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poznać bliżej historię 
sochaczewskich 
schronów

                               str. 7

Nowy sezon 
w SCK
Ruszył nabór do grup 
tanecznych, teatralnych, 
zespołów i sekcji. 
Publikujemy pełną 
ofertę zajęć 
na ten rok
                                    str. 12

POLECAMY

Dziś w „Ziemi”

Nr 19 (1420)  20.09.2022 r.    ISSN 1231-7179    Numer indeksu 328 006

SOCHACZEWSKA

Cebula spod podłogi
 strona 11

Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódz-
kich zlecił wymianę 
dwóch odcinków 
chodnika - przy 
alei 600-lecia i 
ul. Piłsudskiego. 
Prace idą sprawnie, 
pochłoną ponad 
700 tysięcy, mają 
zakończyć się 
najpóźniej na prze-
łomie października 
i listopada

Już blisko dwa tysiące osób śledzi na Facebooku profi l 
„Sochaczew – miasto w fotografi i”, który stał się swoistą 
kroniką zmian zachodzących w naszym mieście. Rozmawiamy 
z jego twórcą, Robertem Sobierajem

700 tysięcy na dwa chodnikiBo Sochaczew jest piękny

Strony 10-11 Strona 2

Sochaczewski 
wrzesień
To czas refl eksji 
i zadumy nad ofi arami 
bitwy nad Bzurą, prawie 
czteroma tysiącami ofi ar 
II wojny pochowanymi na 
cmentarzu w Trojanowie 
(str. 8), 50 żołnierzami 
Bydgoskiego Batalionu 
Obrony Narodowej 
rozstrzelanymi przez 
Niemców w boryszew-
skich gliniankach (str. 
16). Ale o wydarzeniach 
sprzed 83 lat warto 
mówić także w bardziej 
zrozumiałej dla młodego 
pokolenia formie, dlatego 
25 września zapraszamy 
na piknik historyczno-
-edukacyjny (str. 9).  
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PROSTO Z MIASTA

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

Jak informuje rzecznik 
prasowy MZDW Monika 
Burdon, w tym roku za-
rząd przeprowadzi wymia-
nę dwóch chodników w 
ciągu drogi numer 705. 

-   Pierwsze   zadanie 
obejmuje odcinek 280 me-
trów chodnika przy ul. Pił-
sudskiego, natomiast dru-
gie to 290 metrów przy al. 
600-lecia. Kostka zastąpi 
stare, zniszczone betono-
we płyty leżące na odcin-
ku od mostu nad Utratą do 
skrzyżowania alei 600-le-
cia z ulicą Trojanowską – 
wyjaśnia rzecznik MZDW. 

Zlecony wykonaw-
cy zakres robót obejmu-
je rozbiórkę istniejącego 
chodnika wraz z obrzeża-
mi i  podbudową, renowa-
cję systemu odwodnienia, 
ułożenie nowego chodni-
ka oraz odtworzenie traw-
ników. 

- Wykonawca ma czas 
do 6 listopada, ale prace 
idą bardzo sprawnie i na 
przykład na ul. Piłsudskie-
go powinny zakończyć się 
po 20 września. Koszt re-
alizacji tych remontów to 

731 tysięcy złotych – infor-
muje Monika Burdon. 

Z kolei radny woje-
wódzki,   wiceprzewodni-
czący sejmiku Mirosław 
Adam Orliński przypomi-
na, że w ostatnich pięciu 
latach MZDW zainwesto-
wało w swoje drogi na tere-
nie Sochaczewa prawie 28 
mln. zł. 

- Zabiegałem u radnych 
sejmiku i marszałka o pie-
niądze na nowy most na Pisi, 
przebudowę ulicy Choda-
kowskiej, Piłsudskiego, Cho-
pina, al. 600-lecia oraz na 
kilka etapów prac prowa-
dzonych w ulicy 15 Sierpnia. 
Nasz odcinek 15 Sierpnia za-
czyna się przy wiadukcie ob-
wodnicy i biegnie do granic 

miasta w Kozłowie Biskupim. 
Myślę, że ze zmian zadowole-
ni są też piesi, którym odda-
liśmy do użytku ponad 1,5 
km zupełnie nowego chod-
nika w ul. Wyszogrodzkiej. 
Większość tych prac prowa-
dziliśmy we współpracy z 
miastem. Ratusz fi nansował 
projekty i oświetlenie ulic, 
a samorząd Mazowsza wy-
konawstwo – podsumowuje 
Mirosław Adam Orliński. 

Przypomnijmy, że na 
terenie miasta większością 
dróg opiekuje się ratusz, ale 
w granicach administracyj-
nych Sochaczewa leżą też 
drogi krajowe (2 km obwod-
nicy), wojewódzkie (15 km) 
i powiatowe (17 km). Dro-
gi wojewódzkie to ul. Wy-

szogrodzka, Chodakowska, 
Chopina, 600-lecia, Piłsud-
skiego, Żyrardowska, 15 
Sierpnia (na odcinku od ob-
wodnicy do granic miasta 
w dzielnicy Malesin). Dro-
gi powiatowe to siedemna-
ście ulic: Towarowa, Okrzei, 

Sienkiewicza, Botaniczna, 
Boryszewska, Inżynierska, 
Ziemowita, Staszica, Tro-
janowska, Młynarska, Łą-
kowa, Mostowa, Brukowa, 
Gawłowska, Księcia Janu-
sza, Głowackiego i Lubie-
jewska (do obwodnicy).

700 tysięcy na dwa chodniki
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił wymianę dwóch odcinków chodnika - przy alei 
600-lecia i ul. Piłsudskiego. Prace idą sprawnie, pochłoną ponad 700 tysięcy, mają zakończyć się 
najpóźniej na przełomie października i listopada. 

W sobotę 11 września w 
kramnicach   miejskich, w 
obecności burmistrza Pio-
tra Osieckiego, przedsta-
wicieli władz starostwa 
i sochaczewskiej policji, 
obchodzono 60-lecie Koła 
Polskiego Związku Węd-
k arskiego   Sochaczew-
-Miasto. Uroczystość mia-
ła kameralny charakter, a 
w jej trakcie promowano 
hasło „złów i wypuść”, 
gdyż właśnie w takiej kul-
turze wędkarze chcą od-
dawać się swojej pasji.

Spotkanie rozpoczął i po-
prowadził prezes socha-
czewskiego koła, Adam 
Barański. Zebrani minu-
tą ciszy uczcili tych, którzy 
w minionym roku „odeszli 

na wieczne wędkowanie”. 
Była to też okazja do po-
dziękowań.

- Bez burmistrza funk-
cjonowanie koła musiałoby 
zostać znacząco ograniczo-
ne – zwrócił się do sali Adam 
Barański. – To jest nasz za-
ufany i wielki duchem czło-
wiek, który pomaga rozwijać 
wędkarstwo i pielęgnować 
jego tradycje w Sochacze-

wie – kontynuował, wskazu-
jąc na Piotra Osieckiego, po 
czym uhonorował burmi-
strza pamiątkowym meda-
lem z okazji 60-lecia koła.

Medale otrzymali także 
przedstawiciele starostwa i 
sochaczewskiej policji za po-
moc w organizacji zawodów 
oraz utrzymaniu porządku 
nad zarządzanym przez so-
chaczewskie koło PZW za-

lewem boryszewskim. Od-
znakę otrzymali również 
m.in. prezes zarządu Okręgu 
PZW Skierniewice Andrzej 
Bednarek, odpowiedzial-
ny za stan zalewu boryszew-
skiego Marek Rogoziński, 
rzecznik dyscyplinarny koła 
Piotr Spławski i przedsta-
wiciel prężnie działającej w 
kole sekcji karpiowej - Kamil 
Spławski. Jak podkreślił pre-
zes Barański, dzięki tej sekcji 
do zalewu boryszewskiego 
zostały po raz pierwszy w hi-
storii wpuszczone ryby o wa-
dze powyżej 15 kg.

Kilka słów podzięko-
wania do wędkarzy skiero-
wał Piotr Osiecki. 

- Zajmujecie się jed-
ną z najstarszych aktywno-
ści człowieka, łowiectwem – 

mówił burmistrz. – Kiedyś 
to stanowiło być albo nie być, 
teraz jest w tym wielka pasja, 
ale nadal bliski kontakt z na-
turą, zamiłowanie do przy-
rody, a co za tym idzie, troska 
o nią i jej pielęgnacja. Miesz-
kam w pobliżu zalewu bo-
ryszewskiego, widzę waszą 
codzienną pracę i jej efek-
ty. Widzę też jakość, w jakiej 
utrzymujecie ten akwen i z 
jaką starannością pilnujecie, 
by nikt tego obrazu nie ze-
psuł, za co w imieniu swoim 
i całej naszej wspólnoty ser-
decznie dziękuję.

Ofi cjalną część obcho-
dów 60-lecia Koła PZW 
Sochaczew-Miasto zakoń-
czyła prezentacja przygo-
towanych z okazji jubile-
uszu kronik koła. (seb)

Jubileusz sochaczewskich wędkarzy



320 września  nr 19 (1420)
SOCHACZEWSKA

NASZE SPRAWY

KONDOLENCJE

Burmistrzowi Sochaczewa

Piotrowi Osieckiemu
z powodu śmierci

MAMY
słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych 

chwilach pożegnania
przekazują

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sylwester Kaczmarek

wraz z radnymi Rady Miejskiej
oraz

pracownicy Urzędu Miejskiego w Sochaczewie 
wraz z pracownikami miejskich szkół, 

przedszkoli, jednostek kultury, sportu, pomocy 
społecznej, zakładów i spółek komunalnych

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Piotrowi Osieckiemu
burmistrzowi Sochaczewa 

z powodu śmierci 

Mamy
składają 

Maciej Małecki 
Wiceminister Aktywów Państwowych

Poseł na Sejm RP
oraz koledzy i koleżanki 

z Prawa i Sprawiedliwości

„Nie umiera ten, kto pozostaje 
w naszych sercach”

Piotrowi Osieckiemu
burmistrzowi Sochaczewa
wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci 

MAMY
składają

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski
wraz z Zarządem Powiatu

i pracownikami 
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Sochaczewie

wraz z Radą Powiatu

Maciej Frankowski

Organizatorem konkursu 
jest Stowarzyszenie Ochro-
ny Narodowego Dziedzic-
twa Materialnego. Co roku 
startuje w nim kilkaset no-
wych i zmodernizowanych 
obiektów z całej Polski. 
Przed wyłonieniem zwy-
cięzców są one odwiedza-
nie przez jury konkursu, 
złożone z  profesorów po-
litechnik, przedstawicieli 
ministerstw, marszałków 
województw, samorządow-
ców, specjalistów branży 
budowlanej i architekto-
nicznej.

Walne posiedzenie 
jury 26. edycji konkur-
su odbyło się w Instytucie 
Badawczym Dróg i Mo-
stów w Warszawie, które 
sprawuje od lat patronat 
nad konkursem. Socha-
czewski amfi teatr znalazł 
się w fi nałowym etapie 
plebiscytu, do którego we-
szło w sumie 75 inwesty-
cji z kilkuset zgłoszonych 
do tegorocznej edycji kon-
kursu.

Jego celem jest wyło-
nienie przedsięwzięć bu-
dowlanych:   moderniza-
cji oraz nowych obiektów 
zrealizowanych do końca 
pierwszego kwartału 2022 

roku, wyróżniających się 
szczególnymi walorami ja-
kościowymi, funkcjonal-
nymi, urbanistycznymi 
i estetycznymi. Konkurs 
promuje funkcjonalność 
modernizowanych i prze-
budowywanych obiektów, 
nowoczesność technologii 
i rozwiązań projektowych, 
stosowanie nowych tech-
nik, efektywnych i bez-
piecznych urządzeń, wy-
soką jakość wykonawstwa 
robót budowlanych i kon-
serwatorskich, efekty eko-
logiczne, a w przypad-

ku obiektów zabytkowych 
dbałość o architekturę i 
ochronę dziedzictwa kul-
turowego. Za konkretną 
realizację nagradzani są 
wspólnie inwestorzy, wy-
konawcy i projektanci.

Przypomnijmy, że am-
fi teatr powstał na zlecenie 
samorządu miasta. Zapro-
jektowała go wrocławska 
fi rma Heinle, Wischer 
und Partner Architekci Sp. 
z o.o., a wykonania przed-
sięwzięcia podjęła się lo-
kalna fi rma budowlana 
Sochbud. Koszt realizacji 

inwestycji wyniósł blisko 
14 mln. zł.

Tymczasem trwa ple-
biscyt internetowy, w któ-
rym można oddać głos na 
nasz amfi teatr. Wystarczy 
wejść na stronę www.mo-
dernizacjaroku.org.pl. Po-
przez nią, z jednego adresu 
e-mail, można oddać jeden 
głos dziennie na wybrany 
obiekt. Po zagłosowaniu na 
skrzynkę przyjdzie wiado-
mość zawierająca link do 
potwierdzenia głosu. Plebi-
scyt internetowy potrwa do 
28 września, do godz. 15.00. 

Amfi teatr w fi nale
Sochaczewski amfi teatr znalazł się w gronie fi nalistów prestiżowego, 
ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. 
Zakończenie plebiscytu odbędzie się na uroczystej Gali na Zamku Królewskim 
w Warszawie, w środę 28 września.

Wo j e w ó d z k i    F u n d u s z 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej prze-
kazał ponad 88 tys. zł 
dotacji na usuwanie azbe-
stu i ochronę przyrody w 
powiecie sochaczewskim. 
W domu zakonnym w Szy-
manowie umowy z benefi -
cjentami podpisał prezes 
funduszu Marek Ryszka.

W spotkaniu wzięli udział 
lokalni samorządowcy i par-
lamentarzyści: wiceminister 
aktywów państwowych Ma-
ciej Małecki oraz wicemini-
ster klimatu i środowiska Ja-
cek Ozdoba.

- To są środki, które 
wspierają ochronę środo-
wiska, pomagają naszym 
mieszkańcom. Z jednej stro-
ny wsparcie rządu, z drugiej 
duże zaangażowanie samo-
rządów, które każdą złotów-
kę oglądają kilka razy – mó-
wił Maciej Małecki.

Pieniądze podzielono 
na dwa zadania - demon-
taż, zbieranie, transport oraz 
unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest (łącz-
nie 38 tys. zł dla gmin Nowa 
Sucha, Teresin, Sochaczew 
oraz miasta Sochaczew) a 

także wykonanie prac pielę-
gnacyjnych w zabytkowym 
parku w Szymanowie (50 
tys. dla Zgromadzeniu Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia).

Szkodliwy azbest zo-
stanie w bezpieczny sposób 
zdementowany z dachów 
przez specjalistyczne fi rmy 
i unieszkodliwiony na skła-
dowiskach odpadów niebez-
piecznych.

- Dzięki temu progra-
mowi mogliśmy utylizo-
wać eternit z kilkuset do-
mów jednorodzinnych 
oraz budynków gospodar-
czych. W tym roku pozby-
liśmy się około 40 ton tego 
niebezpiecznego materia-
łu. Gdybyśmy mieli do dys-
pozycji tylko własne środki, 
skala byłaby dużo mniejsza 
– wskazał Dariusz Dobro-
wolski, zastępca burmistrza 
Sochaczewa. 

W tym roku, dzięki 
wsparciu funduszu, w So-
chaczewie unieszkodliwio-
ne zostanie łącznie 41,4 tony 
eternitu zabranego z 26 po-
sesji. Zadanie pochłonie 33,8 
tys. zł, a na przeprowadzenie 
akcji ratusz otrzyma od fun-
duszu 7.538 zł dotacji. 

(źródło: wfosigw.pl)

Dotacje na usuwanie 
eternitu przyznane
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Wyrazy współczucia 
oraz głębokiego żalu

z powodu śmierci

MAMY
Panu 

Piotrowi Osieckiemu
burmistrzowi Sochaczewa 

składa 
Łukasz Gołębiowski

radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

W chwili tak bolesnej straty

burmistrzowi Sochaczewa 

Piotrowi Osieckiemu
i jego najbliższym

szczere kondolencje 
składa

     radny wojewódzki
Mirosław Adam Orliński

Szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

MAMY

burmistrzowi 

Piotrowi Osieckiemu 
i jego najbliższym 

przekazują 
członkowie i sympatycy 

sochaczewskich struktur 
NSZZ „Solidarność”

Daniel Wachowski

Wystawę otworzył dyrektor 
muzeum dr Michał Górny 
podkreślając, że przypomina 
ona czasy słusznie minione, 
choć do dziś wielu rodaków 
wspomina je z sentymentem. 
Jak mówił, nie ma się cze-
mu dziwić, bo wbrew pozo-
rom PRL nie był tylko szaro-
bury, i nie bez powodu wiele 
zgromadzonych na wystawie 
przedmiotów nadal trzyma-
my w domach czy piwnicach. 

Za przygotowanie eks-
pozycji podziękował Rado-
sławowi Jarosińskiemu oraz 
współpracującemu z muzeum 
miłośnikowi historii Sebastia-
nowi Tempczykowi. Prezento-
wane na niej zbiory pochodzą 
z muzeum Dom PRL-u w To-
runiu, magazynów PSS „Spo-
łem” w Sochaczewie (spół-
dzielnia wypożyczyła m.in. 
ladę sklepową). Cenne pa-
miątki udostępnili Zbigniew 
i Marzena Kalińscy (m.in. 
oryginalny szyld wędliniarni 
Buczków) a także Marek Ko-
sieradzki, Krzysztof Waśniew-
ski i Andrzej Kornacki. 

Wystawa podzielona jest 
na dwie części, pokazujące 
dwa oblicza PRL – pozytyw-
ne z  kolorowymi opakowa-
niami produktów, takich jak 
Coca-Cola czy gumy Donald, 
oraz to mniej przyjemne. Dru-

ga część mówi o reglamentacji, 
talonach, kartkach na pod-
stawowe produkty, nacjona-
lizacji przemysłu, zabieraniu 
ludziom dorobku ich życia, 
godzinach stania w kolejkach 
po podstawowe produkty.

Na wystawie zobaczymy 
m.in. opakowania po budy-
niu, dawną zastawę stołową, 
etykiety od kompotów, opa-
kowania po czekoladach, ta-
śmy magnetofonowe Stilon, 
aparat fotografi czny radziec-
kiej marki Zenit, nalepki na 
butelki piwa, diaskop Ania, 
przeźrocza, taśmy szpulowe, 
talony do Pewexu, butelki po 
occie. 

- Mamy np. talon upraw-
niający do zakupy jednej 
pary obuwia, do tego kon-
kretnie w gminie Mielno. 
To pozostałość reglamen-
tacji lokalnej, która potem 
przez rząd była zwalczana 
jako wprowadzająca dodat-

kowe utrudnienia – mówił 
współautor wystawy Seba-
stian Temczyk. 

Z sentymentem popa-
trzymy na archiwalne, wiel-
koformatowe zdjęcia wy-
konane w sklepach PSS 
„Społem” w Sochaczewie. 

- Oprócz braku towa-
rów na rynku występował 
też brak opakowań, dlatego 
ciekawostką naszej wystawy 
są dwa opakowania z napi-
sem ryż, gdzie na odwrocie 
papierowej torebki przybito 
duży stempel z napisem cu-
kier. Mamy też stare opako-

wania po czekoladkach z za-
kładów Wedla, które władze 
PRL usilnie starały się prze-
mianować na zakłady im. 22 
lipca, kiedy to obchodzono 
komunistyczne święto Od-
rodzenia Polski. Klienci tak 
mocno kojarzyli Wedla z do-
brym, smacznym produk-
tem i wysoką jakością, że ta 
próba na szczęście się nie 
udała – mówił Radosław Ja-
rosiński.

Wystawa „Sprzedaż re-
glamentowana - handel w 
czasach PRL” czynna będzie 
do 15 listopada.

Dwa oblicza handlu
W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą otwarto nową wystawę 
czasową „Sprzedaż reglamentowana - handel w czasach PRL”. Ekspozycja przenosi 
nas do okresu pełnego sprzeczności, gdy na półkach stał tylko ocet, ale jednocześnie 
zaradni rodzice potrafi li zdobyć dla dzieci czekoladę czy gumę do żucia Donald.

Od 7 września na tere-
nie skansenu Muzeum 
Ziemi   Soc hac zewsk iej 
i Pola Bitwy nad Bzurą 
można oglądać plenero-
wą wystawę „To jeszcze 
nie koniec...” Żołnierze 
września 1939 w niewo-
li Wehrmachtu i NKWD 
(1939–1945)". Na ekspo-
zycję składa się dwanaście 
plansz. 

Wystawa prezentuje histo-
rię polskich żołnierzy, któ-
rzy walczyli w czasie kam-
panii wrześniowej 1939 r. 
przeciwko wojskom nie-
mieckim, słowackim oraz 
radzieckim. W wyniku 
prowadzonych walk część 

z nich została internowana 
w Rumunii, na Węgrzech, 
w krajach nadbałtyckich, 
a prawie 700 tys. żołnie-
rzy trafi ło do niewoli nie-
mieckiej oraz radzieckiej. 
Na wystawie zostały za-
mieszczone teksty przed-
stawiające ich historię, 
losy w niewoli od momen-
tu pojmania, a unikatowe, 
w większości niepubliko-
wane zdjęcia, obrazują tę 
trudną część żołnierskie-
go życia.

Wystawa została wy-
pożyczona z Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojen-
nych i czynna będzie do 
końca października.

(daw)

W niemieckiej 
i radzieckiej niewoli
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W dobie pandemii, inwa-
zji nowych technologii oraz 
wojny na Ukrainie, dzie-
ci i młodzież coraz częściej 
zmagają się z zaburzeniami 
natury psychicznej, dlatego 
też specjalistyczna pomoc 
oraz opieka w tym zakresie 
są ważną i pilną potrzebą. 

- PKO Bieg Charytatywny 
to inicjatywa, w której wszy-
scy zawodnicy czują się zwy-
cięzcami i każdy uczestnik 
może pomagać. Tegoroczny 
bieg odbędzie się jednocześnie 
w dwunastu miastach: Łom-
ży, Biłgoraju, Stalowej Woli, 
Zakopanem, Rypinie, Ostró-
dzie, Sieradzu, Koszalinie, Zie-
lonej Górze, Polkowicach, Ka-
towicach i na stadionie MOSiR 
przy ulicy Warszawskiej w So-
chaczewie - mówi Agata Ka-
lińska, naczelnik Wydziału 
Sportu i Organizacji Pozarzą-
dowych UM. 

I dodaje, że w zamian 
za zaangażowanie naszych 
uczestników, Fundacja PKO 
BP przekaże minimum 50 
tysięcy złotych tam, gdzie 
zapotrzebowanie na opie-
kę psychologiczną i psy-
chiatryczną jest szczegól-
nie wysokie, czyli w domach 
dziecka i placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych. 

W ramach imprezy za-
planowano Bieg Głów-
ny oraz Bieg Charytatywny 
Młodych. W obydwu przy-
padkach zapisy chętnych do-
konywane są poprzez stronę 
www.pkobiegcharytatywny.
pl. Jeśli zostaną wolne miej-

sca, zainteresowani startem 
mogą się zapisywać na miej-
scu, 24 września, w biurze 
zawodów otwartym na tere-
nie stadionu MOSiR

Bieg Główny
Startują w nim pięciooso-
bowe sztafety, które przez 
godzinę pokonują kolej-
ne okrążenia stadionu. Pra-
wo startu mają osoby, które 
ukończyły 14 lat. Udział nie-
pełnoletniego wymaga zło-
żenia specjalnego oświad-
czenia i zgody rodzica. 
Gwarancję startu zapewnia 
nadanie numeru startowego, 
który jest przydzielany po 
zaksięgowaniu opłaty star-
towej (50 zł od drużyny/10 zł 
od osoby), przekazywanej na 
cel charytatywny. Elektro-
niczny system rejestracyjny 
zostanie zamknięty po wy-
czerpaniu limitu miejsc, jed-
nak nie później niż w czwar-
tek 22 września o 11.00. 

W biurze zawodów bie-
gacze otrzymają pakiety 
startowe zawierające: nume-

ry startowe, koszulki, baton 
energetyczny i napój. Wszy-
scy, którzy ukończą bieg, 
otrzymają pamiątkowe me-
dale. W zmaganiach mogą 
wziąć udział osoby niepeł-
nosprawne, w tym także po-
ruszające się na wózkach. 
Startują na zasadach iden-
tycznych jak wszyscy zawod-
nicy.  

Ramowy   program: 8.00 
– otwarcie biura zawodów 
na stadionie przy Warszaw-
skiej, 9.45 – rozgrzewka, 
10.00 – start, 11.00 – zakoń-
czenie biegu, 11.15 – bieg in-
tegracyjny dla wszystkich 
zawodników, 11.20 – rozda-
nie medali i dekoracja naj-
lepszych drużyn.

Bieg 
Charytatywny Młodych 
Wystartują w nim dzieci do 
13. roku życia. Bieg zostanie 
rozegrany w trzech katego-
riach wiekowych i na trzech 
różnych dystansach: I kate-
goria: 1-6 lat – dystans 100 
m, II kategoria: 7-9 lat – dy-

stans 200 m, III kategoria: 
10-13 lat – dystans 400 m. 

Do udziału w imprezie 
zostaną dopuszczone dzieci, 
których rodzice przedstawią 
w biurze zawodów podpisa-
ną deklarację uczestnictwa. 
Każdy maluch otrzymuje 
w pakiecie numer startowy, 
koszulkę, baton energetycz-
ny oraz napój, a po ukończe-
niu imprezy - pamiątkowy 
medal. Opłata rejestracyjna 
to tylko 5 złotych.

Ramowy program bie-
gu: 9.30 – otwarcie biura za-
wodów, 11.50 – rozgrzewka, 
12.00 – start I kategorii wieko-
wej, 12.10 – start II kategorii, 
12.20 - start III kategorii, 14.00 
- zakończenie. 

10 tysięcy 
dla kibiców!
Drużyny biorące udział w 
imprezie mogą zaprosić na 
stadion swoich kibiców i 
stworzyć własne strefy ki-
bicowania. Im liczniejsza, 
barwniejsza, bardziej się wy-
różniająca, tym lepiej. Naj-
lepsze zespoły kibiców będą 
nagradzane! 

- Zwycięska drużyna bę-
dzie mogła wskazać dodat-
kowy, dowolny cel charyta-
tywny, na jaki Fundacja PKO 
Banku Polskiego przekaże 10 
tys. złotych. Przedstawiciele 
fundacji będą obecni na sta-
dionie i to oni wyłonią najlep-
szą grupę kibiców. Liczy się 
każdy dobry pomysł na do-
ping, w tym gadżety, strój, ak-
tywność dopingujących, treść 
i pomysł na hasło motywujące 
– wylicza Agata Kalińska. 

Biegasz - pomagasz
Sochaczew znalazł się w gronie dwunastu miast, w których 24 września 
odbędzie się Bieg Charytatywny wspierający psychologię i psychiatrię dziecięcą. 
Na starcie staną dzieci, młodzież i dorośli, a stawką jest 50 tysięcy złotych, 
które przekaże Fundacja PKO Banku Polskiego.

To propozycja dla socha-
czewskich seniorów, któ-
rzy chcą lepiej zadbać o 
zdrowie, własne bezpie-
czeństwo, poznać swoje 
prawa czy poradzić sobie z 
poczuciem samotności. W 
ramach projektu, dofi nan-
sowanego przez nasz sa-
morząd, rusza Akademia 
Seniora. Zadanie realizuje 
fundacja Idylla.

W ramach Akademii 
odbędzie się kilka spo-
tkań:

- ABC zdrowego od-
żywiania. Szkolenie z za-
kresu świadomego odży-
wiania oraz budowania 
świadomości prozdrowot-
nej. 

- Spotkanie z psycho-
logiem, podczas którego 
zostaną omówione tema-

ty związane z samotno-
ścią, izolacją i wyklucze-
niem ze względu na wiek, 
sposoby radzenia sobie ze 
stresem.

- Spotkanie z prawni-
kiem, który omówi jakie 
prawa przysługują senio-
rom, jak nie dać się oszu-
kać podczas dokonywania 
zakupów czy podpisywa-
nia   umów oraz gdzie szu-

kać pomocy w przypadku 
podejrzenia oszustwa.

Na spotkania mogą 
zapisywać się seniorzy w 
wieku 60+ mieszkający 
w Sochaczewie. Udział w 
warsztatach jest bezpłat-
ny. Zapisy chętnych pro-
wadzone są pod numerem 
telefonu 575-990-977 oraz 
drogą mailową: zapisy@
fundacjaidylla.org   (daw)

„Akademia Seniora - edukacja pełna wrażeń”

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy odbył się 
piknik rodzinny pod ha-
słem „Niepełnosprawni 
są wśród nas”. Uczestni-
cy zajęć zaprezentowali 
program artystyczny pt. 
„Twoja twarz brzmi znajo-
mo”. Odbyła się też potań-
cówka, konkursy z nagro-
dami, a całość zakończyło 
wspólne grillowanie.

Spotkanie skierowane było 
do niepełnosprawnych oraz 
osób w wieku emerytalnym 
zgodnie z myślą przewod-
nią wydarzenia „Baw się ra-
zem z nami – łączymy po-
kolenia”. Przybyłych gości 
powitał dyrektor ŚDS Ad-
rian Kamiński. Byli wśród 
nich m.in. zastępca burmi-
strza Dariusz Dobrowolski, 
dyrektor CUS Zofi a Berent, 
naczelnik Wydziału Spor-
tu i Organizacji Pozarządo-
wych Agata Kalińska. 

O idei spotkania opo-
wiedziała Krystyna Krzy-
wonos ze Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Potrze-
bującym „Z Sercem do 
Wszystkich”.

Na scenie pojawili się 
podopieczni Piotra Mil-
czarka i Arkadiusza Mam-
carza. Na program „Twoja 

twarz brzmi znajomo” zło-
żyła się prezentacja gwiazd 
muzyki rozrywkowej i 
uczestnicy ŚDS wywiąza-
li się z tego zadania zna-
komicie. Imponowali nie 
tylko zdolnościami wokal-
nymi, ale też przygotowa-
nymi kostiumami. Po każ-
dym występie publiczność 
musiała zgadnąć, z jakim 
wykonawcą miała do czy-
nienia. Goran Bregović, 
Maryla Rodowicz, Karin 
Stanek, to tylko niektóre z 
przywołanych postaci.

Zakończenie części ar-
tystycznej było sygnałem do 
rozpoczęcia dalszej zabawy. 
Tego dnia w ŚDS odbyła się 
potańcówka przy akompa-
niamencie Piotra Milczar-
ka, konkursy i gry, w któ-
rych chętnie wzięli udział 
uczestnicy zajęć prowadzo-
nych w Środowiskowym 
Domu Samopomocy wraz 
z zaproszonymi gośćmi. Nie 
mogło też zabraknąć wspól-
nego grillowania. (seb)

Projekt współfi nansowany 
jest ze środków Gminy Miasto 
Sochaczew, realizowany przez 
Krajowe Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Potrzebującym 
„Z Sercem do Wszystkich” 
we współpracy partnerskiej 
ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Sochaczewie.

ŚDS łączy pokolenia
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W ramach programu pro-
wadzonego przez NFZ od 
1 września w placówkach 
medycznych oraz wybra-
nych aptekach można 
przyjąć szczepionkę prze-
ciwko grypie. Rząd zapew-
nia, że w magazynach ma 
2 mln dawek i dla nikogo 
szczepionki nie zabraknie. 

Aby otrzymać szczepion-
kę, trzeba udać się do leka-
rza po receptę. Dla kobiet 
w ciąży i osób powyżej 75 
roku życia szczepionka jest 
bezpłatna. Z częściową re-
fundacją szczepionkę będą 
mogli kupić narażeni na 
ryzyko wystąpienia powi-

kłań pogrypowych (przy-
padłość taką stwierdza le-
karz), dzieci od ukończenia 
6. miesiąca życia do 2 lat a 
także od 5 do 18 lat, pa-
cjenci w wieku 65+. W każ-
dym przypadku za samo 
podanie preparatu zapłaci 
NFZ, o ile na zastrzyk pój-
dziemy do jednej z placó-
wek, które podjęły w tym 
zakresie współpracę z fun-
duszem. W Sochaczewie są 
to Szpital Powiatowy oraz 
apteka Gemini przy ul. Po-
koju 9. Gdybyśmy chcieli 
kupić szczepionkę ze stu-
procentową odpłatnością, 
trzeba liczyć się z wydat-
kiem ok. 50-55 zł. 

Zaszczep się na grypę

Od 9 września Zakład Ko-
munikacji Miejskiej wpro-
wadził zmiany w kurowa-
niu linii nr 3. 

W dni robocze przyspieszono 
o 6 minut wyjazd autobusu li-
nii 3 z przystanku Chodaków 
Okrąglak w kierunku PKP 
przez Szpital. Obecnie autobus 
wyjeżdża o godz. 6.59 (wcze-
śniej 7.05). Autobus przyjeż-
dża na przystanek PKP Sien-
kiewicza o godz. 7.43. 

W dni robocze przy-
spieszono także o 5 mi-

nut wyjazd autobusu linii 
3 z przystanku PKP Sien-
kiewicza jadącego przez 
Szpital w kierunku przy-
stanku Chodaków Okrą-
glak. Autobus wyjeżdża o 
godz. 7.45 (wcześniej 7.50) 
i zgodnie z rozkładem na 
przystanek Chodaków 
Okrąglak dojeżdża o godz. 
8.29.

Szczegółowy rozkład 
jazdy dostępny jest w za-
kładce „Rozkłady jazdy 
ZKM” oraz w aplikacji Ti-
me4BUS.

Korekta linii nr 3

W województwie mazowiec-
kim ZUS wypłacił już sześć 
transz tzw. „czternastek”. 
Dodatkowe świadczenie 
otrzymało blisko 773 tys. 
osób z Mazowsza, z tego 73 
procent uprawnionych w 
pełnej wysokości, czyli w 
kwocie 1217,98 zł „na rękę”.

ZUS przypomina, że pełna 
kwota czternastej emerytu-
ry należy się osobom, któ-
rych świadczenie podsta-
wowe nie przekracza 2.900 
zł brutto. W przypadku 
osób, które mają przyzna-
ne świadczenia w wysoko-
ści między 2.900 zł brutto 
a 4.188,44 zł brutto, „czter-
nastka” jest zmniejszana 
zgodnie z zasadą „złotów-
ka za złotówkę”. Minimalna 
wysokość „czternastki” wy-
nosi 50 zł.

„Czternastka” jest wy-
płacana przez ZUS z urzędu, 
a to oznacza, że nie trzeba w 

tej sprawie składać żadnych 
wniosków. Nie otrzymają jej 
osoby, których wypłata eme-
rytury, renty czy innego dłu-
goterminowego świadczenia  
z ZUS została zawieszona, 
oraz osoby, których emery-
tura czy renta jest wyższa od 
kwoty 4 .188,44 zł brutto. 

„Czternasta emerytura” 
nie jest dochodem i nie ma 
wpływu na prawo do do-
datku osłonowego. Nie wli-
cza się też do dochodu, o 
którym mowa w ustawach 
o dodatkach mieszkanio-
wych, o pomocy społecznej 
oraz o świadczeniu uzupeł-
niającym dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzy-
stencji (czyli tzw. 500 plus  
dla osób niepełnospraw-
nych). Nie jest również do-
chodem, przy ubieganiu się 
o  świadczenia rodzinne. Z 
kwoty tego świadczenia nie 
dokonuje się żadnych po-
trąceń i egzekucji. 

Dla kogo „czternastka”

Uroczystości rozpoczęła 
msza święta odprawiona 
w intencji rolników w bro-
chowskiej Bazylice przez 
ks. proboszcza Pawła Ol-
szewskiego, który to po-
święcił złożone na ołtarzu 
przez delegacje wszystkim 
gmin powiatu wieńce oraz 
bochny chleba. 

Delegacji powiatowej 
przewodziła starosta Jo-
lanta Gonta wraz z wójtem 
gminy Brochów Piotrem 
Szymańskim oraz prze-
wodniczący rady powia-
tu Andrzej Kierzkowski i 
radny gminy Brochów Ja-
cek Kataś. W tym roku rolę 
starostów dożynkowych 
pełnili Emilia i Janusz 
Miecznikowscy ze wsi Go-
rzewnica prowadzący wraz 
z rodzicami i córkami 120 
hektarowe gospodarstwo 
specjalizujące się głównie 
w uprawie roślinnej. Pan 
Janusz jest radnym gmi-
ny Brochów, służy w jed-
nostce OSP w Kromnowie. 
Pani Emilia należy do jed-
nostki OSP w Kromnowie, 
działa też w Kole Gospo-
dyń Wiejskich Kromnów. 
Ponadto, pan Janusz pro-
wadzi fi rmę, zajmującą się 
leśnictwem. 

Wykonawcą powiato-
wego chleba dożynkowe-
go była piekarnia Violetty 
Gzik-Janiak z Sochaczewa, 
zaś wieniec powiatowy wy-
konała kwiaciarnia Aga-
wa – Bogumiły Lepiesz-
ki z Konar. Delegacje szkół 
oraz instytucji związanych 
z rolnictwem złożyły kosze 
z darami. Również w bazy-
lice miało miejsce złożenie 
podziękowań wszystkim 
delegacjom, instytucjom, 
szkołom i jednostkom 
OSP, zaangażowanym w 
przygotowanie powiato-
wego święta plonów. Staro-
sta wraz z wójtem podzię-

kowali za obecność na tak 
ważnej uroczystości, któ-
ra każdego roku odbywa 
się na terenie innej gminy. 
Złożyli też podziękowa-
nia rolnikom za codzien-
ny trud ich pracy i wysiłek 
wkładany w rozwój pol-
skiego rolnictwa. 

Po mszy uczestnicy 
przeszli na pobliski teren, 
gdzie miały miejsce dalsze 
uroczystości, w tym ofi -
cjalne wystąpienia i obrzęd 
dzielenia chlebem. 

Część rozrywkowa roz-
poczęła się od występu So-
chaczewskiej Orkiestry 
Dętej i występów artystycz-
nych dzieci ze szkół pod-
stawowych. Rozstrzygnię-
to konkurs na „Miodowe 
przysmaki ziemi socha-
czewskiej”, wybrano naj-
smaczniejsze ciasta i na-
lewki. Na scenie pojawił się 
też Dziecięco-Młodzieżo-
wy Zespół Pieśni i Tańca 
„Folklorek”, działający przy 
Sochaczewskim Centrum 
Kultury. Rozstrzygnięto 
także konkurs „Bitwa Re-
gionów”, którego organiza-
torem był Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa przy 
wsparciu Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Za-
łożeniem konkursu było 
przygotowanie tradycyjnej 
potrawy regionalnej (z wy-
łączeniem deserów) cha-

rakterystycznej dla regio-
nu działania koła gospodyń 
wiejskich. Zgłosiło się 6 
KGW, wygrało KGW „Ba-
beczki z Rybna”, II miejsce 
zajęło KGW „Zgoda” z Iło-
wa a III – KGW „Kreatyw-
ni” z Kozłowa Biskupiego i 
Kornelina. 

W dalszej części scenicz-
nych występów przyszedł 
czas na zespół Make Me 
Feel, Toledo a na sam koniec 
do wspólnej tanecznej zaba-
wy zachęcał DJ Slave. 

Na placu dożynko-
wym, gdzie rozstawiona 
była scena, można było od-
wiedzić stoiska instytucji 
związanych z rolnictwem 
oraz typowo komercyj-
ne. Na wszystkich czekał 
ogródek gastronomiczny, 
darmowa grochówka a dla 
najmłodszych wesołe mia-
steczko i liczne atrakcje, w 
tym animacje z Elzą i Spół-
ką.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Podziękowaliśmy 
za zebrane plony
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, wróciliśmy do organizacji Dożynek Powiatu 
Sochaczewskiego w pełnym wydaniu, tj. uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane przez rolników 
plony oraz części artystyczno-rozrywkowej. Tym razem rolę współgospodarzy Święta Plonów, wraz z 
sochaczewskim samorządem powiatowym, pełniły gmina Brochów oraz parafi a pw. św. Jana Chrzciciela 
i św. Rocha w Brochowie. Dożynki odbyły się w Brochowie w niedzielę 18 września.
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Organizatorzy rajdu zadbali 
o aspekt edukacyjny – pod-
czas kilku postojów uczest-
nicy mieli okazję zapoznać 
się ze specyfi ką zarówno mi-
litarną, jak i techniczną so-
chaczewskich umocnień a 
także społecznym kontek-
stem ich powstawania w 
okupacyjnej rzeczywistości. 
Po wschodniej stronie Bzu-
ry rolę edukatorów wzięli na 
siebie płk Artur Gałecki oraz 
Radosław Jarosiński z mu-
zeum ziemi sochaczewskiej. 
Narracja nie ograniczała się 
do opowiadania o odwiedza-
nych aktualnie betonowych 
schronach i np. podczas po-
stoju przy dworze Garbolew-
skich zaprezentowano wy-
stawę ilustrującą sytuację 
przymusowych robotników, 
w tym ojców franciszkanów 
z   Niepokalanowa,   wyko-
rzystywanych do tworzenia 
umocnień. Przedstawienie 
sylwetki Ludwiga Fische-
ra, który zarządził tworze-
nie sochaczewskiego pasa 
umocnień, uzupełniały do-
datkowe materiały grafi cz-
ne, jak opis znalezionej pod-
czas prac archeologicznych 
w tzw. kanale królewskim ta-
blicy wiszącej na bramie Gu-
bernatora Dystryktu War-
szawskiego (mieściło się w 
dworku Garbolewskich), czy 
kopia zarządzenia zachęcają-
cego do pracy przy szańcach. 
Po przejściu odcinka piesze-
go, obejmującego kompleks 
umocnień przy ul. Partyzan-
tów, Polnej i Zielonej Doli-
nie, podstawionym przez ra-

tusz autokarem uczestnicy 
zostali przewiezieni na drugi 
brzeg Bzury. Tu, po zrewita-
lizowanych przez stowarzy-
szenie schronach przy ulicy 
Kątowej oprowadzał gości 
Dariusz Grochowski, zaś po 
pozostałych – przy ulicy Lu-
biejewskiej, Artur Szymań-
ski i Piotr Charążka. Rajd 
zakończył się wspólnym pie-
czeniem kiełbasek. 

- Tegoroczny rajd pod 
wieloma względami wyda-
je mi się jeszcze ciekawszy 
niż pierwszy. Wiemy, jakie 
elementy sprzed roku trze-
ba było poprawić i myślę, 
że udało się to zrobić. Doło-
żymy też wszelkich starań, 
by w przyszłym roku rajd 

był jeszcze atrakcyjniejszy - 
mówi Artur Gałecki.

Rajd ma szansę stać się 
cyklicznym wydarzeniem nie 
tylko dla mieszkańców mia-
sta. Wartościowa jest zwłasz-
cza jego edukacyjna formuła, 
która nie jest nudna ani nużą-
ca. Wśród uczestników widać 
było autentyczne zaintere-
sowanie, niektórzy z zasko-
czeniem przyznali, że prawie 
nic nie wiedzieli o rozmachu 
przedsięwzięcia i ilości obiek-
tów fortyfi kacyjnych na tere-
nie naszego miasta. 

Robi wrażenie również 
rozmach   badawczy   oraz 
ilość zgromadzonych przez 
członków Projektu artefak-
tów – każdy z nich to od-

dzielna, nieraz niezwykle 
ciekawa historia. Pasja Ar-
tura Gałeckiego zaowoco-
wała przywróceniem do ży-
cia nieporuszanego nigdy 
wcześniej, na taką skalę, 
ważnego epizodu z dziejów 
miasta. Co więcej, zostaje 
on zaadaptowany w niezwy-
kle atrakcyjną propozycję 
turystyczną.

Projekt   Sochaczewskie 
Fortyfi kacje zabiega obec-
nie, by wziąć pod opiekę 
bunkier przy ul. Energe-
tycznej. Innym zamiarem 
jest stworzenie w naszym 
mieście ścieżki edukacyjnej, 
a w przyszłości może nawet 
edukacyjnego szlaku. 
Radosław Jarosiński, seb

Szlakiem fortyfi kacji
11 września drogami naszego miasta i okolic przeszedł 2. Rajd Pieszy Szlakiem Sochaczewskich 
Fortyfi kacji, zorganizowany przez działający w ramach Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza 
„Projekt Sochaczewskie Fortyfi kacje”. W jego przygotowanie zaangażowało się również 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz miasto Sochaczew.

W związku z trwającą ter-
momodernizacją   budynku 
Urzędu Miejskiego, od po-
niedziałku 19 września - na 
okres około dwóch miesięcy 
- podjazd dla osób niepeł-
nosprawnych oraz wózków, 
znajdujący się przy głównym 
wejściu, został wyłączony z 
użytkowania. 

Na ten czas udostępniono 
wejście do budynku UM od 
strony parkingu. Aby z niego 

skorzystać, niepełnospraw-
ny klient musi nacisnąć przy-
cisk dzwonka znajdujący 
się po prawej stronie drzwi 
i zaczekać na pracownika 
ochrony, który je otworzy 
i, o ile zajdzie taka koniecz-
ność, udzieli klientowi po-
mocy przy wjeździe na po-
chylnię. Gdyby okazało się, 
że z rożnych przyczyn wjazd 
wózkiem do Biura Obsłu-
gi Klienta jest niemożliwy, 
pracownik BOK kieruje do 

klienta pracownika odpo-
wiedniej komórki UM. 

Jednocześnie przypomi-
namy, że w ratuszu dostępna 
jest usługa „Mobilny Urzęd-
nik”, skierowana do osób po-
siadających orzeczenie o nie-
pełnosprawności i mających 
ograniczenia w poruszaniu 
się w stopniu uniemożliwia-
jącym samodzielną wizytę 
w siedzibie urzędu lub będą-
cych w wieku 65+, mających 
problemy w poruszaniu się, 

a także do osób nieposiada-
jących orzeczenia o niepeł-
nosprawności, którym ogra-
niczenia w poruszaniu się 
uniemożliwiają samodzielną 
wizytę w ratuszu. Zgłoszenia 
może dokonać osoba zainte-
resowana usługą lub jej upo-
ważniony pełnomocnik: te-
lefonicznie pod numerem: 
46 862 22 35, albo wysyłając 
zgłoszenie na adres e–mail: 
mobilnyurzednik@socha-
czew.pl

Wejście tymczasowe do budynku urzędu

W dwa niedzielne wieczo-
ry kościół św. Wawrzyńca 
wypełniła muzyka orga-
nowa. 11 września rozpo-
czął się Festiwal Muzyki 
Kameralnej i Organowej 
„Mistrzowie i Uczniowie”, 
a jego pierwszymi gwiaz-
dami byli Jan Bokszczanin 
(organy) i Tytus Wojno-
wicz (obój). 

- Festiwal wziął się z prze-
konania, że młodzi muzy-
cy, uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej, powin-
ni mieć możliwość wystą-
pienia z uznanymi, zawo-
dowymi muzykami. Dziś 
muzyka ma swoje świę-
to i będziemy pokazywać 
jej piękno w czasie trzech 
koncertów – powiedział 
dyrektor PSM, Ludwik 
Skrzypek, otwierając festi-
wal. 

Rozpoczęli go ucznio-
wie - Marcel Sobieraj za-
grał na akordeonie Prelu-
dium i Fugę a-moll Jana 
Sebastiana Bacha a Alicja 
Krasucka wykonała pieśń 
„Tre Giorni Son Che Nina” 
Giovanniego Battista Per-
golesiego. 

Później publiczność na-
leżała już do Jana Boksz-
czanina i Tytusa Woj-
nowicza. W kościele św. 
Wawrzyńca jako pierw-
sze zabrzmiało „Te Deum” 
Marca Antoine’a Charpen-
tiera, kompozycja dosko-
nale znanym każdemu, kto 
śledzi konkursy Eurowizji, 
gdyż ten utwór – hymn Eu-
ropejskiej Unii Nadawców - 
rozpoczyna i kończy każdą 

eurowizyjną transmisję TV. 
A potem, na przemian, było 
lirycznie i monumentalnie 
za sprawą dzieł m.in. Bacha 
i Vivaldiego, ale też współ-
czesnych kompozytorów 
- Astora Piazzolli, autora 
najsłynniejszego na świe-
cie tanga (Libertango) oraz 
wybitnego twórcy muzyki 
fi lmowej, Ennio Morricone. 

18 września w koście-
le zagrał Jan Mroczek (wy-
stępował z recitalami w tak 
prestiżowych miejscach 
jak Bazylika Jasnogórska 
czy Kościół Mariacki w 
Krakowie), a wraz z nim 
Karol Tempczyk (trąbka) i 
Maciej Kawka (saksofon). 

A przed nami jeszcze 
jeden występ. Trzecia festi-
walowa niedziela, 25 wrze-
śnia, to koncert Patryka 
Podwojskiego. O 19.00 w 
kościele św. Wawrzyńca z 
mistrzem zagrają ucznio-
wie - Karolina Jędrzejew-
ska (skrzypce) i Kamila 
Łukaszewicz (wiolonczela).

Festiwal fi nansowany 
jest ze środków Miasta So-
chaczew w ramach projek-
tu „Międzypokoleniowy 
Inkubator Kultury”. Or-
ganizatorzy: Stowarzysze-
nie Przyjaciół Państwowej 
Szkoły Muzycznej, mia-
sto Sochaczew, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna i pa-
rafi a św. Wawrzyńca. Jego 
sponsorami są PSS Społem 
oraz fi rma Astorg Leszek 
Osiak z Sochaczewa, któ-
ra na cały festiwal wypoży-
czyła instrumenty i nagło-
śnienie. 

(daw)

Lirycznie i monumentalnie
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     Drodzy Czytelnicy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, 
że Biblioteka rozpoczęła realizację 

zakupu nowości wydawniczych ze 
środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 

26 923,00 zł.
Jest to najwyższe przyznane dofinansowanie wśród bibliotek 

w powiecie sochaczewskim. 
Już dziś zapraszamy Was do zgłaszania swoich 

zakupowych propozycji.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 
Nazwa zadania - Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych 
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub 

synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Rozłąka jest naszym losem, 
spotkanie naszą nadzieją

Alicji Starzyńskiej
chórzystce Towarzystwa Śpiewaczego 

Ziemi Sochaczewskiej
słowa otuchy i szczere wyrazy współczu-

cia z powodu śmieci

Mamy
przekazują koleżanki i koledzy z zespołu  

KONDOLENCJE

Sebastian Stępień

Najpierw delegacje władz 
samorządowych i służb 
mundurow ych   z łożył y 
kwiaty pod pomnikiem pa-
mięci przy kościele Naro-
dzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Trojanowie, gdzie 
znajduje się ziemia pobrana z 
Katynia, Monte Cassino, Ne-
wark, Miednoje i Arnhem. 
Wszędzie tam spoczywają 
polscy żołnierze. 

Następnie uroczysto-
ści przeniosły się na cmen-
tarz wojenny w Trojanowie, 
gdzie o 12.00 odprawiona 
została polowa msza świę-
ta. W przygotowanej na tę 
okoliczność homilii pro-
boszcz Kazimierz Wojtczak 
wspomniał o okrucień-
stwie wojen, także tej, która 
od przeszło pół roku trwa 
tuż za naszą wschodnią 
granicą. Podkreślił również 
jak ważna w znoszeniu tru-
dów i przywracaniu pokoju 
jest wiara w Boga.

W wojskowej części 
uroczystości wygłoszony 
został apel pamięci. Żoł-
nierze oddali salwę hono-
rową. Odpowiednią opra-
wę obchodom zapewniły 
Wojskowa Asysta Hono-
rowa, wystawiona przez 
38. Sochaczewski Dywi-
zjon Zabezpieczenia Obro-
ny Powietrznej oraz poczty 
sztandarowe sochaczew-
skich szkół i instytucji. 

W skład delegacji skła-
dającej kwiaty pod po-
mnikiem ofi ar katyńskich 
weszli m.in. zastępca bur-
mistrza Dariusz Dobro-
wolski, zastępca przewod-
niczącego rady miasta 
Arkadiusz Karaś, zastęp-
ca przewodniczącego rady 
powiatu Jan Łopata, do-
wódca 3. Warszawskiej 
Brygady Rakietowej Obro-
ny Powietrznej płk Sławo-

mir Kojło, przedstawicie-
le policji i straży pożarnej. 
Proboszcz miejscowej pa-
rafi i Kazimierz Wojtczak 
odmówił modlitwę za 
zmarłych.

Wydarzenie poprowa-
dził dyrektor sochaczew-
skiego muzeum dr Michał 
Górny, który przypomniał 
zebranym, że trojanowski 
cmentarz wojenny jest naj-
większą na terenie Polski 
nekropolią żołnierzy Woj-

ska Polskiego poległych w 
1939 r. Powstał w latach 
1940-1952. Na jego terenie, 
o powierzchni 4410 m kw. 
pochowano 3693 osoby. Są 
to przede wszystkim żoł-
nierze i ofi cerowie Wojska 
Polskiego z Armii Poznań 
i Pomorze polegli w bitwie 
nad Bzurą, największym 
starciu z Niemcami pod-
czas wojny obronnej 1939 
r. Obok nich spoczywają 
142 ofi ary cywilne oraz 20 

żołnierzy Armii Krajowej, 
którzy zginęli w pobliskiej 
wsi Bronisławy podczas 
akcji odbioru zrzutu bro-
ni w 1944 r. Muzeum cały 
czas stara się ustalić na-
zwiska poległych. Do dziś 
z 3693 pochowanych uda-
ło się ustalić tożsamość po-
nad 700 osób.

Zapraszamy na dal-
szą cześć obchodów socha-
czewskiego września. Pi-
szemy o nich na stronie 16. 

Pamięci żołnierzy 
września
Sochaczewianie uczciliśmy 83. rocznicę bitwy nad Bzurą oraz napaści armii 
radzieckiej na nasz kraj we wrześniu 1939 roku. Na trojanowskim cmentarzu 
co roku wspominamy, że gdy Polacy walczyli o swoją ziemię z okupantem 
z zachodu, 17 września nóż w plecy wbił nam sąsiad ze wschodu.
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Daniel Wachowski

Armia Krajowa była ewe-
nementem na skalę świato-
wą. Podziemna organizacja 
brała udział w akcjach dy-
wersyjnych,   regularnych 
walkach, skutecznie utrud-
niała życie okupantom. 
Cały kraj został podzielo-
ny na okręgi, obwody i pla-
cówki, a w szczycie swej ak-
tywności, latem 1944 roku, 
liczyła ok. 400 tysięcy żoł-
nierzy. Współpracując z 
innymi tajnymi organiza-
cjami utworzyła struktu-
rę podziemną obejmującą 
cały kraj, który wtedy nie 
istniał na mapach. 

- Nie inaczej było w So-
chaczewie, gdzie mieściły 
się zakonspirowane miej-
sca spotkań, prowadzono 
szkolenia wojskowe, były 
magazyny z bronią i wypo-
sażeniem wojskowym, pro-
wadzono produkcję kon-
spiracyjnego uzbrojenia. 
W wielu miejscach działa-
ły zakonspirowane szkoły, 
tzw. tajne komplety – wy-
licza Zbigniew Rowiński, 
zapalony rekonstruktor i 
założyciel Stowarzyszenia 
Grupa Historyczno-Edu-
kacyjna „Szare Szeregi”, 
które organizuje spotkanie 
z żywą historią.

Podczas pikniku będzie 
mowa nie tylko o działal-
ności AK, ludziach ją two-
rzących, najważniejszych 
akcjach dywersyjnych, ale 
również historii powsta-
nia jej znaku, słynnej „ko-
twicy” stanowiącej symbol 
Polski Walczącej.  

- Już dziś zapraszamy 
na warsztaty edukacyjno-
-historyczne, które odbę-
dą się z podziałem na wiek 
i umiejętności uczestników. 
Dla najmłodszych przygo-
tujemy krążki z masy sol-

nej, na których znajdzie się 
odcisk Polski Walczącej, a 
zadaniem uczestnika bę-
dzie pomalowanie „kotwi-
cy”. Starsi i dorośli w czasie 
warsztatów ślusarskich wy-
konają własnoręcznie, na 
płytce z metalu, odcisk Pol-
ski Walczącej i breloczek z 
historycznej łuski – infor-
muje Zbigniew Rowiński.

Rekonstruktorzy przy-
pomną też o trzeciej rocz-
nicy, czyli 80 latach, jakie 
mijają od powstania naj-
młodszego członu Szarych 
Szeregów - Zawiszaków, 
zrzeszającego młodzież w 
wieku 12-14 lat. 

- Harcerze nie bra-
li udziału w walkach, ale 
kształcili się na tajnych 
kompletach i przygotowy-
wali się do pełnienia służby 
pomocniczej, np. w czasie 
powstania warszawskie-
go Harcerska Poczta Po-
lowa roznosiła listy wśród 
ludności cywilnej – dodaje 
Zbigniew Rowiński.  

W ramach warszta-
tów elektrycznych dzieci 
będą mogły same wytwo-
rzyć prąd przy pomocy ro-
weru stacjonarnego, a na 
warsztatach krawieckich 
zajmą się szyciem biało-
-czerwonych opasek na 
epokowych maszynach na 
korbkę z 1916 roku. W ra-

mach warsztatów wokal-
nych zaplanowano wspól-
ne śpiewanie zakazanych 
piosenek.

- Najmłodszych za-
prosimy też na samocho-
dowy tor sprawnościowy, 
czyli przejażdżki repli-
ką samochodu Willys. To 
elektryczny,   wolnobież-
ny pojazd, w którym każ-
dy z uczestników pikniku 
wraz z instruktorem bę-
dzie mógł zdać mini kurs 
obsługi pojazdu wojskowe-
go – zachęca. 

Po n a d t o    w    p a r k u 
otwarta zostanie wystawa 
broni, wyposażenia, sprzę-
tu i umundurowania od 
1939 do 1944 roku. Zoba-
czymy zrekonstruowane 
stanowisko CKM WZ-30, 
przyjadą też dwa samocho-
dy - Phanomen Granit 25H 
Kfz.31 i pancerny WZ-34. 

- Jestem przekonany, że 
nowoczesna forma warsz-
tatów zainteresuje dzie-
ci, młodzież i dorosłych. To 
świetna okazja, by w nieco 
lżejszej formie pokazać za-
angażowanie i braterstwo 
młodych Polaków w czasie 
II wojny, bohaterstwo harce-
rzy, przybliżyć losy pokole-
nia Kolumbów – podsumo-
wuje Zbigniew Rowiński.

Program pikniku jest 
bardzo bogaty i każdy, bez 
względu na wiek czy zainte-
resowania, znajdzie w nim 
coś dla siebie. Zapraszamy 
do parku Ignacego Wło-
dzimierza Garbolewskie-
go – niedziela, 25 września, 
od 11.00 do 16.00. Piknik 
organizuje Stowarzyszenie 
Grupa Historyczno-Eduka-
cyjna „Szare Szeregi”. Za-
danie jest współfi nansowa-
ne przez miasto Sochaczew.

Trzy ważne rocznice 
– Sochaczew 1942
Pod takim hasłem 25 września w parku przy szkole muzycznej odbędzie się Piknik 
Historyczno-Edukacyjny przypominający o trzech ważnych rocznicach związanych 
z najnowszą historią Polski. W tym roku mija osiemdziesiąt lat od powstania Armii 
Krajowej, harcerskiego ruchu Zawiszy w strukturze Szarych Szeregów i znaku Polski 
Walczącej. Do udziału w pikniku szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież. 2 września, w wieku 91 

lat, zmarł Stefan Muszyń-
ski, prezes sochaczew-
skiego oddziału Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów   Politycznych. 
Rodzina i przyjaciele po-
żegnali prezesa 6 wrze-
śnia. Spoczął na cmenta-
rzu parafi alnym przy ul. 
Traugutta.

Stefan Muszyński dzia-
łał w związku kombatan-
tów od wielu lat. Wicepre-
zesem koła był w latach 
2011-2012, a od 2012 szefo-
wał lokalnym strukturom. 
To za jego czasów dwa inne 
koła, w Iłowie i Chodako-
wie, połączyły się w jedno i 
przystąpiły do sochaczew-
skich struktur. Stefan Mu-
szyński dwukrotnie uho-
norowany został Medalem 
za Zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. 

Gdy miasto przebu-
dowało kramnice, lokal-
ne organizacje komba-
tanckie znalazły tam swoje 
schronienie. W użyczonych 
przez ratusz pomieszcze-
niach przechowują doku-
menty, pamiątki, i to co 
najcenniejsze – sztandary. 
Obecnie swe siedziby mają 
tam trzy organizacje, a we 
wszystkich działa Roman 
Sobiś. Kieruje sochaczew-
skim oddziałem Związku 
Inwalidów Wojennych RP, 
po śmierci Stefana Muszyń-

skiego został pełniącym 
obowiązki prezesa związ-
ku kombatantów, dodatko-
wo udziela się w Związku 
Żołnierzy Wojska Polskie-
go, gdzie w kole nr 5 pełni 
funkcję skarbnika. 

Jak mówi, sytuacja jest 
trudna, bo czas nie stoi w 
miejscu, ludzie walczący 
o Polskę w czasie II wojny 
światowej odchodzą, albo 
ze względu na stan zdro-
wia przestają angażować się 
w pracę związkową. Tym-
czasem wielu z nich trze-
ba pomagać, nawet w co-
dziennych   obowiązkach. 
Przypomina, że zarówno w 
związku kombatantów, jak i 
w związku inwalidów moż-
na być członkiem zwykłym 
(tylko osoby czynnie bio-
rące udział w wojnie), albo 
wspierającym, czyli pielę-
gnującym tradycje wojsko-
we, pamięć o bohaterstwie 
polskiego żołnierza, opie-
kującym się kombatantami.

Sochaczewskie   koło 
związku   kombatantów 
to sześć osób, w tym pięć 
wspierających.   Związek 
inwalidów liczy obecnie 
dwudziestu jeden człon-
ków, z których piętnaście 
to osoby wspierające jego 
aktywność. Roman Sobiś 
chciałby, aby organizacje 
współpracowały ze sobą 
jeszcze ściślej niż dotych-
czas, bo jak podkreśla, łą-
czy je więcej, niż dzieli. 

(daw)

Czas nie stoi w miejscu…

Sochaczewskie obchody rocznicy wybuchu powstania 

warszawskiego. Stefan Muszyński pierwszy od lewej (drugi rząd)
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Na założonym przez sie-
bie profi lu regularnie pu-
blikujesz wyjątkowo cie-
kawe kadry.
To kwestia wprawy. Zajmuję 
się fotografi ą od bardzo daw-
na. Uczyłem się robić zdjęcia 
jeszcze na ORWO-wskich 
slajdach. Każde zdjęcie trze-
ba było przemyśleć, bo ta 
technologia nie należała do 
tanich, a w młodości nie ma 
się pieniążków pod dostat-
kiem (śmiech). Poza tym 
trudno było te slajdy zdo-
być, w ten sposób uczyłem 
się szacunku do materiału i 
staranności przy fotografo-
waniu. Teraz, kiedy aparaty 
cyfrowe stały się powszech-
ne, można sobie pozwolić na 
dowolną liczbę ujęć w poszu-
kiwaniu pożądanego kadru. 
Tymczasem ja, z przyzwy-
czajenia, staram się załatwić 
sprawę jednym zdjęciem.

Mimo powszechności 
aparatów fotografi cz-
nych, nie każdemu udaje 
się zrobić dobre zdjęcia.
Poza fotografowaniem jesz-
cze maluję. Co jakiś czas 
staram się na plenerach 
podpatrywać, jak pracują 
uzdolnieni malarze. Dzięki 
temu udało mi się przyswo-
ić zagadnienia kompozycji, 
rozplanowania kadru. Zdję-
cie to też forma obrazu, tylko 
dla mniej zdolnych (śmiech). 
Dzięki dbałości o kompo-
zycję możemy stworzyć fot-
kę przyjemną w odbiorze. 
Szczególnie przy fotografo-
waniu ludzi trzeba myśleć 
o tym, co jest z tyłu. Inaczej 
komuś może wyrastać pa-
protka z ucha (śmiech). 

Jeśli chodzi o socha-
czewskie środowisko ar-
tystyczne, jesteś trochę 
z boku. Nie zabiegasz o 
organizowanie wystaw, 
nie udzielasz się pod-
czas imprez. 
Nie szukam poklasku. Ro-
bię zdjęcia najczęściej sam 
dla siebie.

A jednak publikujesz je 
na profi lu „Sochaczew – 
miasto w fotografi i”.

Nie założyłem tego profi -
lu, żeby się popisywać, ale 
po to, by zatrzymać czas. 
Mniej więcej dwanaście lat 
temu zauważyłem, że So-
chaczew zaczął się zmie-
niać. Mieszkam tu całe ży-
cie i pamiętam, jak nasze 
miasto po wejściu w skład 
województwa skierniewic-
kiego zaczęło przygasać. 
Z czasem, nie oszukujmy 
się, zmieniło się w zapusz-
czoną dziurę. Pod koniec 
pierwszej dekady nowe-
go tysiąclecia rozpoczął się 
długi proces. Wyremon-
towano główne ulice, po-
tem odnowiono kramni-
ce, zabezpieczono wzgórze 
zamkowe. Otoczenie pla-
cu Kościuszki zyskało na 
estetyce. Postanowiłem to 
uwiecznić.
 
To pewnie masz już spo-
re archiwum zdjęć So-
chaczewa?
Wszystko jest na wspo-
mnianym profi lu. Jeśli 
ktoś ma czas, zachęcam, 
aby przewinął do najstar-
szych fotek. 

Wydaje mi się, że po-
kazujesz głównie uroki 
miasta.
Bo Sochaczew jest piękny. 
Ciężko mi zrozumieć tych, 
którzy skupiają się na na-
rzekaniu, że nie ma co ro-
bić, zamiast zauważyć, jak 
wiele mają teraz możliwo-
ści. Jeśli chcemy się bawić, 
no to trzeba się zebrać, zor-
ganizować coś i się bawić. 
Ja wiem, że wygodnie jest 
narzekać, siedzieć i czekać, 
aż ktoś zrobi coś za ciebie. 
Mamy pięknie odnowione 
parki, tereny rekreacyjne 
nad Bzurą. Wystarczy się 
zorganizować. 

Skąd taka potrzeba, by 
tworzyć kronikę zmian?
Fascynuje mnie możliwość 
zatrzymania czasu. Każde 
zdjęcie, już w sekundę po 
jego zrobieniu, staje się hi-
storyczne. Przy tym w So-
chaczewie w ostatnich la-
tach nie brakuje okazji do 
utrwalenia historii. Kie-

dy odnawiana była ul. Sta-
szica, odsłaniano kolejne 
warstwy jej dawnego wy-
glądu. Po zerwaniu starego 
asfaltu pojawiły się kocie 
łby. Pamiętam, że bardzo 
czekałem na moment, 
żeby zrobić im zdjęcie. Po-
dobno tą brukowaną dro-
gą szły kiedyś wojska na 
Grunwald, dlatego było to 
dla mnie tak ważne, aby ją 
uwiecznić. 

Często publikujesz też 
zdjęcia efektu fi nalne-
go prac na podzamczu, 
zdjęcia amfi teatru.
Nasz amfi teatr ma coś 
w sobie. Projekt jest no-
woczesny, spójny, ładnie 
komponuje się z otocze-
niem. Nie zgadzam się z 
opiniami, że to betonoza, 
która szpeci. Trochę nie-
pokoi mnie dobór nowych 
drzew, które pojawiają się 

wokół. Z wykształcenia je-
stem biologiem i widzę, że 
nasadzenia prowadzone są 
z użyciem gatunków, które 
ładnie wyglądają i pewnie 
gdzieś się sprawdziły, ale 
niekoniecznie przyjmą się 
u nas. Na przykład na bul-
warach zostały posadzone 
brzozy i buki. Teoretycznie 
te drzewa rosną w podmo-
kłych, zalewowych miej-
scach, ale tuż obok mamy 

rzekę, a w przyrodzie nad 
rzeką nie spotkamy ani 
brzóz, ani buków, dlatego 
jestem bardzo ciekawy, czy 
te drzewa się przyjmą. 

A co byś zaproponował 
w ich miejsce?
Przede wszystkim chciał-
bym, aby w okolicy amfi -
teatru posadzono więcej 
drzew. Można wybrać ga-
tunki, które nie będą zagro-
żeniem nawet przy najwięk-
szych wichurach - klony 
jawory. U podnóża zamku 
same wysiewają się topole 
białe. Piękne drzewa o jasnej, 
lekko niebieskawej korze. Ich 
liście są z jednej strony pra-
wie białe. Wystarczyłoby ta-
kiej topoli nie przeszkadzać, 
bo ona lubi podmokłe tere-
ny z dobrze natlenioną wodą.

Wracając do fotografi i, 
czy chodzi tylko o za-
trzymywanie czasu?
I jeszcze o uświadamia-
nie ludziom zachodzących 
zmian. Czasem wydaje 
nam się, że jakiś obiekt był 
gdzieś od zawsze, podczas 
gdy powstał ledwie 10, 15 
lat temu. Jeśli mamy zdję-
cie z tamtego okresu, mo-
żemy łatwo pokazać, jak 
wiele się zmieniło i to cał-
kiem niedawno. Cztery 
lata temu przy Lidlu stał 
budynek, który się zapadł. 
Mam wrażenie, że niewiele 
osób pamięta dzisiaj o jego 
istnieniu.

Bardziej lubisz uwiecz-
niać architekturę, czy 
pejzaże?
Najbardziej lubię robić 
zdjęcia tak, by architektu-
rę uchwycić jako element 
krajobrazu. Często foto-
grafuję rano, kiedy nikt mi 
nie przeszkadza, a światło 
jest bardzo malownicze. 
Lubię też portrety, ale z 
wiadomych względów sta-
ram się nie publikować wi-
zerunków ludzi. 

Przygotowujesz się ja-
koś szczególnie przed 
wyjściem w miasto? Pla-
nujesz trasę?

Bo Sochaczew jest piękny
Już blisko dwa tysiące osób śledzi na Facebooku profi l „Sochaczew – miasto w fotografi i”, który stał się swoistą 
kroniką wydarzeń w naszym mieście. Z jego twórcą, Robertem Sobierajem, rozmawia Sebastian Stępień.



1120 września  nr 19 (1420)
SOCHACZEWSKA

PASJE

Najczęściej robię zdjęcia 
spontanicznie. Nie zdarzy-
ło mi się na przykład na-
sadzać na jakiś konkretny 
gatunek owada, czy pta-
ka. Przydaje się tu moja 
wiedza biologa, wiem, jak 
do danego gatunku po-
dejść, by go sfotografo-
wać. Na przykład owadom 
najlepiej robi się zdjęcia 
w pochmurne, chłodniej-
sze dni. W takich warun-
kach są po prostu wolniej-
sze i częściej zdarza im się 
gdzieś usiąść. Jeśli chcę fo-
tografować owady, wybie-
ram się na bulwary albo 
za osiedle Viktoria. Roz-
ciąga się tam hektar dzi-
kiej łąki, na którym bytują 
przeróżne gatunki. Moż-
na tam spotkać modliszki, 
albo bardzo rzadkiego pa-
jąka, do niedawna pod ści-
słą ochroną, tygrzyka pa-
skowanego. 

A skąd pasja do ich fo-
tografowania? Dałeś się 
ponieść obecnej mo-
dzie?

Zdjęcia owadom robiłem 
już czterdzieści lat temu, 
więc to chyba nie jest podą-
żanie za trendem (śmiech). 
Ostatnio zainwestowałem 
w sprzęt do zdygitalizowa-
nia moich starych fotogra-
fi i. Planuję je opublikować. 
Czekam tylko na odpo-
wiedni moment, żeby do 
tego przysiąść i zamienić te 
fotografi e na format cyfro-
wy. Pewnie okazja nadarzy 
się w długie zimowe wie-
czory.

Co zobaczymy na tych 
archiwalnych fotkach?
Na pewno pojawi się se-
ria zdjęć z Sochaczewa lat 
80. Mam też na czarno-
-białych kliszach fotografi e  
ze stanu wojennego. Ale 
z tamtego okresu pocho-
dzą głównie zdjęcia zwie-
rząt i owadów. Wynika to 
z mojej fascynacji postacią 
Włodzimierza Puchalskie-
go, autora określenia „bez-
krwawe łowy” odnoszące-
go się do fotografowania 
przyrody. 

Przypomnijmy na począt-
ku o historii wspomnianego 
zbioru przepisów. Książka 
kucharska została znalezio-
na w piętrowym budynku 
przy ul. Warszawskiej 31, 
gdzie znajdowała się XIX-
-wieczna karczma - zajazd 
Daniela Rutkowskiego. Bu-
dynek wyburzono w pierw-
szej połowie lat 90. W trak-
cie prac rozbiórkowych, pod 
jedną z drewnianych pod-
łóg zajazdu, natrafi ono na 
dokumenty sprzed I wojny 
światowej powiązane z So-
chaczewem. Znajdowały się 
wśród nich fragmenty pism 
urzędowych, gazet oraz pry-
watnej korespondencji nale-
żącej w przeważającej części 
do niejakiej Zofi i Klemento-
wicz. Rachunki za różnego 
rodzaju usługi wykonywane 
w budynku sugerują, iż mo-
gła ona być właścicielką za-
jazdu. Bardzo możliwe, że 
była też autorką zbioru od-
nalezionych przepisów. 

Wspomniany zeszyt znaj-
duje się w zbiorach Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą. Jak dowie-
dzieliśmy się, muzeum planuje 
przedruk jego treści. Premierę 
publikacji wstępnie zaplano-
wano na połowę 2023 roku. 

Już kilka razy w „Ziemi 
Sochaczewskiej” prezento-
waliśmy wybrane receptu-
ry z tego przepiśnika, m.in. 
przy okazji świąt Wielka-
nocnych i Bożego Naro-
dzenia, by zainspirować 
naszych czytelników do 
spróbowania swoich umie-
jętności w kuchni i przygo-
towania tradycyjnych dań 
na świąteczny stół. Tym ra-
zem wybraliśmy kilka po-
traw, w których jednym z 
istotnych składników jest 
cebula. Smacznego!

Siekanie do 
pasztecików
Wziąć pieczeni wołowej 
cielęcej i obrać to wszystko 
z żył, usiekać mięso jak naj-
drobniej, przydać do tego 
siekaniny tyle, ile siekani-
na zaważy. Mieć ugotowa-

ną pietruszkę i grzybków 
suszonych trochę, wziąć 
cebuli, ukrajać ją drobno, 
osolić i opieprzyć, trochę 
gałki muszkatołowej i usie-
kać jeszcze raz to wszystko 
razem. Wziąć do tego pół-
kwaterko śmietany (od re-
dakcji: około 1/8 litra), 
wbić w nią dwa jaja i zmie-
szać z siekaniną.

Szczupak 
na sosie 
hiszpańskim
Szczupaka oprawionego 
solą prażoną umiarkowa-
nie nasolić i niech tak stoi 
dwie godziny. Przez ten 
czas wziąć marchwi, sele-
rów, pietruszki, brukwi i 
cebuli, to wszystko utrzeć 
na tarce, na pół z masłem 
pomieszać. Rybę tą masą 
grubo usmarować, szczu-
paka wyłożyć przekładając 
tę masę póki się wszystko 
nie włoży, dodać korze-

ni i postawić na węglach. 
Ma się przygotować sos z 
tychże jarzyn (…) Jak już 
szczupak będzie miękki 
to go wyjąć i postawić na 
ciepłym miejscu, a sos po-
zostały dusić póki tarte ja-
rzyny nie będą dobre. Na 
koniec sok z cytryny wyci-
snąć i podać szczupaka.

Auszpik
Wziąć kapłona lub indy-
ka, kurczę, kaczkę lub zwie-
rzynę, odsączyć i włożyć w 
rondel, zalać wodą lub wo-
łowym rosołem. Włożyć 
dziewięć marchwi, osiem 
pietruszek, jedną cebulę, 
dwa selery, dziewięć nóżków 
cielęcych, korzeni po trosze, 
niech się tak gotuje póki 
miękkie nie będzie. Jak się 
ugotuje wyjąć na półmisek 
żeby osiąkło, rosół przece-
dzić i wlać znowu w rondel. 
Do tego wina francuskiego 
lub octu i skórki cytrynowej, 

dodać jedno jajo gotowane i 
pokrajane, tym sosem polać 
i niech ostyga.

Karp 
po włosku
Pokrój karpia na dzwonki i 
włóż do rondla. Dodaj pie-
truszki, cebuli, siekanych 
grzybów, parę łyżek oli-
wy, szklankę białego wina, 
soli, pieprzu. Gotuj z ta-
kim sosem, podaj na stół.

Kaczka po 
genueńsku
Oporządziwszy czysto kacz-
kę, wstawić w rondlu, na-
lej bulionu i szklankę wina 
białego, dwie łyżeczki oli-
wy, włóż pietruszki wiąz-
kę, cebuli, pieczarków lub 
grzybków suszonych. Przy-
prawy i sos zlać z nich, wsta-
wić na węgle, gdy się ugotu-
je zapal z mąką, z masłem i 
przemieszaj do sosu.

mf & J.Kijoch

Cebula spod podłogi
Przy okazji Festiwalu Sochaczewskiej Cebuli ponownie zajrzeliśmy do niezwykłej, 
ponad stuletniej książki kucharskiej znalezionej w rozebranej w latach 90. 
ubiegłego wieku karczmie przy ul. Warszawskiej. W kajecie znaleźliśmy kilka 
potraw, w których jednym ze składników jest właśnie nasza bohaterka – cebula.
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Dziecięco-Młodzieżowy 
Zespół Pieśni i Tańca 
„Folklorek”
Zajęcia taneczne, na których 
dzieci i młodzież uczą się tań-
ców narodowych i ludowych 
z różnych regionów Polski 
oraz śpiewu, z wykorzysta-
niem gwary ludowej. Na zaję-
ciach nie brakuje też staropol-
skich zabaw ludowych. Oferta 
przeznaczona jest dla dzieci 
powyżej 4 r.ż. i dla młodzie-
ży. Prowadzenie: Katarzyna 
Proch i Kinga Przybylska.

Teatr Młodych 
Twórców „Maska”
Zajęcia teatralne, na których 
wykorzystywane są innowa-
cyjne metody edukacji inte-
raktywnej. Uczestnicy zajęć 
uczestniczą w procesie two-
rzenia dramatycznego spek-
taklu teatralnego, w odwo-
łaniu do klasyki literackiej i 

fi lmowej oraz technik z za-
kresu teatru ruchu i żywej 
ekspresji. Prowadzenie: Da-
wid Żakowski.

Pracownia 
WYTWÓRNIA.art 
i CNC.art
Zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży z zakresu rysun-
ku, rzeźby i malarstwa. Pod-
czas zajęć wykorzystywane 
są także projekty wydruków 
3D, dzięki którym powstają 
ciekawe formy przestrzenne. 
Prowadzenie: Artur Jeziorski.

Klub Piosenki
Zajęcia wokalne (indywidual-
ne i grupowe), w ramach któ-
rych odbywa się nauka emisji 
głosu i interpretacji utworów 
oraz dobór repertuaru. Ofer-
ta skierowana jest do dzieci i 
młodzieży. Prowadzenie: Jo-
lanta Kawczyńska.

Estrada dziecięca 
„Open Day Junior”
Projekt muzyczny skierowany 
do dzieci w wieku 7-14 lat. Za-
jęcia łączą śpiew, taniec i teatr. 

Uczestnicy przygotowywani 
są przez instruktorów wokal-
nych do koncertu, który jest 
zwieńczeniem ich wcześniej-
szej pracy. Prowadzenie: Jo-
lanta Kawczyńska, Piotr Mil-
czarek

Scena seniora
Grupa wokalno-teatralna po-
wstała z myślą o seniorach, 
którzy poprzez zabawę chcą 
spróbować swoich sił na sce-
nie. Zajęcia skierowane są do 
miłośników twórczego spę-
dzania czasu. Grupa przygo-
towuje małe formy teatralne i 
muzyczno-poetyckie prezen-
tacje. Prowadzenie: Jolanta 
Kawczyńska
SCK, 
ul. Chopina 101.
Bliższe informacje
i zapisy pod nr 
tel. (46) 863-25-72.

Pracownia 
plastyczna „Plastek”
Zajęcia plastyczne, mają-
ce na celu pobudzenie moż-
liwości twórczych u dzie-
ci. Uczestnicy zajęć, poprzez 
ekspresję plastyczną, rozwi-
jają wyobraźnię i artystycz-
ne zdolności. Prace powstałe 
na zajęciach zgłaszane są do 
konkursów oraz prezentowa-
ne na wystawach. Prowadze-
nie: Monika Boruta-Sałaciń-
ska.

Pracownia 
„Przestrzeń Otwarta”
Pracownia artystyczna dla 
młodzieży i dorosłych. Na 
zajęciach powstają obra-

zy, rysunki i różne formy 
przestrzenne. Uczestnicy 
zajęć biorą udział w plene-
rach malarskich. Prowa-
dzenie: Monika Boruta-Sa-
łacińska.

Zespół taneczny 
„Abstrakt”
Zajęcia taneczne dla dzie-
ci i młodzieży obejmujące 
różnorodne techniki i sty-
le, m.in. disco dance, hip 
hop, jazz, modern, taniec 
klasyczny. Główną czę-
ścią działalności zespo-
łu jest udział w licznych 
festiwalach, przeglądach 
i zawodach tanecznych. 
Prowadzenie: Monika 
Osiecka-Jaworska.

Studio Wokalne 
Nauka śpiewu dla dzieci i 
młodzieży, którzy wykazują 
talent wokalny i chęć rozwija-
nia swoich umiejętności. Zaję-
cia oparte są na pracy nad emi-
sją głosu, dykcją, interpretacją 
tekstów i ruchem scenicznym. 
Prowadzenie: Piotr Milczarek.
SCK, 
ul. Prezydenta
Ryszarda 
Kaczorowskiego 5.
Zapisy pod nr 
tel. (46) 863-07-68.

Chór nauczycielski 
Vivace
Zespół miłośników pieśni chó-
ralnej, skupiający nauczycieli, 
członków ich rodzin oraz pa-

sjonatów śpiewu z terenu mia-
sta i powiatu sochaczewskiego. 
Prowadzenie: Piotr Milczarek.

Zajęcia szachowe
Lekcje nauki gry w szachy dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Uczestnicy zajęć uczą się zasad 
oraz biorą aktywny udział w 
rozgrywkach i turniejach sza-
chowych. Prowadzenie: mistrz 
FIDE Stanisław Osiecki.

Ognisko muzyczne
Indywidualne lekcje nauki gry 
na instrumentach muzycz-
nych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Do wyboru: gita-
ra, keyboard/organy, pianino, 
akordeon. Prowadzenie: An-
drzej Kopa, Piotr Milczarek. 

Lekcje języka 
angielskiego 
Zajęcia dla dzieci z zakresu j. 
angielskiego na różnym po-
ziomie zaawansowania. Pro-
wadzenie: Anna Robak.

We wszystkich w/w loka-
lizacjach odbywają się rów-
nież indywidualne zajęcia 
wokalne dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych.
W ofercie Sochaczewskiego 
Centrum Kultury od października 
pojawią się także nowości. 
Planowane są dodatkowe zajęcia 
z zakresu tańca, muzyki 
i rękodzieła. Szczegóły w kolejnym 
wydaniu Przekaźnika Kulturalnego.
Cennik i regulamin udziału w 
zajęciach dostępne są na stronie 
internetowej: sck.sochaczew.pl
SCK honoruje Sochaczewską Kartę 
Mieszkańca, gwarantującą 15% 
zniżki w opłatach za zajęcia oraz 
zniżkę Dużej Rodziny, gwarantującą 
50% zniżki w opłatach za zajęcia.

Sochaczewskie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy na zajęcia w nowym sezonie artystycznym 2022/2023. W ofercie znalazło się wiele propozycji 
dla dzieci i młodzieży - zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne i teatralne, które poprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy. 

Nie zabraknie zajęć dla dorosłych i seniorów. Pojawią się także nowości.
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22 września (czwartek), godz.17.00
Nabór do zespołu „Open Day Junior” 
– spotkanie organizacyjne
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83
Twoje dziecko lubi śpiewać i tańczyć? Chce wystę-
pować na scenie? Open Day Junior jest właśnie dla 
niego! Na chętnych czeka muzyczna przygoda, łącząca 
śpiew, taniec i teatr. Czekamy na dzieci i młodzież w 
wieku 7-14 lat. Zespół prowadzą Jolanta Kawczyńska 
i Piotr Milczarek wraz choreografami i instruktorami 
Sochaczewskiego Centrum Kultury. 

23 września (piątek), godz.19.00
Spektakl komediowy „Rubinowe gody”
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83
„Rubinowe gody” to opowieść o tym, jak jeden wieczór 
może zmienić nasze życie poprzez splot zupełnie 
niespodziewanych zdarzeń, ale również mądra lekcja: 
że na miłość i namiętność nigdy nie jest za poźno. 
Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Kędziora.
Czas trwania spektaklu: 120 min. 
Bilety można nabyć poprzez stronę internetową: kup-
bilecik.pl

24 września (sobota), godz.12.00
Przesłuchania do spektaklu „Kwiaty we włosach”
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83
SCK otwiera komediowo-muzyczną scenę Teatru 
z Dialogiem, łączącą piosenkę, taniec i pantomimę. 
W ciągu jednego sezonu artystycznego wystawione 
zostaną dwa spektakle muzyczne, oparte na polskiej i 
zagranicznej dyskografi i oraz autorskiej piosence i cho-
reografi i. Przygotuj swoją ulubioną piosenkę oraz układ 
choreografi czny do wybranego utworu. Zaśpiewaj, 
zatańcz i dołącz do naszego zespołu! 
Casting poprowadzą wykwalifi kowani muzycy, trenerzy 
wokalni, choreografowie oraz reżyser teatru samorod-
nego.

24 września (sobota), godz.19.00
Koncert zespołu Miłosz Bazarnik Trio
Klub Kontrast, Sochaczewskie Centrum Kultury 
ul. 15 Sierpnia 83
Miłosz Bazarnik Trio to połączenie fascynacji jazzem 
skandynawskim, a więc przestrzenią w muzyce i me-
lodią, z konkretnym groovem. W „Kontraście” trio zagra 
materiał z płyty “Trip of a lifetime” oraz “New Market”.
Premiera tej drugiej jest zaplanowana na jesień tego 
roku. Skład zespołu: Miłosz Bazarnik (fortepian), Miłosz 
Skwirut (kontrabas), Łukasz Giergiel (perkusja). 
Wstęp: 20 zł. Rezerwacje stolików telefonicznie pod 
numerem: (46) 863-07-68.

28 września (środa), godz. 18.00
Nabór do Chóru Nauczycielskiego „Vivace”
Sochaczewskie Centrum Kultury ul. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego 5
Chór „Vivace” bierze czynny udział w życiu kultural-
nym i religijnym najbliższego środowiska, regionu 
oraz krajowych imprezach śpiewaczych. Pieśniami 
patriotycznymi, okolicznościowymi i sakralnymi 
uświetnia uroczystości miejskie, gminne i religijne 
oraz lokalne imprezy kulturalne. Dyrygentem chóru 
jest Piotr Milczarek. Na spotkanie organizacyjne 
zapraszamy nie tylko nauczycieli, ale też miłośników 
pieśni chóralnej z innych środowisk z terenu miasta i 
powiatu sochaczewskiego.

W sobotę otwarcie rywa-
lizacji juniorów, jak za-
wsze,   przeprowadzono 
zgodnie z ceremoniałem 
olimpijskim.   Dokonano 
symbolicznego zapalenia 
znicza, było podniesienie 
fl agi olimpijskiej, był Ma-
zurek Dąbrowskiego. Do-
datkowo początek zawo-
dów, krótkim występem, 
uświetniły tancerki z ze-
społu „Abstrakt”. Na za-
wodach wśród wielu przy-
byłych gości był  m.in. 
dwukrotny mistrz świata, 
mistrz olimpijski z Atlan-
ty w 1996 - Paweł Nastula.

Zawody otworzył Piotr 
Osiecki. Jako gospodarz 
miasta przywitał zawod-
ników i trenerów z klu-
bów judo z całej Polski, 
a także z Włoch i Litwy. 
Burmistrz dziękował or-
ganizatorom za krzewie-
nie tradycji tej dyscypli-
ny sportu w Sochaczewie 
i kontynuację dzieła pa-
trona imprezy, czyli Tade-
usza Naskręta. W dowód 
uznania burmistrz wręczył 
dwóm zasłużonym trene-
rom i wychowawcom so-
chaczewskiej młodzieży 
pamiątkowe grawery. Spe-
cjalne podziękowania za 
wieloletnią, pracę na rzecz 
popularyzacji judo w So-
chaczewie i promocję zdro-
wego, sportowego stylu ży-
cia wśród sochaczewian, 
otrzymali Adam Kurzeja 
oraz Jerzy Szymański. 

Była to też okazja do 
wręczenia odznak Pol-
skiego Związku Judo. Zło-
te odznaki PZJ otrzymali: 
Małgorzata Gorgis, Jo-
lanta Mróz, Jacek Pliszka, 
Maciej Cichocki oraz Ma-
rek Fergiński. Srebrne zaś: 
Maciej Ambroziak, Adam 
Orliński, Teresa Owczarek, 
Przemysław Wasilewski i 
Dariusz Miłkowski. 

Gospodarze wysta-
wili do zawodów pięcio-
ro juniorów. Najlepiej po-
radziła sobie startująca w 

wadze powyżej 78 kg Oli-
wia Hupert, która wy-
walczyła srebrny medal. 
Pozostali zawodnicy Or-
kan-Judo: Kacper Wąt-
kowski (81 kg), Bartosz 
Ambroży (81 kg), Jan Je-
siołowski (90 kg), Kacper 
Gajda (73 kg) odpadli w 
eliminacjach.

Na tatami w „czwórce” 
rywalizowała też repre-
zentantka UKS „Siódem-
ka” Sochaczew - Dominika 
Markiewicz. Ostatecznie 
zajęła VII miejsce w kate-
gorii wagowej do 48 kg. 

Następnego dnia, w 
niedzielę 11 września, w 
tym samym miejscu ro-

zegrano dwa kolejne tur-
nieje: Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików 
(U-16) oraz ósmą edycję 
imprezy Orkan Judo Cup 
(U-12, U-14). 

W turnieju Orkan 
Judo Cup klub gospodarzy 
reprezentowało 10 zawod-
ników. UKS „Orkan-Ju-
do” zdobył osiem meda-
li: trzy złote, dwa srebrne 
i trzy brązowe. Na naj-
wyższym stopniu stanę-
li: Julia Błaszczyk (U-14, 
37 kg), Hubert Milczarek 
(U-12, 39 kg) oraz Stani-
sław Szyszkiewicz (U-14, 
36 kg). Srebro wywalczy-
ło dwóch zawodników w 
najmłodszej kategorii wie-
kowej: Kacper Paradow-
ski (U-12, 39 kg) i Gabriel 
Hupert (U-12, 55 kg). Na 
trzecim miejscu zawody 
ukończyli: Norbert Kobie-
recki (U-12, 46 kg), Wik-
toria Płaza (U-14, 52 kg) i 
Maciej Olbiński (U-14, 38 
kg).

Do turnieju U-12 Ja-
nusz Piechna, trener UKS 
„Siódemka” Sochaczew 
wystawił czworo zawod-
ników. Każdy zakończył 
zawody z medalem. Najle-
piej spisał się Oskar Woź-
niak, który w kategorii wa-
gowej do 50 kg wywalczył 
złoto. Srebrne medale zdo-
byli zaś: Michalina Bry-
siak (40 kg), Jan Orliński 
(33 kg) oraz Maksymilian 
Stępniak (46 kg).

W rywalizacji U-16, 
czyli w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Mło-
dzików, oba sochaczew-
skie kluby wystawiły do 
rywalizacji po jednej za-
wodniczce, w tej samej ka-
tegorii wagowej – powyżej 
70 kg. Finałowy pojedynek 
wygrała zawodniczka UKS 
„Siódemka” Sochaczew – 
Olga Piechna. Reprezen-
tantka UKS „Orkan-Judo” 
– Roksana Wysocka - za-
kończyła zawody ze srebr-
nym medalem. 

JUDO

Trzy turnieje w dwa dni
Najlepsi młodzi zawodnicy z Polski oraz Włoch i Litwy przyjechali 10 września 
do Sochaczewa, aby rywalizować w 13. Międzynarodowym Pucharze Polski Juniorek 
i Juniorów im. Tadeusza Naskręta. Turniej odbył się w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 4. Następnego dnia w tym samym miejscu rywalizowali też młodsi 
zawodnicy. Organizatorem imprez był UKS „Orkan-Judo” Sochaczew. 

Zawody im. Tadeusza Naskręta zostały otwarte zgodnie 

z ceremoniałem olimpijskim

Oliwia Hupert (UKS Orkan-Judo) wywalczyła srebrny medal 

w turnieju juniorek w kat. wag. +78 kg

Olga Piechna (UKS „Siódemka” Sochaczew) wygrała 

rywalizację U-16 w kat. wag. +70 kg
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Bzura wygrywa na wy-
jazdach, lecz przegrywa 
u siebie. Dwie piłkarskie 
drużyny seniorów z So-
chaczewa rywalizują w 
amatorskich rozgrywkach 
na Mazowszu. Idzie im 
kiepsko. 

W ramach wyjazdowej IV 
kolejki warszawskiej klasy 
B biało-zieloni pojechali w 
sobotę 10 września do Wi-
skitek. Mecz z Pogonią na-
leżał do tych, gdzie wynik 
jest lepszy niż gra. Po do-
środkowaniu Robert Wa-
silewski strzałem głową 
pokonuje bramkarza go-
spodarzy, dając Bzurze pro-
wadzenie. Do przerwy bia-

ło-zieloni mogli jeszcze 
podwyższyć wynik, lecz nie 
wykorzystali rzutu karne-
go. Po przerwie gra Bzury 
wyglądała znacznie lepiej. 
Dużo ożywienia w po-
czynaniach ofensywnych 
wniosło wejście na boisko 
doświadczonego Piotra Ka-
mińskiego. Był on auto-
rem dwóch kolejnych goli 
dla chodakowskiej druży-
ny. W końcówce spotkania 
uwidoczniła się przewaga 
biało-zielonych, czego do-
wodem było podwyższenie 
wyniku. Dobrym strzałem 
sprzed pola karnego po-
pisał się Mariusz Wiciak, 
ustalając wynik spotkania 
na 4:0 dla Bzury. Był to dru-

gi mecz na wyjeździe i dru-
gie zwycięstwo…

Słabo idzie piłkarzom na 
stadionie przy Chopina. W 
sobotę 17 września ponieśli 
trzecią porażkę na własnym 
boisku. Tym razem lepsza 
okazała się drużyna FC Pło-
chocin. Pierwsza połowa za-
kończyła się bezbramko-
wym remisem. Mniej więcej 
po 10 minutach drugiej czę-
ści gry goście, wykorzystu-
jąc chwilę nieuwagi biało-
-zielonych, zdobyli gola. I 
tu niestety, gra chodakow-
skiej drużyny trochę się po-
sypała. W końcówce Bzu-
ra starała się odrobić straty, 
angażując większą licz-
bę zawodników do ataku, 

lecz skończyło się to utratą 
dwóch następnych bramek 
w końcówce spotkania.

Bzura po pięciu me-
czach ma sześć punktów w 
tabeli warszawskiej klasy B. 
Za to, występujący w płoc-
kiej klasie A, Orkan Socha-
czew w czterech spotka-
niach odnotował komplet 
porażek. Podczas dwóch 
ostatnich meczów na wy-
jazdach piłkarzom z War-
szawskiej nie udało się 
strzelić rywalom ani jed-
nego gola. W niedzielę 11 
września przegrali 1:0 w 
Cieszewie i tydzień później, 
18 września, ponieśli sro-
motną porażkę w Wyszo-
grodzie. 

Sochaczewscy piłkarze grają, lecz bez sukcesów

Pogoń Wiskitki - Bzura Chodaków 0:4 (0:1)
Bramki: Piotr Kamiński (2), Robert Wasilewski, Mariusz Wiciak

Bzura Chodaków - FC Płochocin 0:3 (0:0)
Wicher Cieszewo – Orkan Sochaczew 1:0

Stegny Wyszogród - Orkan Sochaczew 8:0

Otwarcie zawodów odbyło 
się na stadionie przy ul. War-
szawskiej. Uczestniczyli w 
nim m.in. zastępca burmi-
strza Dariusz Dobrowolski, 
wiceprzewodniczący rady 
miejskiej - Arkadiusz Karaś, 
naczelnik Wydziału Sportu i 
Organizacji Pozarządowych 
- Agata Kalińska, dyrek-
tor MOSiR - Anna Pawłow-
ska, radny miejski Piotr Pę-
tlak. Główne wątki kampanii 
wrześniowej 1939 roku na te-
renie ziemi sochaczewskiej 
przypomniał Maciej Małec-
ki - sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Aktywów Pań-
stwowych, który dał również 
sygnał do startu symbolicznej 
rundy honorowej wokół sta-
dionu.

- Jest to wyjątkowy bieg. 
Jego trasy nie wytyczyli, ot 
tak po prostu organizatorzy 
imprezy, lecz została ona wy-
znaczona 83 lata temu krwią 
obrońców polskich granic, 
żołnierzy Armii Poznań i Po-
morze, którzy we wrześniu 
1939 roku chwycili za broń, 
by bronić naszej ojczyzny. Za-
chęcam was, aby zapoznać się 
z historią naszego regionu, w 
szczególności tą z początków 
II wojny światowej. Socha-

czew kilkokrotnie przecho-
dził „z rąk do rąk”. Wściekli 
Niemcy, po zajęciu Socha-
czewa, zrównali z ziemią cen-
trum naszego miasta, rzucali 
granaty do domów, mordo-
wali jeńców i ludność cywil-

ną. Dzięki takim wydarze-
niom jak dziś przypominamy 
kto w 1939 roku był agreso-
rem, a kto ofi arą – mówił Ma-
ciej Małecki. 

Po rundzie honorowej 
zawodnicy wsiedli do auto-

busów podstawionych przez 
Zakład Komunikacji Miej-
skiej i wyruszyli do Szkoły 
Podstawowej w Kamionie, 
gdzie przywitała ich dyrek-
tor Marzena Cichy. O godz. 
10.00 z tamtejszego stadio-

nu odbył się start ostry. Te-
goroczna trasa wiodła przez 
miejscowości: Witkowice, 
Brochów, Malanowo, Ko-
nary, i dalej w Sochacze-
wie ulicami: Wyszogrodz-
ką, Powstańców Warszawy, 
Wspólną, Krzywoustego, 
Topolową, Chopina, Mły-
narską, Łąkową, Trojanow-
ską, Okrężną, Targową, 
Kochanowskiego, Polną, 
Świerkową, Długą, Starzyka 
i do mety zlokalizowanej na 
obiekcie przy Warszawskiej.

W międzyczasie na sta-
dionie wystartował Bieg 
Malucha na dystansie 200 
metrów. Rywalizowało w 
nim 12 dzieci w wieku do 
siedmiu lat. W grupie chłop-
ców wygrał Michał Pisarek. 
Najszybszą z dziewcząt była 
Julia Śmiałkowska. Wszy-
scy mali zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe koszulki, 
medale i nagrody rzeczowe, 
a najlepsi również puchary.

Z kolei w głównej rywa-
lizacji pierwszy linię mety, 
z czasem 1:19:03, przekro-
czył Daniel Michałow-
ski z Grodziska Mazowiec-
kiego. Najszybszą kobietą 
była Beata Dąbrowska, któ-
ra ukończyła dystans po-

nad 21 km w godzinę 27 mi-
nut i 12 sekund. Nagrody i 
puchary otrzymało po sze-
ściu najlepszych biegaczy 
w kategoriach open wśród 
kobiet i mężczyzn. Ponad-
to na podium stanęły trój-
ki najlepszych biegaczy w 
poszczególnych   katego-
riach   wiekowych.   Najlep-
szymi zawodnikami z po-
wiatu sochaczewskiego byli 
Izabela Rutkowska i Mate-
usz Zaręba, którzy otrzyma-
li pamiątkowe statuetki oraz 
rowery ufundowane przez 
fi rmę Bikeland. Najstarszy-
mi uczestnikami biegu byli 
z kolei Jolanta Zapałowska 
i Czesław Nowakowski, a 
najmłodszymi Anna Piór-
kowska i Witold Sęk. Pa-
miątkową statuetkę, upa-
miętniającą pomysłodawcę 
biegu Jana Cembrzyńskie-
go, za zajęcie 72. miejsca, 
otrzymała Dorota Stańczuk.

Głównym organizato-
rem 39. Półmaratonu Szla-
kiem Walk nad Bzurą był 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Sochaczewie. 
Kompletne wyniki biegu 
dostępne są na stronach in-
ternetowych: mosir.socha-
czew.pl oraz dostartu.pl. 

Szlakiem krwi obrońców Polski
Ponad setka zawodników wystartowała w 39. edycji Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Bieg odbył się w niedzielę 
11 września. Jego zwycięzcą został Daniel Michałowski, który ukończył ponad 21-kilometrową trasę w godzinę 
19 minut i trzy sekundy. Najlepsza wśród kobiet była Beata Dąbrowska, która wbiegła na metę z czasem 1:27:12.
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W rozegranym w niedzie-
lę 11 września meczu ze 
Skrą w składzie Orkana 
zadebiutowało dwóch za-
granicznych zawodników: 
środkowy ataku z Argen-
tyny - Nicolas Coronel oraz 
gracz formacji młyna z RPA 
- Jonathan O’Neill, którzy 
w poprzednim sezonie, wy-
stępował w barwach war-
szawskiego zespołu. Od-
wrotna sytuacja ma miejsce 
z Kamilem Dudkowskim, 
który przeniósł się z Orka-
na i w tym sezonie gra w 
składzie stołecznego klubu.

Wynik spotkania na Be-
mowie otworzyła drużyna 
gości. W 7. minucie Pieter 
Steenkamp zamienił próbę z 
rzutu karnego na trzy punk-
ty. Chwilę później Skra zna-
lazła sposób na sochaczew-
ską obronę. Warszawiacy 
zdobyli przyłożenie i objęli 
prowadzenie. W 16. minu-
cie straty do jednego punktu 
zredukował Steenkamp, po-
pisując się kolejnym celnym 
kopem z podstawki między 
słupy. Ekipa Skry zdecydo-
wanie dominowała w mły-
nach dyktowanych, warsza-
wiacy świetnie radzili sobie 
również w autach. Kolej-
ne punkty zdobyli w doli-
czonym czasie gry pierw-
szej połowy. Najpierw trafi li 
karnego, a później dali „do 
szatni” Orkanowi jeszcze 
siedem punktów - Jonathan 
O’Neill otrzymał żółtą kart-
kę za antygrę, a sędzia po-
dyktował karną siódemkę. 

Gospodarze podwyż-
szyli wynik w 49. minucie 
i prowadzili już 22:6. Dru-
żyna Orkana przebudziła 
się, najpierw w 52. minu-
cie położył Michał Szwarc, 
a chwilę później, po walco-
waniu maulem ekipy Or-
kana z piłką w rękach za 
słupy przedostał się, po 
powrocie z ławki kar, Jo-

nathan O’Neill. Wynik 
22:18 na 25 minut przed 
zakończeniem meczu da-
wał szansę na zwycięstwo 
obydwu drużynom. Każ-
da z ekip trafi ła jeszcze po 
karnym i różnica czterech 
punktów utrzymywała się 
przez kilkanaście minut, 
aż do doliczonego czasu 
gry, kiedy to gospodarze 
zdobyli zwycięskie przyło-
żenie. Orkan wrócił z War-
szawy bez punktów. 

Sochaczewscy rugbi-
ści chcieli się zrehabilito-
wać za porażkę w stoli-
cy dobrą grą przed własną 
publiczności. W niedzie-
lę 18 września na stadio-
nie przy ul. Warszawskiej 
Orkan podejmował Le-
chię Gdańsk. Gospodarze 
zaczęli wyśmienicie. Dwa 
podwyższone przyłożenia i 
już po ośmiu minutach Or-
kan prowadził 14:0. Ekipa 
Macieja Brażuka nie poszła 
jednak za ciosem, a gra na 
boisku z biegiem czasu za-

częła się coraz bardziej wy-
równywać. Gdańszczanie 
w 18. minucie zmniejszy-
li straty, trafi ając karnego, 
a tuż przed przerwą udało 
im się zdobyć przyłożenie. 

Drugą połowę obie 
drużyny rozpoczęły moc-
no skoncentrowane na 
tym, aby nie popełnić błę-
du. Było dużo zachowaw-
czości w grze. Dopiero w 
60. minucie, gdy Lechia 
trafi ła próbę z karnego i 
tym samym zmniejszyła 
straty do zaledwie jednego 
punktu, emocje wzrosły. 
Chwilę później Pieter Ste-
enkamp odpowiedział ko-
pem za trzy punkty, a w 69. 
minucie trzecie przyłoże-
nie dla Orkana zdobył Ja-
kub Budnik. Wynik 24:13 
dał gospodarzom trochę 
wytchnienia. Z kolei goście 
ruszyli do ataku. Ekipa z 
Pomorza pokazała wolę 
walki i dwukrotnie zawę-
drowała z piłką za słupy 
sochaczewian. W 79. mi-

nucie Lechia po raz pierw-
szy w meczu wyszła na 
prowadzenie 25:24. Emo-
cje wzrosły jeszcze bar-
dziej. Orkan rzucił się do 
ataku. Gospodarze wymu-
sili błąd na połowie rywali, 
sędzia podyktował karne-
go, a Steenkamp piąty raz 
w tym spotkaniu ustawił 
piłkę na podstawce i pią-
ty raz trafi ł między słupy, 
zachowując 100-procen-
tową skuteczność w tym 
elemencie gry i dając zwy-
cięskie punkty drużynie 
mistrzów Polski. Lechia, 
na pocieszenie, wywozi z 
naszego miasta defensyw-
nego bonusa. 

Mecze rugby w Socha-
czewie, już od dłuższego 
czasu, mają charakter wie-
lowymiarowego wydarze-
nia – pikniku, spotkania 
towarzyskiego. I tym razem 
dużo działo się też poza bo-
iskiem. Zabawy i anima-
cje dla dzieci przygotowa-
ła sochaczewska fi rma Elza 

i Spółka, a po meczu preze-
si klubu zaprosili zawodni-
ków i kibiców pod namiot 
lodowiska na legendar-
ną „trzecią połowę”. Każ-
dy kto tego dnia kupił bilet 
na mecz, dostał też voucher, 
upoważniający do bezpłat-
nego skorzystania z po-
częstunku.  Spotkanie było 
okazją do wręczenia spe-
cjalnych podziękowań i 
medali. Otrzymali je part-
nerzy i sponsorzy klubu. W 
imieniu samorządu miej-
skiego podarunek od so-
chaczewskich rugbistów 
odebrał przewodniczący 
rady miejskiej, Sylwester 
Kaczmarek. Był też akcent 
muzyczny. Raper Dariusz 
Potargowicz, znany jako 
Młody Potar, nagrał spe-
cjalnie dla klubu utwór 
„Orkan Jazdaaaaa”. Wcze-

śniej sochaczewskie śro-
dowisko rugby wystąpiło 
w teledysku do jego utwo-
ru „Granica” poświęcone-
go obrońcom polskich gra-
nic. Młody Potar dał krótki 
koncert, podczas którego 
wykonał te dwie piosenki.

Teraz tydzień prze-
rwy od rozgrywek Ekstra-
ligi Rugby. Następny mecz 
Orkan zagra w niedzielę 2 
października na wyjeździe 
w Lublinie. Transmisję 
spotkania pokaże platfor-
ma TVP Sport. Początek 
starcia z Budowlanymi o 
godz. 14.00. Na Maracanie 
sochaczewscy rugbiści ko-
lejny raz wystąpią w sobo-
tę 8 października, o godz. 
16.00 podejmą drużynę – 
lidera po czterech kolej-
kach - Master Pharm Rug-
by Łódź.

Mecze z wymagającymi rywalami
Rywalizacja w ekstralidze jest w tym sezonie niezwykle wyrównana. Mistrzowie Polski, rugbiści Orkana Sochaczew, 
z dotychczasowym bilansem trzech zwycięstw i porażki, po czterech kolejkach zajmują dopiero szóste miejsce w tabeli. 
W ostatnich meczach sochaczewscy Rycerze ulegli na wyjedzie warszawskiej Skrze i pokonali u siebie Lechię Gdańsk.
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Skra Warszawa – Orkan Sochaczew 32:21 (17:6)
Punkty Orkan: P.W. Steenkamp 11, Michał Szwarc 5, Jonathan O’Neill 5

Skład RCO: Kamil Zieliński (Antoni Gołębiowski), Michał Gadomski, Adam Lewandowski, 
Artem Zarovnyi, Krystian Olejek (Jakub Budnik), Andre Meyer, Jonathan O’Neill 

(Adam Szwarc), Mateusz Pawłowski, Adrian Pętlak (Dawid Plichta), Pieter Steenkamp, 
Bartłomiej Sadowski (Radosław Rakowski), Nicolas Coronel, Michał Szwarc, 

Kacper Wróbel (Marcin Krześniak), Michał Kępa

Orkan Sochaczew - Lechia Gdańsk 27:25 (14:10)
Punkty Orkan: P.W. Steenkamp 12, Jonathan O’Neill 5, Artem Zarovnyi 5, Jakub Budnik 5

Skład RCO: Antoni Gołębiowski (Kamil Zieliński), Michał Gadomski (Damian Pisarek), 
Michał Polakowski (Adam Lewandowski), Artem Zarovnyi, Andre Meyer, Adam Szwarc 

(Jakub Budnik), Jonathan O’Neill (Oktawian Polakowski), Mateusz Pawłowski 
(Krystian Olejek), Dawid Plichta (Adrian Pętlak), Pieter Steenkamp, Bartłomiej Sadowski, 

Michał Szwarc, Kacper Wróbel (Kacper Szufliński), Filip Szufliński, Michał Kępa




