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Wyśmienici muzycy, doskonali wokaliści, porywająca muzyka i piękne akcenty taneczne - tak w skrócie można podsumo-
wać tegoroczny Koncert Noworoczny z cyklu „Burmistrz Miasta zaprasza”. Sochaczewska orkiestra kameralna Camerata 
Mazovia pod dyrekcją Artura Komorowskiego po raz kolejny zapewniła słuchaczom widowisko muzyczne na najwyższym 
poziomie artystycznym. Strona 12

Nowy dowódca 3 Brygady Rakietowej

 strony 10, 11 

Brawo Camerata!

Szef MON wyznaczył płk. Sła-
womira Kojło na stanowisko 
dowódcy 3 Brygady Rakie-
towej Obrony Powietrznej. 
Uroczystość przekazania do-
wództwa odbyła się 3 stycz-
nia na terenie jednostki woj-
skowej w Bielicach.

Na apel złożyło się przekaza-
nie sztandaru i obowiązków 
dowódcy 3 WBROP, wystą-
pienie nowego szefa garni-
zonu oraz defi lada podod-
działów. Właściwą oprawę 
uroczystości zapewnił udział 

pocztów sztandarowych dy-
wizjonów rakietowych i dy-
wizjonu zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej.

- Przejęcie dowodzenia 
to niezwykły i doniosły etap 
w życiu i karierze zawodowej 
każdego żołnierza, a przyjęcie 

dowodzenia jednostką woj-
skową, jaką jest brygada o ta-
kich tradycjach, jest momen-
tem szczególnym – podkreślił 
w przemówieniu płk Kojło.

Pł k    S ł awom i r    Koj-
ło jest absolwentem Wyż-
szej Ofi cerskiej Szkoły Ra-
diotechnicznej w Jeleniej 
Górze i Akademii Obrony 
Narodowej. W armii słu-
ży od ponad trzydziestu lat. 
Pracował m.in. w 77 dy-
wizjonie rakietowym, 79 
Pułku Obrony Powietrz-
nej Kraju, Pułku Przeciw-

lotniczym w Jeleniej Górze, 
Szefostwie Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej   Śląskie-
go Okręgu Wojskowego. W 
latach 2014-2017 pracował 
w Zarządzie Wojsk Obro-
ny Powietrznej i Przeciwra-
kietowej Dowództwa Gene-
ralnego, następnie w latach 
2017-2020 był dowódcą 15 
Gołdapskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego, a od 2020 
roku szefem Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej 11 Dywizji 
Kawalerii Pancernej.

źródło: 3WBROP
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WŚRÓD LUDZI

KONDOLENCJE

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999

Policja 
997, 47 705-52-22

Straż pożarna 
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne
991

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

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

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82

Urząd Skarbowy 
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

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

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

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

SUW Chodaków 46 863 26 35,
662 294 742

Oczyszczalnia ścieków 
662 294 743

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

ZKM 46 862-99-27

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

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

Sąd Rejonowy 
46 862-32-64

PKP 19-757

Koleje Mazowieckie
22 364-44-44

PKS Grodzisk Mazowiecki, 
baza w Sochaczewie 
46 862-55-12

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

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

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

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

MOPS 46 863-14-81, 
46 863-14-82

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci radnego rady miejskiej I kadencji, 

przedsiębiorcy, byłego wiceprezesa 
spółdzielni Metal-Mot, prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

w Sochaczewie

Stanisława Dziekońskiego
Szczere wyrazy współczucia rodzinie, 

bliskim i przyjaciołom przekazują

Wyrazy współczucia 

Robertowi Gajdzie
Radnemu Rady Powiatu w Sochaczewie

z powodu śmierci

Taty
składają

Wyrazy współczucia i żalu
rodzinie i najbliższym z powodu śmierci

śp. Krystyny Chaber
nauczyciela i wicedyrektora

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sochaczewie

w latach 2001-2006

składają 
Burmistrz Sochaczewa

Piotr Osiecki 
wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta

Andrzej Kierzkowski, 
przewodniczący Rady 

Powiatu wraz z radnymi

Andrzej Kierzkowski, 
przewodniczący Rady 

Powiatu wraz z radnymi

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek wraz 
z radnymi Rady Miejskiej

Jolanta Gonta,
starosta sochaczewski 

wraz z Zarządem Powiatu 
i pracownikami starostwa

Jolanta Gonta,
starosta sochaczewski 

wraz z Zarządem Powiatu 
i pracownikami starostwa

Jolanta Sosnowska

Gości powitała i po poko-
jach klubowych oprowa-
dza dyrektor CUS, Zofi a Be-
rent. Najpierw weszliśmy 
do dużego salonu, w któ-
rym znajdują się kanapy, fo-
tele, zajmujący całą ścianę 
regał na książki i różne po-
moce, ogromny telewizor. 
Z tego pokoju wchodzimy 
do sali zajęć wyposażonej w 
estetyczne stoliki i krzesła. 
Drugim wejściem docie-
ramy do sali ćwiczeń z no-
woczesnym sprzętem, który 
można wykorzystać do po-
prawy kondycji lub rehabili-
tacji. Tuż obok znajduje się 
sala komputerowa z kilko-
ma stanowiskami dla osób, 
które chciałyby pogłębiać 
swoją wiedzę w zakresie In-
ternetu, komunikacji elek-
tronicznej, znajomości pro-
gramów   komputerowych. 
Do dyspozycji seniorów są 
też kijki do Nordic Wal-
king, gry planszowe, lektu-
ra dostosowana do wieku 
uczestników.

Całość uzupełnia świet-
nie wyposażony pokój so-
cjalny z wieloma przydat-
nymi sprzętami, w którym 
klubowicze mogą wspólnie 
przygotowywać przekąski, 
napić się kawy czy herbaty i 
porozmawiać w mniejszym 
gronie.  Są także nowiutkie 
toalety z prysznicem dosto-
sowane dla osób niepełno-

sprawnych. Klub jest usytu-
owany w dolnym parterze, 
gdzie można dotrzeć windą.

- Klub Senior+ ma być 
miejscem spotkań, wykła-
dów, rozwijania zaintere-
sowań przez mieszkańców 
Sochaczewa w wieku 60+, 
które zakończyły aktyw-
ność zawodową, ale chcia-
łyby jeszcze uczestniczyć 
w życiu społecznym i kul-
turalnym - wyjaśniała Zo-
fi a Berent. - Chcemy, aby 
było to miejsce przyjazne 
seniorom i to Państwo, jego 
uczestnicy, zdecydują o cha-
rakterze działalności.

Klub ma działać od po-
niedziałku do piątku w go-
dzinach 15-19, ale oczywi-
ście od uczestników będzie 
zależało, jak zagospoda-
rują swój czas, czy będą to 

zajęcia stacjonarne, wspól-
ne wyjście do kina, czy wy-
cieczka w ciekawe miejsca. 
Podczas pierwszego spo-
tkania padały już konkret-
ne deklaracje, propozycje 
działań, klubowicze pozna-
wali swoje zainteresowa-
nia i pasje. Będą je wspie-
rać i rozwijać pracownicy 
CUS - Krystyna Widyń-

ska jako kierownik i Mag-
dalena Osińska - terapeuta, 
animator.   Przynależność 
do klubu jest odpłatna i 
uzależniona od dochodu 
uczestnika.

- CUS to nie jest insty-
tucja przeznaczona wyłącz-
nie dla ludzi z problemami 
socjalnymi, czy rodzin nie-
wydolnych wychowawczo. 

Próbujemy to pokazać orga-
nizując różne przedsięwzię-
cia. Seniorom chcieliśmy 
stworzyć możliwość wybo-
ru miejsca pobytu i sposobu 
spędzania czasu. Od rana 
do wczesnego popołudnia w 
tym samym budynku dzia-
ła Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej, który zapew-
nia pensjonariuszom zaję-
cia terapeutyczne i posił-
ki. Jeśli ktoś woli spotkania 
popołudniowe, nastawione 
na edukację, popularyzację 
różnych dziedzin, rekreację, 
spotkania z kulturą, wybie-
rze Klub Senior+. Niestety, 
nie ma możliwości korzy-
stania z obu form jednocze-
śnie. Zabraniają nam tego 
przepisy - dodaje dyrektor 
Berent.

Nowa placówka powsta-
ła częściowo ze środków ze-
wnętrznych oraz z pienię-
dzy samorządu miejskiego. 
Dotacja pokryła koszty po-
ważnego remontu i adapta-
cji pomieszczeń oraz ich 
wyposażenia. Teraz CUS 
zabiega o nowe środki na 
działalność klubu, bo pra-
cownicy chcieliby, aby była 
ona różnorodna i nie obcią-
żała zbytnio rodzinnych bu-
dżetów uczestników.

W sprawie uczestnic-
twa, jego zasad i możliwości 
dołączenia do grupy należy 
dzwonić do kierownika klu-
bu, Krystyny Widyńskiej, 
tel. 514 899 327.

Klub Senior+ otwarty
Zgodnie z zapowiedzią 3 stycznia otwarto klub seniora, jaki powstał w Centrum Usług Społecznych 
przy ul. 600-lecia. Jego wnętrza zrobiły duże wrażenie na przyszłych klubowiczach, którzy będą się 
spotykać od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19. 
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WAŻNY TEMAT

Daniel Wachowski

Jak informuje Jerzy Trzciń-
ski, dyrektor zarządzający 
SIME Polska Sp. z o.o., na 
przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat ceny gazu ziemne-
go wahały się w przedziale 
70-130 zł/MWh, tymcza-
sem w 2021 roku wzrosły do 
450, a chwilowo nawet prze-
kraczały 600 zł/MWh. 

Kilkakrotny wzrost 
stawek dla firm
Dyrektor podkreśla, że kie-
rowana przez niego spół-
ka, mimo rosnących cen na 
giełdach, utrzymywała do 30 
września 2021 roku stosun-
kowo niskie ceny gazu dla 
podmiotów gospodarczych 
i obiektów publicznych (bez 
gospodarstw domowych). 

- Cena 98,59 zł/MWh 
obowiązywała od paździer-
nika 2020 roku. Niestety 
przy takiej skali wzrostu cen 
hurtowych dalsze utrzymy-
wanie stawek było niemoż-
liwe, stąd podwyżka do 
kwoty 289,89 zł/MWh od 1 
października i kolejne po-
nad 100 zł/MWh od 1 grud-
nia – mówi Jerzy Trzciński.

Wspólnoty 
to nie przedsiębiorstwa
Cztery lata temu zliberalizo-
wano zasady obowiązujące na 
rynku gazowym i od tej chwi-
li Urząd Regulacji Energety-
ki zatwierdza jedynie taryfy 
na paliwo sprzedawane wy-
łącznie odbiorcom w gospo-
darstwach domowych. Dzię-
ki temu za gaz używany do 
ogrzania domu lub mieszka-
nia klienci SIME płacą od li-
stopada nieco ponad 130 zł/
MWh. URE nie reguluje na-
tomiast stawek, jakie za gaz 
płacą przedsiębiorstwa czy sa-
morządy i stąd koszt ogrze-
wania muzeum ziemi socha-
czewskiej skoczył ostatnio o 
150 proc., a rachunki płacone 
przez MOSiR (basen Orka) o 
250 proc. W ostatnich dniach 
media szeroko omawiały pro-
blem, z jakim spotkały się nie-
które spółdzielnie i wspólnoty, 

posiadające własne kotłownie, 
które dostawcy gazu potrak-
towali jak podmioty gospo-
darcze i podnieśli ceny na-
wet o kilkaset procent. Głos w 
sprawie zabrał URE. W spe-
cjalnym komunikacie przy-
pomniał, że gdy faktycznym 
odbiorcą gazu są gospodar-
stwa domowe, jego sprzedaw-
ca ma obowiązek stosować ta-
ryfy URE, a nie komercyjne. 

Podwyżki 
uderzyły w PEC
Na przełomie lipca i sierp-
nia Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w Socha-
czew ie   przeprowadzi ło 
postępowanie przetargowe 
na dostawę paliwa gazowe-
go do swych pięciu kotłow-
ni. Umowę z dostawcą za-
warto na lata 2022-2023. 

- Za gaz w 2021 roku pła-
ciliśmy netto około 75 zł/
MWh, a od stycznia cena 
wzrosła o przeszło 110 pro-
cent. To dużo, ale nasza spół-
ka szczęśliwie rozstrzygnęła 
przetarg jeszcze przed jesien-
nymi skokami cen gazu. Gdy-
byśmy zrobili to później, koszt 
jego zakupu byłby znacznie 
wyższy - mówi prezes PEC Ja-
rosław Dorociak.

Nie lepiej sytuacja wy-
gląda z energią elektryczną. 
Do ogłoszonego przez PEC 

przetargu na dostawę prądu 
w 2022 r. przystąpiły fi rmy, 
które proponowały ceny o 
przeszło 45 procent wyższe 
niż dotychczas stosowane.

W PEC-u 
tylko o 31 proc.
Biorąc pod uwagę wszystkie 
czynniki, PEC zmuszony był 
do opracowania i przesłania 
do Urzędu Regulacji Energe-
tyki zmiany obecnej taryfy 
dla ciepła. Wystąpił do pań-
stwowego regulatora o wy-
rażenie zgody na zmianę cen 
ciepła wytwarzanego w ko-
tłowniach gazowych o 31 pro-
cent i otrzymał stosowną de-
cyzję, zatwierdzającą nowe 
stawki opłat. Warto zauwa-
żyć, że przy tak dużych zawi-
rowaniach na rynku, podpi-
sując latem dwuletni kontrakt 
na dostawy gazu, PEC-owi 
udało się ochronić mieszkań-
ców przed szokową, kilkuset-
procentową podwyżką. 

- W taryfi e musieliśmy 
uwzględnić wyższe koszty 
związane z zakupem pali-
wa do kotłowni oraz energii 
elektrycznej, bo gdybyśmy 
tego nie zrobili i zostali ze 
„starymi” cenami, narazili-
byśmy PEC na stratę w wy-
sokości 2 mln zł, a takie ob-
ciążenie mogłoby zagrozić 
płynności fi nansowej na-

szej fi rmy. Jesteśmy zmusze-
ni wprowadzić nowy cennik, 
choć patrząc na sytuację na 
rynku, to naprawdę łagod-
ny, nieduży wzrost. W wie-
lu polskich miastach, gdzie 
przedsiębiorstwa ciepłowni-
cze wykorzystują gaz ziemny 
do celów grzewczych i dosta-
ły zgodę URE na zmianę ta-
ryf dla ciepła, ten wzrost się-
ga nawet 100-150 procent. 
Nam udało się uniknąć ta-
kiego scenariusza – podsu-
mowuje Jarosław Dorociak.

I dodaje, że sochaczew-
ski PEC jest gotowy na każ-
dą sytuację na rozregulo-
wanym rynku paliw, nawet 
na znaczące ograniczenie 
dostaw zakontraktowane-
go gazu. W skrajnej sytu-
acji wszystkie miejskie ko-
tłownie mogą w kilka dni 
przejść na olej opałowy. 

Warto również zauwa-
żyć, że w sytuacji tak gwał-
townego skoku cen jeszcze 
większego znaczenia na-
biera plan wykorzystania w 
naszym systemie ciepłow-
niczym energii spod ziemi. 
Zakład geotermalny, opar-
ty na dwóch odwiertach, na 
lata zapewni miastu dostęp 
do taniej, ekologicznej i czy-
stej energii. Wniosek o jego 
budowę został złożony w 
NFOŚiGW.

W czasie grudniowej sesji 
rady miasta powrócił temat 
budowy zakładu geotermal-
nego, który ma kierować 
ciepło spod ziemi do ogrze-
wania mieszkań, a także za-
pewnić miastu dodatkowe 
źródło wody pitnej.

Burmistrz Piotr Osiecki za-
pytany, jaki jest postęp prac 
przy projekcie, odpowie-
dział, że sprawa jest cały 
czas aktualna, spółka PEC 
w imieniu samorządu zło-
żyła wniosek o dotację do 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

- Jest on na etapie za-
awansowanych negocjacji, 
przeszedł wszystkie oceny i 
mam nadzieję, że w pierw-
szym półroczu 2022 roku 
będziemy mogli przekazać 
mieszkańcom Sochaczewa 
bardzo dobrą wiadomość, 
że wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie, PEC 
uzyskał dofi nansowanie i 
może przystąpić do realiza-
cji zadania – wyjaśnił bur-
mistrz.

Dodał, że budowa zakła-
du geotermalnego połączo-
na zostanie z wykonaniem 
drugiego odwiertu oraz 
modernizacją sieci ciepłow-
niczej, by ciepło z zakła-
du geotermalnego dociera-
ło do jak największej liczby 
mieszkańców.

Przypomnijmy, że pierw-
szy odwiert powstał przy ul. 
Okrężnej. Naukowcy liczy-
li, że na głębokości 1400 me-
trów pod naszym miastem 
mogą znajdować się pokłady 
słodkiej wody o temperatu-
rze ok. 40 stopni. Woda oka-
zała się słodka, o minerali-
zacji poniżej pół grama na 
litr, bardzo dobrej jakości, a 
na głębokości 1540 metrów, 
dokąd dotarło wiertło, ma 
44-46 stopni. Taki produkt 

nadaje się do uzdatnienia i 
tłoczenia do sieci wodocią-
gowej. Badaczy zaskoczy-
ła też wydajność odwiertu. 
Przypuszczali, że w ciągu 
godziny na powierzchnię 
wypłynie do 120 m3 wody, 
a tymczasem jest to 190 m3. 
Co istotne, woda wypływa 
sama pod ciśnieniem, nie 
trzeba jej tłoczyć, a to znacz-
nie obniża koszty eksploata-
cji złoża. Koszty prac w stu 
procentach pokryła niemal 
jedenastomilionowa dota-
cja pozyskana przez ratusz 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W sta-
raniach o pieniądze nasz 
samorząd bardzo mocno 
wspierał wiceminister Ak-
tywów Państwowych Maciej 
Małecki.

Wniosek o dotację na 
drugi etap, czyli budowę 
zakładu   geotermalnego, 
Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej złożyło w NFO-
ŚiGW w grudniu 2019 roku. 
W jego ramach miasto pla-
nuje wywiercenie przy ul. 
Polnej otworu geotermalne-
go Sochaczew GT-2, o głę-
bokości ok. 1650 m, który 
będzie otworem chłonnym. 
Istniejący   odwiert   przy 
Okrężnej pozostanie otwo-
rem produkcyjnym, a ener-
gia cieplna z wody geoter-
malnej zostanie odebrana 
w wymienniku oraz pom-
pie ciepła. Schłodzona woda 
po uzdatnieniu trafi  do sie-
ci wodociągowej, a jej nad-
miar zostanie zatłoczo-
ny otworem chłonnym pod 
ziemię. To rozwiązanie za-
pewni odnawialność złoża 
oraz nie będzie powodować 
degradacji wód podziem-
nych. Ponowne starania o 
przyznanie miastu dotacji 
z NFOŚiGW zapowiedział 
poseł Maciej Małecki. 

(daw)

Mogło być znacznie drożej
Rok 2021, a szczególnie jego druga połowa, to okres niespotykanej w historii dynamiki wzrostu 
cen hurtowych gazu ziemnego. Od lata o kilkadziesiąt procent podskoczyły ceny benzyny, oleju 
napędowego, ekogroszku i energii elektrycznej. Zmiany cen odczuwa już każda polska rodzina, 
ale też samorządy kupujące prąd do oświetlenia ulic i szkół, czy gaz do ogrzania przedszkoli. 

Czekamy na dobre wieści z 
funduszu ochrony środowiska
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Główne założenia budżetu 
przedstawiła skarbnik Jolan-
ta Brzóska. Omówiła dochody 
(167,2 mln), planowane wydat-
ki (174,5 mln), źródła fi nanso-
wania zadań realizowanych 
przez samorząd. Jak podkre-
ślała, budżet notuje znaczny 
spadek dochodów i wydatków, 
a wynika to z przejmowania 
przez ZUS wypłaty świadczeń 
Dobry Start (300 Plus) i świad-
czenia wychowawczego (500 
Plus), które w budżecie każ-
dego polskiego samorządu 
stanowiły w ostatnich latach 
pokaźną pozycję. Skarbnik 
odczytała pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej na temat budżetu 2022 
roku. Podobnie wypowiedzia-
ły się o nim wszystkie komisje 
rady miasta.

Wyższe koszty 
w samorządzie
Tuż przed głosowaniem do za-
łożeń budżetowych odniósł się 
burmistrz Piotr Osiecki. Jak 
podkreślał, nieprzewidywal-
ność zjawisk ekonomicznych z 
jakimi mamy ostatnio do czy-
nienia, nie ułatwiała pracy nad 
dokumentem. Na wzrost cen 
paliw, energii, gazu służącego 
do ogrzewania szkół i przed-
szkoli samorząd nie ma żad-
nego wpływu, ale będzie się 
musiał zmierzyć ze skutkami 
podwyżek cen. Władze lokal-
ne nie mają wpływu na ograni-
czenia covidowe, ale ich skutki 
oznaczają konieczność zwięk-
szania dopłat do funkcjonowa-
nia ZKM czy basenu Orka. 

Po dotacje 
z budżetu UE
Rok 2022 będzie czasem przy-
gotowań do skutecznego sięga-
nia po środki unijne z budże-
tu wspólnoty na lata 2021-2027 
– mówił burmistrz. Ratusz bę-
dzie także kontynuował już 
rozpoczęte projekty (np. bu-
dowę sali gimnastycznej przy 
SP nr 2, przebudowę jordan-
ka przy al. 600-lecia, rewitali-
zację stadionu w Chodakowie), 
oraz projektował nowe zada-

nia, jak np. budowę skateparku 
obok bulwarów spacerowych 
nad Bzurą. Zapewnił, że budżet 
będzie realizowany oszczęd-
nie i zapewne będzie wymagał 
modyfi kacji, dlatego zwrócił się 
do radnych o wyrozumiałość 
i współpracę w tym zakresie. 
Ponieważ już na wstępie dwa 
kluby opozycyjne zadeklaro-
wały, że budżetu nie poprą, nie 
odbyła się żadna debata. 

Co z tym chodnikiem?
Ciekawa dyskusja wywią-
zała się na koniec sesji, gdy 
radny Janusz Bąbała zapy-
tał, kiedy ratusz zajmie się 
naprawą chodników przy 
ul. Pocztowej, co w piśmie 
do mieszkańców z maja 
2021 roku zadeklarował wi-
ceburmistrz Dariusz Do-
browolski. W piśmie tym 
stwierdził m.in., że „po po-
nownej wizji lokalnej na 
ulicy Pocztowej przychy-
la się do uwag, że chodnik 
po przeciwnej stronie ulicy 
również wymaga wymiany, 
wobec powyższego miasto 
zaplanuje w nowym budże-
cie wyższe kwoty na wy-
konanie remontu chodni-
ków po obu stronach ulicy”. 
Radny stwierdził, że budżet 
miasta ustala burmistrz, 
rada go jedynie opiniuje, 

stąd jego pytanie, gdzie są 
pieniądze na obiecany re-
mont? 

Dwa kluby zapewniły 
finansowanie
Najpierw głos zabrał Piotr 
Osiecki przypominając, że 
rada nie opiniuje budże-
tu, ale go uchwala. I to rada 
kontroluje, czy burmistrz 
właściwie go realizuje. Do-
dał, że nie widzi żadnej nie-
ścisłości w piśmie wicebur-
mistrza, który potwierdza 
zły stan techniczny chod-
nika i deklaruje, że po za-
bezpieczeniu środków w 
budżecie chodnik zostanie 
wymieniony. 

- Tylko przypomnę, że 
na poprzedniej sesji takie 
środki były zabezpieczane, 
ale niestety m.in. pan rad-

ny Bąbała był przeciwko 
uchwale. Pieniądze zabez-
pieczane były w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej 
i przeznaczone na prace 
projektowe oraz przebudo-
wę chodników i ulic. Jeśli 
po analizie kryteriów tech-
nicznych i potrzeb okaże 

się, że chodnik przy Pocz-
towej znajdzie się w grupie 
projektów realizowanych 
w 2022 roku, to niezbędne 
środki głosami radnych PiS 
i Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego zostały już 
na ten cel zabezpieczone. 
Niestety pan radny nie po-

dzielał ich opinii i zagłoso-
wał „przeciw” – podsumo-
wał burmistrz.

Prawie 3 mln na drogi
Swojego zaskoczenia nie kry-
ła też radna Magdalena Zbo-
rowska stwierdzając, że odno-
si wrażenie, iż niektórzy radni 
nie wiedzą, po co rada istnieje. 

- Niezrozumiałe jest dla 
mnie zadawanie pytań o źró-
dła fi nansowania, składanie 
propozycji nowych inwestycji, 
podczas gdy na poprzedniej 
sesji zwiększaliśmy środki na 
przebudowę dróg, chodników 
i oświetlenia – przypomniała.

Dyskusję skwitował prze-
wodniczący rady Sylwester 
Kaczmarek sugerując, by w 
przyszłości głosować „za” in-
westycjami, by można się było 
potem przed mieszkańcami 
wykazać, że jako radny głoso-
wałem „za” i dzięki temu in-
westycja będzie robiona. 

Budżet miasta na 2022 
rok poparli: Marcin Cichoc-

ki, Sławomir Dorywalski, 

Krystyna Dybiec, Selena 

Majcher, Piotr Pętlak, Ka-

mila Gołaszewska-Kotlarz, 

Renata Sokołowska, Sylwe-

ster Kaczmarek, Edward 

Stasiak, Arkadiusz Karaś, 

Magdalena Zborowska, Syl-

wester Zdzieszyński.

Budżetu nie poparli: Ja-

nusz Bąbała, Robert Błasz-

czyk, Marek Gołkowski, 

Adam Kloch, Alicja Kor-

kosz, Jolanta Kulpa-Szcze-

paniak i Andrzej Kuśmi-

rek. 

Od głosu wstrzymał się 
Jacek Krzemiński. 

Mamy budżet na 2022 rok
Niespodzianki nie było i zgodnie z przewidywaniami na grudniowej sesji rada uchwaliła budżet miasta na 2022 rok. 
„Za” głosowało 12 radnych z PiS i Sochaczewskiego Forum Samorządowego, „przeciw” siedmiu radnych z Koalicji dla 
Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy, jedyny radny PO wstrzymał się od głosu.

Najważniejsze miejskie inwestycje 2022 roku
   termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej wraz z 
łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz docieplenie budynku Urzędu Miasta (wkład własny 
miasta 550 tys., rządowa dotacja 4,95 mln)
   dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2
   przebudowa dróg miejskich (asfalt, chodniki, oświetlenie)
   przebudowa dachu Przedszkola nr 4 
   budowa placów zabaw
   oświetlenie w ulicach Lema, Energetycznej, Termicznej, Brzechwy, Łąkowej, Twardowskiego, 
Konopnickiej i Kochanowskiego
   dokumentacja przebudowy Przedszkola nr 6 pod potrzeby fi lii żłobka
   dokumentacja techniczna remontu ulicy Rozlazłowskiej
   dokumentacja projektowa Strefy Aktywności w rejonie bulwarów nad Bzurą (m.in. skatepark dla 
miłośników deskorolek oraz pumptrack, czyli tor rowerowy z przeszkodami)
   projekt rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Chodakowie
   przebudowa i oświetlenie przejść dla pieszych na  ul. Polnej i Żeromskiego

Wkrótce poznamy dokładny projekt Strefy Aktywności, jaka ma powstać w rejonie bulwarów nad Bzurą
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Dodatek osłonowy to ele-
ment rządowej tarczy antyin-
fl acyjnej. Wpłacony zostanie 
w jednej lub dwóch tran-
szach, a w pełnej wysokości 
trafi  do gospodarstw domo-
wych, w których przecięt-
ne miesięczne dochody net-
to nie przekraczają: 2100 zł 
w gospodarstwie jednooso-
bowym lub 1500 zł na oso-
bę w gospodarstwie wielo-
osobowym. Dodatek wynosi 
rocznie: 400 zł dla gospodar-
stwa jednoosobowego, 600 zł 
dla gospodarstwa składające-
go się z 2-3 osób,  850 zł dla 
rodzin 4-5 osobowych lub 
1150 zł, gdy pod jednym da-
chem mieszka co najmniej 6 
osób. Dodatek ma charak-
ter świadczenia socjalnego, 
dlatego nie będzie objęty po-
datkiem dochodowym, ani 
nie będzie podlegał egzeku-
cji. Podane kwoty dodatku 
to kwoty, które zostaną wy-
płacane bezpośrednio osobie 
lub rodzinie ubiegającej się o 
wsparcie.

Kto dostanie więcej
Na wyższe o 25 proc. świad-
czenie mogą liczyć rodziny, 
dla których głównym źró-
dłem ogrzewania jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, 

trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec 
kafl owy na paliwo stałe, zasi-
lane węglem lub paliwami wę-
glopochodnymi. Ale uwaga - 
takie źródło ogrzewania musi 
być wpisane do CEEB, czy-
li Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków. Szcze-
gółowe informacje o tym, jak 
zarejestrować piec w CEEB 
można znaleźć na portalu So-
chaczew.pl, w zakładce „Cen-
tralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków”.

Rodziny spełniające dwa 
powyższe warunki mogą li-
czyć na świadczenie w na-
stępującej wysokości: 500 zł 
gospodarstwa jednoosobo-

we, 750 zł składające się z 2-3 
osób, 1062,50 zł rodziny 4-5 
osobowe oraz 1437,50 zł co 
najmniej 6-osobowe.

Dodatek otrzymają tak-
że te rodziny, które przekro-
czą kryterium dochodowe, 
jednak kwota ich świadczenia 
będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia (tzw. za-
sada złotówka za złotówkę), 
przy czym minimalna kwo-
ta wypłacanego dodatku to 
20 zł.

Sprawy prowadzi urząd
Wnioski o dodatek należy 
składać w urzędzie miejskim, 
gdyż sprawami z tego zakre-
su zajmować się będzie bez-

pośrednio Wydział Polityki 
Społecznej i Ochrony Zdro-
wia. Wnioski można przesy-
łać do UM w wersji elektro-
nicznej np. poprzez ePUAP 
lub bankowość elektronicz-
ną, albo pobrać i złożyć w 
wersji papierowej w Biurze 
Podawczym Urzędu Miej-
skiego przy ul. 1 Maja 16. 

Jeśli wniosek wpłynie do 
31 stycznia, wówczas wspar-
cie będzie wypłacone w dwóch 
równych ratach (do 31 mar-
ca i do 2 grudnia). Osoby, któ-
re złożą go między 1 lutego a 31 
października na dodatek wy-
płacony w jednej transzy po-
czekają najpóźniej do 2 grud-
nia.

Sprawdź, czy otrzymasz 
dodatek osłonowy
4 stycznia weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która ma być 
odpowiedzią na rosnące koszty ogrzewania mieszkań. Skok cen zawsze najbardziej 
dotyka osób o niskich dochodach, dlatego w ustawie określono progi dochodowe 
uprawniające do otrzymania nowego świadczenia.

Podczas ostatniej sesji rada 
miasta ustaliła wykaz wy-
datków, które nie wygasają 
z końcem roku budżetowego. 
Chodzi o projekty rozpoczę-
te, fi nansowane z budżetu 
2021 roku, ale rozliczane 
ostatecznie do końca czerw-
ca 2022 roku.

Dotyczy to kilkunastu zadań, 
których z różnych wzglę-
dów nie udało się wykonać 
do końca roku. Jak mówi-

ła skarbnik miasta Jolanta 
Brzóska, problemy wynika-
ły przede wszystkim z sy-
tuacji pandemicznej co po-
wodowało braki kadrowe w 
fi rmach budowlanych i trud-
ności w uzgadnianiu doku-
mentacji. Wpływ na przesu-
nięcia ma też brak niektórych 
materiałów budowlanych na 
rynku oraz pogoda – niskie 
temperatury uniemożliwia-
ją wykonanie części zaplano-
wanych inwestycji. Na liście 

znalazło się dwanaście zadań 
o łącznej wartości 1,33 mln 
zł: przebudowa ulic Krzywej, 
Zwierzynieckiej i Niepodle-
głości (364,7 tys. zł), rozbu-
dowa monitoringu wizyjnego 
miasta (332 tys. zł), budowa 
oświetlenia w Spartańskiej i 
Gwardyjskiej (261,2 tys. zł), 
dokończenie remontu ulic 
przy sądzie i Lidlu (106,5 tys. 
zł), doposażenie placu zabaw 
przy al. 600-lecia (89,9 tys. zł), 
inwentaryzacja indywidula-

nych źródeł ciepła (49,9 tys. 
zł), dokończenie prac zleco-
nych fi rmie zajmującej się ob-
sługą geodezyjną (44,3 tys.), 
budowa oświetlenia w ulicach 
Lema, Energetycznej, Ter-
micznej, Konopnickiej i Ko-
chanowskiego (36,5 tys. zł), 
naprawa ław na terenie bul-
warów  (19,8 tys. zł) dzielnico-
we ogrody sensorycznw (10,8 
tys. zł) przebudowa przejść 
dla pieszych przy Polnej i Że-
romskiego (12 tys. zł).  (  daw)

Dokończą i rozliczą w 2022 roku 

Na plac zabaw Miejskiego 
Przedszkola nr 1 oraz są-
siadującego z nim żłobka 
trafi ły nowe urządzenia w 
ramach pierwszego etapu 
doposażenia obiektu. Nowe 
zabawki dostosowane są do 
potrzeb i możliwości dzieci 
w wieku od 1 do 8 roku życia. 

Na doposażenie placu samo-
rząd przeznaczy 175 tys. zł. 
Wykonawcą przedsięwzię-
cia jest warszawska fi rma 
As Bud. Nowe urządzenia są 
bezpieczne i trwałe o czym 
świadczą stosowne certyfi -
katy. Przy części z nich, tam 
gdzie wymagają tego przepi-
sy, ułożona została miękka, 
syntetyczna nawierzchnia. 

W ramach pierwszego 
etapu na nowy plac trafi ły już 
m.in. piramida linowa stoż-
kowa, huśtawka wahadłowa 
z siedziskiem typu gniazdo, 

huśtawka podwójna, tram-
polina, walec, huśtawka wa-
gowa dla dwóch osób, buja-
ki na sprężynach, karuzela, 
zestaw sprawnościowy. Po-
jawił się również zestaw za-
bawowy złożony ze zjeżdżal-
ni, wież, przejścia tubowego 
i przejścia typu mostek oraz 
piaskownicy. W przyszłości 
pojawią się jeszcze m.in. dwa 
podobne zestawy. Pierwszy z 
nich ma zawierać zjeżdżal-
nię, wieżę, rurę strażacką, 
ściankę wspinaczkową, most 
i siatki do wspinaczki. Drugi 
będzie imitował pociąg. Ma-
luchy wsiądą do trzech wa-
goników ciągniętych przez 
lokomotywę.

Kiedy tylko pogoda na 
to pozwoli, As Bud wysieje 
między nowymi zabawkami 
trawę i zadba o świeży pia-
sek do piaskownicy.

(seb)

W ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg re-
alizowane są inwestycje w 
zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
na przejściach dla pieszych. 

Przy wsparciu funduszu w 
przyszłym roku w Sochacze-
wie zmodernizowane zosta-
ną dwa przejścia. W środę 29 

grudnia burmistrz Piotr Osiec-
ki podpisał w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim dwie 
umowy o przyjęciu dofi nan-
sowania na ten cel. Przebudo-
wane (podwyższone i doświe-
tlone) zostaną przejścia dla 
pieszych przy ul. Polnej, na sty-
ku z ul. Świerkową, oraz przy 
ul. Żeromskiego, przy wyjeź-
dzie z ul. Senatorskiej. 

Nowe zabawki 
przy przedszkolu

Przejścia dla pieszych 
z dotacją od wojewody
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Przypomnijmy, że w stycz-
niu 2021 roku odbyły się kon-
sultacje planów drogowych, 
jakie w związku z budową 
Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego kreśli Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. Nadal aktualne 
są plany m.in. budowy Ob-
wodnicy Aglomeracji War-
szawskiej, która na dużych 
odcinkach ma przebiegać w 
podobnym szlaku jak prze-
chodząca przez Sochaczew 
droga krajowa nr 50 (Wiskit-
ki, Bielice, Sochaczew, Mło-
dzieszyn, Wyszogród). Obok 
naszego miasta miałaby po-
wstać zupełnie nowa trasa 
szybkiego ruchu S50. 

Równo rok temu, w ra-
mach konsultacji społecz-
nych, GDDKiA zaprezen-
towała   wyniki   Studium 
Korytarzowego, które wska-
zało najkorzystniejszy prze-
bieg drogi wybrany spośród 

czterech analizowanych wa-
riantów. Eksperci za najlep-
szy uznali wariant „zielony”, 
wedle którego S50 obchodzi-
łaby Sochaczew od wschodu. 
Samorząd Sochaczewa tak-
że za najlepszy uznał wariant 
„zielony”, najmniej ingerują-
cy w tkankę miasta. Zakładał 
on, że między Wiskitkami 
a Wyszogrodem   powstało-
by pięć węzłów pozwalają-
cych kierowcom wjechać na 
przyszłą ekspresówkę. Na 
wysokości Sochaczewa znaj-
dowałyby się dwa węzły - na 
przecięciu S50 z trasą nr 92 
do Warszawy (między miej-
scowościami Kożuszki Parcel 
i Chrzczany) oraz na styku 
ekspresówki z drogą nr 580, 
prowadzącą z Sochaczewa 
przez Żelazową Wolę i Lesz-
no do stolicy.

Tymczasem z opubliko-
wanej w grudniu 2021 roku 
dokumentacji przetargowej 
na opracowanie Studium 
techniczno-ekonomiczno-

-środowiskowego wynika, 
że wariant „zielony” został 
odrzucony. O to, jakie były 
przyczyny tej decyzji nasza 
redakcja zapytała rzeczni-
ka GDDKiA. Z biura pra-
sowego otrzymaliśmy na-
stępującą odpowiedź: „...w 
trakcie spotkań z samorzą-
dami prowadzono uzgod-
nienia międzyresortowe i 
fi nalnie wskazano korytarz 
uwzględniający wszystkie 
uzgodnienia - po zachod-
niej stronie Sochaczewa”.

GDDKiA zastrzega, że na 
tym etapie prac nad doku-
mentacją nie wskazuje jesz-
cze konkretnej lokalizacji 
trasy S50, a jedynie szerokie 
na kilka kilometrów kory-
tarze, w których projektan-
ci mają umieścić minimum 
sześć, a ostatecznie trzy naj-
lepsze warianty jej przebiegu. 
Ustalenie ostatecznego prze-
biegu drogi nastąpi w proce-
durze wydania decyzji śro-
dowiskowej (w 2024 roku), a 

na kolejnym etapie prac pro-
jektowych będzie podlegało 
uszczegółowieniom.

Z ogłoszenia przetar-
gowego dowiadujemy się 
również, że nowa S50 bę-
dzie trasą szybkiego ruchu 
- dwujezdniową w obu kie-
runkach, z pasami awaryj-
nymi, poboczami, pasem 
oddzielającym samochody 
jadące w przeciwnych kie-
runkach. Tylko do budowy 
tej infrastruktury potrzeb-
ny będzie pas ziemi o szero-
kości minimum 30 metrów. 
GDDKiA informuje ponad-
to, że „docelowo pod przy-
szłą budowę drogi potrzeb-
ny będzie pas o szerokości 
ok. 100 m. Nieco więcej w 
miejscach węzłów i Miejsc 
Obsługi Podróżnych”. 

Wykonawcę   Studium 
techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowego poznamy 
w maju br. Na przygotowa-
nie dokumentacji biuro pro-
jektowe będzie miało czas 

do grudnia 2025 roku, przy 
czym kompletny wniosek o 
wydanie decyzji środowi-
skowej ma być gotowy je-
sienią 2024 roku. GDDKiA
zakłada,   że   pierwszymi 

fragmentami Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej 
pojedziemy na przełomie 
2027 i 2028 roku, a cała tra-
sa będzie dostępna do 2035 
roku.

Ekspresówka jednak od zachodu?
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowa droga ekspresowa S50, stanowiąca część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (AOW), ma przebiegać po 
zachodniej stronie Sochaczewa, a nie jak zakładano - od wschodu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powiadomiła o zmianie tych założeń, 
ogłaszając 22 grudnia przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla odcinków OAW po zachodniej stronie stolicy.

W styczniu 2021 roku za najlepszy przebieg trasy szybkiego 
ruchu S50 eksperci uznali wariant „zielony”

Wedle nowej koncepcji trasa S50 ma przebiegać na zachód od 
Sochaczewa

ZDANIEM BURMISTRZA PIOTRA OSIECKIEGO
W ubiegłym roku zabieraliśmy głos 
nie tylko w sprawie przebiegu trasy 
S50, ale także kolei dużych prędkości, 
która miałaby przebiegać z Baranowa 
przez Sochaczew w kierunku Płocka. 
Nasze stanowisko było jasne, że nowa 
infrastruktura drogowa i kolejowa 
powinna być budowana w jednym 
śladzie oraz omijać Sochaczew od 

wschodu. W takiej wersji kolej mająca obsługiwać Centralny 
Port Komunikacyjny i trasa szybkiego ruchu, poprowadzone w 
jednym korytarzu, w minimalnym stopniu dotykają tkanki miasta. 
Ten wariant znacząco ogranicza ewentualną ingerencję w zabu-
dowę mieszkaniową, obszary chronione czy tereny wojskowe 
zlokalizowane wokół miasta. Wprawdzie GDDKiA zapewnia, że 
na tym etapie niczego nie przesądza, przebieg tras ma jedynie 
charakter orientacyjny, ale będziemy dokładnie śledzić postęp 
prac nad studium. Wystąpimy o szczegółowe wyjaśnienia, 
dlaczego zrezygnowano z najlepszej, „zielonej” propozycji. Na 
pewno weźmiemy też udział w zapowiadanych przez GDDKiA 
konsultacjach społecznych w sprawie trasy S50.
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Sebastian Stępień

Jak się dowiedzieliśmy,  w 
minionym roku w pojawia-
jącym się co środę na placu 
Kościuszki ambulansie prze-
prowadzono 1297 rejestra-
cji osób, które chciały oddać 
krew. Pozytywna weryfi ka-
cja miała miejsce w 939 przy-
padkach, a to oznacza, że w 
minionym roku zbiórki w So-
chaczewie dały wynik ponad 
422 litrów oddanego najcen-
niejszego z leków. 

Sochaczewscy krwiodaw-
cy pokazali tym samym, że są 
zawsze gotowi nieść bezinte-
resowną pomoc, nieraz cze-
kając i marznąć przed ambu-
lansem w jesienno-zimowej 
aurze. 

Dlaczego warto od-
dać krew, tłumaczy pre-
zes KHDKZS Marcin Tar-
nowski. - Decyzja o oddaniu 
krwi, staniu się krwiodawcą, 
to początek drogi do zyska-
nia ogromnej satysfakcji oraz 
świadomości, że być może 
twoja krew uratuje życie in-
nego człowieka. To również 
sposób na zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa wła-
snego i spokoju o bezpieczeń-
stwo zdrowia i życia osób ci 
najbliższych. Już po pierwszej 
donacji poznasz grupę swojej 
krwi, która zostanie wpisana 
do legitymacji honorowego 
dawcy krwi - może przydać 
ci się to w przyszłości - nawet 
wielokrotnie. Jako krwio-
dawca masz zapewnioną bie-
żącą kontrolę stanu swojego 
zdrowia - ogólne badanie le-

karskie i systematycznie ak-
tualizowane wyniki badań 
laboratoryjnych. Komu po-
magasz? Wszystkim chorym, 
potrzebującym krwi oraz sa-

memu sobie. Kiedyś też mo-
żesz jej potrzebować - prze-
konuje Marcin Tarnowski. 

Prezes Tarnowski za-
chęca też do wstąpienia do 

KHDKZS. Obecnie w klu-
bie zapisanych jest 71 osób i 
grono stale się powiększa. Ze 
szczegółowymi informacja-
mi o funkcjonowaniu grupy 
można zapoznać się w każ-
dą środę w kramnicach miej-
skich (pokój 307) w godz. 
17.00 - 18.00.

Dobrą wiadomością dla 
krwiodawców jest też fakt, 
że od tego roku ambulans do 
oddawania krwi zawita do 
Sochaczewa już nie tylko w 
każdą środę miesiąca, ale też 
w każdy trzeci poniedziałek 
miesiąca. Bez zmian pozo-
stają godziny prowadzenia 
akcji - od 9:00 do 13:00.

Krew oddają także żoł-
nierze. Klub Honorowych 
Dawców Krwi działa w jed-
nostce wojskowej w Bieli-
cach. Ostatnio w 36 dywi-
zjonie rakietowym Obrony 
Powietrznej odbyła się akcja 
krwiodawstwa. Żołnierze 
z Wojskowego Klubu HDK 
PCK „WEGA” oddali ponad 
siedem i pół litra krwi.

Krwiodawcy 
podsumowali rok
Wspierany przez samorząd miasta Klub Honorowych Dawców Krwi Ziemi 
Sochaczewskiej podsumował rok 2021. Pojawiła się też dobra wiadomość 
dla osób, które chciałyby brać udział w akcjach krwiodawstwa - od początku 
tego roku ambulans do poboru krwi pojawia się w Sochaczewie częściej.

Szczegółowy harmonogram akcji 
krwiodawstwa na pl. Kościuszki w 
Sochaczewie. Każdorazowo 
w godzinach 9:00 - 13:00.

Styczeń: 5, 12, 17, 19, 26,

Luty: 2, 9, 16, 21, 23,

Marzec: 2, 9, 16, 21, 23, 30,

Kwiecień: 6, 13, 20, 27, 

Maj: 4, 11, 16, 18, 25,

Czerwiec: 1, 8, 15, 20, 22, 29,

Lipiec: 6, 13, 18, 20, 27,

Sierpień: 3, 10, 17, 24, 31,

Wrzesień: 7, 14, 19, 21, 28,

Październik: 5, 12, 17, 19, 26,

Listopad: 2, 9, 16, 21, 23, 30,

Grudzień: 7, 14, 19, 21, 28.

Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Ziemi Sochaczewskiej 

Marcin Tarnowski zachęca własnym przykładem

W 36 dywizjonie rakietowym Obrony Powietrznej działa 

Wojskowy Klub HDK „WEGA”

Po tym jak w czerwcu Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci 
zrezygnowało z prowadze-
nia ognisk wychowawczych 
na terenie Sochaczewa, ini-
cjatywę przejęło Centrum 
Usług Społecznych. W tych 
samych pomieszczeniach 
powstał ośrodek wspar-
cia dziennego prowadzony 
przez CUS. 

- Jest to placówka obejmu-
jąca uczniów szkoły podsta-
wowej. Może z niej korzy-
stać maksymalnie 30 dzieci 
skierowanych przez pedago-
gów szkolnych, pracowni-
ków socjalnych czy asysten-
tów rodziny. Dzieci mają do 
dyspozycji dużą salę oraz 
oddzielne pomieszczenie 
do pracy z komputerem, czy 
indywidualnych spotkań z 
psychologiem, pedagogiem 
lub innym terapeutą. Mają 
wydzielone do wyłącznego 
korzystania toalety. W razie 
potrzeby będą mogły wraz z 
opiekunem korzystać z in-
nych pomieszczeń w ośrod-
ku, zapewniamy im tak-
że posiłek - opowiada Zofi a 
Berent, dyrektor CUS.

Placówka ma działać od 
poniedziałku do piątku w 
godz. 14-18. Koszty jej funk-
cjonowania pokrywa urząd 
miejski. Dodatkową pomo-
cą w odrabianiu lekcji i zaję-
ciach rekreacyjnych będzie 
służyć młodzież skupio-
na w Klubie Wolontariuszy. 
Ośrodek wsparcia dzienne-
go ma już nawet swoją nazwę 
- Nasza Baza. Wzięła się ona 
stąd, że kiedyś w tym miej-
scu, a więc przy ul. 600-lecia 
90 działała baza PGKiM. Do 
tej pory okoliczni mieszkań-
cy i ich dzieci mówią: „idę na 
bazę”. Ale w nazwie kryje się 
także drugie dno. Jak mówi 
Zofi a Berent, chciałaby, aby 
mentalnie to miejsce stało się 
dla dzieci prawdziwą bazą, do 
której będą chętnie przycho-
dzić, znajdą w niej przyjaciół 
i opiekunów otwartych na 
dziecięce potrzeby. 

Pomieszczenia świetli-
cy są gotowe i czekają na 
dzieci. Zgodnie z zapowie-
dziami ministra edukacji 
uczniowie wracają do szkół 
10 stycznia. Zaraz po tym 
terminie rusza Nasza Baza.

Jolanta Sosnowska

Baza czeka na dzieci
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Styczeń

 Rozpoczęto szczepienia przeciw co-
vid-19. Na początku roku pierwsze dawki 
preparatu Pfi zer przyjęli pracownicy me-
dyczni oraz podopieczni domów pomocy 
społecznej. 

 W wieku 68 lat zmarła wieloletnia 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w So-
chaczewie, Hanna Celeda.
 Po dłuższej przerwie, 18 stycznia, 
do nauki w trybie stacjonarnym wrócili 
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

 Ostatniego dnia miesiąca odbył się 
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Działania na terenie naszego 
miasta koordynował, jak co roku, sztab nr 
643 z siedzibą w sochaczewskim Hufcu 
ZHP. W ramach fi nału sztab zebrał 212 
528,80 zł.

Luty
 Rozpoczęło się „odmrażanie” po II fali 
pandemii. Od 1 lutego rząd poluzował 
obostrzenia covidowe, zezwolił m.in. na 
otwarcie muzeów i bibliotek.
 Zmarła Teresa Lutyńska - wychowaw-
ca, pedagog, radna rady miejskiej ósmej 
kadencji. Miała 64 lata.
 Ruszyła VII edycja projektu Strefy Dzie-
cięcej Kreatywności „Artystyczne Kram-
nice” zatytułowana „Muzyczny Kuferek”. 
Zajęcia dla najmłodszych, ze względu na 
sytuację epidemiczną, odbywały się w 
trybie online. 

Marzec

 Sochaczewska Rada Sportu przy-
znała nagrody dla sportowca, trenera 
i działacza roku. Otrzymali je rugbiści 
Michał Gadomski i Tomasz Malesa, oraz 
założyciel i prezes SKTS - Bronisław 
Gawrylczyk.

 W wieku 75 lat zmarła Daniela Pren-
gowska, wieloletnia dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Socha-
czewie, która z opieką społeczną związa-
na była przez całe zawodowe życie. 
 Poznaliśmy zwycięzców VIII edycji Fe-
stiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie 
mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”. 
Wzięła w nim udział rekordowa liczba 
prawie 300 uczestników. 

Kwiecień
 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021, cykliczne, wykonywane co 10 lat, 
obowiązkowe badanie prowadzone przez 
Główny Urząd Statystyczny. 
 Wystartował program masowych 
szczepień przeciwko covid-19. W hali 
lodowiska, na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, otwarto Punkt Szcze-
pień Powszechnych. 
 Zespół Sochaczewskiego Klubu Tenisa 
Stołowego wywalczył brązowe medale 
Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet.

 Spółka Stadler Service Polska rozpo-
częła budowę zaplecza technicznego dla 
taboru kolejowego w Sochaczewie. Inwe-
stycja warta 20 mln zł ma zostać oddana 
do użytku w pierwszej połowie 2022 roku.

Maj
 W dniu 230. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja na placu Kościuszki odbyły 
się miejskie uroczystości upamiętniające to 
ważne wydarzenie w dziejach naszego kraju.

 Drużyna seniorów Orkana Sochaczew 
wywalczyła wicemistrzostwo Polski w 
siedmioosobowej odmianie rugby. W 
niedzielę 9 maja nasze miasto było go-
spodarzem ostatniego w sezonie turnieju 
o mistrzostwo kraju w rugby 7.

 W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i 
Pola Bitwy nad Bzurą „Noc Muzeów” 
upłynęła pod znakiem wielu atrakcji. 
Oferta miejskiej placówki muzealnej trzeci 
raz została zsynchronizowana z propozy-
cjami dwóch innych muzeów z naszego 
terenu - wąskotorówki i Domu Urodzenia 
F. Chopina.

 Samorząd powiatowy rozpoczął 
generalny remont mostu na Bzurze zlo-
kalizowanego w ciągu ulicy Mostowej w 
Chodakowie.

 Odbyło się ofi cjalne otwarcie, połączone 
z piknikiem integracyjnym, placówki opie-
kuńczo-wychowawczej „Antares”, miesz-
czącej się przy ul. Matejki w Chodakowie. W 
zakupionym na ten cel domu zamieszkało 
kilkanaścioro dzieci z POW w Giżycach.

Czerwiec
 Obchody miejskiego Dnia Dziecka miały 
swoje dwie odsłony. 1 czerwca najmłodsi 
spotkali w centrum miasta alpaki oraz 
Myszkę Miki. Dwa dni wcześniej, w inter-
necie, dzieci mogły obejrzeć blisko trzy-
godzinny materiał fi lmowy przygotowany 

przez sochaczewskie instytucje kultury. 
 W środę 2 czerwca Sochaczew ponownie 
odwiedził prezes rady ministrów Mateusz 
Morawiecki. Premier był w Energopie oraz 
na spacerze w parku w Żelazowej Woli.

 Tradycyjnie w drugi weekend czerwca 
przypadało Święto Mieszkańców Miasta 
„Dni Sochaczewa”. Ze względu na pandemię 
większość zaplanowanych wydarzeń została 
zrealizowana i opublikowana w trybie online. 
Oprócz tego rozegrano liczne zawody sporto-
we na powietrzu; odbyły się też premiery trzech 
publikacji książkowych; swoje 75-lecie obcho-
dziła Miejska Biblioteka Publiczna. Tematem 
przewodnim tegorocznego Święta Miasta było 
800-lecie kasztelanii w Sochaczewie. 

 Odbyły się obchody 40-lecia Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Była to oka-
zja do podsumowania dotychczasowej 
działalności koła ZŻWP nr 5 w Sochacze-
wie oraz podziękowania za współpracę 
tym, którzy pamiętają o roli, jaką WP ode-
grało w rozwoju ziemi sochaczewskiej.

Lipiec
 Zakład Komunikacji Miejskiej w So-
chaczewie obchodził swoje 20-lecie jako 
samodzielny zakład budżetowy. 

 Drużyna seniorów RC Orkan Sochaczew 
wywalczyła trzeci w historii klubu brązowy 
medal mistrzostw Polski w rugby piętna-
stoosobowym. W meczu o trzecie miejsce 
Orkan pokonał Skrę Warszawa 17:0. 

 W ramach III edycji Sochaczewskiego 
Festiwalu Folklorystycznego, na scenie 

Taki był 2021 rok w Sochaczewie
To kolejny rok w cieniu pandemii, która przysłoniła wszystkie dziedziny życia społecznego. Walkę z koronawirusem przegrało wielu naszych bliskich i znajomych. Nadzieją na powrót 

do normalności są szczepienia. Na początku minionego roku mogły je przyjąć wybrane grupy, a w kwietniu ruszył Program Szczepień Powszechnych. Następowało stopniowe „odmrażanie” codziennego życia. 
Uczniowie, począwszy od najmłodszych klas, wracali do zajęć stacjonarnych w szkołach. Mimo przeszkód udało się zorganizować wiele imprez, szczególnie w okresie letnim, kiedy to każdy weekend w Sochaczewie obfitował 

w liczne wydarzenia kulturalne i sportowe - koncerty, wystawy, zawody i turnieje. Jednym z obszarów, któremu nie zaszkodziła pandemia, były inwestycje. Przez cały rok obserwowaliśmy postępy prac na budowie sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, która ma się zakończyć w lipcu 2022 roku; rozpoczęto i ukończono przebudowę kolejnego miejskiego odcinka ul. 15 Sierpnia; wiele mniejszych dróg zostało utwardzonych 

i oświetlonych; zakończono realizację ogromnego przedsięwzięcia ekologicznego polegającego na zagospodarowaniu wód opadowych. Pojawiły się również plany i możliwości inwestycyjne w kolejnych latach. 
Przypomnijmy sobie wybrane wydarzenia, aby zobaczyć, jak minął 2021 rok w Sochaczewie.
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letniej w parku im. I.W. Garbolewskiego, w 
niedzielne popołudnia wystąpiły zespoły: 
Góralska Hora, Kapela Drewutnia oraz 
Warszawskiej Combo Taneczne. 

 Na placach zabaw na terenie miasta w 
soboty i niedziele miasto zorganizowało 
cykl rodzinnych pikników sportowo-rekre-
acyjnych. 

 W czwartkowe wieczory na plaży miej-
skiej odbywały się seanse Sochaczew-
skiego Kina Letniego. 
 Dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy Joanna Majewska zde-
cydowała o przejściu na emeryturę. Jej 
obowiązki przejął Adrian Kamiński. 

Sierpień
 W 77. rocznicę wybuchu powstania war-
szawskiego sochaczewianie oddali hołd bo-
haterom walczącej stolicy. W godzinę „W” na 
placu Kościuszki zawyły syreny, fl aga Polski 
została podniesiona na maszt, a później w 
parku im. I.W. Garbolewskiego miał miejsce 
koncert powstańczych piosenek.

 Odbyły się pierwsze koncerty i wyda-
rzenia artystyczne w nowo wybudowanym 
i oddanym do użytkowania amfi teatrze.

 W ramach III edycji Sochaczewskiego 
Festiwalu Jazzowego w amfi teatrze, w 
niedzielne wieczory, wystąpili: Włodek 
Pawlik Trio, Artur Dutkiewicz Trio oraz 
Włodzimierz Nahorny Trio. 

 W ramach programu Sochaczewskiego Lata 
w każdą niedzielę w parku w Chodkowie i w 
parku im. I.W. Garbolewskiego odbywały się kon-
certy plenerowe. Z kolei w parku im. F. Chopina 
przy ul. Traugutta muzeum ziemi sochaczewskiej 
organizowało żywe spotkania z historią. 
 Podczas konferencji prasowej ministra 
Aktywów Państwowych Maciej Małeckie-

go zapowiedziano remont i rozbudowę 
sochaczewskiego dworca PKP. Przedsię-
wzięcie będzie kosztować ok. 8 mln zł i 
zostanie zrealizowane w 2022 roku. 

Wrzesień
 Paweł Rozdżestwieński złożył rezygnację z 
funkcji dyrektora Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Po 6,5 roku pracy 
na tym stanowisku rozstał się z placówką w 
związku z objęciem funkcji dyrektora Oddzia-
łu IPN we Wrocławiu. Obowiązki dyrektora 
muzeum powierzono Michałowi Górnemu.
 W wieku 73 lat zmarł były radny miejski, 
nauczyciel związany z sochaczewską 
„osiemdziesiątką”, Henryk Bryła.
 Odbyły się obchody jubileuszu 140-le-
cia sochaczewskiej straży pożarnej. 

 Zakończył się wakacyjny remont stadio-
nu w Chodakowie. Prace pochłonęły 600 
tysięcy i dzięki wsparciu posła Macieja Ma-
łeckiego w 100 procentach sfi nansowano je 
z dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 Jak co roku 17 września mieszkańcy 
Sochaczewa oddali hołd poległym w 
Bitwie nad Bzurą. Przedstawiciele władz 
samorządowych złożyli kwiaty pod 
Pomnikiem Pamięci przy kościele pw. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Trojanowie, a następnie wzięli udział 
w polowej mszy świętej odprawionej na 
pobliskim cmentarzu wojennym.
 Setka biegaczy wystartowała w 38. 
Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą.

 Na polach czerwonkowskich, gdzie ma 
powstać nowa siedziba sochaczewskiego 
sądu, 21 września sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości Michał Woś 
złożył podpis pod uzgodnieniem programu 
inwestycji dla zadania „Budowa budynku 
dla Sądu Rejonowego w Sochaczewie 
przy ul. Olimpijskiej”. Jak mówił, pieniądze 
na budowę sądu są zagwarantowane. 

 Zakończył się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Październik
 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obro-
ny Powietrznej stacjonująca w garnizonie 

Sochaczew-Bielice, obchodziła swoje święto 
- jubileusz 10-lecia. Była msza, złożenie kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą bohaterstwo 
polskich lotników oraz uroczysty apel zorgani-
zowany na terenie amfi teatru na podzamczu.

 Zakończyła się przebudowa drugiego 
miejskiego odcinka ul. 15 Sierpnia. W po-
łowie miesiąca wróciła tam stała organiza-
cja ruchu. Prace pochłonęły 3,9 mln, ale 
w niemal 90 procentach koszty pokryto z 
dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 
i Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 Pracownicy MOSiR świętowali. W hali 
przy ul. Kusocińskiego odbyła się gala 
podsumowująca tegoroczne obchody 
jubileuszu 20-lecia ośrodka. 
 Sochaczewscy samorządowcy odebrali 
pierwsze promesy w ramach „Polskiego 
Ładu”. Burmistrz Piotr Osiecki otrzymał dekla-
rację dofi nansowania kwotą prawie 5 mln zł 
termomodernizacji trzech budynków użytecz-
ności publicznej: sal sportowych przy SP nr 1 i 
SP nr 7 oraz budynku urzędu miejskiego. 
 Dobiegły końca prace nad termomoderniza-
cją siedziby Środowiskowego Domu Samopo-
mocy. Koszt remontu wyniósł ponad 700 tys. zł. 
Odnowiono elewację budynku, zainstalowano 
nowe drzwi i okna oraz pompy ciepła, zmo-
dernizowano pokrycie dachowe i uszczelniono 
kominy. Zadanie w 72 proc. sfi nansowano z 
dotacji z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego.
  
Listopad
 Rozpoczęła się zapowiadana kontrola 
spalin wydobywających się z pieców eksplo-
atowanych w budynkach na terenie miasta, 
a ich skład badany był przy pomocy dronów. 
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego przeprowadzali również 
kontrole palenisk w eksploatowanych przez 
mieszkańców piecach.

 Po dłuższej przerwie spowodowanej 
pandemią do stacjonarnej formuły wrócił 
projekt edukacji kulturalnej „Artystyczne 
Kramnice”. Najmłodsi spotykali się z ani-
matorami w cztery niedzielne popołudnia.
 
 Budowlańcy zamknęli obiekt hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 2. W listopadzie 
rozpoczęto układanie instalacji elektrycznej, a 

wykonawca, sochaczewska fi rma Ella, przy-
gotowywała się do etapu wykończeniowego. 
Potrwa on do lipca 2022 roku.
 Odbyła się uroczysta gala podsumowująca 
jubileusz 50-lecia rugby w Sochaczewie. 
Wręczono nagrody i odznaki dla twórców 
sukcesów Orkana. Klub otrzymał nowy 
sztandar a od stycznia zyska kolejnego 
sponsora. Podczas uroczystości szczególne i 
zasłużone wyróżnienie przypadło Krzysztofowi 
„Mudinowi” Lewandowskiemu, który od ponad 
40 lat prowadzi dokumentację fotografi czną 
sochaczewskiego rugby. Otrzymał on medal 
„Pro Masovia”.

Grudzień
 Na terenie nowego amfi teatru oraz przy 
ul. Podzamcze odbyły się miejskie Mikołaj-
ki. Atrakcje dla najmłodszych przygotował 
urząd miejski we współpracy z Sochaczew-
skim Centrum Kultury i działającymi na 
terenie Sochaczewa organizacjami. 
 Miasto zakończyło realizację trzyletniego, 
ogromnego projektu, „Rozwój systemów go-
spodarowania wodami opadowymi na terenie 
miasta”. W jego ramach w 2021 roku za 10,4 
mln zł przebudowano ulice na terenie dawanego 
Chemitexu, zbudowano zbiornik retencyjny 
oraz ułożono kilometr kanalizacji deszczowej w 
ul. Płockiej i Łowickiej. Koszty prac w 100 pro-
centach ratusz pokrył z dotacji pozyskanych z 
NFOŚiGW oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 Poznaliśmy wyniki XXVII Konkursu na 
Szopkę Bożonarodzeniową organizowa-
nego przez Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W tym roku 
do konkursu zgłoszono 122 prace. 

 Zakończono tegoroczną edycję programu 
„Drogi zamiast błota”, którą rozszerzono 
o dodatkowe elementy takie jak budowa 
chodników i oświetlenia. Kosztem ponad 
1,5 mln zł asfalt zyskały Krakowska, Zała-
mana, Rolnicza, Kraszewskiego, Cieplna, 
Langiewicza, Tuwima i Królewska, chodniki 
ułożono przy Lotników, Wojska Polskiego, 
Fabrycznej, Żwirki i Wigury, Batorego oraz 
Rumiankowej, oświetlono ulice Topolową, 
Zaciszną, Niemcewicza i Mazowiecką.

 W szkole muzycznej zakończył się 
remont sali koncertowej, który obejmował 
wymianę foteli i podestów. Modernizacja 
sali była możliwa dzięki blisko 400 tys. 
złotych dofi nansowania z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 Wieloletnia wicedyrektor MOSiR 
w Sochaczewie Anna Pawłowska otrzy-
mała od burmistrza Piotra Osieckiego no-
minację na stanowisko dyrektora ośrodka, 
zastępując Mieczysława Głuchowskiego, 
który odszedł na emeryturę.

(opr. Maciej Frankowski)
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Harmonogram odbioru odpadów 

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, pok. 322, 323, tel. 46 862-22-35 wew. 410, 411, 412.

z budynków wielorodzinnych w okresie styczeń - grudzień 2022 roku

ŻÓŁTY POJEMNIK (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) - dwa razy w tygodniu; NIEBIESKI POJEMNIK (papier) - dwa razy w tygodniu; ZIELONY POJEMNIK (szkło) - raz 
na dwa tygodnie, BRĄZOWY POJEMNIK (biodegradowalne, w tym odpady zielone) - dwa razy w tygodniu, SZARY POJEMNIK (popiół) - 26.01; 23.02; 23.03; 20.04; 18.05; 15.06; 13.07; 10.08; 
7.09; 5.10; 2.11; 30.11; 28.12, CHOINKI - 14.02; 15.02

Ulice: al. 600-lecia, Konstytucji 3 Maja, Senatorska, Żeromskiego, 
Pokoju, Kosińskiego, Narutowicza, Długa, Staszica, Piastowska, 
1 Maja, Reymonta, Słowackiego, Ziemowita, Piłsudskiego, Kaczo-

rowskiego, Sochaczewskiego, Wojska Polskiego, Warszawska, 
Fabryczna, Broniewskiego, Mickiewicza, Dywizjonu 303, Żwirki i 
Wigury, Lotników, Okrzei, Gawłowska, Licealna, 15 Sierpnia, Chopi-

na, Grunwaldzka, Ogrodowa, Topolowa, Parkowa, Chodakowska, 
Młynarska, Trojanowska, Kochanowskiego, Targowa, Korczaka, 
Osiedle Kolejowe  - będą obsługiwane 2 razy w tygodniu;

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

ODPADY SEGREGOWANE

Pozostałe wspólnoty będą obsługiwane raz w tygodniu.

Daniel Wachowski

Do przetargu przystąpi-
ły dwie firmy: Remondis 
(30,1 mln zł) oraz Part-
ner (26,2 mln zł). Każda z 
nich oszacowała, za jaką 
kwotę byłaby gotowała za-
jąć się przez 30 miesięcy 
zbieraniem, transportem i 
zgodnym z przepisami za-
gospodarowaniem śmie-
ci wrzucanych do przy-
domowych pojemników. 
Remondis zażądał miliona 
złotych, a Partner 872 tys. 
zł miesięcznie. Są to kwo-
ty szacunkowe, bo od po-
łowy 2020 roku, gdy zmie-
niły się przepisy, ratusz 
musi rozliczać się z ope-
ratorem rynku śmieciowe-
go powykonawczo. Płaci za 
faktycznie odebraną ilość 
odpadów, a ta niestety sys-
tematycznie rośnie.

Ratusz przewiduje, że 
między styczniem 2022 a 
czerwcem 2024 roku z te-
renu miasta trzeba będzie 
zabrać 16.300 ton odpa-
dów zmieszanych, 5.300 
ton bioodpadów (trawa, li-
ście, obierki), 3.000 ton od-
padów   opakowaniowych, 
plastiku i metalu, 3.000 ton 
popiołu, 1.400 ton szkła 
oraz 1.000 ton papieru i 
tektury.

Umowa weszła w życie 
w styczniu, więc przynaj-
mniej na razie o podnosze-
niu cen nie ma mowy. War-
to jednak przypomnieć, że 

wysokość opłat praktycz-
nie nie zależy od samorzą-
dów, ale zupełnie innych 
czynników: zmieniających 
się przepisów środowisko-
wych, nowych obowiąz-
ków nakładanych na fi rmy 
śmieciowe, rosnącego stru-
mienia odpadów, wysoko-
ści pensji minimalnej, cen 
paliw czy coraz wyższych 
opłat za składowanie od-
padów nienadających się 
do ponownego przetworze-
nia. To wszystko operato-

rzy wliczają do cen ofero-
wanych potem gminom na 
przetargach.

Jeśli ilość śmieci wywo-
żonych z terenu miasta ro-
śnie o 30 procent, a z taką 
sytuacją mieliśmy do czy-
nienia w 2020 roku, nie 
ma możliwości, by wpły-
wy z opłat dogoniły kosz-
ty. Z tego powodu część sa-
morządów, jak Sochaczew 
czy Teresin, by nie zmie-
niać stawek co pół roku, 
decyduje się na dopłaty z 

budżetu. W Teresinie mię-
dzy 2019 a 2020 roku wy-
datki na gospodarkę odpa-
dami skoczyły o niemal 50 
procent i wójt w 2020 roku 
musiał „dosypać” do syste-
mu ponad 300 tys. zł. Mia-
sto Sochaczew w 2021 roku 
dołożyło 3,2 mln zł.

Na portalu miasta So-
chaczew.pl,   w   zak ładce 
„Śmieci po nowemu” moż-
na znaleźć harmonogram 
wywozu odpadów na cały 
2022 rok.

Zostajemy z Partnerem
Już wiadomo, że od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku za 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Sochaczewa będzie 
odpowiedzialna fi rma Partner. Choć sytuacja na rynku śmieciowym nadal jest 
trudna, ratusz na razie nie planuje zmiany wysokości opłat śmieciowych.

Do końca stycznia mieszkań-
cy Sochaczewa mogą zgłaszać 
chęć udziału w tegorocznej 
akcji usuwania eternitu z do-
mów, garaży, przybudówek i 
komórek. To szansa na bez-
płatne pozbycie się z posesji 
produktów   zawierających 
szkodliwy dla zdrowia azbest.

Czasu jest niewiele, więc war-
to się pospieszyć, gdyż w każdej 
chwili Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie może ogłosić nabór wnio-
sków do programu usuwania 
i unieszkodliwianie azbestu z 
terenu województwa mazo-
wieckiego. Fundusz nie przyj-
muje indywidualnych podań, 
rozpatruje tylko zbiorcze wnio-
ski przygotowane przez urzędy 
miast i gmin. W Sochaczewie 
kompletowaniem takiej listy 
zajmuje się Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go. Nabór wniosków już ruszył, 
zostało zatem mało czasu na ze-
branie dokumentów.

Wprawdzie lista rodzin 
zainteresowanych zdjęciem 
eternitu z dachu, jego za-
braniem i unieszkodliwie-
niem jest tworzona na bie-
żąco, przez cały rok, ale UM 
czeka na kolejne. Zgodnie 
z zasadami programu, tam 
gdzie właściciele domów 
prywatnych sami poradzi-
li sobie ze zdjęciem eterni-
tu, ratusz i WFOŚiGW po-
kryją koszty zabrania płyt 
z podwórka, ich transportu 
i bezpiecznej utylizacji. Na 
posesjach, gdzie azbestowe 
płyty nadal leżą na dachach, 
ich usunięciem zajmie się 
specjalistyczna fi rma wy-
brana przez ratusz w prze-
targu. Potem płyty zabierze 
i unieszkodliwi.

Zainteresowani udzia-
łem w akcji proszeni są o 
kontakt telefoniczny z Wy-
działem Ochrony Środowi-
ska UM (tel. 46 862-22-35 
wew. 337 lub 397). Pamiętaj-
my, że następna taka okazja 
będzie dopiero za rok.

Z azbestem 
trzeba się pospieszyć

Tu oddasz kanapę, 
świetlówkę, pralkę 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
działa na terenie oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia 69. 
Pracuje w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00 (za wy-
jątkiem tzw. czerwonych kartek w kalendarzu). Przyjmu-
je nieodpłatnie odpady komunalne od każdego sochacze-
wianina, który płaci za śmieci. Oznacza to, że kanapy czy 
dywany są odbierane po okazaniu dokumentu potwierdza-
jącego wniesienie opłaty śmieciowej. Może to być np. za-
świadczenie wydane przez Urząd Miasta, kopia ostatniego 
przelewu wysłanego na konto spółdzielni lub wspólno-
ty potwierdzająca, że wraz z czynszem płacimy za śmieci. 
PSZOK przyjmuje m.in. papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumu-
latory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów. 
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• Strefa I: 
ŻÓŁTY (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) 
oraz NIEBIESKI (papier): 7.02; 7.03; 4.04; 2.05; 30.05; 
27.06; 25.07; 22.08; 19.09; 17.10; 14.11; 12.12 , SZARY 
(popiół): 24.01; 21.02; 21.03; 16.04; 16.05; 13.06; 11.07; 
8.08; 5.09; 3.10; 31.10; 28.11; 23.12, ZIELONY (szkło): 24.01; 
16.04; 11.07; 3.10; 23.12, BRĄZOWY (biodegradowalne, 
w tym odpady zielone): 17.01; 31.01; 14.02; 28.02; 14.03; 
28.03; 11.04; 25.04; 9.05; 23.05; 6.06; 20.06; 4.07; 18.07; 
1.08; 13.08; 29.08; 12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 7.11; 21.11; 5.12; 
19.12, CHOINKI: 7.02
Ulice: 11 Listopada, Asnyka, Bielawskiego, Bohaterów Chodako-
wa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Brochow-
ska, Brukowa, Chodakowska, Chopina, Działkowa, Graniczna, 
Głogowa, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jana Kazimierza, 
Jasna, Jedwabnicza, Kampinoska, Kilińskiego, Kolejowa, Kor-
czaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Księżycowa, Kuźmińskiego, 
Leśna, Małachowskiego, Młynarska, Mostowa, Matejki, Nał-
kowskiej, Niepodległości, Orzeszkowej, Ostrzeszewska, Piękna, 
Pocztowa, Podchorążych, Podgórna, Poniatowskiego, Popiela, 
Powstańców Warszawy, Profi lowa, Rejtana, Sadowa, Sikorskie-
go, Smolna, Szyszkowa, Warzywna, Waryńskiego, Wczasowa, 
Wiejska, Wiosenna, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, 
Wyszogrodzka, Zalewowa, Zwierzyniecka, Żniwna
• Strefa II: 
ŻÓŁTY oraz NIEBIESKI: 11.01; 8.02; 8.03; 5.04; 30.04; 31.05; 
28.06; 26.07; 23.08; 20.09; 18.10; 15.11; 13.12, SZARY: 25.01; 
22.02; 22.03; 19.04; 17.05; 14.06; 12.07; 9.08; 6.09; 4.10; 4.11; 
29.11; 27.12, ZIELONY: 25.01; 19.04; 12.07; 4.10; 27.12, BRĄ-
ZOWY: 18.01; 1.02; 15.02; 1.03; 15.03; 29.03; 12.04; 26.04; 
10.05; 24.05; 7.06; 21.06; 5.07; 19.07; 2.08; 16.08; 30.08; 13.09; 
27.09; 11.10; 25.10; 08.11; 22.11; 06.12; 20.12, CHOINKI: 8.02
Ulice: al. 600-lecia, 1 Maja, Batorego, Bolesława Śmiałego, 

Botaniczna, Cieplna, Długa, Energetyczna, Farna, Głowac-
kiego, Grabskiego, Jana Brzechwy, Jaracza, Jasińskiego, 
Juliana Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Krakowska, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, 
ks. Janusza, Księdza. J. Popiełuszki, Księdza Jana Twardow-
skiego, Kordona-Janickiego, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, 
Kwiatów Polnych, Langiewicza, Lechicka, Lema, Licealna, 
Łąkowa, Łokietka, Makowa, Michalaka, Mieczykowa, Mieszka I, 
Migdałowa, Muszkieterów, Narutowicza, Niemcewicza, Nowa, 
Nowowiejska, Okrężna, Olimpijska, Osiedle Kolejowe, Party-
zantów, Piastowska, Piaszczysta, Pileckiego, Piłsudskiego, 
Polna, Poprzeczna, Przylasek, Raczkiewicza, Reymonta, Ró-
żana, Samodzielna, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowiańska, 
Sobolewskiego, Sportowa, Staffa, Starzyka, Staszica, 
Szarych Szeregów, Świerkowa, Targowa, Termiczna, Toruń-
ska, Towarowa, Trojanowska, Wąska, Willowa, Wita Stwosza, 
Wypalenisko, Wyszyńskiego, Zaciszna, Załamana, Zielona 
Dolina, Złota, Zwycięstwa, Zygmunta Starego, Żeromskiego, 
Żołnierska, Żwirowa, Żyrardowska, Żytnia
• Strefa III: 
ŻÓŁTY oraz NIEBIESKI: 12.01; 9.02; 9.03; 6.04; 4.05; 
1.06; 29.06; 27.07; 24.08; 21.09; 19.10; 16.11; 14.12, SZARY: 
26.01; 23.02; 23.03; 20.04; 18.05; 15.06; 13.07; 10.08; 7.09; 
5.10; 2.11; 30.11; 28.12, ZIELONY: 26.01; 20.04; 13.07; 5.10; 
28.12, BRĄZOWY: 19.01; 2.02; 16.02; 2.03; 16.03; 30.03; 
13.04; 27.04; 11.05; 25.05; 8.06; 22.06; 6.07; 20.07; 3.08; 
17.08; 31.08; 14.09; 28.09; 12.10; 26.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12, 
CHOINKI: 9.02
Ulice: Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławatko-
wa, Bolechowskich, Św. Brata Alberta, Brzozowa, Bukowa, Cha-
browa, Chełmońskiego, Chłodna, Chłopickiego, Chodkiewicza, 
Cmentarna, Czarnieckiego, Dewajtis, Dąbrowskiego, Dębowa, 
Gagarina, Gawłowska, Grzybowa, Hugo-Badera, Iwaszkiewi-

cza, Jaworowa, Jesionowa, Karwowska, Kasprowicza, Kątowa, 
Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Lubiejewska, Łowicka, Ma-
linowa, Mała, Modrzewiowa, Moniuszki, Nadrzeczna, Perłowa, 
Planowa, Płocka, Podzamcze, Połaniecka, Porzeczkowa, Pro-
mienna, Prosta, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, Radosna, 
Rolnicza, Rozlazłowska, Równoległa, Rumiankowa, Rybna, 
Rycerska, Sierpniowa, Słowackiego, Spacerowa, Spokojna, 
Srebrna, Tęczowa, Traugutta, Warszawska, Wesoła, Wodna, 
Wróblewskiego, Zamkowa, Zagłoby, Zapolskiej, Zieleńcza, 
Zielona, Ziemowita, Żeglarska
• Strefa IV: 
ŻÓŁTY oraz NIEBIESKI: 13.01; 10.02; 10.03; 7.04; 5.05; 
2.06; 30.06; 28.07; 25.08; 22.09; 20.10; 17.11; 15.12 , SZARY: 
27.01; 24.02; 24.03; 21.04; 19.05; 18.06; 14.07; 11.08; 8.09; 
6.10; 3.11; 1.12; 29.12, ZIELONY: 27.01; 21.04; 14.07; 6.10; 
29.12, BRĄZOWY: 20.01, 3.02; 17.02; 3.03; 17.03; 31.03; 
14.04; 28.04; 12.05; 26.05; 9.06; 23.06; 7.07; 21.07; 4.08; 
18.08; 1.09; 15.09; 29.09; 13.10; 27.10; 10.11; 24.11; 8.12; 
22.12, CHOINKI: 10.02
Ulice: 15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, 
Bema, Bojowników, Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, 
Boryszewska, Cisowa, Daleka, Dolna, Drobna, Fabryczna, 
Głucha, Górna, Gwardyjska, Inżynierska, Kawalerzystów, 
Klonowa, Kopernika, Kościńskiego, Kozubowskiego, Ku-
trzeby, Lipowa, Litewska, Lotników, Łuszczewskich, Maczka, 
Mazowiecka, Miła, Mireckiego, Nadbrzeżna, Okrzei, Olchowa, 
Otwarta, Pionierów, Południowa, Północna, Przyszła, Reja, 
Robotnicza, Roweckiego, Skotnickiego, Sobieskiego, Sosno-
wa, Spartańska, Spółdzielcza, Stadionowa, Sucharskiego, 
Szajnowicza, Szkolna, Środkowa, Tartaczna, Tomickiego, 
Torowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołody-
jowskiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Zamiejska, Zamknięta, 
Zamoyskiego, Zawiszy Czarnego

Rejon A
17.01; 31.01; 14.02; 28.02; 14.03; 28.03; 11.04; 25.04; 
9.05; 23.05; 6.06; 20.06; 4.07; 18.07; 1.08; 13.08; 29.08; 
12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 7.11; 21.11; 5.12; 19.12 ulice: 
Bohaterów Chodakowa, Brochowska, Chodakowska, 
Chopina, Hubala, Jasna, Jedwabnicza, Kilińskiego, Kole-
jowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Krzywouste-
go, Księżycowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, 
Matejki, Niepodległości, Orzeszkowej, Pocztowa, Podcho-
rążych, Powstańców Warszawy, Rejtana, Smolna, Szysz-
kowa, Waryńskiego, Warzywna, Wiejska, Wodociągowa, 
Wspólna, Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, Zwierzyniecka, 
Żniwna
Rejon B
24.01; 7.02; 21.02; 7.03; 21.03; 4.04; 16.04; 2.05; 16.05; 
30.05; 13.06; 27.06; 11.07; 25.07; 8.08; 22.08; 5.09; 19.09; 
3.10; 17.10; 31.10; 14.11; 28.11; 12.12; 24.12 ulice: 11 
Listopada, Asnyka, Brzechwy, Chrobrego, Cieplna, Długa, 
Działkowa, Energetyczna, Głogowa, Graniczna, Jagielloń-
ska, Jana Kazimierza, Jaracza, Kampinoska, Kochanow-
skiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Kubusia Puchatka, 
Kwiatowa, Kwiatów Polnych, Langiewicza, Lechicka, Lema, 
Łąkowa, Łokietka, Migdałowa, Młynarska, Muszkieterów, 
Nałkowskiej, Nowa, Okrężna, Ostrzeszewska, Partyzantów, 
Piaszczysta, Podgórna, Poniatowskiego, Polna, Popiela, 
Popiełuszki, Profi lowa, Przylasek, Sadowa, Słowiańska, 
Sobolewskiego, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Stwosza, 
Świerkowa, Sochaczewskiego, Targowa, Termiczna, Troja-
nowska, Tuwima, Twardowskiego, Wczasowa, Wypalenisko, 
Zaciszna, Zalewowa, Zielona Dolina, Zwycięstwa, Żwirowa

Rejon C
21.01; 4.02; 18.02; 4.03; 18.03; 1.04; 15.04; 29.04; 13.05; 
27.05; 10.06; 24.06; 8.07; 22.07; 5.08; 19.08; 2.09; 16.09; 
30.09; 14.10; 28.10; 12.11; 25.11; 9.12; 23.12 ulice: Bajeczna, 
Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bielawskiego (dawna 18 
Stycznia), Bławatkowa, Bolechowskich, Brukowa, Brzozowa, 
Bukowa, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, Dewajtis, 
Dębowa, Gagarina, Gawłowska, Grzybowa, Harcerska, 
Hugo-Badera, Jaworowa, Jesionowa, Karwowska, Konwa-
liowa, Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Mała, Modrzewiowa, 
Mostowa, Nadrzeczna, Perłowa, Piękna, Połaniecka, Po-
rzeczkowa, Próżna, Prusa, Pułaskiego, Radiowa, Radosna,  
Równoległa, Rumiankowa, Rybna, Rycerska, Sikorskiego, 
Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Św. Brata Alberta, Tęczowa, 
Wiosenna, Wodna, Zagłoby, Zamkowa, Zieleńcza
Rejon D
12.01; 26.01; 9.02; 23.02; 9.03; 23.03; 6.04; 20.04;  5.05; 
18.05; 1.06; 15.06; 29.06; 13.07; 27.07; 10.08; 24.08; 
7.09; 21.09; 5.10; 19.10; 2.11; 16.11; 30.11; 14.12; 28.12 
ulice: al. 600-lecia, Batorego, Chłopickiego, Chodkiewi-
cza, Czarnieckiego, Farna, Iwaszkiewicza, Jasińskiego, 
Kasprowicza, Kazimierza Wielkiego, Kątowa, Królowej 
Jadwigi, Kusocińskiego, Lubiejewska, Łowicka, Makowa, 
Mieczykowa, Mieszka I, Narutowicza, Niemcewicza, Nowo-
wiejska, Olimpijska, Piastowska, Planowa, Płocka,  Prosta, 
Poprzeczna, Promienna, Raczkiewicza (dawna 17 Stycznia), 
Rolnicza, Rozlazłowska, Samodzielna, Staszica, Śmiałego, 
Toruńska, Warszawska, Wesoła, Wyszyńskiego, Zapolskiej, 
Zielona, Złota, Zygmunta Starego, Żeromskiego, Żeglarska, 
Żołnierska, Żytnia

Rejon E
19.01; 2.02; 16.02; 2.03; 16.03; 30.03; 13.04; 27.04; 11.05; 
25.05; 8.06; 22.06; 6.07; 20.07; 3.08; 17.08; 31.08; 14.09; 
28.09; 12.10; 26.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12 ulice: 1 Maja, 
Bojowników, Botaniczna, Dąbrowskiego, Fabryczna, Gło-
wackiego, Grabskiego, Gwardyjska, Klonowa, Kopernika, 
Kordona-Janickiego, Krakowska, Ks. Janusza, Ks. Zie-
mowita, Licealna, Lotników, Łuszczewskich, Mazowiecka, 
Michalaka,  Osiedle Kolejowe, Pileckiego, Piłsudskiego, 
Południowa,  Przyszła, Północna, Reja, Reymonta, Robot-
nicza, Różana, Sienkiewicza, Sierpniowa, Skłodowskiej-
-Curie, Słowackiego, Spartańska, Sportowa, Spółdzielcza, 
Szarych Szeregów, Środkowa, Tomickiego (dawna Pietrza-
ka), Torowa, Towarowa, Wąska, Willowa, Wiśniowa, Wojska 
Polskiego, Wołodyjowskiego, Wróblewskiego, Wschodnia, 
Wyzwolenia, Załamana, Zamiejska,  Żyrardowska
Rejon F
14.01; 28.01; 11.02; 25.02; 11.03; 25.03; 8.04; 22.04; 6.05; 
20.05; 3.06; 17.06; 1.07; 15.07; 29.07; 12.08; 26.08; 9.09; 
23.09; 7.10; 21.10; 4.11; 18.11; 2.12; 16.12; 30.12 ulice: 
15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, 
Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszewska, 
Cmentarna, Cisowa, Daleka, Dolna, Drobna, Głucha, 
Górna, Inżynierska, Jana III Sobieskiego, Kawalerzystów, 
Kościńskiego, Kozubowskiego, Kutrzeby, Lipowa, Litewska, 
Maczka, Miła, Mireckiego, Moniuszki, Nadbrzeżna, Okrzei, 
Olchowa, Otwarta, Pionierów, Podzamcze, Roweckiego, 
Skotnickiego, Sosnowa, Stadionowa, Sucharskiego, 
Szajnowicza, Szkolna, Tartaczna, Traugutta, Wierzbowa, 
Zamknięta, Zamoyskiego, Zawiszy Czarnego

Harmonogram odbioru odpadów 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE - POJEMNIKI)

ODPADY SEGREGOWANE (WORKI)

z domów jednorodzinnych w okresie styczeń - grudzień 2022 roku

Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 6.30.
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Koncert Noworoczny orkie-
stry Camerata Mazovia to 
już tradycja naszego miasta. 
Od kilkunastu lat gromadzi 
w sali widowiskowej Socha-
czewskiego Centrum Kul-
tury tłumy. W tym roku, z 
uwagi na pandemię, odbył 
się w formule online. Premie-
rę koncertu zatytułowane-
go „Blue Suede Shoes” moż-
na było obejrzeć w minioną 
niedzielę. Nagranie dostępne 
jest dla szerokiej publiczności 
na kanale YouTube SCK life.

Tym razem orkiestra 
odbiegła nieco od trady-
cji wiedeńskiej. Oprócz na-
strojowych kompozycji Jo-
hannessa Strausa - „Keiser 
Walz” i Edwarda Elgara – 
„Pomp and Circumstance”, 
których melodyjność i sze-
rokie spektrum towarzy-
szących im emocji odda-
li muzycy, pojawiły się także 
bardziej współczesne utwo-
ry - Carlosa Santany, Elvi-
sa Presleya, Edith Piaf i An-
drzeja Zauchy. To właśnie w 
nich do orkiestry dołączy-
li soliści. Wokalistka Nata-
lia Kwiatkowska fantastycz-
nie zinterpretowała zarówno 
„Non, Je Ne Regrett Rien”, 
dobrze znane „Let it snow!”, 
jak i piosenkę „Jak na lot-
ni”, potwierdzając nie tyl-
ko swój niewątpliwy talent, 
ale i ogromną wszechstron-
ność muzyczną. Drugi z so-
listów - Wojciech Kaczmarek 
idealnie odnalazł się w utwo-
rach „Love me tender” i ty-
tułowym „Blue Suede Sho-
es”, wprowadzając widzów 

swoim przepięknym baryto-
nem w taneczny, karnawa-
łowy nastrój. Nie sposób nie 
wspomnieć również o tan-
cerzach ze Szkoły Tańca Pa-
sjonat, którzy pojawili się w 
kilku utworach. Młodziutka 
para taneczna Natalia Zawi-
stowska i Jakub Gankowski, 
zachwycali elegancją, lekko-
ścią i wdziękiem scenicznym. 

Camerata Mazovia przy-
zwyczaiła już swoich słuchaczy 
do wysokiej jakości koncertów. 
I choć tym razem bezpośrednia 
interakcja z publicznością nie 
jest możliwa, to wirtuozeria mu-
zyków w połączeniu z partiami 
wokalnymi i wizualną oprawą 
koncertu, pozwala nam obej-
rzeć w zaciszu własnego domu 
piękne widowisko muzycz-

ne, do którego możemy wracać 
bez żadnych ograniczeń. War-
to zarezerwować sobie trochę 
czasu i przenieść się do krainy 
malowniczych dźwięków, pięk-
nych melodii i ponadczasowych 
utworów. Zapraszamy!

Reżyseria wideo, światła 
i montaż nagrania 

Krzysztof Włostowski, 
realizacja dźwięku 
Mateusz Śliwiński

Camerata w nowej odsłonieEpitafium dla drzew

7 stycznia w Galerii ZeDeK 

w Sochaczewskim Centrum 

Kultury przy ul. 15 Sierpnia 

83 otwarta została wystawa 

„Anioły z Bzury” autorstwa 

Moniki Boruty-Sałacińskiej. 

Ekspozycja prezentuje kil-

kanaście unikatowych anio-

łów i artystyczne instalacje, 

które powstały dzięki silnej 

integracji artystki z lokalną 

przyrodą. 

Monika Boruta-Sałaciń-
ska na co dzień maluje głów-
nie obrazy. Inspiracje czerpie 
z natury oraz własnych zain-
teresowań i doświadczeń. Do 
aniołów wraca, kiedy czuje, 
że ma taką potrzebę, gdyż jak 
twierdzi, mają one w sobie do-
brą energię. 

- Do powstania instalacji 
artystycznych i aniołów, po-
służyły mi pocięte drzewa, 
okorowane gałązki i zrębki 
drewniane, które rzeka Bzura 
wyrzuciła na brzeg z żeremi 
bobrów. Drewniane elemen-
ty znad rzeki są unikatowe. 
Trzeba je w odpowiednim 
momencie pozyskać, żeby nie 
straciły swojej wyjątkowości 
- wyjaśnia artystka - Zależa-
ło mi na zachowaniu w nie-
naruszonym stanie charakte-
rystycznych śladów po zębach 
bobrów, które są niezwykłą 
ozdobą i elementem pobudza-
jącym wyobraźnię odbiorcy. 
Niektóre obiekty wyglądają 
jak epitafi um dla drzew, któ-
rym moja wyobraźnia doda-
ła skrzydeł. 

Przy tworzeniu wystawy 
„Anioły z Bzury” natura oka-
zała się nie tylko inspiracją, 
ale też podłożem do nawią-
zania bliższej relacji artystki z 
przyrodą. 

- Patrząc na te anioły, wi-
dzę nie tylko drewno natu-
ralnie obrobione przez dzi-
kie stworzenia, ale słyszę też 
śpiew ptaków, płatki śniegu i 
szum wody. Widzę małe świe-
tliki, które w noc świętojańską 
spadają z nieba i jak gwiazdy 
oświetlają całą dziką łąkę. Czu-
ję zapach wysokich traw, bzów 
i kwitnących jabłoni” – mówi 
o swojej najnowszej wystawie 
Monika Boruta-Sałacińska.

Między innymi dla takich 
doznań warto odwiedzić w naj-
bliższym czasie Galerię ZeDeK. 
Wystawa „Anioły z Bzury” 
czynna jest dla zwiedzających od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10.00 – 18.00. Część z pre-
zentowanych prac artystki już 
niebawem będzie można nabyć 
w sklepie internetowym SCK na 
stronie: sck.sochaczew.pl

Wyśmienici muzycy, doskonali wokaliści, porywająca muzyka i piękne akcenty taneczne - tak w skrócie można podsumować tegoroczny Koncert 
Noworoczny z cyklu „Burmistrz Miasta zaprasza”. Sochaczewska orkiestra kameralna Camerata Mazovia pod dyr. Artura Komorowskiego 

po raz kolejny zapewniła słuchaczom widowisko muzyczne na najwyższym poziomie artystycznym.
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O godz. 15 mieszkańcy 
zgromadzeni przy ul. Pod-
zamcze wyruszyli w po-
chód do naszego Betlejem. 
Wspólnie z trzema mędr-
cami ze Wschodu – Kac-
prem, Melchiorem i Bal-
tazarem – zmierzali do 
żywej stajenki przy koście-
le p.w. Matki Bożej Różań-

cowej, by złożyć hołd nowo 
narodzonemu Zbawicielo-
wi. 

Królowie złożyli dary: 
złoto, mirrę i kadzidło, a 
przedstawiciele władz i ko-
ścioła dokonali symbolicz-
nego zawierzenia Bogu oj-
czyzny, miasta i kościoła. 
Zrobili to wiceminister 

Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki, ks. prałat 
Piotr Żądło a także prze-
wodniczący rady miejskiej 
Sylwester Kaczmarek. To-
warzyszyli im zastępca 
burmistrza Dariusz Do-
browolski oraz radny miej-
ski Sylwester Zdzieszyń-
ski. 

Wszyscy obecni przed 
świątynią otrzymali uro-
czyste błogosławieństwo a 
później zaproszenie na kon-
cert kolęd w wykonaniu ło-
wickiego zespołu ludowe-
go „Koderki”, który swoimi 
głosami i tradycyjnymi 
strojami zachwycił publicz-
ność. 

Orszak do Betlejem
Podobnie jak w innych polskich miastach 6 stycznia, w Święto Objawienia 
Pańskiego, ulicami Sochaczewa przeszedł Orszak Trzech Króli.

Miejska Biblioteka Publiczna regularnie wzbogaca swoje zbiory. Część nowości, jakie 
znajdziemy na półkach biblioteki w kramnicach i jej filiach w Chodakowie i Boryszewie, 

można bliżej poznać w naszym kąciku czytelniczym. Zachęcamy do lektury.

DLA DOROSŁYCH...
Ewa Formella

„Dziewczynka 
z ciasteczkami”
Ta powieść wprowadza czy-
telnika w ciepły, przepeł-
niony miłością świąteczny 
klimat. Przenosi nas do za-
sypanego śniegiem Gdań-
ska i starej kamienicy, w któ-
rej mieszkają samotni ludzie 
spragnieni uczuć i obecno-
ści drugiego człowieka. I te 
uczucia przychodzą do nich 
za sprawą kilkuletniej Zosi, 
strasznej gaduły, która lgnie 

do innych. Potrafi  przekazać 
im swoją pozytywną ener-
gię i zarazić optymizmem. 
Nie traci go, mimo że wy-
chowuje ją samotna matka z 
wieloma problemami. Kiedy 
mama jest w pracy, dziew-
czynka po lekcjach odwie-
dza sąsiadkę, którą nazywa 
babcią. Wkrótce dołącza do 
nich mrukliwy staruszek. 
Czy uda im się wspólnie 
spędzić  piękne, białe świę-
ta? Jaką rolę pełnią tytuło-
we ciasteczka? Na te pytania 
znajdziemy odpowiedzi w tej 
pełnej uroku książce okra-

szonej legendami i wojenny-
mi wspomnieniami. I uwaga 
na Zosię – kradnie serca.

…I DLA DZIECI
„Opowiastka 
o staruszku i psie” 
Barbro Lindgren
Eva Eriksson 
Drobna, otwierająca ser-
ca, zmuszająca do refl ek-
sji, wywołująca uśmiech na 
twarzy – taka właśnie jest 
„Opowiastka o staruszku 
i psie”. Autorka opowiada 
historię pewnego starusz-
ka, który, mimo że był miły 
i uprzejmy, przez wszyst-
kich postrzegany był jako 
niezdarny i zbyt niepozor-
ny. Dlatego wszyscy źle go 
traktowali. Nie miał przyja-
ciół i czuł się bardzo samot-
ny. Nocami staruszek pła-

kał w łóżku z samotności. 
Nadchodząca wiosna tknę-
ła w nim nadzieję na znale-
zienie przyjaciela. Staruszek 
porozwieszał ogłoszenia o 
treści: „SAMOTNY STA-
RUSZEK SZUKA PRZYJA-
CIELA”. Po kilku dniach do 
staruszka siedzącego przed 
domem dołączył pies o za-
kręconym ogonie. 

Od tej pory widywali się 
codziennie,   obserwowali 
fruwające kosy, jedli razem 
ciasteczka, spacerowali. Tak 
im upłynęła wiosna i na-
stawały kolejne pory roku. 
Do ich duetu dołączy mała 
dziewczynka z kokardką we 
włosach. Czy niepozorny 
staruszek ucieszy się z tego? 
Jakie emocje wywoła w nim 
mała bohaterka? Przeczy-
tajcie sami. 

Powrót do ikonopisarstwa

12 stycznia (środa), godz. 19.30
Stand’up Błażeja Krajewskiego
Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. 15 Sierpnia 83
Bydgoski komik, znany z opowiadania historii z rodzin-
nego miasta i wielu wpadek, które przyciąga do siebie 
jak magnes, wystąpi ze swoim najnowszym programem 
„Rzut za dwa”. Oprócz Błażeja Krajewskiego na scenie 
wystąpi także komik supportujący. 
Bilety do kupienia na stronie: kupbilecik.pl
17 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00
Warsztaty taneczne dla kobiet Ladies Style 
– High Heels 
Sochaczewskie Centrum Kultury, ul. Chopina 101
High Heels, czyli taniec na ulubionych szpilkach. To 
niezwykła technika tańca łącząca różne style, takie jak 
dancehall, vouging czy sexy dance. Zajęcia poprowadzi 
Paulina Ziółkowska – absolwentka zespołu tanecznego 
“Abstrakt”. 
Wstęp: 25 zł. Zapisy w sekretariacie SCK przy ul. Cho-
pina 101, tel. (46) 863-25-72
22 stycznia (sobota), godz. 18.00
Spotkania ze sztuką – „Polskie kolędy koncertowe. 
Recital Anny Jeremus-Lewandowskiej”
Klub Kontrast, Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 
15 Sierpnia 83
Anna Jeremus Lewandowska (sopran) wystąpi w re-
pertuarze opartym na kolędach i utworach bożnarodze-
niowych. Artystce akompaniował będzie na fortepianie 
znakomity pianista Jarosław Domagała. W programie 
również wspólne śpiewanie i zapoznanie się z opra-
cowaniami polskich kolęd koncertowych wybitnych 
polskich kompozytorów, takich jak: Feliks Nowowiejski, 
Jan Maklakiewicz, Zygmunt Noskowski, Witold Luto-
sławski, Mariusz Matuszewski, Tadeusz Trojanowski. 
Wstęp wolny.
Rezerwacje stolików telefonicznie w impresariacie SCK 
pod numerem: (46) 863-07-68

W Sochaczewskim Cen-
trum Kultury ruszyły za-
pisy na II edycję kursu iko-
nopisarst wa   I    s topnia : 
Mandylion – Święte Obli-
cze. Uczestnicy kursu zgłę-
bią tajniki pisania ikon i po-
znają od strony praktycznej 
poszczególne etapy powsta-
wania sakralnych obrazów. 
Zajęcia odbywać się będą w 
soboty (w godzinach 9.00 – 
13.00) w SCK przy ul. Pre-
zydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego 5. Przewidziany 
jest cykl 6 spotkań warsz-

tatowych. Podobnie jak w 
pierwszej edycji, kurs po-
prowadzi Elżbieta Maciąt-
kiewicz – pedagog, ikono-
graf. 

Zapisy trwają do 20 
stycznia. Dokładny termin 
rozpoczęcia kursu zostanie 
ustalony po zgromadzeniu 
odpowiedniej liczby uczest-
ników. Koszt udziału: 300 
zł. Ilość miejsc ograniczona. 

Bliższe informacje i za-
pisy w impresariacie Socha-
czewskiego Centrum Kul-
tury, tel. (46) 863-07-68
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Ponad 200 stronicowy al-
bum, wydany w 630 egzem-
plarzach, zawiera około 450 
zdjęć dokumentujących 50-le-
cie sochaczewskiego rugby. 
Na fotografi ach Krzysztofa Le-
wandowskiego a także kilku 
innych autorów, którzy prze-
kazali swoje archiwa „Mu-
dinowi”, znajdują się niemal 
wszyscy zawodnicy i drużyny 
grające przez 50 lat w rugby w 
naszym mieście.

- Przygotowanie albumu 
zajęło sporo czasu i energii. 
Musiałem przetrząsnąć zawar-
tość kilku twardych dysków 
i około 500 płyt. Na począt-
ku wybrałem 5000 zdjęć. Po 
pierwszym posiedzeniu z Ro-
bertem Dłutkiem zredukowa-
liśmy tę liczbę do 1700. Później 
selekcja była jeszcze większa. 
Drugim ważnym zadaniem 
było opisanie każdej fotografi i. 
Dziękuję tu szczególnie Seba-
stianowi Misiakowi, który po-
mógł z nazwiskami rugbistów 
młodego pokolenia. Dzięku-
ję wszystkim, którzy pomagali 
w przygotowaniu albumu oraz 
tym, dzięki którym został on 
wydany - mówił Krzysztof Le-
wandowski.

„Mudin”   wspominał   o 
setkach klisz, piętnastu apa-
ratach fotografi cznych, z któ-
rych korzystał przez ponad 40 
lat. Przybliżył historię swoje-
go pierwszego zdjęcia zrobio-
nego sochaczewskim rugbi-
stom w 1977 roku na stadionie 

warszawskiej Skry. Co cieka-
we, wywołał je dopiero w 2017 
roku, po 40 latach. Oczywiście 
ta fotografi a również znajduje 
się w albumie. Najbardziej nie-
zwykłym i budzącym ogrom-
ne emocje zdjęciem jest z kolei 
rozmazana fotka, wykonana 
pierwszym aparatem cyfro-
wym w rękach „Mudina” w 
maju 2004 roku. W tle są czte-
ry cienie...

Na spotkaniu z auto-
rem był m.in. burmistrz Piotr 
Osiecki, były zawodnik Or-
kana. - Ten album to ocalenie 
od zapomnienia. To wspania-
ły podarunek dla wielu poko-
leń sochaczewskich rugbistów, 
szczególnie teraz, na święta. 
Krzysztof znany jest nie tylko 
w Sochaczewie, znają go chyba 
wszyscy związani z tą dyscy-

pliną sportu w Polsce. Orkan 
Sochaczew może być dumny 
ze swojego fotografa, najwier-
niejszego kibica i kronikarza 
historii klubu. Krzysiu, gratu-
luję pięknego albumu - mówił 
Piotr Osiecki.

Przybyli   na   premierę 
otrzymali egzemplarz z dedy-

kacją autora. Jako prezent pod 
choinkę dostaną go również 
wszyscy zawodnicy Orkana. 
Album „50 lat rugby w Socha-
czewie na zdjęciach Krzyszto-
fa Mudina Lewandowskiego” 
można nabyć w cenie 60 zł w 
księgarni JOGI przy ul. Rey-
monta.

Premiera albumu
To wspaniały prezent dla całej rodziny rugby. Ukazał się zapowiadany album 
„50 lat rugby w Sochaczewie na zdjęciach Krzysztofa Mudina Lewandowskiego”. 
W czwartek 23 grudnia w kramnicach miejskich odbyła się ofi cjalna premiera 
oraz spotkanie z autorem.

To już klubowa tradycja. 
Mini-żacy, żacy, młodzicy, 
kadeci, juniorzy, seniorzy, 
oldboye, weterani w su-
mie około 80 zawodników 
w różnym wieku wzięło 
udział w Noworocznym 
Treningu Pokoleń zorgani-
zowanym przez rugbistów 
Orkana Sochaczew.

Na murawę przy Warszaw-
skiej wybiegły drużyny, 
prowadzone przez kapita-
nów Macieja Brażuka i Woj-
ciecha Krześniaka. W for-
mie zabawy zagrali 2x10 

minut. Towarzyska potycz-
ka zakończyła się remisem 
– obie ekipy zdobyły po dwa 
przyłożenia.

W wydarzeniu na sta-
dionie wziął udział wicemi-
nister Aktywów Państwo-
wych – Maciej Małecki. 

Dziękował za promocję na-
szego miasta w całym kraju, 
życzył wszystkim zawod-
nikom oraz kibicom, aby 
nowy 2022 rok był złotym 
rokiem dla sochaczewskiej 
drużyny.

Na zakończenie odbyła 
się tradycyjna „trzecia poło-
wą” przy grillu i grochówce. 
Młodzi rugbiści otrzyma-
li w prezencie szaliki, a naj-
młodsi uczestnicy treningu 
pokoleń – Julia Zarzyńska 
oraz Julian Pietrzyk – spe-
cjalne upominki.

Rugbowe powitanie Nowego Roku

Od 1 stycznia obowiąz-
ki dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sochaczewie pełni Anna 
Pawłowska. Ofi cjalne po-
wołanie na to stanowisko 
odbyło się 16 grudnia w 
urzędzie miejskim.

Anna Pawłowska doskonale 
zna specyfi kę zakładu budżeto-
wego, jakim jest MOSiR. Ponad 
10 lat (od 20 lipca 2011 r.) pełni-
ła funkcję wicedyrektora tej jed-
nostki. Jako dyrektor ośrodka, 
zastąpiła na tym stanowisku od-
chodzącego na emeryturę Mie-
czysława Głuchowskiego. 

W przedświąteczny week-
end, 17-19 grudnia, w dwóch 
halach MOSiR rozegrano   ko-
szykarskie Międzynarodowe 
Otwarte Mistrzostwa Polski 
Oldboyów. Rywalizowało w 
sumie 18 drużyn w trzech 
kategoriach. Organizato-
rem zawodów był Adam Hil-
chen z WKS Basket Socha-
czew. 

Do naszego miasta przyje-
chały ekipy z Litwy, Łotwy i 
Ukrainy. Grały kobiety oraz 
mężczyźni w dwóch katego-
riach wiekowych 40+ oraz 
50+. Gospodarze wystawili 

dwa męskie składy. W kate-
gorii 40+ sochaczewski ze-
spół zajął szóste miejsce w 
turnieju; w grupie 50+ nasi 
koszykarze byli trzeci. 

Kolejność turnieju
Kobiety: 1. Avantis (Łotwa), 2. Gdańsk (Polska), 
3. Dinamo Krauklja (Łotwa), 4. Sunflowers 
Siauliai (Litwa).

Mężczyźni 40+: 1. Brazilija (Litwa), 
2. Krzywy Róg (Ukraina), 3. Old Crabs (Łotwa), 
4. Krown Ryga (Łotwa), 5. Roś Pisz (Polska), 
6. Sochaczew (Polska), 7. Dnipro 40+ (Ukraina), 
8. Karpine (Litwa).

Mężczyźni 50+: 1. Energetikas (Litwa), 
2. Mariampol (Litwa), 3. Sochaczew (Polska), 
4. Krzywy Róg (Ukraina), 5. Krauklja (Łotwa), 
6. Inowrocław (Polska).

Trzy dni na parkiecie

Anna Pawłowska 
nowym dyrektorem MOSiR
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TENIS STOŁOWY

Rozegrany w niedzielę 9 stycz-
nia w hali przy ul. Kusocińskie-
go VI turniej z cyklu Grand Prix 
Sochaczewa w Tenisie Stołowym 
zgromadził aż 54 uczestników, 
którzy tradycyjnie rywalizowali 
w trzech kategoriach. 

W turnieju młodzieży, do 15 
lat, zagrało dwunastu tenisi-
stów. Zwyciężył Maksymilian 
Czarnecki z Wiskitek. Wśród 
czterech rywalizujących kobiet 

najlepsza była Patrycja Any-
szewska z Łyszkowic. W naj-
liczniejszej grupie open, liczą-
cej 38 zawodników, zwyciężył 
Krzysztof Wroniewski (SRS 
Łomna). Pełna klasyfi kacja tur-
nieju dostępna na stronie mosir.
sochaczew.pl

Zawody sędziował Tomasz 
Ertman. Kolejna, VII runda 
GP Sochaczewa w Tenisie Sto-
łowym, odbędzie się w niedzie-
lę 20 lutego. 

Gra przy wielu stołach
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TENIS STOŁOWY SIATKÓWKA

TENIS

LEKKOATLETYKA

Spotkanie w Toruniu roze-
grano w piątek 7 stycznia. W 
pierwszym pojedynku Irina 
Ciobanu pokonała po czte-
rech setach Wiktorię Wró-
bel 3:1. Szesnastolatka z Za-
mościa wygrała z Rumunką 
pierwszą partię, jednak Iri-
na, gdy już się rozgrzała i 
przebudziła, była górą w ko-
lejnych trzech setach. W 
drugiej grze zmierzyły się na-
stolatki.   Zwyciężczynią tego 
pojedynku była zawodnicz-
ka SKTS Zuzanna Wielgos, 
która pokonała Emilię Ma-
ruszak w trzech setach - do 
trzech, do pięciu, i ponownie 
do pięciu. W ostatnim trze-
cim starciu Daria Łuczakow-
ska wygrała po czterech se-
tach z Zuzanną Błażejewicz. 
Podobnie jak jej drużynowa 
koleżanka z Rumunii, oddała 
rywalce z Gotyka Toruń tyl-
ko pierwszą partię.

Dwa dni później, w nie-
dzielę 9 stycznia, tenisist-
ki przeniosły się do Zamo-
ścia. Mecz z beniaminkiem 
również nie był wielkim wy-
zwaniem dla drużyny z So-
chaczewa. Gospodynie wy-
grały tylko jednego seta, a 
konkretnie ugrała go Anna 
Brzyska w pojedynku z Ilo-
ną Sztwiertnią. Irina Cioba-

nu swojej rywalce, Wiktorii 
Puzio, oddała jedynie osiem 
małych punktów. Podobnie 
Zuzanna Wielgos zakończy-
ła grę z Aleksandrą Osuch 
pewnym wynikiem 3:0. 

Dwa pewne zwycięstwa 
pozwoliły Sochaczewskie-
mu Klubowi Tenisa Stoło-
wego awansować na czwarte 
miejsce w tabeli Ekstraklasy 
Kobiet. Wciąż czekamy na 
weryfi kację i możliwy ko-
lejny termin meczu z Bogo-

rią Grodzisk Mazowiecki, 
który pierwotnie miał zo-
stać rozegrany w Sochacze-
wie 10 grudnia. W rundzie 
wiosennej drużynę tenisi-
stek stołowych czeka dużo 
wyjazdów, w naszym mie-
ście zagrają tylko w trzech 
spotkaniach: z AZS Wro-
cław (termin do ustalenia), 
11 marca ze Startem Nada-
rzyn oraz w ostatniej kolej-
ne – 19 marca z akademicz-
kami z Łomży. 

Koniec 2021 roku to czas 
podsumowań i także ostatnie 
notowanie światowego ran-
kingu World Table Tennis. 
Liderka sochaczewskiej dru-
żyny, Rumunka Irina Cioba-
nu, zajęła w nim 106 miejsce. 

W zestawieniu zade-
biutowały również dwie 
młode zawodniczki SKTS: 
siedemnastoletnia Zuzan-
na Wielgos (1090 miejsce) 
oraz osiemnastolatka Ilona 
Sztwiertnia (1120 miejsce). 

Świetny początek rundy
Zawodniczki Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego wróciły do rozgrywek 
w ekstraklasie. W miniony weekend, w ramach 10. i 11. kolejki, zagrały 
na wyjazdach. Zespół prowadzony przez Bronisława Gawrylczyka odniósł 
pewne zwycięstwa w Toruniu i Zamościu.
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KS Gotyk Toruń – SKTS Sochaczew 0:3
Wiktoria Wróbel – Irina Ciobanu 1:3 (11:4, 5:11, 4:11, 9:11)

Emilia Maruszak – Zuzanna Wilgos 0:3 (3:11, 5:11, 5:11)
Zuzanna Błażejewicz – Daria Łuczakowska 1:3 (11:4, 8:11, 7:11, 7:11)

AZ Trefl Zamość - SKTS Sochaczew 0:3
Anna Brzyska - Ilona Sztwiertnia 1:3 (11:8, 6:11, 7:11, 7:11)

Wiktoria Puzio - Irina Ciobanu 0:3 (4:11, 1:11, 3:11)
Aleksandra Osuch - Zuzanna Wielgos 0:3 (8:11, 5:11, 3:11)

W sobotę 8 stycznia trzy za-
wodniczki KM „Aktywni” So-
chaczew, które w ubiegłym 
roku, osiągnęły najlepsze wyni-
ki, wzięły udział w mitingu lek-
koatletycznym rozgrywanym 
w Toruniu. 

Na dobry początek sezonu ha-
lowego dziewczyny biły swoje 
„życiówki”. Podopieczne trene-
ra Emanuela Zimnego przygo-
towują się do startu w mistrzo-
stwach Polski.

W biegu na 60 metrów naj-
wyżej   sklasyfi kowana została 
Julia Skomiał, która z wynikiem 

8.16 zajęła drugie miejsce w kat. 
U-18 (junior młodszy). Na dy-
stansie 200 metrów Julia „nabie-

gała” rekord życiowy. Jej obecny 
wynik to 27.51. W rywalizacji 
zajęła szóste miejsce w kat. U-18. 

W Toruniu startowały też 
dwie „Aktywne” młodziczki w 
kat. U-16. Natalia Hoyer prze-
biegła dystans 60 metrów w 
8.77, co jest jej rekordem życio-
wym. Karolina Kuracka naj-
krótszy sprint pokonała w 8.88 
- też życiówka. Rywalizację na 
200 metrów dziewczyny zakoń-
czyły z rekordami życiowymi. 
Natalka 28.28, a Karolina 29.78. 

Biegowy początek roku w Toruniu

Za nami kolejna seria spo-
tkań Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej. Po ponad mie-
sięcznej przerwie biorące 
udział w rozgrywkach dru-
żyny zagrały w chodakow-
skiej hali MOSiR w niedzie-
lę 9 stycznia. 

Dwa mecze VIII kolejki zakoń-
czyły się po tie-breakach. W 
pierwszym starciu ekipa „Sze-
fy”, pomimo prowadzenia po 
dwóch setach, dopiero w pią-
tej partii przypieczętowała zwy-
cięstwo z zespołem Teresina. W 
drugim spotkaniu sochaczew-
ski Volley sprawił niespodzian-
kę, wygrywając pierwszego seta 
z Piastem Feliksów. Kolejne par-
tie należały jednak do wicelidera 
tabeli. Piast ostatecznie zwycię-
żył 3:1. W ostatnim meczu tego 
dnia, podobnie jak w pierwszym 
spotkaniu, Wyszogród prowa-
dził po dwóch setach, ale fi nal-
nie potrzebował aż pięciu partii, 
aby zakończyć zwycięsko spo-
tkanie z KS Bielice 3:2. 

Szczegółowe wyniki, skła-
dy drużyn oraz terminarz do-
stępne są na stronie organiza-
tora rozgrywek Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej: mosir.so-
chaczew.pl.

Runda zasadnicza XXVII 
sezonu ALPS powoli zmierza 
do końca. Kolejny raz siatka-
rze spotkają się w niedzielę 16 
stycznia, aby rozegrać mecze 
zaległej VI kolejki (przełożone 
z 18 grudnia). IX kolejkę zapla-
nowano na 23 stycznia. W ra-
mach tej serii, o godz. 14:30, od-
będzie się również zaległy mecz 
pomiędzy zespołem „Szefy” i 
Piastem Feliksów. 

Tabela ALPS:

1. Wyszogród 18:8 15 

2. KS Piast Feliksów 16:9 14

3. Szefy 14:11 11

4. KS Bielice 15:14 11 

5. Teresin 10:20 5 

6. Volley Sochaczew 9:20 4

Siatkarze wrócili na 
parkiet w Chodakowie

W dniach 27-30 grudnia w hali 
sportowej   sochaczewskiego 
„Ogrodnika” rozegrano ko-
lejną edycję Świąteczno-No-
worocznego Turnieju Par De-
blowych im. Ryszarda Żurka, 
którego organizatorem było 
Sochaczewskie Towarzystwo 
Tenisowe.

Do rywalizacji stanęło dwana-
ście par. Rozegrano w sumie 12 
meczów. W pierwszej rundzie 
(ćwierćfi nałach) tenisiści grali je-

den set do dziewięciu wygranych 
gemów. W kolejnych rundach ro-
grywane były dwa sety i w przy-
padku remisu super tie-break.

W fi nale po wyrówna-
nym meczu Sławomir Gra-
czyk i Krzysztof Wąsowski wy-
grali 6:4, 7:6(4) ze Sławomirem 
Jamką i Sławomirem Dorywal-
skim. W meczu o trzecie miej-
sce Roman Salamon i Mateusz 
Parśniak pokonali 6:1, 6:2 Ro-
berta Górskiego i Dariusza Pe-
trykowskiego. 

Deblowo w hali „Ogrodnika”
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NASZE SPRAWY

Powiatowa Rada Rynku Pra-
cy, pod przewodnictwem 
wicestarosty Tadeusza Głu-
chowskiego, podsumowała 
miniony rok. Pozytywnie 
zaopiniowano m.in. podział 
środków Funduszu Pracy na 
rok 2022, zapoznano się z 
sytuacją na rynku pracy w 
powiecie   sochaczewskim. 
Stopa bezrobocia u nas jest 
najniższa od lat i wynosi je-
dynie 3,8 proc.

Rada przeanalizowała i pod-
sumowała   wydatkowanie 
środków przeznaczonych na 

aktywizację   bezrobotnych, 
przyznawanych   decyzjami 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, który-
mi w roku 2021 dysponował 
PUP. Członkowie rady wysłu-
chali, a następnie zaakcepto-
wali pakiet propozycji podzia-
łu środków z Funduszu Pracy 
na rok 2022, które omówiła 
dyrektor PUP Marlena Dę-
bicka. Urząd otrzyma w tym 
roku na różne formy aktywi-
zacji blisko 4 mln zł z Fundu-
szu Pracy oraz ponad 2,7 mln 
zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Na koniec listopada licz-
ba bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Sochacze-
wie wyniosła  1331 osób, w 
tym 675 kobiet. W porów-
naniu do miesiąca poprzed-
niego ich liczba zwiększyła 
się o 10 osób. W omawia-
nym okresie urząd dyspo-
nował ponad 740 ofertami 
pracy. Stopa bezrobocia wy-
niosła w powiecie socha-
czewskim 3,8 proc., podczas 
gdy w województwie mazo-
wieckim było to 4,6 proc., 
zaś w skali kraju 5,4 proc.

W sumie w minionym 
roku 238 osób zostało skie-
rowanych przez PUP na sta-
że, 14 bezrobotnych odby-
ło szkolenia, dwóm osobom 
sfi nansowano studia pody-
plomowe, 51 osobom przy-
znano jednorazowe środ-
ki na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, 2 
pracodawcom zostały przy-
znane środki na stworzenie 
stanowisk pracy dla dwóch 
pracowników.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Sebastian Stępień

Z początkiem roku wzro-
sła kwota każdego mandatu, 
jaki kierowca może dostać, w 
tym za najczęściej popełniane 
przez Polaków wykroczenie, 
czyli przekroczenie prędko-
ści. Stawki niejednego kierow-
cę mogą przyprawić o zawrót 
głowy. O ile przekroczenie 
prędkości o 10 do 20 km/h to 
kwota od 50 do 200 złotych, to 
każde kolejne 10 km/h ponad 
limit oznacza dodatkowe oko-
ło 500 złotych.

Widać to, kiedy zapozna-
my się z nowymi „widełka-
mi” mandatów: 11-15 km/h 
- 100 zł; 16-20 km/h - 200 zł; 
21-25 km/h - 300 zł; 26-30 
km/h - 400 zł; 31-40 km/h 
- 800 zł; 41-50 km/h - 1000 
zł; 51-60 km/h - 1500 zł; 61-
70 km/h - 2000 zł. Przekro-
czenie prędkości o ponad 70 
km/h to już kwota 2500 zł. 

Należy przy tym pamię-
tać, że jeżeli policja zatrzyma 
nas za przekroczenie prędko-
ści w ciągu dwóch lat od wy-
stawienia poprzedniego man-
datu, to kara będzie podwójna. 
Zmiany nastąpiły również w 
naliczaniu punktów karnych. 
Za przekroczenie prędkości 
kierowca dostanie nie 10, a 15 
punktów karnych. Zerowa-
ne będą one nie, jak było to do 
tej pory, po roku, a dopiero po 
okresie dwóch lat od daty opła-
cenia mandatu. 

Przy tych obostrzeniach 
zniesiona zostaje zniżka w 
wysokości 10 proc. przy opła-
ceniu mandatu na miejscu 
wykroczenia.

Policjant może wypisać 
mandat w wysokości mak-
symalnie 5 tys. zł. Przy na-
łożeniu się kilku wykroczeń 
kwota ta może wynieść nie 

więcej niż 6 tys. zł. Jednak na 
wniosek policji sąd będzie 
mógł zastosować mandat do 
30 tys. zł.

Niedługo po wejściu w ży-
cie nowych przepisów, socha-
czewscy policjanci wystawi-
li pierwszy wysoki mandat z 
nowego taryfi katora. 2 stycz-
nia patrol zauważył mężczy-

znę, który jadąc mercedesem 
rozpoczął manewr wyprze-
dzania tuż przed przejściem 
dla pieszych, więc zatrzymali 
go do kontroli drogowej. Oka-
zało się, że ma w organizmie 
blisko 2 promile alkoholu. 
Otrzymał mandat w wysoko-
ści 1500 zł, stracił prawo jazdy 
i grozi mu 5 lat więzienia.

Budowa nowej hali sportowej 
na terenie Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego trwa w najlepsze. Mimo 
niesprzyjającej zimowej aury, 
wraz z ostatnim dniem roku 
wykonawca „zamknął” dach. 
Tym samym harmonogram 
robót zaplanowany na 2021 r.
został wykonany w 100 pro-
centach.

- Jestem zadowolony z postępów 
prowadzonych prac. Obiekt 
zmienia się praktycznie w każ-
dym tygodniu. Oby tak da-
lej – mówi Tadeusz Głuchow-
ski, wicestarosta sochaczewski. 
Jak dodaje, ta duża i ważna po-
wiatowa inwestycja była bar-
dzo oczekiwana przez szkolną 
społeczność „Osiemdziesiątki” 
już od dłuższego czasu, a jej re-
alizacja stała się możliwa dzię-
ki rządowemu wsparciu. Koszt 
zadania to ok. 9 mln złotych, 
przy czym 5-milionowy wkład 
stanowią środki z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, w którego pozyskaniu 
wspierał samorząd powiatowy 
minister Maciej Małecki.

Zadanie wykonuje fi rma 
„Hegor”. – Poza budową samej 
hali i łącznika umowa obligo-
wała nas także do przeprowa-
dzenia remontu istniejących 
pomieszczeń, które łączą się z 
klasopracowniami na pierw-
szym piętrze. Te prace trwają 
i zostaną ukończone w ciągu 
miesiąca. Obecnie zajmuje-
my się wykonywaniem ścian 
działowych pod trybuną i na 
obu piętrach łącznika. Mon-

tujemy pozostałą część okien 
i drzwi zewnętrznych. Rozpo-
czął się ważny etap polegający 
na wykonaniu izolacji oraz be-
tonowej posadzki – informuje 
Michał Felczak, kierownik bu-
dowy.

Budowa hali wraz z łącz-
nikiem i pomieszczeniami to-
warzyszącymi przy ZS CKP 
rozpoczęła się w czerwcu ub.r. 
Hala sportowa składać się bę-
dzie z centralnego boiska spor-
towego o wymiarach 20 m x 
40 m przystosowanego do roz-
grywania spotkań w dyscy-
plinach takich jak: piłka ręcz-
na, koszykówka, siatkówka, 
tenis ziemny, badminton. Po-
zostałe wyposażenie hali to 
m.in. drabinki gimnastyczne, 
piłkochwyty, siatki ochron-
ne na okna i trybuny, kota-
ry grodzące, siedziska na try-
buny oraz tablica wyników 
sportowych. Na piętrze wy-
budowane zostaną pomiesz-
czenia magazynowe i porząd-
kowe, toalety, trybuny dla 136 
osób, szatnie. Będzie też sala 
ćwiczeń, siłownia, sala fi tness 
oraz sala konferencyjna. Na 
parterze powstanie wiatrołap, 
hol, pomieszczenia porządko-
we, kotłownia, szatnia i maga-
zyn sprzętu sportowego. Po-
wierzchnia użytkowa parteru 
to 1300 m2, piętra w starym 
budynku nad warsztatami 306 
m2. Teren szkoły zostanie po-
większony o dodatkowe miej-
sca parkingowe przy hali spor-
towej.

Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie

Tuż przed świętami w szpita-
lu powiatowym ruszyły szcze-
pienia przeciw COVID-19 
dzieci w wieku 5-11 lat. 

Wykonywane są w każdą 
środę, czyli w dzień zarezer-
wowany dla najmłodszych 
pacjentów. Punkt szczepień 

zaprasza od 9.00 do 12.00, 
a zapisy na konkretny ter-
min prowadzone są pod nu-
merem telefonu 864-95-52. 
Należy przyjąć dwie dawki 
preparatu w odstępie co naj-
mniej 21 dni.  O kwalifi kacji 
do szczepienia zawsze decy-
duje lekarz. 

Hala już zadaszona

Szpital szczepi dzieci

Wyższe kary dla kierowców
Jesienią ubiegłego roku sejm uchwalił znaczące zmiany w wysokości mandatów. Weszły one 
w życie 1 stycznia. Stawki za najczęstsze wykroczenia zdecydowanie wzrosły. Szczególnie 
odczują to ci, którzy mają problem z dostosowaniem prędkości do obowiązujących 
ograniczeń. Za przekroczenie prędkości o 50 km/h zapłacimy 1,5 tysiąca złotych.

Przykładowe wykroczenia, za które mandaty karne 
od tego roku są znacznie wyższe:
 za rozmowę przez telefon podczas jazdy - 500 zł,
 za krycie sprawców przekroczenia prędkości mandat może wynieść do 8 tys. złotych dla 
właściciela pojazdu,
 za spowodowanie kolizji zostanie wystawiony mandat do - 1 500 zł,
 za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu do - 2 500 zł,
 za wyprzedzanie na zakazie - 1 000 złotych,
 za kierowanie pojazdem mechanicznym bez odpowiednich uprawnień - 1 500 zł,
 za wjazd na tory kolejowe podczas opuszczania zapory - 2 000 zł,
 za wymijanie lub wyprzedzanie na przejściu dla pieszych pojazdu, który zatrzymał się, aby 
przepuścić pieszego - 1 500 złotych,
 jazda po chodniku lub wzdłuż przejścia dla pieszych - 1 500 zł. 

Bezrobocie najniższe od lat


