliza-
cji wolnego związku za-
wodowego ,,Solidarność”. 
W1982 r. funkcjonariusze 
MO dokonali przeszuka-
nia jej mieszkania, gdzie 
znaleźli materiały związ-
kowe. Została skazana na 
rok pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu na dwa 
lata oraz karę grzywny w 
wysokości 8 tys. zł. Karę 
zapłaci ło   warszawsk ie 
podziemie, a Danutę Ra-
dzanowską po 13 latach, 
w ramach rewizji nadzwy-
czajnej,   uniewinniono. 
Nie zaprzestała działal-
ności, współorganizowa-
ła podziemne spotkania 
działaczy opozycyjnych 
oraz organizowała pomoc 
dla rodzin osób interno-
wanych. 

W latach 90. była de-
legatką na Zjazd Krajowy 
NSZZ, a do dziś jest dele-
gatem na Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Regionu 
Mazowsze. Przewodniczą-
cą sochaczewskiego od-
działu „Solidarności” jest 
nieprzerwanie od 1992 
roku.

29 października 2018 
roku Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych przyznał 
jej status osoby represjo-
nowanej z  powodów po-
litycznych (status komba-

tanta) i odznakę honorową 
„Działacza opozycji anty-
komunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powo-
dów politycznych”. Posta-
nowieniem prezydenta RP 
z 11 lipca 2019 roku przy-
znano jej Krzyż Wolności i 
Solidarności. Wniosek o jej 
uhonorowanie złożył pre-
zes IPN. Krzyż za zasługi w 

działalności na rzecz nie-
podległości i suwerenności 
Polski oraz respektowania  
praw człowieka w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej 
wręczono w grudniu 2019 
roku.

Danuta Radzanowska 
to także samorządowiec i 
miłośnik zwierząt. W la-
tach 1998-2002 była radną 

rady powiatu sochaczew-
skiego, w latach 2002-
2006 radną rady miasta, 
a od 2006 do 2010 prze-
wodniczyła radzie mia-
sta. Wielu sochaczewian 
zna ją także z działalności 
na rzecz zwierząt w socha-
czewskim oddziale Towa-
rzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami. 

Pamiętamy o roczniczy zawarcia
Porozumień Sierpniowych
W dniu 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych działacze „Solidarności” 
oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, uczcili rocznicę tego wydarzenia.

Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą kapelana związku ks. Jerzego Popiełuszki, 
znajdującą się przy wejściu do kościoła św. Wawrzyńca, oraz pod pomnikiem-kamie-
niem ufundowanym z okazji 25 rocznicy utworzenia NSZZ Solidarność, znajdującym 
się przy urzędzie miejskim. W dniu 42. rocznicy tego przełomowego dla Polski wy-
darzenia, hołd bohaterom tamtych czasów oddali: burmistrz Piotr Osiecki, wicebur-
mistrz Dariusz Dobrowolski, starosta Jolanta Gonta oraz delegaci zakładowych struk-
tur związku z przewodniczącą Danutą Radzanowską.

Order za działalność 
opozycyjną
Decyzją prezydenta RP, wieloletnia szefowa sochaczewskiej „Solidarności”, Danuta 
Radzanowska, odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Odznaczenie odebrała 2 września w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Order 
nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza 
za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Od 7 września na terenie 
skansenu Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy nad 
Bzurą będzie można oglądać 
plenerową wystawę „To jesz-
cze nie koniec...” Żołnierze 
września 1939 w niewoli 
Wehrmachtu i NKWD (1939–
1945)". Na ekspozycję składa 
się dwanaście plansz. 

Wystawa prezentuje histo-
rię polskich żołnierzy, któ-
rzy walczyli w czasie kam-
panii wrześniowej 1939 r. 
przeciwko wojskom niemiec-
kim, słowackim oraz radziec-

kim. W wyniku prowadzo-
nych walk część z nich została 
internowana w Rumunii, na 
Węgrzech, w krajach nad-
bałtyckich, a prawie 700 tys. 
żołnierzy trafi ło do niewoli 
niemieckiej oraz radzieckiej. 
Na wystawie zostały zamiesz-
czone teksty przedstawiają-
ce ich historię, losy w niewo-
li, od momentu pojmania, a 
unikatowe, w większości nie-
publikowane zdjęcia obrazują 
tę trudną część żołnierskiego 
życia, jakim jest internowanie 
i niewola.

(daw)

Wystawę   zatytułowaną 
„Sprzedaż   reglamento-
wana. Dzieje handlu w 
czasach PRL-u”, będzie 
można zwiedzać w socha-
czewskim muzeum już od 
13 września.

Znajdą się na niej licz-
ne obiekty nawiązujące do 
różnych gałęzi handlu od 
lat 40. do 80., zarówno do-
kumenty, jak też towary i 
opakowania, których nie-
kiedy częściej brakowało w 
sklepach, niż pojawiały się 
w ofercie. Niektóre z nich 
po latach zyskały status 
kultowych marek PRL-u i 
cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem kolek-
cjonerów. Niestety, czasy 
Polski Ludowej posiadają 
również swoją drugą, ciem-
ną stronę, której nie można 
pominąć.

Wystawę   uzupełniają 
plansze edukacyjne, które 
przybliżają problemy zwią-
zane z nacjonalizacją   więk-
szości gałęzi przemysłu i 
handlu – zwłaszcza wspo-
mnianą w tytule reglamen-
tację. Sprzedaż na kartki, 
bony, za dewizy, albo spod 

lady, to cechy charaktery-
styczne dla tamtego okre-
su. Kontrola, jaką rozto-
czyło państwo nad życiem 
gospodarczym, zakładała 
również niemal całkowitą 
likwidację sektora prywat-
nego i objęcia go bardzo re-
strykcyjnymi przepisami.

- Na wystawie nie za-
braknie również akcen-
tu rodzimego. Przy pomo-
cy Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem” w So-
chaczewie podejmiemy pró-
bę rekonstrukcji stanowi-
ska z regałem, ladą i wagą, 
a dzięki archiwalnym foto-
grafi om będzie można zaj-
rzeć do sklepowych wnętrz 
sochaczewskich sklepów z 
minionej epoki - opowiada 
Radosław Jarosiński z Dzia-
łu Nauki MZSiPBnB. 

Wsparcia w ekspona-
ty udzieliło również Mu-
zeum Dom PRL-u w 
Toruniu, a także osoby pry-
watne – Krzysztof Waśniew-
ski, Marzena i Zbigniew 
Kalińscy oraz Marek Kosie-
radzki. Swoich zbiorów uży-
czyli też autorzy wystawy, 
Radosław Jarosiński i Seba-
stian Tempczyk.

Handel w PRL

Dzieje pojmanych
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Daniel Wachowski

Od kilku lat w parku Cho-
pina przy ul. Traugutta, 
tuż obok nieistniejącego 
już klasztoru, wspomina-
my to historyczne wyda-
rzenie. 28 sierpnia w ra-
mach projektu „Chopin i 
Szembek” ponownie mo-
gliśmy przenieść się na kil-
ka godzin do żołnierskich 
czasów Księstwa Warszaw-
skiego i Królestwa Polskie-
go. W parku stanęła rekon-
strukcja obozowiska wojsk 
polskich z lat 1815-1830. 
Były pokazy strzeleckie i 
artyleryjskie, ale zanim 
rekonstruktorzy   oddali 
strzał opowiadali o histo-
rii każdej broni, kto i kie-
dy jej używał, jakie miała 
wady i zalety. Chętnie od-
powiadali na pytania doty-
czące różnic w umunduro-
waniu, symboliki kolorów 
poszczególnych elementów 
stroju. 

Muzeum Ziemi So-
chaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą zorganizowa-
ło plenerową wystawę pa-
miątek związanych z Cho-
pinem oraz działalnością 
Kazimierza   Hugo-Bade-
ra, przez lata zabiegające-
go o odkupienie majątku 
w Żelazowej Woli i utwo-
rzenie w nim muzeum naj-
większego polskiego kom-
pozytora. Pokazano m.in. 
oryginalne zaproszenie z 
1927 roku na koncert (jed-
nen z wielu), z którego do-
chód przeznaczono na od-
budowę domu urodzenia F. 
Chopina. Można też było 
obejrzeć pocztówki z Że-
lazową Wolą, książki, pa-
peterię towarzystwa cho-
pinowskiego.   Ciekawie 
prezentowały się akware-
le z widokami Żelazowej 
Woli, także autorstwa Ka-
zimierza   Hugo-Badera. 
Pamiątki po tym wielkim 
społeczniku przekazali do 
muzeum jego potomko-
wie. Medale z wizerun-
kiem Chopina udostępnił 

na wystawę plenerową ko-
lekcjoner, Stanisław Duń-
ski.  

Na specjalnych plan-
szach, w syntetyczny spo-
sób, opisano życie genera-
ła Szembeka, przebieg jego 
kariery wojskowej oraz 
związki Chopina z zie-
mią sochaczewską. Poto-
mek generała pokazywał 
rodzinne pamiątki, m.in. 
albumy ze zdjęciami, za-
stawę stołową, spinki do 
mankietów. I jak w każdy 
wakacyjny weekend, także 
w tę niedzielę, w parku za-
gościło Okno Sztuki. 

Po południu muzeum 
ziemi sochaczewskiej za-
prosiło do swej siedziby 
na dwa historyczne wykła-
dy poświęcone armii Kró-
lestwa Polskiego w Socha-
czewie w latach 1815-1830 
oraz śladom Fryderyka 
Chopina na ziemi socha-
czewskiej. 

Spotkanie z historią za-
kończył wieczorem kon-
cert fortepianowy w po-
bliskim amfi teatrze. W 
ramach projektu „Mały 
Frycek” wystąpiły trzy 
młode pianistki, uczenni-
ce sochaczewskiej szko-
ły muzycznej i laureatki 
Międzynarodowego Festi-
walu Chopinowskiego na 
Mazowszu – Natasza Paga, 
Wiktoria Stępniak oraz 
Idalia Majcher. Gwiaz-
dą wieczoru był Austriak 
Ryan Martin Bradshaw, 
niespełna 16-letni muzyk, 

laureat 18 międzynaro-
dowych konkurów piani-
stycznych. Koncert zdołał 
się odbyć mimo nadcią-
gających czarnych chmur. 
Dyrektor SCK Artur Ko-

morowski zaprosił publicz-
ność z widowni pod dach 
amfiteatru.   Wydarzenie 
nabrało przez to charakte-
ru kameralnego saloniku 
muzycznego.

Ostatnia wakacyjna nie-
dziela w parku im. I.W. 
Garbolewskiego upłynęła 
pod znakiem muzyki bał-
kańskiej, którą kochamy 
za rytm, energię, słońce, 
uczucia. Na letniej scenie 
wystąpił zespół „Urwani z 
wesela”. 

Dymitr Kościuszko, Grze-
gorz Witkowski, Jakub No-
jek, Bartłomiej Lewandow-
ski, Marcin Melerowicz i 
Bartosz Stępień zagrali m.in. 
utwory Mesecina, Kolo Du-
bocanka, Kolo Kozarica, 
świetnie wypadł w ich wy-
konaniu dynamiczny czo-
czek pojawiający się na serb-
skich   weselach,   czoczek 
Undergrund, a na bis jeden 
z utworów Kayah nagrany 
wspólnie z Goranem Brego-
vićem. 

Przy muzyce z Rumunii, 
Serbii czy Chorwacji nogi 

same rwą się do tańca. Nie 
bez przyczyny „Prawy do 
lewego” czy „Śpij kochanie, 
śpij”, choć od wydania albu-
mu Kayah & Bregović minę-
ło ponad dwadzieścia lat, to 
nadal są to przeboje, po któ-
re chętnie sięgają rozgłośnie 
radiowe. 

A ponieważ było to 
ostatnie letnie spotkanie w 
parku, sekretarz miasta Jo-
anna Niewiadomska–Kocik 
podziękowała widzom, że co 
niedzielę tłumnie odwiedza-
li parki Garbolewskiego i w 
Chodakowie, gdzie odbywa-
ły się wakacyjne koncerty. 
Za ich przygotowanie szcze-
gólnie podziękowała pra-
cownikom Sochaczewskiego 
Centrum Kultury, Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą, Państwo-
wej Szkoły Muzycznej oraz 
Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. (daw)

Chopin u Szembeka
192 lata temu, dokładnie 29 sierpnia 1830 roku, w obozie generała Szembeka 
znajdującym się w dawnym klasztorze dominikanek w Sochaczewie, Chopin 
zagrał koncert. Wiemy, że generał wysłał po niego powóz do Warszawy 
i panowie wspólnie muzykowali, bo Szembek świetnie grał na skrzypcach.

Pod bałkańskim słońcem

Seniorzy z Klubu Senior+, 
działającego w siedzibie 
Centrum Usług Społecz-
nych w Trojanowie, zor-
ganizowali 26 sierpnia 
piknik integracyjny pod 
hasłem "Zatrzymaj Lato".

Z zaproszenia na piknik 
skorzystali m.in. naczelnik 
Wydziału Polityki Spo-
łecznej i Ochrony Zdrowia 
UM Joanna Kamińska, dy-
rektor CUS Zofi a Berent, 
grupa teatralno-wokalna 
„Scena Seniora - Swojaki” 
prowadzona przez Jolan-
tą Kawczyńską oraz pod-

opieczni Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej wraz 
z koordynatorem domu 
Agatą Baczyńską.

Goście dopisali i chęt-
nie włączyli się w przygo-
towane przez organizato-
rów atrakcje. 

- Pogoda również do-
pisała, więc mogliśmy cie-
szyć się wspaniałym słoń-
cem i dobrymi nastrojami. 
Na naszych gości czekały 
domowe przysmaki wła-
snoręcznie przygotowane 
przez nasze klubowe se-
niorki - dodają organiza-
torzy.

Zatrzymaj lato
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Szepietówka odczarowana
Adam Jeznach nawiązał 
też do słynnej „szepietów-
ki”, która mimo upływu 
stu lat nadal jest wykorzy-
stywana w rolnictwie, co 
tylko potwierdza, jak do-
skonałym produktem mo-
żemy się pochwalić. Nasza 
cebula ma dość jasną łu-
skę, łagodny smak, moż-
na ją przechowywać aż 
do czerwca, zawiera wię-
cej witaminy C od innych 
odmian. Wspominał, że 
w latach 80., gdy działał 
we władzach Spółdziel-
ni Ogrodniczo-Pszcze-
larskiej, ta była jednym z 
największych w kraju eks-
porterów cebuli. Rocznie 
miejscowi rolnicy dostar-
czali 13-15 tys. ton tego 
warzywa. 

Ciasta, 
konkursy, alpaki
Nie sposób opisać wszystkich 
atrakcji, jakie czekały na go-
ści festiwalu. Koła gospodyń 
wiejskich serwowały ciasta, 
chleb ze smalcem, pączki i do-
mowe sery, w namiocie Sane-
pidu można było nauczyć się, 
na specjalnych fantomach, 
jak podczas samobadania 
wykryć guz w piersi. Krwi-
dawcy zapraszali, by wstępo-
wać w ich szeregi, a MOSiR 
przez całe popołudnie zachę-
cał do aktywności fi zycznej. 
Dzieciaki chętnie wykony-
wały sobie „tatuaże” z moty-
wem cebuli i brały udział w 
konkurencjach sportowych 
takich jak rzut cebulą do celu. 
Obok namiotu MOSiR-u 
tłum dzieci karmił i głaskał 
alpaki oraz spacerujące luzem 
kózki. Powodzeniem cieszy-
ła się też sztuczna krowa na-
turalnych rozmiarów, na 
której maluchy wykonywa-
ły sobie pamiątkowe zdjęcia. 
Artysta plastyk Barbara Der-
da przez kilka godzin zapla-
tała wraz z gośćmi festiwalu 
cebulowe wianki. Były warsz-
taty pieczenia bułek cebulo-
wych, wykład o zdrowotnych 
zaletach cebuli, tańce z grupą 
animatorów Elsa i Spółka a w 
namiocie Juniora Odkryw-
cy dzieci chętnie brały udział 
w warsztatach naukowych. 
Każdy mógł m.in. zobaczyć 

pod mikroskopem jak niesa-
mowicie wyglądają komór-
ki cebuli pod dużym powięk-
szeniem.

Jesteśmy eko
Bardzo ważnym elementem 
festiwalu była ekologia. Tuż 
przy wejściu na bulwary, w 
namiocie urzędu miasta, wy-

mieniano świetlówki i zuży-
te baterie na domowe roślin-
ki. Bliżej plaży rodzice i dzieci 
zaglądali do namiotów, gdzie 
animatorzy pokazywali jak 
działa wiatrak, dlaczego ener-
gia ze słońca jest eko, a węgiel 
nie. Na stoisku warsztatu ar-
tystycznego można było na 
ekologicznej, płóciennej torbie 

wykonać własnoręcznie stem-
pel z cebulowym motywem.

Konkurs ATUT-u
Stowarzyszenie Sochaczew-
skie Wieczory Literackie 
ATUT ogłosiło wyniki kon-
kursu na wiersz o cebuli. W 
kategorii do lat 18. jury przy-
znało III miejsce Brunono-

wi i Maksowi Piątkowskim 
(6 i 9 lat), II miejsce Kacprowi 
Krajewskiemu (9 lat), a I miej-
sce Igorowi Boguckiemu za 
wiersz „Mała cebulka”. W ka-
tegorii osób dorosłych po wy-
różnienie sięgnęła Apolonia 
Lato, III miejsce zajęła Danu-
ta Bartoszuk, II Krystyna Ko-
sieradzka a najlepszy wiersz 

pt. „Trzy cebule” napisała 
Iwonna Buczkowska. Inne ze 
stowarzyszeń, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, rozstrzy-
gnęło konkursy - plastyczny 
na najlepszy rysunek z cebul-
ką, w którym wzięły udział 
przedszkolaki i uczniowie 
najmłodszych klas szkół pod-
stawowych oraz „Miss Cebu-
li”, w którym uczestnicy wy-
konywali cebulowe fi gurki. 

Przepisy spod podłogi
Dyrektor Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą dr Michał 
Górny zachęcał do obej-
rzenia reprodukcji przepi-
sów pochodzących z notat-
nika kucharza pracującego 
w dawnej karczmie – zajeź-
dzie Daniela Rutkowskiego 
mieszczącego się przy uli-
cy Warszawskiej 31. Budy-
nek rozebrano na początku 
lat 90, ale na szczęście zna-
leziony pod podłogą zbiór 
przepisów robotnicy przy-
nieśli do muzeum, dzięki 
czemu możemy bliżej po-
znać sochaczewską kuch-
nię z przełomu XIX i XX 
wieku. Zapowiedział, że 
muzeum planuje wydanie 
zeszytu w formie książki 
kucharskiej. 

150 kg cebuli
Najważniejszym punktem 
programu była degustacja 
trzech tysięcy porcji zupy 
cebulowej przygotowanej 
przez uczestników telewi-
zyjnego show MasterChef. 
Anna i Krzysztof zdradzi-
li, że na podstawowy prze-
pis składa się kilka prostych 
składników – masło, cebu-
la, białe wino, rozmaryn, 
sól, pieprz, na wierzch sy-
piemy grzanki i żółty ser. 
W Sochaczewie pobawi-
li się przepisem i do zupy, 
oprócz 150 kg cebuli, 3 kg 
czosnku i wina, dorzuci-
li paprykę oraz szczypiorek. 

Goście poznali też 
przepis na najlepszego ce-
bularza. 

I ze wspomnieniem 
tych wszystkich smaków 
rozstajemy się na rok, do II 
Festiwalu Sochaczewskiej 
Cebuli. 

Dokończenie ze str. 1
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Po raz pierwszy z projektem 
„Okno Sztuki” spotkaliśmy 
się w 2009 roku. Wtedy w 
głowie sochaczewskiego ar-
tysty malarza zrodził się po-
mysł prezentacji sztuki na 
ulicach miasta. Zaczęło się 
od witryny sklepu papier-
niczego, potem był plac Ko-
ściuszki, wzgórze zamkowe, 
tereny rekreacyjne nad Bzu-
rą a obecnie parki miejskie. 
Sztuka towarzyszy w nich 
letnim koncertom i poka-
zom historycznym.

„Okno Sztuki” to autorski 
projekt Marcina Hugo-Bade-
ra, realizowany przy wsparciu 
ratusza. Pomysł z roku na rok 
ewoluuje. Już pierwsze edy-
cje spotkały się z bardzo cie-
płym odbiorem. W „Oknie” 
swoje miejsce znajdują twórcy 
zajmujący się malarstwem, ry-
sunkiem, rzeźbą, poezją, ręko-
dziełem i fotografi ą. Na prze-
strzeni lat z „Oknem Sztuki„ 
współpracowało około pięć-
dziesięciu artystów, a w tym 
roku byli to: Mirosław Berka, 
Romana Borecka, Nela Bry-
łowska, Elżbieta Duńska, Fa-
bian Filipiak, Barbara Jachi-
mowicz, Anna Jarosińska, 
Artur Jeziorski, Jan Korpow-
ski, Lidia Kornacka, Katarzy-
na Klimek, Jolanta Małczak, 
Emilia Młynarczyk, Elżbie-
ta Maciątkiewicz, Krzysztof 
Mazur, Magdalena Mazur, 
Bogumiła Nowak, Mirosła-
wa Pabiś, Ewa Pawęska, Piotr 
Romanowski, Danuta Sawa, 
Zbigniew Smus, Jadwiga 

Urbaniak, Elżbieta Zieliń-
ska, Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Ja-Ty-My” i Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Swoje prace 
prezentował także autor pro-
jektu Marcin Hugo-Bader.

- Podstawowym celem 
projektu jest wywołanie przy-
jemnych przeżyć estetycznych 
wśród przechodniów, wzbu-
dzenie zainteresowania arty-
stycznymi środkami wyrazu, 
poruszenia mocno zakorze-
nionych w głębi serca emocji. 
Jest to również droga poro-
zumienia twórcy z odbiorcą. 
Także dla biorących udział au-
torów jest to okazja do czerpa-
nia inspiracji od siebie nawza-
jem. Każdy z nich ma okazję 
wyjść ze swoim talentem poza 
cztery ściany i podzielić się z 
miastem swoimi pracami. Jest 
to zatem doskonała okazja do 
zareklamowania własnych 
umiejętności – mówi Marcin 
Hugo-Bader.

Od kilku lat „Okno Sztu-
ki” towarzyszy letnim kon-
certom w miejskich parkach. 

- Połączenie muzyki z 
innymi gatnkami sztuki 
tworzy wspaniałą synergię. 
Te dwie formy doskonale na 
siebie wpływają, wzajem-
nie się wzbogacają. „Okno„ 
szerzy sztukę i promuje jej 
wykonawców w oryginalny 
sposób. Korzystając z oka-
zji chciałbym naszym arty-
stom podziękować za udział 
w tegorocznej edycji „Okna” 
i zaprosić na kolejną za rok - 
dodaje Marcin Hugo-Bader.

J. Kijoch

Ze sztuką za pan brat
Maciej Frankowski

Pogoda tego dnia dopisa-
ła, była wręcz idealna na 
wspólną rowerową wy-
cieczkę. Zapisani uczest-
nicy od rana odbierali pa-
kiety startowe w biurze 
zawodów   mieszczącym 
się na placu Kościuszki. 
Otrzymali   pamiątkowe 
koszulki w kolorze limon-
kowym oraz certyfi kat 
udziału. W tym samym 
czasie, na cmentarzu para-
fi alnym przy ul. Traugutta, 
Maciej Małecki wspólnie z 
delegacjami władz samo-
rządów miasta i powiatu, 
i członkami rodziny pań-
stwa Krawczyków, złożyli 
kwiaty na grobie patronów 
imprezy oraz przy pomni-
ku pierwszego komandora 
rajdu - Franciszka Wilcz-
kowskiego. 

- Bardzo cieszę się , że 
po dwóch latach przerwy 
możemy tak licznie wyru-
szyć na wspólną wycieczkę 
rowerową. W tym roku na-
szym celem jest piękny za-
bytkowy kościół w Kurdwa-
nowie. Dziękuję wszystkim 
pomagającym w organizacji 
wydarzenia, w tym rodzi-
nie patronów naszego rajdu. 
Jest dzisiaj z nami i bardzo 
dziękuję za wsparcie m.in. 
pani Dorocie Borek – mówił 
podczas otwarcia imprezy 
jej pomysłodawca i główny 
organizator, wiceminister 
Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki.

Na placu Kościuszki 
był też zastępca burmistrza 
Dariusz Dobrowolski, któ-
ry pokonał na rowerze tra-
sę już trzeciego w tym 
roku rajdu. Towarzyszył 
mu przewodniczący rady 
miejskiej Sylwester Kacz-
marek. W imprezie z grona 
samorządowców uczest-
niczyli też m.in.: starosta 
Jolanta Gonta, wiceprze-
wodniczący rady miejskiej 

Arkadiusz Karaś, dyrektor 
MOSiR Anna Pawłowska, 
naczelnik Wydziału Spor-
tu i Organizacji Pozarzą-

dowych UM – Agata Ka-
lińska oraz radni miejscy 
Selena Majcher i Piotr Pę-
tlak. 

Komandorem rajdu był 
Jacek Spilaszek. Peleton wy-
jechał z Sochaczewa ulica-
mi Traugutta, Piłsudskiego, 
Głowackiego, kierując się 
w stronę Budek Piaseckich. 
W Mikołajewie był krót-
ki postój. Dalej rowerzy-
ści przejechali przez Jeżów-
kę do Kurdwanowa, gdzie 
przy Kościele Przemienie-
nia Pańskiego odbył się pik-
nik. Były animacje dla dzie-
ci, atrakcje dla uczestników 
przygotował też m.in. Dra-
gon Fight Club. Były też na-
grody i niespodzianki od 
Fundacji Grupy PKP oraz 
poczęstunek od Koła Go-
spodyń Wiejskich Borzy-
mówka-Glinki. Następnie 
cykliści wrócili do Socha-
czewa przez miejscowości 
Wikcinek i Orłów. Ofi cjal-
ne rozwiązanie rajdu miało 
miejsce przy ul. Podzamcze.

Rowerowa wycieczka 
na zakończenie wakacji
Ponad pół tysiąca osób w sobotę 3 września wyruszyło z placu Kościuszki w trasę 
XXI Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Anny i Tadeusza Krawczyków po Ziemi 
Sochaczewskiej. Pokonali łącznie ok. 36 kilometrów. Dłuższy postój miał miejsce 
przy kościele w Kurwanowie, gdzie odbył się piknik rodzinny.
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Sebastian Stępień

Od rana rozgrywane były za-
wody wędkarskie, które wy-
grał Janusz Pietrowski, zdo-
bywając 1650 pkt. Drugie 
miejsce zajął Damian Ku-
nicki (680) a trzecie Sławo-
mir Banaszek (640). Nieco 
później rozpoczął się turniej 
siatkówki plażowej, w któ-
rym wzięło udział osiem par. 
Można było zobaczyć m.in. 
pokaz ratownictwa wodne-
go z udziałem łodzi motoro-
wej, zaprezentowany przez 
sochaczewskie WOPR. 

Pierwsze stoiska czyn-
ne były już od 10.00. Uru-
chomiły je m.in. MOSiR, 
Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzu-
rą, ZWiK, policja (tu można 
było oznakować swój rower, 
by zabezpieczyć go na wypa-
dek kradzieży), 3. Warszaw-
ska Brygada Rakietowa OP, 6 
Mazowiecka Brygada Obro-
ny Terytorialnej, hufi ec ZHP, 
Stacja Sanitarno–Epidemio-
logiczna, Klub Honorowych 
Dawców Krwi, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, stowarzy-
szenie literackie „Atut”, TPD, 
Fundacja Ochrony Zabytków 
Mazowsza, Stowarzyszenie 
Planszówki w Sochaczewie, 
Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Swoją dzia-
łalność przybliżyły lokalne 
kluby sportowe, a o planach 
budowy lotniska w pobliskim 
Baranowie opowiadali eks-
perci w strefi e konsultacyjnej 
CPK. Nie zabrakło też karu-
zeli i dmuchańców.

W strefi e zdrowia „Da-
nis” można było bezpłatnie 
zrobić odczyty parametrów 
dla całego ciała: ciśnienia 
tętniczego, zawartości cu-
kru we krwi, procentowej 
zawartości wody w organi-
zmie, tkanki tłuszczowej, 
poziomu BMI i masy mię-
śniowej. 

Jednak największym zain-
teresowaniem cieszyła się za-
bawa z holi. Co pół godziny, 
między 16.00 a 19.00, młodzież 
zbierała się przed muzycznym 
namiotem, by wyrzucić w nie-
bo kolorowe proszki, co spra-
wiało jej nieopisaną radość.

Jednocześnie w amfi te-
atrze trwała część artystycz-
na. Pierwszy akcent przezna-
czony był dla najmłodszych, z 
którymi bawili się animatorzy 
z grupy „Elsa i Przyjaciele”. Po-
tem, przez blisko trzy godziny, 
z krótką przerwą na występ 
ukraińskiej śpiewaczki Mari-
ny, scena należała do zespołu 
„Pędzące Jaguary”. Frontman 
grupy, Piotr Milczarek, był też 
tego dnia konferansjerem wy-
darzeń w amfi teatrze. Grupie 
udało się porwać słuchaczy do 
tańca.

Przed 18.00 na scenie po-
jawili się zastępca burmi-
strza Marek Fergiński wraz 
z   redaktorem   naczelnym 
„Expressu Sochaczewskiego” 
Jerzym Szostakiem. Przywi-
tali przybyłych gości, a Marek 
Fergiński w swoim krótkim 
wystąpieniu wspomniał ho-
norowego patrona imprezy, 
jej pomysłodawcę, zmarłego 
w ub. roku Janusza Szostaka. 

Na scenie, jak w każde 
Święto Bzury, pojawił się ze-
spół Teren-C. Grupa istnieje 
już blisko 40 lat i nieodmien-
nie wykonuje muzykę coun-
try. Zaprezentowała swoje 
szlagiery, takie jak „Stoję i cze-
kam”, „Pociąg”, czy „Wielka 
Podróż”.

Kolejnym   wykonaw-
cą była sochaczewska grupa 
„Tajm”. Dla muzyków był to 
z pewnością szczególny kon-
cert, bo obchodzili dziesię-
ciolecie działalności. Zna-
komitym uzupełnieniem 
występu był fi reshow. Wy-
konawcy udowodnili swo-
ją klasę muzyczną, groma-
dząc w amfi teatrze pokaźną 

publiczność. Nie zabrakło 
gromko odśpiewanych „Stu 
lat”, a naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Poza-
rządowych Agata Kalińska 
wręczyła muzykom bukiet 
róż. Publiczność nie wypu-
ściła zespołu bez bisu.

Prawdziwą gwiazdą wie-
czoru okazała się Moni-
ka Mariotii, która wystąpiła 
ze spektaklem muzycznym 
„Spaghetti Poloneze”. Pod tą 
intrygującą nazwą krył się 
show z pogranicza stand-up’u 
i piosenki kabaretowej. Ar-
tystka szybko nawiązała kon-
takt z publicznością i porwała 
ją pełnymi charyzmy, humo-
rystycznymi kompozycja-
mi. Prezentowany przez nią 

między piosenkami stand-
-up wywoływał salwy śmie-
chu. Widzowie dowiedzie-
li się między innymi, jakich 
sztuczek można się spodzie-
wać po włoskich podrywa-
czach, czy licznych ciekawo-
stek na temat życia w Italii. 
Wykonanie utworu „Felici-
ta” w polskiej wersji językowej 
na pewno na długo pozosta-
nie w pamięci słuchaczy. Ci 
zresztą nie wypuścili artystki 
bez bisu, po którym domagali 
się kolejnego. 

Ostatnim punktem tego-
rocznego Święta Bzury była 
dyskoteka, podczas której dj 
Sebastian bawił publiczność 
utworami muzyki rozryw-
kowej.

Muzyczne Święto Bzury
Za nami już siódma edycja Święta Bzury organizowanego przez miasto 
i redakcję „Expressu Sochaczewskiego”. W sobotę 27 sierpnia do dyspozycji 
sochaczewian były liczne atrakcje na bulwarach i scenie amfi teatru.

Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Sochaczewie 

informuje, 
że 5 września wprowadził korekty 

w rozkładach jazdy autobusów
Dni robocze:

 Linia Empik/LD w godzinach porannych 6.20 – 8.00 

kursuje w dni robocze, a nie jak dotychczas w dni nauki 

szkolnej (trasa ul. Olimpijska – al. 600-lecia – Łąkowa – 
Młynarska – Chodaków Rondo –  ul. Korczaka – Plecewice 
cegielnia – Janów – Brochów – Konary – Wyszogrodzka 
Korczaka -  Chodaków -  Młyn Repsz – Cmentarz 
Komunalny – Trojanowska- Staszica – Traugutta – PKP); 

 O dwie minuty został przyspieszony wyjazd linii nr 3 
z przystanku Trojanowska k/sklepu, z godz. 4.08L na 4.06L;

 Został przyspieszony kurs linii nr 2 z przystanku 
Korczaka Osiedle z godz. 20.35 na godz. 20.25, autobus 
dojeżdża do przystanku Energop o godz. 20.58, skąd 
po zmianie tablic na linię nr 3 wyrusza o godz. 21.00 
do Trojanowa (21.51), trasą: PKP (21.10) - Traugutta 
- pl. Kościuszki - Szpital (21.21) - Żuków Harcerska - 
Chodaków Okrąglak (21.44) - Kistki;

 O dwie minuty został przyspieszony wyjazd linii nr 4 
z przystanku Szpital (kierunek Chodaków), z godz. 9.55, 
na 9.53;

 O dwie minuty opóźniono wyjazd linii nr 6 
z przystanku Trojanów (kierunek Energop) z 4.16 na 
4.18; przyspieszono o cztery minuty wyjazd tej samej linii 
z przystanku Mokas (kierunek PKP, Energop), z godz. 
5.39 na 5.35 oraz o dwie minuty wyjazd z tego samego 
przystanku z godz. 12.16P na 12.14P. Ponadto zmienił się 
przejazd linii 6 w godzinach południowych - z przystanku 
PKP wyjeżdża o 12.41, autobus dojeżdża do przystanku 
Chodaków Rondo (12.57), skąd kursowo wraca do 
Trojanowa (zajezdnia);

 Opóźniono o pięć minut wyjazd autobusu linii 7 
z przystanku Energop, z godz. 6.05 na 6.10.

Soboty, niedziele i święta: 
 W soboty przyspieszono wyjazd linii nr 3 z przystanku 
Energop z godz. 6.16L na 6.11L; w niedziele i święta 
opóźniono wyjazd autobusu linii nr 3 z przystanku 
Chodaków Okrąglak z godz. 16.10EL na godz. 16.15EL;

 Opóźniono wyjazd linii nr 5 z przystanku Korczaka 
Osiedle, z godz. 6.42 na 6.49 oraz z przystanku Energop 
z godz. 7.20N na 7.25N;

 W związku ze zmianą przerw (postojów) linii nr 6, 
tj. na Energop, a nie jak dotychczas Mokas, znacząco 
uległ zmianie popołudniowy rozkład jazdy tej linii, dlatego 
ZKM prosi o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem 
na stronie internetowej lub przystankach. Ponadto ostatni 
kurs tej linii, wyjeżdżający z PKP o godz. 20.26, dojeżdża 
do przystanku Chodaków Rondo (20.41), skąd kursowo 
wraca do Trojanowa (20.46T).

Rozkłady są dostępne na stronie internetowej zkm.
sochaczew.pl, w zakładce „Rozkład jazdy ZKM”.

Zgodnie z komunikatem PKP, na linii Warszawa – Łowicz 
Główny kontynuowane będą prace związane 
z przebudową stacji Ożarów Mazowiecki. Dodatkowo 
mają pojawić się utrudnienia związane z przebudową 
systemu sterowania ruchem kolejowym oraz roboty 

utrzymaniowo-naprawcze. Wszystkie te prace będą 
powodować ogromne utrudnienia dla pasażerów, 
odwołanie części pociągów, wydłużenie czasów 
przejazdu, częste zmiany rozkładów jazdy oraz 
uruchomienie uzupełniającej zastępczej komunikacji 
autobusowej. W związku z powyższym ZKM nie jest 
w stanie dopasować rozkładów jazdy autobusów 
komunikacji miejskiej do rozkładów jazdy pociągów.

Dyrektor
Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie
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Festiwal to wspólny projekt 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej, parafi i pw. św. Waw-
rzyńca oraz Stowarzyszenia 
Przyjaciół PSM. Opiekę ar-
tystyczną sprawują nad nim 
Justyna Piątkowska-Duraj 
i Jan Bokszczanin. Wszyst-
kie koncerty odbędą się w 
kościele przy ul. Kardyna-
ła Wyszyńskiego, zawsze w 
niedzielę o 19.00. Wstęp wol-
ny. Wydarzenie fi nansuje 
miasto Sochaczew w ramach 
projektu   „Międzypokole-
niowy Inkubator Kultury”. 

- Ideą powstania festi-
walu jest promowanie mu-
zyki organowej i kameral-
nej w wykonaniu uznanych 
artystów jak również uta-
lentowanych młodych mu-
zyków. Publiczność będzie 
mogła podziwiać kunszt 
wykonawczy wspaniałych 
muzyków.   Jestem   prze-
konana,   że   zróżnicowa-
ny program trzech koncer-
tów przyciągnie zarówno 
melomanów, jak i osoby, 
które zechcą spędzić kilka 
wieczorów słuchając mu-
zyki klasycznej w świet-
nym wykonaniu. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że swoimi 
umiejętnościami wykażą 
się także uczniowie naszej 
szkoły, co czyni ten festiwal 
wyjątkowym na mapie Ma-
zowsza – mówi wicedyrek-
tor PSM Justyna Piątkow-
ska-Duraj. 

Podczas koncertu inau- 
guracyjnego 11 września 
zagrają: Tytus Wojnowicz 
(obój) i Jan Bokszczanin (or-
gany). 

- Bardzo skutecznie 
piękno muzyki kameralnej 
pokazał nam ponad dwie 
dekady temu jeden z uczest-
ników festiwalu, Tytus Woj-
nowicz. Jego płyta z 1996 
roku, zawierająca klasyczne 

utwory w aranżacjach Piotra 
Rubika pokryła się platyną, 
a „Uwerturę dla M” nuciła 
cała Polska. Wierzę, że dzię-
ki festiwalowi podobnie po-
kochamy muzykę organo-
wą – mówi z kolei sekretarz 
miasta Joanna Niewiadom-
ska-Kocik. 

Jan Bokszczanin ukoń-
czył Akademię Muzyczną 
im. Fryderyka Chopina w 

Warszawie, był stypendystą 
doktoranckim w Univer-
sity of North Texas (USA), 
w 2013 uzyskał tytuł dok-
tora habilitowanego sztu-
ki. Koncertuje w większości 
krajów Europy, Azji oraz w 
USA. Występował z reci-
talami organowymi m.in. 
w Katedrze Notre Dame w 
Paryżu. Nagrał ponad dwa-
dzieścia płyt CD z muzy-
ką organową. Wielu współ-

czesnych kompozytorów, w 
tym Krzesimir Dębski, pi-
sało dla niego swoje utwo-
ry. Prowadzi klasę organów 
białostockiej fi lii Uniwer-
sytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina a od roku 
także klasę organów w so-
chaczewskiej szkole mu-
zycznej. W 2019 roku mi-
nister kultury przyznał mu 
honorową odznakę „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej”.

Tytus Wojnowicz to naj-
bardziej znany w kraju obo-
ista. Ukończył Akademię 
Muzyczną w Warszawie, 
gdzie obecnie wykłada. Kon-
certował w niemal wszyst-
kich liczących się salach kon-
certowych Europy, m.in. w 
Niemczech, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii, Szwajcarii, 
Czechach, Słowacji, a także 
na Tajwanie, w Stanach Zjed-
noczonych (w tym w Carne-
gie Hall) oraz Azji i Afryce. 
Współpracuje z uznanymi 
orkiestrami, m.in. Sinfonią 
Varsovią i Warszawską Ope-
rą Kameralną. Dokonał licz-
nych nagrań. Gigantycznym 
sukcesem okazał się debiu-
tancki album z 1996 roku 
zatytułowany „Tytus”, na 
którym znalazły się utwo-
ry klasyczne, współczesne i 
rozrywkowe, m.in. Brahm-
sa, Chopina, Czajkowskiego, 
Paganiniego i Piotra Rubi-
ka. Krążek ten uzyskał status 
potrójnej platynowej płyty 
oraz nominację do Fryde-
ryków ‘96. W sumie nagrał 
kilkanaście płyt solowych a 
jako muzyk sesyjny towarzy-
szył na krążkach takich arty-
stów jak: Katarzyna Skrzy-
necka,   Zbigniew   Hołdys, 
Małgorzata Ostrowska i wie-
lu innych. Brał udział w na-
graniu ścieżki dźwiękowej 
do fi lmu "Boża podszewka". 

Jan Mroczek ukończył 
Akademię Muzyczną w Kra-
kowie, gdzie obecnie odbywa 
studia doktoranckie. Pierw-
sze sukcesy odniósł już pod-
czas studiów, zdobywając 
laury na konkursach orga-
nowych w Rumii (I nagroda) 
oraz włoskiej miejscowości 
Castellana Grotte. Występo-
wał z recitalami w tak pre-
stiżowych miejscach jak: 
Bazylika Jasnogórska czy Ko-

ściół Mariacki w Krakowie. 
Współpracuje z wieloma ar-
tystami i zespołami, m.in.: 
Orkiestrą Akademii Beetho-
venowskiej i Orkiestrą Sym-
foniczną Filharmonii Czę-
stochowskiej. Od 2005 roku 
realizuje swój autorski projekt 
„Częstochowskie Dni Muzy-
ki Organowej”, gdzie organy 
prezentowane są we wszyst-
kich możliwych odsłonach – 
recital solowy, w zespole ka-
meralnym, z towarzyszeniem 
orkiestry czy w wersji jazzo-
wej. W 2012 roku otrzymał 
odznaczenie honorowe „Za-
służony dla Kultury Polskiej”, 
przyznawane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Dotychczas wystę-
pował jako solista w Polsce, 
Luksemburgu, Niemczech, 
Rosji, na Litwie i na Wę-
grzech.

Patryk Podwojski ukoń-
czył Akademię Muzyczną w 
Gdańsku, a w latach 2015-
2021 pełnił funkcję organi-
sty Archikatedry w Gdań-
sku-Oliwie. Brał udział w 
licznych konkursach orga-
nowych. Zajął I miejsce na 
XXVI Międzynarodowym 
Konkursie Organowym w 
Rumii, dwukrotnie był fi -
nalistą   Międzynarodowe-
go Konkursu Organowego 
w Gdańsku. Uczestniczył w 
kursach mistrzowskich pro-
wadzonych przez wybitnych 
organistów. Jest prezesem 
Fundacji Promocji Sztuki 
im. Feliksa Nowowiejskiego 
oraz dyrektorem trzech festi-
wali muzyki organowej. W 
2017 roku wydał debiutanc-
ką płytę nagraną na wielkich 
organach bazyliki archikate-
dralnej w Gdańsku-Oliwie. 
Koncertuje aktywnie w kraju 
oraz za granicą jako kamera-
lista i solista.

Trzy niedziele z muzyką 
kameralną i organową
Jan Bokszczanin nagrał ponad dwadzieścia płyt z muzyką organową, krążek Tytusa Wojnowicza trzykrotnie pokrył się 
platyną, Jan Mroczek występował z recitalami w Bazylice Jasnogórskiej i Kościele Mariackim w Krakowie, a Patryk 
Podwojski pełnił funkcję organisty archikatedry w Gdańsku-Oliwie. Czterech wybitnych instrumentalistów wystąpi 
we wrześniu w Sochaczewie w ramach I Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej „Mistrzowie i Uczniowie”.
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Zaśpiewaj i dołącz do naszego zespołu

Z tej okazji Socha-
czewskie Centrum Kultu-
ry i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna wraz z partnerami: 
Urzędem Miejskim, 3 War-
szawską Brygadą Rakietową 
Obrony Powietrznej, dwu-
tygodnikiem „Ziemia So-
chaczewska” oraz Liceum 
Ogólnokształcącym im. Fry-
deryka Chopina zaprezento-
wali przedstawienie zatytu-
łowane „Dudarz”.

Performatywne czyta-
nie fragmentów poezji Mic-
kiewicza, w wykonaniu kil-
kunastu osób, okazało się 
ciekawym zabiegiem arty-
stycznym. Międzypokole-
niowa interpretacja wierszy, 
w którą każdy z czytających 
włożył własne emocje, skła-
niała do refl eksji. Oprócz sło-
wa, była też przestrzeń na 
muzykę. Wyjątkowy nastrój 
stworzyły dźwięki pianina 
ilustrujące poszczególne wer-
sy. Również zaprezentowane 
piosenki swoim lirycznym i 

folkowym klimatem idealnie 
wkomponowały się w cha-
rakter wydarzenia. Dodatko-
wo ciekawym akcentem oka-
zały się portrety czytających, 
które na bieżąco szkicował 
artysta malarz Artur Jezior-
ski. Performatywne czyta-
nie “Ballad i romansów” za-
kończyło się stemplowaniem 
książek pamiątkową pie-
częcią, które odbyło się przy 
dźwiękach muzyki etnicznej 
Gamida Ibadullayeva. Wyda-
rzenie było częścią inaugura-

cji sezonu artystycznego SCK 
2022/2023.
W spektaklu “Dudarz” 
wzięli udział: Barbara 
Bronicz, Magdalena 
Franaszek-Niewiadomska, 
Joanna Niewiadomska-Kocik, 
Jolanta Kawczyńska, Hanna 
Jażdżyk, Barbara Sobkowicz, 
Justyna Kośka, Justyna 
Kwiatkowska-Kornatko, 
Anna Wolińska, Małgorzata 
Pałuba-Burzyńska, Jadwiga 
Bajurska, Iza Strzelecka, 
Arkadiusz Mamcarz, Artur 

Jeziorski, Piotr Stojowski, 
Sebastian Stępień i porucznik 
Arkadiusz Zarzycki. 

Narracja muzyczna: 
Jola Kawczyńska.
Śpiew: Katarzyna Proch, 
Kinga Przybylska, Zofi a 
Duplicka, Wiktor Szczepanik
Scenariusz, scenografi a 
i reżyseria: Anna Wolińska, 
Jolanta Kawczyńska, 
Magdalena Franaszek-Nie-
wiadomska. Opracowanie 

i koordynacja: Teatr 
z Dialogiem i Impresariat SCK

Klub Kontrast zapra-

sza na pierwszy powaka-

cyjny koncert. 24 wrze-

śnia na klubowej scenie 

Sochaczewskiego Cen-

trum Kultury w Borysze-

wie wystąpi Miłosz Ba-

zarnik Trio.

 Muzyka tria to połą-
czenie fascynacji jazzem 
skandynawskim, a więc 
przestrzenią w muzyce i 
melodią oraz konkretnym 
groovem czy ostinatem. 
Inspiracjami, które moż-
na odnaleźć w repertuarze 
zespołu są tacy artyści jak 
Aaron Parks, Marcin Wa-
silewski czy Esbjorn Svens-
son. Podczas koncertu w 
Sochaczewie trio zagra 
materiał z płyty “Trip of a 
lifetime” (DUX Jazz 2018) 
oraz “New Market”, której 
premiera jest zaplanowana 
na jesień tego roku. 

Miłosz Bazarnik to pia-
nista, kompozytor, aran-
żer, pedagog, muzyk se-
syjny, absolwent Akademii 
Muzycznej im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach 
oraz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Uczestnik, lau-
reat wielu konkursów i fe-
stiwali w kraju oraz za 
granicą (m.in. Garana Jazz 
Festival, Berklee at Umbria 
Jazz, Jazzmeile, Transwin-
gvania, Jazz in � e Park, 
Krokus Jazz Festival, Azo-

ty International Jazz Con-
test, Jazz z Wami, Young 
Best Jazz). W 2018 roku 
wydał płytę swojego tria 
Trip of a LifeTime w DUX 
JAZZ, która odbiła się do-
brym echem wśród słu-
chaczy. Rok później wydał 
także krążek razem z ze-
społem Lazy Swing Band. 
W tym samym czasie zna-
lazł się gościnnie, razem z 
Anną Gadt, na płycie Mer-
maid formacji Aleksandra 
Kutrzepa Quartet. Od nie-
dawna współtworzy także 
Korkarlen Trio grające au-
torską muzykę do szwedz-
kiego fi lmu niemego Fur-
man Śmierci z 1921 roku. 
W 2021 roku wydał tak-
że płytę wraz z zespołem 
JEDNO. Stypendysta Fun-
duszu Wspierania Twór-
czości ZAiKS. Współpra-
cuje także ze znakomitym 
skrzypkiem, Stanisławem 
Słowińskim w ramach 
projektu Miłosz Bazar-
nik Trio & Stanisław Sło-
wiński. Prowadzi własną 
szkołę muzyki oraz studio 
produkcji muzycznej mbr 
music.
Zespół zagra w składzie:
Miłosz Bazarnik – fortepian 
Miłosz Skwirut – kontrabas
Łukasz Giergiel – perkusja 
WSTĘP: 20 zł.
Rezerwacje pod nr tel.: 
(46) 863-07-68.

Sochaczewskie Cen-

trum Kultury ogłasza ca-

sting do spektaklu “Kwiaty 

we włosach”. Przesłucha-

nia odbędą się 24 września 

o godz. 12.00 w Sochaczew-

skim Centrum Kultury 

przy ul. 15 Sierpnia 83.

Kochasz śpiewać? Lubisz 
tańczyć? Chcesz poznać no-
wych znajomych i szkolić się 
pod okiem trenerów wokal-
nych i instruktorów tańca 
towarzyskiego? Przyjdź na 
casting do spektaklu „Kwia-

ty we włosach” i stwórz z 
nami niezapomniany wo-
dewil! 

Sochaczewskie Cen-
trum Kultury otwiera sce-
nę komediowo-muzyczną 
Teatru z Dialogiem z lek-
ką, wesołą fabułą jaką jest 
połączenie piosenki, tań-
ca i pantomimy. W ciągu 
jednego sezonu artystycz-
nego wystawimy na sce-
nie dwa spektakle muzycz-
ne. Przedstawienia oparte 
będą na polskiej i zagra-

nicznej dyskografi i oraz 
autorskiej piosence, cho-
reografi i i tańcu towarzy-
skim. Przygotowania do 
spektaklu odbywać się 
będą w formie indywidu-
alnej i grupowej. 

Co oferujemy? 

Indywidualne zajęcia wo-
kalne, zajęcia taneczne, warsz-
taty z zaproszonymi gośćmi, 
wspólne przygotowanie spek-
taklu, certyfi katy ukończenia 
zajęć oraz wspaniałą przyjazną 
atmosferę.

Na czym polega ca-

sting? 

Przygotuj swoją ulu-
bioną piosenkę oraz układ 
choreografi czny do wybra-
nego utworu. Zaśpiewaj, za-
tańcz i dołącz do naszego 
zespołu! Casting poprowa-
dzą wykwalifi kowani muzy-
cy, trenerzy wokalni, chore-
ografowie oraz reżyser teatru 
samorodnego. Przynieś ze 
sobą swój podkład muzycz-
ny nagrany na pendrive.

Zapraszamy!

W Sobotę 3 września na placu Kościuszki odbyło się performatywne czytanie „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza. Jest to lektura tegorocznej odsłony „Narodowego Czytania”, która od 11 lat odbywa się 

w całym kraju pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. 
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Międzynarodowa inauguracja
To już trzecia edycja 

tego wyjątkowego społecz-
no‐artystycznego projektu, 
opartego na potencjale na-
szego miasta i międzyna-
rodowej współpracy z part-
nerami z Czech (MOVE 
Ostrava), Słowacji (Prie-
stor Súčasného Tanca) i 
Węgier (Ziggurat Project). 
Trzonem „UNITY III” były 
laboratoria „Embodied 
Ideas”, podczas których 
uczestnicy festiwalu pozna-
wali nowe narzędzia sztu-
ki performatywnej. Warsz-
taty prowadzili pedagodzy 
i eksperci z zakresu teatru, 
ruchu i tańca - Jana Ryslava 
(Czechy), Kat Rampackova 
(Słowacja), Viktoria Makra 
(Wegry) oraz Patrycja Ba-
bicka, Daniela Komędera-
-Miśkiewicz, Zofi a Urszu-
la Komasa i Kamil Adamus 
(Polska). Tematem prze-
wodnim zajęć było dzie-
dzictwo polskiej i europej-
skiej awangardy, co miało 
realne przełożenie na fi na-
łowy spektakl.

Sobotni wieczór w am-
fi teatrze rozpoczął się od 
spaceru performatywnego. 
Uczestnicy festiwalu zapro-
sili do niego publiczność, 
która wraz z twórcami wy-
ruszyła w niekonwencjo-
nalną podróż. Widzowie, 
wiedzeni ruchem i tańcem 
performerów odbyli wę-
drówkę nie tylko po samym 
amfi teatrze, ale też po zaka-
markach własnej wyobraź-
ni. Spektakl nie narzucał 
bowiem odbiorcom kon-
kretnej treści. Twórcy, ba-
wiąc się formą, pozostawi-
li widzom rozległe pole do 
interpretacji. Przyjazne na-
stawienie performerów, im-
prowizacja i bliski kontakt z 
publicznością spowodowa-
ły, że zatarły się tradycyjne 
granice między widownią, 
a sceną. Biorąc aktywny 
udział w performensie każ-
dy z nas mógł poczuć się 
aktorem.

Drugą częścią fi na-
łu festiwalu „UNITY III” 
był spektakl „Hamlet.mo-
tion” w reżyserii Dawida 

Żakowskiego. W sierpniu 
spektakl prezentowany był 
na 26. Międzynarodowym 
Festiwalu Szekspirowskim 
w Gdańsku, gdzie został 
bardzo dobrze przyjęty. 
Nie inaczej było w Socha-
czewie, choć była to inna 
odsłona od tej zaprezento-
wanej na pomorzu, rów-
nocześnie mocno odbiega-
jąca od klasycznej formy 
teatralnej.

Spektakl odwoływał 
się bezpośrednio do te-
atru elżbietańskiego, w 
którym mogli występo-
wać tylko mężczyźni. I tak, 
przed sochaczewską pu-
blicznością stanęło sied-

miu Hamletów. Każdym z 
nich targało całe spektrum 
emocji. Kłócili się, płaka-
li, ale też potrafi li manipu-
lować i być względem sie-
bie agresywni. Można było 
odnieść wrażenie, że reży-
ser chciał w ten sposób od-
nieść się do kondycji męż-
czyzny we współczesnym 
świecie. Nie postawił jed-
nak niepodważalnych tez i 
kategorycznych ocen.

Przedstawienie jest 
wielowymiarowe. W nie-
nachalny dla widza spo-
sób dotyka również wielu 
bieżących kwestii społecz-
nych. Jak powiedział nam 
Dawid Żakowski, jego za-

mierzeniem było zrekon-
struowanie obrazu Hamle-
ta naszych czasów, poprzez 
użycie różnorodnych na-
rzędzi i języków performa-
tywnych. 

Nowatorskie podejście 
do wybitnego dzieła Szek-
spira trafi ło w gusta so-
chaczewskiej publiczności 
i znalazło uznanie wśród 
wytrawnych odbiorców 
sztuki - Świetne przed-
stawienie. Reżyser wy-
dobył esencję z jednego z 
najwybitniejszych drama-
tów w historii. W zaledwie 
40-minutowym spektaklu 
przedstawił najważniej-
sze wątki z dzieła Szekspi-

ra. W tej krótkiej formie 
znalazł też czas na dysku-
sję z widzem na temat star-
cia klasycznej formy dzieła 
z nowoczesną interpreta-
cją. Spektakl porusza uwy-
puklonymi odniesieniami 
do czasów współczesnych, 
a jednocześnie jest na tyle 
bliski pierwowzoru, by 
każdy wielbiciel twórczo-
ści Szekspira obejrzał go z 
przyjemnością” – to opinia 
jednego z widzów. 

Pytani o wrażenia so-
chaczewianie nie szczę-
dzili twórcom pochleb-
nych słów – „Świetne 
przedstawienie, jestem 
pod wrażeniem”, „Bardzo 

niekonwencjonalne przed-
stawienie. Zostawia ślad w 
pamięci”. 

Wielkie brawa należą 
się także aktorom. Każ-
dy z nich zbudował postać 
Hamleta na bazie własnej 
dojrzałości i osobistych 
doświadczeń, wzmacnia-
jąc wiarygodność zagranej 
postaci. Mateusz Nguyen, 
Maciek Feliga i Konrad 
Duplicki z Teatru "Maska” 
SCK wraz z profesjonalny-
mi performerami współ-
pracującymi z Teatrem 
Sztuka Nowa – Pawłem 
Mandziewskim, Antonim 
Kudelko, Markiem Bulą 
i Kamilem Adamusem, 
w niezwykle poruszający 
sposób zobrazowali trans-
formację głównego boha-
tera. Nie zabrakło też in-
terakcji z publicznością, 
która z wielką otwarto-
ścią i wrażliwością przyję-
ła nowatorskie formy wy-
razu.

Nad całością produk-
cyjną spektaklu czuwał 
zespół artystyczny Sztuki 
Nowej – Dawid Żakowski, 
Patrycja Babicka, Zofi a Ur-
szula Komasa, Daniela Ko-
mędera-Miśkiewicz i Iwa 
Ostrowska. Muzykę do 
spektaklu stworzył Agim 
Dżelijlij - jeden z najbar-
dziej doświadczonych pro-
ducentów i kompozytorów 
muzyki elektronicznej w 
Polsce, który swoim świet-
nym koncertem w amfi -
teatrze zakończył tego-
roczny festiwal UNITY. 
Zabawa przy energetycz-
nych dźwiękach trwała do 
późnych godzin wieczor-
nych.

Organizatorami Mię-
dzynarodowego Festiwa-
lu Teatralnego UNITY 
jest Sochaczewskie Cen-
trum Kultury i Stowarzy-
szenie Sztuka Nowa. Pro-
jekt jest współfi nansowany 
ze środków miasta Socha-
czew i przez rządy Czech, 
Słowacji, Węgier, Polski w 
ramach Visegrad Grants 
ze środków International 
Visegrad Fund.

W minioną sobotę Sochaczewskie Centrum Kultury zainaugurowało nowy sezon artystyczny. W tym roku uroczystość  odbyła się w połączeniu z finałem Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego UNITY III. Z tej okazji, 3 września amfiteatr wypełniła unikatowa sztuka performatywna. Mocnym akcentem otwarcia nowego sezonu SCK okazał się spektakl 

„Hamlet.motion”, który swoją nowatorską formą zachwycił sochaczewską publiczność. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym burmistrza miasta Piotra Osieckiego.
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Nadzieja w tym, że obie eki-
py składają się głównie z mło-
dych, nastoletnich zawod-
ników. Wielu z nich dopiero 
nabywa boiskowego doświad-
czenia i jeśli tylko się nie znie-
chęcą, to, realnie, za kilka 
lat będą mogli postarać się o 
awans do wyższych klas roz-
grywkowych. Czy będzie to 
zatem sezon walki, czy kolejny 
rok gry o przetrwanie?

Bzura wygrywa 
na wyjeździe 
i przegrywa u siebie
W niedzielę 28 sierpnia dru-
żyna prowadzona przez tre-
nera Grzegorza Szypszaka 
odniosła pierwsze wyjazdo-
we zwycięstwo z drużyną FC 
Komorów. Mecz nie mógł 
rozpocząć się lepiej dla cho-
dakowskiego zespołu. Już 
na początku spotkania Rafał 
Walczak zdobył bramkę, po 
dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego. Obie drużyny stworzy-
ły do przerwy jeszcze kilka 
dogodnych sytuacji do zdo-
bycia gola, jednak wynik nie 
uległ już zmianie. Po zmia-
nie stron mecz nadal był wy-
równany, jednak to druży-
nie biało-zielonych udało się 
podwyższyć wynik. Bram-
kę na 2:0 dla Bzury strzelił 

Kamil Kamiński. Gospoda-
rze, wykorzystując błędy w 
chodakowskiej obronie, zdo-
byli jednak bramkę kontak-
tową. Po jednej z szybkich 
akcji Kamil Kamiński popi-
suje się pięknym uderzeniem 
i ponownie wpisuje się na li-
stę strzelców, podwyższając 
wynik na 1:3. W końcowej 
fazie meczu brawurowe ata-
ki gospodarczy przynoszą 
efekt w postaci rzutu wolnego 
przed polem karnym. Precy-
zyjnym uderzeniem popisu-
je się zawodnik z Komorowa, 
doprowadzając do stanu 2:3. 
Gospodarze nie zdołali już 

doprowadzić do remisu. Bzu-
ra wróciła z wyjazdu z cenny-
mi trzema punktami.

W meczu III kolejki, ro-
zegranym w sobotę 3 wrze-
śnia ponownie nie udało się 
odnieść pierwszego zwycię-
stwa przed własną publiczno-
ścią. Drużyna Oriona Cegłów 
przystąpiła do meczu w peł-
ni skoncentrowana, z ogrom-
ną wolą walki. W 15. minucie 
po kontrze gości, biało-zielo-
ni wbili sobie bramkę samo-
bójczą. Następnie w 38. minu-
cie gospodarze stracili drugą 
bramkę z rzutu karnego, po-
dyktowanego za faul w polu 

karnym. Po przerwie Cho-
dakowscy piłkarze wrócili na 
boisko mocno zmotywowa-
ni. Minutę po wznowieniu gry 
Kamil Kamiński, po otrzyma-
niu piłki na skrzydło i minię-
ciu obrońcy, strzałem w długi 
róg pokonuje bramkarza go-
ści, zmniejszając straty na 1:2. 
Gra biało-zielonych nie przy-
niosła więcej efektów bramko-
wych, pomimo stworzonych 
sytuacji. Najlepszą z nich, a 
właściwie dwie – strzał i dobit-
kę – miał w 74. minucie Patryk 
Wyrembowski. Bramkarz go-
ści stanął jednak na wysokości 
zadania. W drugiej połowie 

gra Bzury wyglądała lepiej, 
jednak to jeszcze nie ta jakość 
na jaką może być stać tę dru-
żynę.

Dwie porażki ekipy 
z Warszawskiej
Drużyna Orkana Socha-
czew rozpoczęła nowy se-
zon od przegranej na wy-
jeździe z Orłem Goleszyn 
4:1. Gospodarze prowadzi-
li do przerwy 3:0. Bram-
kę zmniejszająca straty na 
3:1 zdobył dla Orkana Ja-
kub Danowski. Orzeł zdołał 
jednak jeszcze strzelić gola, 
ustalając wynik na 4:1.

W ramach II kolejki płoc-
kiej A-klasy w niedzielę 4 
września Orkan podejmo-
wał ekipę Zorzy Szczawin Ko-
ścielny. Goście wyszli na pro-
wadzenie po kwadransie gry. 
Drugie trafi enie Zorza zafun-
dowała Orkanowi „do szatni”. 
Po przerwie obie ekipy miały 
po kilka dobrych okazji bram-
kowych, lecz wynik meczu 
nie uległ już zmianie. Ekipa z 
Warszawskiej po dwóch spo-
tkaniach bez punktów.

Juniorzy nie dali 
rady seniorom
Na IV rundzie rozgrywek 
Mazowieckiego Pucharu Pol-
ski okręgu warszawskiego 
zakończyła swój udział dru-
żyna Unii Boryszew (2005). 
W środę 31 sierpnia na sta-
dionie przy ul. Warszawskiej 
prowadzony przez Michała 
Orlińskiego zespół juniorów 
przegrał z, występującą w li-
dze okręgowej, doświadczoną 
ekipą Naprzód Stare Babice 
aż 1:7. Zapowiadało się do-
brze, bo już w 3. minucie pro-
wadzenie biało-niebieskim 
dał Eryk Tyl. Podrażniło to 
tylko drużynę gości, którzy w 
przebiegu spotkania zdomi-
nowali Unitów, zdobywając 
aż siedem goli. 

Początek piłkarskiego sezonu
Piłkarze rozpoczęli nowy sezon rozgrywek ligowych. Dwa sochaczewskie kluby wystawiły drużyny seniorów – Bzura 
Chodaków grająca w warszawskiej klasie B oraz Orkan Sochaczew w płockiej A-klasie. Póki co, nie idzie im zbyt dobrze…

FC Komorów - Bzura Chodaków 2:3 (0:1)
Bramki: Rafał Walczak, Kamil Kamiński (2)

Bzura Chodaków - Orion Cegłów 1:2 (0:2)
Bramka: Kamiński Kamil

Orzeł Goleszyn – Orkan Sochaczew 4:1 (3:0)
Bramka: Jakub Danowski

Orkan Sochaczew – Zorza Szczawin Koś. 0:2 (0:2)

Ze względu na międzyna-
rodowe turnieje, w których 
rywalizują zawodniczki So-
chaczewskiego Klubu Teni-
sowego Stołowego, drużyna 
prowadzona przez Bronisła-
wa Gawrylczyka rozpocznie 
w tym roku rozgrywki ligowe 
nieco później. Pierwsze spo-
tkanie rozegrane zostanie w 
Sochaczewie 21 październi-
ka. 

SKTS w nadchodzącym sezo-
nie Ekstraklasy Kobiet będzie 
walczyć o czwarty z rzędu me-
dal drużynowych mistrzostw 
Polski. Poprzedni tenisistki 
zakończyły z brązem. Rywa-
lami sochaczewskiego klubu 
będą ekipy z: Wrocławia, Tar-

nobrzega, Częstochowy, Łom-
ży, Nadarzyna, Grodziska 
Mazowieckiego, Torunia oraz 
Jastrzębia Zdroju.

Skład zespołu nie uległ 
zmianie. Nadal pierwszą ra-
kietą SKTS będzie Rumun-
ka Irina Ciobanu. Swoim 
doświadczeniem drużynę 
wspierać będzie Daria Łucza-

kowska. Największa nadzie-
ja jednak w dwóch mło-
dych zawodniczkach - Ilonie 
Sztwiertni i Zuzannie Wielgos 
– medalistkach mistrzostw 
Europy juniorów.

To ważna informacja dla 
kibiców. Wszystkie domowe 
mecze w najbliższym sezonie 
będą rozgrywane w hali przy 

ul. Chopina. Drużyna SKTS 
grała już w Chodakowie, 
wiosną tego rogu, wówczas 
gdy przy ul. Kusocińskiego 
w obiekcie mieszkali przyby-
sze z Ukrainy. Nowa lokali-
zacja spodobała się zarówno 
kibicom jak i samym zawod-
niczkom. Hala okazała się też 
„szczęśliwa”, przypomnijmy 

bowiem, że to tam w sezonie 
zasadniczym drużyna SKTS 
wygrała mecz z tegorocznymi 
mistrzyniami Polski z Wro-
cławia. Kolejnym ważnym 
argumentem jest oświetlenie 
obiektu. W hali przy Chopi-
na jest o wiele jaśniej, co w te-
nisie stołowym ma duże zna-
czenie. 

Pierwsze dwa spotkania 
w nowym sezonie SKTS za-
gra w Chodakowie. W pią-
tek 21 października teni-
sistki podejmą drużynę KS 
Bogoria Grodzisk Mazowiec-
ki, a dwa dni później zagrają 
z mistrzem Polski – AZS UE 
Wrocław.

Tymczasem na koniec lata 
klub zorganizował dwa tur-
nieje tenisa stołowego „W wa-
kacje dzieci się nie nudzą!”. 
Zawody odbyły się 23 i 30 
sierpnia w hali przy ul. Ku-
socińskiego. Rywalizowano 
w dwóch kategoriach wieko-
wych. Na każdego z uczest-
ników czekały atrakcyjne na-
grody ufundowane przez nasz 
klub oraz Miasto Sochaczew.

Tenisistki zagrają dopiero w październiku
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Opr. Maciej Frankowski

Wielki rewanż za czerwcowy 
fi nał, tym razem przed socha-
czewską publicznością, był 
niewątpliwie hitem II kolej-
ki Ekstraligi Rugby. Ogrom-
ne emocje udzieliły się także 
zawodnikom. Było nerwo-
wo, były spięcia, szczegól-
nie w pierwszej połowie. Po 
10 minutach gry, po celnym 
rzucie karnym, goście wyszli 
na prowadzenie. Orkan od-
powiedział tym samym, do-
prowadzając do remisu, a w 
24. minucie, gdy sędzia „za 
gadanie” zawodnika Ogniwa 
przesunął akcję o 10 metrów, 
Pieter Steenkamp zgłosił ko-
lejną próbę. Trafi ł i Orkan 
wyszedł na prowadzenie 6:3. 
Sopockie Mewy przejęły do-
minację terytorialną w ostat-
nich minutach pierwszej czę-
ści spotkania. Gdy zegar na 
tablicy pokazywał już 49. mi-
nutę, goście dopięli swego, 
zdobywając upragnione przy-
łożenie. 

Prowadząc 10:6, Ogni-
wo mogło „odjechać” punk-
towo Orkanowi na początku 
drugiej połowy. Dwukrot-
nie, najpierw w 42. minucie 
z połowy boiska i trzy minut 
później ze stosunkowo ła-
twej pozycji z odległości 20 
metrów do słupów, spudło-
wał Wojciech Piotrowicz. 
Gdyby sopocki łącznik ata-
ku trafi ł, to ekipa gości pro-
wadziłaby już dziesięcioma 
punktami i byłoby napraw-
dę ciężko. Problemów z 
celnością nie miał Pieter 
Steenkamp. Wszystkie prze-
winienia na połowie Ogni-
wa Namibijczyk zamieniał 
na próby, a rzuty karne na 
kolejne punkty. W drugiej 
połowie trafi ł cztery z pię-
ciu kopów z podstawki. Przy 
niecelnej próbie też był bli-
sko, bowiem piłka uderzyła 
w słupek. Orkan prowadził 
18:10. Ogniwo nie przedar-
ło się już z piłką na pole 

punktowe. Sopocianie wy-
korzystali za to jeszcze jed-
nego karnego, dzięki czemu 
zmniejszyli straty i wywieź-
li z Sochaczewa na pociesze-
nie defensywny punkt bo-
nusowy, za porażkę różnicą 
mniejszą niż siedem punk-
tów. Sędzia sygnalizuje grę 
do martwej piłki, sochacze-
wianie wykupują ją w aut, a 
ten gwiżdże koniec spotka-
nia. 

To trzecie z rzędu zwy-
cięstwo Orkana Sochaczew z 
Ogniwem Sopot. Fala radości, 
gratulacje od trenera, podzię-
kowania dla kibiców oraz wy-

bór najlepszego zawodnika 
spotkania. W ekipie Orkana 
nagrodę MVP, przyznawaną 
przez trenera drużyny gości, 
otrzymał oczywiście Pieter 
Steenkamp.

W międzyczasie na sta-
dionie działy się też inne 
wydarzenia. W przerwie 
meczu drużyna juniorów 
Orkana odebrała brązowe 
medale mistrzostw Polski 
rugby 15 w ostatnim se-
zonie. Puchar oraz meda-
le młodym zawodnikom 
wręczyli burmistrz Piotr 
Osiecki oraz wielolet-
ni kapitan drużyny Orka-

na, Zbigniew Dąbrowski. 
W trakcie meczu odby-
ła się również zbiórka na 
rzecz niespełna dwulet-
niego, cierpiącego na cięż-
ką wadę serca - Zespół Eb-
steina, Antosia Czerkasa. 
Akcję charytatywną pro-
wadziła fundacja „Wszyscy 
Razem”, której szefuje Igor 
Jakubowski – w przeszło-
ści zawodowy pięściarz, 
olimpijczyk, znany m.in. z 
udziału w programie Big 
Brother. O atrakcje i zaba-
wy dla dzieci na stadionie 
zadbali z kolei animatorzy 
z grupy Elsa i Spółka. 

Wracając do meczu… 
Po jego zakończeniu wyda-
rzenia na boisku komento-
wali kapitanowie oraz tre-
nerzy obu drużyn.

- To było twarde spotka-
nie. Nie liczyliśmy na otwar-
tą grę. Nie sprzyjała temu też 
pogoda. Bardzo wysoka tem-
peratura, piłka była aż mo-
kra. Dlatego mało graliśmy 
ręką, szybkich akcji w ataku, 
z czego znana jest drużyna 
Orkana. Było za to dużo gry 
nogą i zdecydowanie za dużo 
przerw w grze, na co wpływ 
miał sędzia tego spotkania. 
Gdyby nie używał tak czę-
sto gwizdka, to z pewnością 
ten mecz mógłby być jesz-
cze lepszym widowiskiem 
dla kibiców. Jestem dumny z 
chłopaków, że oddali dzisiaj 
swoje serca i zdrowie na bo-
isku. Ich rodziny były na try-
bunach. Przy wypełnionym 
stadionie, gdy liczył na nas 
cały Sochaczew, po prostu 
nie mogliśmy dziś przegrać 
tego spotkania. W naszym 
zespole jest chęć zwycięża-
nia. Chcemy na koniec tego 
sezonu zagrać w kolejnym fi -
nale – mówił kapitan RCO, 
Dawid Plichta. 

- Kibice obejrzeli starcie 
dwóch drużyn, które bardzo 
chciały to spotkanie wygrać. 
Doczekali się widowiska na 
wysokim poziomie zaanga-
żowania. Determinacja za-
wodników obu drużyn była 
ogromna, a wysiłek fi zyczny 
przy takiej pogodzie wręcz 
heroiczny. Co do płynności 
gry, nie ma co tu dyskutować 
– nie był to piękny mecz, lecz 
mecz walki. Najbardziej cie-
szy nas wsparcie sochaczew-
skich kibiców. Chcę im bar-
dzo mocno podziękować. 

W spotkaniach „na styku”, 
gdzie grają ze sobą drużyny 
mistrza i wicemistrza Polski, 
a zwycięstwo odnosi się nie-
znaczną różnicą punktów, 
doping z trybun ma dla rug-
bistów kolosalne znaczenie – 
mówił trener Orkana, Maciej 
Brażuk. 

Pomimo dwóch zwy-
cięstw, z dziewięcioma 
punktami na koncie, Orkan 
nie jest liderem ekstraligi. 
Ale może nim być już po 
następnym meczu. W nie-
dzielę 11 września socha-
czewskich Rycerzy czeka 
kolejne starcie na szczycie 
tabeli. Orkan zagra pierw-
sze w tym sezonie spotka-
nie wyjazdowe. Zmierzy 
się z, mającą komplet 10 
punktów po dwóch kolej-
kach ekstraligi, warszaw-
ską Skrą. Początek meczu o 
godz. 14.00. Kibice, którzy 
nie pojadą wspierać socha-
czewskiej drużyny na sta-
dionie przy ul. Obrońców 
Tobruku, będą mogli obej-
rzeć transmisję spotkania 
w TVP Sport. 

Zgodnie z zapowie-
dziami przed derbami 
Mazowsza sochaczewską 
drużynę wzmocni dwóch 
zagranicznych zawodni-
ków. Do Orkana dołączył 
już, grający na środku ata-
ku, były reprezentant Ar-
gentyny Nicolas Coronel, 
który ostatni sezon spędził 
w Lazio Rzym. Na wjazd 
do Polski (problemy z wizą 
w RPA) wciąż czeka Jona-
than O’Neil. Zawodnik 
formacji młyna powinien 
zadebiutować w barwach 
Orkana w meczu ze swoim 
byłym klubem, czyli sto-
łeczną Skrą.

Steenkamp nakopał Ogniwiakom
Sześć celnych rzutów karnych Pietera Steenkampa dało Orkanowi zwycięstwo nad sopockim Ogniwem. Starcie mistrza 
z wicemistrzem Polski na sochaczewskiej Maracanie śledziło ponad tysiąc kibiców. Transmisję z meczu, rozegranego 
w sobotę 27 sierpnia, pokazała też TVP Sport.

Orkan Sochaczew - Ogniwo Sopot 18:13 (6:10)
Punkty Orkan: P.W. Steenkamp 18

Skład RCO: Antoni Gołębiowski (Kamil Zieliński), Michał Gadomski, Michał Polakowski (Adam Lewandowski), 
Artem Zarovnyi, Krystian Olejek, Adam Szwarc, Andre Meyer, Mateusz Pawłowski, Dawid Plichta 
(Adrian Pętlak), Pieter Steenkamp, Bartłomiej Sadowski (Radosław Rakowski), Michał Szwarc, 

Kacper Wróbel, Marcin Krześniak, Michał Kępa

Sponsorami strategicznymi RC Orkan są Miasto Sochaczew i PKN Orlen; Sponsorem generalnym jest: KGHM Polska 
Miedź oraz Gardenia Sport, Sponsorzy główni: Fast Service, Murapol, Żywiec Zdrój, PEC Sochaczew, ZWiK Sochaczew, 
Zibi-Casio, G-Shock oraz Tamex; Sponsorzy: SochBud, Carrefour, Drukarnia Chrzczany, BVG, Cukiernia Lukrecja, 
Dudmaister; Głównymi partnerami medialnymi RC Orkan są Radio Sochaczew oraz tusochaczew.pl, dwutygodnik 
„Ziemia Sochaczewska” oraz portal Sochaczew.pl 




