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Mamy budżet
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W tym roku dochody mia-
sta sięgną 183,6 mln zł, wy-
datki 189,5 mln zł, na in-
westycje   odłożono   22,3 
mln zł. Na liście proro-
zwojowych zadań trzy naj-
większe projekty to prze-
budowa dróg miejskich za 
12,1 mln (projekt dwuletni 
obejmie aż 33 drogi lokal-
ne), budowa Strefy Aktyw-
ności nad Bzurą za 5,9 mln 
zł (skatepark, tory rowero-
we, strefa malucha i wypo-
czynkowa),   dokończenie 
remontu sal gimnastycz-
nych w szkołach podsta-
wowych nr 1 i 7 oraz elewa-
cji UM (2,35 mln). Warto 
podkreślić, że wspomnia-
ne zadania wiążą się z wy-
datkiem ponad 20 mln zł, a 
na każde z nich ratusz po-
zyskał dotację z Polskie-
go Ładu w łącznej wysoko-
ści 18 mln zł. To oznacza, 
że wkład własny miasta bę-
dzie stanowił zaledwie 11 
procent wartości tych pro-
jektów.

Dwa finansowe światy
Jak zawsze, gdy dyskuto-
wano o budżecie, inwesty-
cjach i obsłudze zobowią-
zań, wróciły powtarzane 
od lat argumenty doty-
czące sytuacji finansowej 
Sochaczewa. Referująca 
stanowisko opozycji, czy-
li Koalicji dla Sochacze-
wa i Bezpartyjnych Samo-

rządowców, radna Jolanta 
Kulpa-Szczepaniak tym 
razem dodała też uwagę, 
że w budżecie i Wielolet-
niej Prognozie Finansowej 
brak projektów opartych o 
odnawialne źródła energii.

Opinię o budżecie i 
WPF pierwszy skomen-
tował burmistrz. Jak po-
wiedział, w tej kadencji 
ścierają się dwa poglądy 
– pierwszy, prezentowany 
przez opozycyjnych rad-
nych, że dopóki nie będzie-
my mieć własnych środ-
ków w stu procentach, nie 
można realizować żadnej 
inwestycji.

- Nasz pogląd, któ-
ry na szczęście ma popar-
cie większości rady, mówi 

zupełnie co innego. Jeśli 
jest możliwość pozyska-
nia środków na inwestycje, 
które rozwiązują poważ-
ny problem społeczny, za-
spokajają potrzebę w danej 
części miasta, to aplikuje-
my o środki zewnętrzne, 
przygotowujemy wkłady 
własne, a gdy nam brakuje, 
zaciągamy zobowiązanie – 
mówił Piotr Osiecki.

„Nie” dla 27 mln  
darowizny 
Powtarzał, że zobowiąza-
nia naszego samorządu 
są na więcej niż bezpiecz-
nym poziomie a ich obsłu-
ga (spłata plus odsetki) to 
zaledwie 4-5 proc. roczne-
go budżetu. By lepiej poka-

zać skalę długu, który ma 
rzekomo nadmiernie ob-
ciążać samorząd, posłużył 
się przykładem rodziny z 5 
tys. zł miesięcznego docho-
du, która, tak jak miasto, 
sięga po kredyt stanowią-
cy ok. 25 proc. jej rocznych 
dochodów. Taka rodzi-
na spłacałaby swoje zobo-
wiązania przez dziesięć lat 
w miesięcznych ratach po 
250 zł. Dodał, że mieszkań-
cy Sochaczewa kupując na 
kredyt domy, meble, samo-
chody czy sprzęt RTV każ-
dego dnia potwierdzają, że 
pogląd opozycji jest błędny. 

- Gdybyście mieli więk-
szość, w Sochaczewie nie 
byłaby realizowana żadna 
inwestycja. Mało tego, po-

szliście jeszcze dalej, nie 
poparliście nawet daro-
wizny, którą dostaliśmy w 
wysokości prawie 27 mln 
zł argumentując, że jest 
problem z czterema pro-
centami wydatków – mó-
wił burmistrz.

Prawie 100 mln  
pozyskanych dotacji
Odniósł się też do niepraw-
dziwych sugestii, jakie pa-
dały w wywiadach rad-
nych opozycji udzielanych 
jednemu z sochaczewskich 
portali, że ratusz nie radzi 
sobie ze zdobywaniem do-
tacji zewnętrznych a wkła-
dy własne pochodzą tylko 
z obligacji.

Sochaczew ma uchwalony budżet na 2023 rok, a decyzja w tej sprawie zapadła na sesji 16 grudnia. Budżet 
oraz ściśle związaną z nim Wieloletnią Prognozę Finansową poparli radni z klubów PiS i Sochaczewskiego Forum 
Samorządowego. Zgodnie z przewidywaniami dokumentów nie wsparli w głosowaniach radni PO, Koalicji dla 
Sochaczewa i Bezpartyjni Samorządowcy.
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Dokończenie ze str. 1WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999
Policja  
997, 47 705-52-22

Straż pożarna  
998, 46 862-23-70

Pogotowie energetyczne 
991

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

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

Całodobowy telefon 
alarmowy Urzędu Miasta
46 862-36-82
Urząd Skarbowy  
46 862-26-04

ZUS 46 862-64-33

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

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

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

SUW Chodaków 46 863 26 35, 
662 294 742

Oczyszczalnia ścieków  
662 294 743

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

ZKM 46 862-99-27

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

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

Sąd Rejonowy  
46 862-32-64

PKP 19-757

Koleje Mazowieckie 
22 364-44-44

MPT Taxi 191-91

Taxi 46 862-28-42

Taxi Nowa całodobowa 
888-766-600 
PEC  
46 862-92-00, 604-206-108,
Muzeum Ziemi  
Sochaczewskiej  
i Pola Bitwy nad Bzurą 
46 862-33-09, 

MOSiR 46 862-77-59

SCK 46 863-07-68

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

Miejska  
Audycja  
Samorządowa

W każdy 
wtorek  

i czwartek 
o 11:30

na antenie 

- Od kiedy objąłem 
funkcję burmistrza, zadłu-
żenie wzrosło o niespeł-
na 16 mln. Przez ten czas 
miasto zrealizowało wy-
datki majątkowe na kwo-
tę 219,5 mln zł. Dodatko-
wo jeszcze pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne w wy-
sokości 94,7 mln zł. Prawie 
220 mln wartości inwesty-
cji, prawie 100 mln środki 
pozyskane, wzrost zadłu-
żenia o 16 mln. To mój cały 
komentarz – podsumował.

I przypomniał, że gdy 
obejmował urząd burmi-
strza relacja łącznego dłu-
gu miasta do rocznych do-
chodów przekraczała 40 
proc., a dziś to ok. 25 proc.

- Jeśli chodzi o odsetki, 
którymi straszycie, to tyl-
ko jedna inwestycja „Zago-
spodarowanie terenów nad 
Bzurą” o wartości 40 mln, 
przy 20 mln środków po-
zyskanych, rekompensu-
je te wszystkie odsetki, bo 
wartość tej inwestycji to w 
tej chwili 80 mln zł. Czyli 
to odważne działanie, któ-
re zaproponowaliśmy Pań-
stwu radnym i na szczę-
ście większość się zgodziła, 
przyniosło nam oszczęd-
ność kilkudziesięciu mi-
lionów – podkreślił bur-
mistrz.  

Zielone światło  
dla remontów dróg
W czasie debaty skarbnik 
miasta Jolanta Brzóska tłu-
maczyła, że niemal dzie-
sięć lat temu miasto zamie-
niło ówczesne kredyty na 
obligacje, bo te były znacz-
nie niżej oprocentowa-
ne. Przytoczyła też pozy-
tywne opinie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o bu-
dżecie i WPF. Głos zabra-
ła również szefowa komisji 
budżetu i finansów Selena 
Majcher, która poprosiła, 
aby spojrzeć na relację dłu-
gu do dochodów budżetu 
miasta, na skalę rzekome-
go problemu.

- Jeśli mówimy, że do-
chody w przyszłym roku 
będą na poziomie ponad 
183 mln zł, a spłata naszych 
zobowiązań to będzie 5,4 

mln, to nawet uwzględnia-
jąc obsługę 2,5 mln, obra-
zowo można stwierdzić, że 
do 10 stycznia 2023 roku do 
kasy UM wpłynie kwota po-
zwalająca na spłatę tej raty. 
A gdybyśmy poczekali do 15 
stycznia, to obejmiemy ratę i 
całą obsługę zadłużenia. To 
naprawdę nie są kwoty, które 
mogą spowodować, że mia-
sto zbankrutuje – mówiła.

Odniosła się też do słów 
burmistrza i przewodni-
czącego rady podkreślają-

cych, że tylko głosowanie 
„za” jest wyrazem wspar-
cia dla rozwoju miasta, a 
każdy głos wstrzymujący i 
przeciwny to jasny wyraz 
dystansowania się od pla-
nów inwestycyjnych. Przy-
pomniała, że głosując za 
budżetem rada zapala zie-
lone światło dla wielkiego 
projektu przebudowy po-
nad trzydziestu ulic osie-
dlowych i życzyła wielu so-
chaczewskim rodzinom, 
by ich zobowiązania stano-

wiły, tak jak w przypadku 
miasta, tylko 25 proc. rocz-
nych dochodów.

Tak głosowali radni
Ostatecznie   za   przy ję-
ciem uchwały budżetowej 
i WPF głosowali radni PiS 
oraz Sochaczewskiego Fo-
rum Samorządowego: Mar-

cin Cichocki, Sławomir Do-

rywalski, Krystyna Dybiec, 

Kamila Gołaszewska-Ko-

tlarz, Sylwester Kaczmarek, 

Arkadiusz Karaś, Selena 

Majcher, Piotr Pętlak, Rena-

ta Sokołowska, Edward Sta-

siak, Magdalena Zborow-

ska, Sylwester Zdzieszyński.
Budżetu oraz WPF 

(głosowanie „przeciw”) nie 
poparli radni PO, Koalicji 
dla Sochaczewa i Bezpar-
tyjni Samorządowcy: Ja-

nusz Bąbała, Robert Błasz-

czyk, Zofia Denisiewicz, 

Marek Gołkowski, Adam 

Kloch, Alicja Korkosz, Jo-

lanta Kulpa-Szczepaniak i 

Jacek Krzemiński.

Mamy budżet 2023

Na tegoroczne inwestycje samorząd przeznaczył 22,3 mln złotych,  
przy czym ponad 18 mln (81 proc.) to środki pozyskane z zewnątrz.

 12.100.000 zł - „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych 
- etap I (1.200.000 zł - środki własne, 10.900.000 zł dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) 

 5.900.000 zł - Strefa Aktywności – zagospodarowanie terenów nad Bzurą, etap III (900.000 zł - środki własne, 5.000.000 zł 
dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) 

 2.350.300 zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, sali 
gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz docieplenie budynku Urzędu Miasta (200.000 zł - środki własne, 

2.150.300 zł dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”)
 448.113 zł - budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę – opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc dla powiatu)

 300.000 zł - rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 
 300.000 zł - modernizacja pasa drogowego dróg miejskich
 230.000 zł - doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej 

 110.000 zł - dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy al. 600-lecia na odcinku od ul. Staszica do torów kolejki wąskotorowej
 100.000 zł - doświetlenie przejść dla pieszych
 100.000 zł - wykup gruntów pod drogi gminne

 98.400 zł - dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozlazłowskiej 
 70.000 zł - projektowanie i budowa placów zabaw 

 70.000 zł - dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina 
 62.976 zł - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – odcinek I (projekt techniczny ul. 15 Sierpnia)

 42.300 zł - na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych
 30.000 zł - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 – odcinek II (projekt techniczny ul. 15 Sierpnia)

Na przebudowę ulicy Dewajtis ratusz zabezpieczył w ubiegłorocznym budżecie ponad 2,1 mln zł. Zadanie w 60 proc. 

sfinansował z dotacji pochodzącej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, która wyniosła 1,33 mln zł
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Ratusz ogłosił właśnie prze-
targ na asfaltowanie 33 dróg 
w ramach zadania „Mała 
Ojczyzna Chopina – prze-
budowa dróg miejskich sta-
nowiących element tras 
turystycznych i ścieżek ro-
werowych – etap I”. Na jego 
realizację samorząd otrzy-
mał z Polskiego Ładu aż 
21,85 mln zł bezzwrotnego 
wsparcia.  

Koniec z trylinką
- Zbudujemy majątek wart 
ponad 23 mln, wykładając 
z własnego budżetu tylko 
1,35 mln zł. Z ulic Party-
zantów, Grabskiego i Żyt-
niej zniknie trylinka. Po-
dobna zmiana czeka ulicę 
Wojska Polskiego na jej 
ponad sześćsetmetrowym 
odcinku między Ziemowi-
ta a 15 Sierpnia. Cała uli-
ca będzie teraz utwardzo-
na asfaltem. Dokończymy 
także   przebudowę   uli-
cy Granicznej na długości 
prawie 690 metrów, dzięki 
czemu asfalt sięgnie aż do 
granic miasta na wysoko-
ści ulicy Podgórnej – wyli-
cza Piotr Osiecki.

Prace   potrwają   dwa 
lata. W 2023 roku na prze-
budowę ulic w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej 
(WPF) zapisano 12,1 mln 
zł, a w następnym roku 
11,1 mln. 

Oświetlenie,  
deszczówka…
- Poprawimy bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego  
i komfort życia mieszkań-
ców, podwyższymy para-
metry techniczne istnieją-
cych ulic. W części z nich 
powstaną kanały techno-
logiczne o łącznej długości 
4,5 km, przy trzech planu-
jemy budowę oświetlenia, 
a przy pięciu także ułoże-
nie bądź generalną prze-
budowę kanalizacji desz-
czowej o długości 2 km. 
Wstępnie można przyjąć, 

że wykonawcę czeka prze-
budowa ponad 200 wjaz-
dów na posesje – zapowia-
da burmistrz.

Dla osiemnastu ulic ra-
tusz ma gotową dokumen-
tację techniczną, wszelkie 
pozwolenia i uzgodnie-
nia. Dla piętnastu pozo-
stałych przetarg ogłoszo-
no w formule zaprojektuj 
i wybuduj. Na opracowa-
nie projektów firma bę-
dzie miała czas do końca 
grudnia 2023 roku. W do-
kumentacji zastrzeżono, 
że jeśli z analiz wyniknie 
konieczność doświetlenia 
przejść dla pieszych, nale-
ży takie sieci zaprojekto-
wać i wykonać. 

Jak powstała lista?
O umieszczeniu konkret-
nej ulicy na liście decy-
dowało kilka czynników. 
Analizowano, jakie zna-
czenie dla układu komu-
nikacyjnego miasta ma 
każda ulica, jak jej re-
mont poprawi bezpieczeń-
stwo, czy usprawni ruch 
i nie wiąże się z kosztow-
ną przebudową podziem-
nych sieci, ile lat miesz-
kańcy czekają na docelową 
nawierzchnię, czy ratusz 
jest właścicielem całego 
pasa drogowego, a nawet, 
czy planując inwestycję nie 
narazi się na długoletnie 
uzgodnienia np. z PKP.

- Przy takiej skali robót 
na pewno pojawią się pro-
blemy z dojazdem do pose-
sji, parkowaniem, zmieni 
się na pewien czas organi-
zacja ruchu. Z góry prze-
praszam kierowców za 
utrudnienia, których nie-
stety nie da się uniknąć. 
Ze swej strony zrobimy 
wszystko, by niedogod-
ności trwały jak najkrócej  
i były jak najmniejsze – de-
klaruje burmistrz.

Bez udziału opozycji
Na realizację przedsię-
wzięcia miasto pozyskało 
dofinansowanie z Rządo-

wego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. 

- Od początku w sta-
raniach o dotację wspierał 
nas minister Maciej Ma-
łecki, któremu chcę ser-
decznie za to podzięko-
wać. Projekt ten wspierała 
także grupa radnych z klu-
bów PiS i Sochaczewskiego 
Forum Samorządowego, 
za co jestem im ogromnie 
wdzięczny. Niestety w klu-
czowych głosowaniach na 
wsparcie opozycji w radzie 
nie mogłem liczyć – pod-
kreśla Piotr Osiecki.

I przypomina, że do-
tację wpisano do Wielo-
letniej Prognozy Finan-
sowej na wrześniowej 
sesji a za jej przyjęciem 
głosowali radni Socha-
czewskiego Forum Sa-
m o r z ą d ow e g o    i    P i S : 
Marcin Cichocki, Sła-

womir Dorywalski, Kry-

styna Dybiec, Kamila 

Gołaszewsk a-Kot larz , 

Sylwester Kaczmarek, 

Arkadiusz Karaś, Selena 

Majcher, Piotr Pętlak, 

Renata Sokołowska, 

Edward Stasiak, Magda-

lena Zborowska, Sylwe-

ster Zdzieszyński. Radni 
Koalicji dla Sochaczewa 
i Bezpartyjni Samorzą-
dowcy nie poparli zmia-
ny WPF. 

Z kolei na listopa-
dowej sesji decydowano 
m.in. o skróceniu czasu 
realizacji programu dro-
gowego z trzech do dwóch 
lat oraz przeznaczeniu 
dodatkowych pieniędzy 
na budowę Strefy Aktyw-
ności nad Bzurą. Prze-
ciw zmianom WPF za-
głosowali radni opozycji 
- Janusz Bąbała, Robert 

Błaszczyk, Zofia Deni-

siewicz, Marek Gołkow-

ski, Adam Kloch, Alicja 

Korkosz, Jolanta Kul-

pa-Szczepaniak, a Jacek 

Krzemiński z PO wstrzy-
mał się od głosu. 

Ponad 30 ulic w dwa lata
W ciągu dwóch lat trzydzieści trzy drogi zyskają asfalt, część z nich kanały technologiczne, oświetlenie i kanalizację deszczową.  
I co najważniejsze, projekt o wartości 23,2 mln zł aż w 94 procentach będzie finansowany z rządowej dotacji. To kolejny program 
modernizacji ulic. Pierwszym były „Drogi zamiast błota”, w ramach którego tylko od 2015 roku przebudowano 88 ulic. 

Nowa nakładka asfaltowa ułożona zostanie 
na następujących ulicach:

 Wierzbowa - 195 m 

 Bora-Komorowskiego - 166 m 

 Zapolskiej - 168 m  

   (wraz z oświetleniem ulicznym)
 Planowa - 240 m 

 Iwaszkiewicza - 190 m  

   (wraz z oświetleniem ulicznym)
 Radosna - 451 m 

 Hugo–Badera - 268 m 

 Kasztanowa - 175 m 

 Srebrna - 271 m 

 Bajeczna - 107 m 

 Porzeczkowa - 59 m  

    (wraz z oświetleniem ulicznym)
 Brzechwy - 147 m 

 ks. Twardowskiego - 171 m 

 Leśmiana - 154 m 

 Lema - 275 m 

 Żwirowa - 406 m 

 Jana Kazimierza - 252 m 

 Jasna - 216 m 

 Polna - 478 m  

   (wraz z kanalizacją deszczową)
 Roweckiego - 177 m 

 Kasprowicza - 208 m 

 Sobolewskiego - 330 m 

 Kubusia Puchatka - 400 m

 Graniczna (od Jagiellońskiej 
   do Podgórnej) - 688 m 
 Wczasowa  

   (od Asnyka do Zalewowej) - 81 m 
 Wojska Polskiego (od Ziemowita  
   do 15 Sierpnia) - 635 m  
   (wraz z kanalizacją deszczową)
 Grabskiego, 200 m na odcinku  
   Piłsudskiego - Kwiatkowskiego  
   oraz 270 m kanalizacji deszczowej  
   na odcinku Piłsudskiego - 1 Maja
 Partyzantów  

   (od Warszawskiej do Polnej) - 400 m 
 Żytnia (od Olimpijskiej  
   do Warszawskiej) - 316 m  
   (wraz z kanalizacją deszczową)
 Reymonta (od 1 Maja  
   do Piłsudskiego) - 306 m  
   (wraz z kanalizacją deszczową)
 Łąkowa (od Trojanowskiej do Staffa)  
   - 240 m 

 Bolechowskich - 412 m 

 Kwiatowa - 146 m

Myśląc o bezpieczeństwie uczestników ruchu, ratusz pozyskał ostatnio także 374 tys. zł unijnej 

dotacji (pokryje 85 proc. kosztów zadania) m.in. na montaż wyświetlaczy prędkości. Jeszcze  

w 2023 r. urządzenia uspokoją ruch na siedmiu newralgicznych odcinkach dróg

Tym głosowaniem nad zmianami w prognozie finansowej o rok skracano czas realizacji ogromnego 

projektu przebudowy 33 ulic w Sochaczewie oraz zabezpieczano dodatkowe pieniądze na budowę 

Strefy Aktywności nad Bzurą
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Daniel Wachowski

W trakcie obrad o prawie mi-
lionowym wsparciu dla tej in-
westycji poinformował rad-
nych burmistrz Piotr Osiecki. 
Jak powiedział, dotarł do na-
szego samorządu Mikołaj wy-
słany z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

- Jestem w posiadaniu pi-
sma z Departamentu Infra-
struktury Sportowej podpisa-
nego przez zastępcę dyrektora. 
Załącznikiem do tego pisma 
jest umowa dotacyjna na do-
finansowanie inwestycji pod 
nazwą „Budowa hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej 
nr 2”. Kwota dofinansowania 
to 977.400 zł. Sądzę, że to jest 
bardzo dobra wiadomość dla 
wszystkich, i tych wątpiących 
w tę dotację, i dla tych, którzy 
w nią wierzyli. Żeby ten Miko-
łaj do nas mógł dotrzeć, trze-
ba było napisać bardzo dobry 
wniosek o finansowanie i nie 
ukrywam, że moi współpra-
cownicy zdali ten egzamin na 
szóstkę. Profesjonalizm tego 
wniosku, przygotowanego 
przez Wydział Rozwoju i Fun-
duszy Zewnętrznych na czele 
z panią naczelnik Małgorzatą 
Przybylską, zrobił swoje – po-
wiedział burmistrz.

Odniósł się w ten spo-
sób do wielokrotnie powta-
rzanego przez radnych opo-
zycji zarzutu, że miasto słabo 
radzi sobie z pozyskiwaniem 
dotacji. Uwagi tego typu for-
mułowano m.in. na listopa-
dowej sesji, a w październiko-
wym wywiadzie dla jednego 
z sochaczewskich portali rad-
ny Adam Kloch stwierdził, że 
hala sportowa przy SP nr 2 zo-
stała wybudowana bez udzia-
łu środków zewnętrznych  
i „widać z tego, że jest bardzo 
mała skuteczność w pozy-
skiwaniu środków zewnętrz-
nych. To jest naprawdę niewy-
tłumaczalne. Mając taki sztab 
ludzi i nie mieć ludzi, którzy 

potrafią dobrze wniosek na-
pisać?” – mówił radny Kloch.

Prawie milion dotacji na 
halę to pieniądze pochodzą-
ce z Programu rozwoju lo-
kalnej infrastruktury sporto-
wej „Sportowa Polska”, edycja 
2022.

- Życzliwego wsparcia na-
szym staraniom udzielił wice-
minister Jacek Ozdoba, któ-
remu chcę za to serdecznie 
podziękować. I powtórzę to, 
co mówiłem na dzisiejszej se-
sji, że nasz samorząd współ-
pracuje i będzie współpraco-

wał z władzami rządowymi, 
naszymi reprezentantami w 
parlamencie, z marszałkiem 
Mazowsza oraz samorzą-
dem powiatowym, bo zgoda  
i współpraca to gwarancja 
sukcesu – dodaje Piotr Osiec-
ki.

Milion dotacji  
na halę „dwójki”

Krótko z sesji rady miasta
16 grudnia radni dokonali zmian w tegorocznym bu-

dżecie. O 380 tys. zł zmniejszyli planowane wydatki 
na przebudowę ulicy Dewajtis (pozyskano bardzo 
korzystną ofertę), 75 tys. zł przeznaczono na zakup 
samochodu typu brygadówka dla Zakładu Gospo-

darki Komunalnej. O 200 tys. zwiększono dochody z 
tytułu odsetek bankowych a 800 tys. przeznaczono 
na obsługę papierów wartościowych. Do budżetu 
wprowadzono prawie 230 tys. zł zwiększonej subwen-

cji oświatowej i przeznaczono ją na wynagrodzenia 
nauczycieli. Wprowadzono też 23,5 tys. zł dotacji od 
marszałka przeznaczonej na rozwój ogrodów działko-

wych. O pozyskane przez MOSiR dodatkowe 350 tys. 
zł zwiększono budżet tego zakładu.
Rada ustaliła stawki dotacji na 2023 rok dla Zakładu 
Komunikacji Miejskiej i MOSiR. Od stycznia do każ-

dego kilometra przejechanego przez autobusy ZKM 
ratusz dopłaci 4,13 zł. Samorząd wziął na siebie także 
część kosztów funkcjonowania pływalni (350 zł dopła-

ty do godziny pracy basenu), dopłaci do korzystania z 
hal sportowych przy Chopina (120 zł) i Kusocińskiego 
(201,37 zł do 1/h), a także do obiektów sportowych 
przy Warszawskiej 80 (100 zł do 1/h).
Jednogłośnie rada wyraziła zgodę na rozpoczęcie 
prac nad nowym planem zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru miasta leżącego pomiędzy 
ulicami Warszawską, Konopnickiej, Polną i terenem 
wydzielonym pod trasę północ-południe. Radni pytali, 
czy planiści dostrzegają, że w rejonie ulicy Polnej i 
Brzechwy powstaje coraz więcej domów, a staw 
Sobolewskiego jest dla tego obszaru bardzo ważnym 
elementem naturalnej retencji. Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Przestrzennej i Architektury Tadeusz 
Krysiak wyjaśnił, że miasto zna i docenia znaczenie 
tego zbiornika, na różne sposoby zabiega o jego 
zachowanie, a uchwalenie nowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla wspomnianego obszaru 
właśnie temu ma służyć.
Na trwającej kilkanaście minut sesji zwołanej 27 
grudnia rada podjęła trzy uchwały. Dwie z nich 
zmieniały zapisy uchwał z 30 września i 16 grudnia 
br. o emisji papierów wartościowych. W obydwu dopi-
sano zdanie, że rada upoważnia burmistrza do „emisji 
obligacji określonych w niniejszej uchwale”. Trzecią 
uchwałą radni wprowadzili do budżetu 2022 roku dwie 
dotacje – 10,5 tys. zł z Funduszu Pracy na dodatki dla 
asystentów rodziny oraz 13,2 tys. zł od starostwa na 
realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. 

16 grudnia rada miasta 
ustaliła wykaz wydatków, 
które nie wygasają z koń-
cem roku budżetowego. 

Chodzi o projekty rozpoczę-
te, finansowane z budżetu 
2022 roku, ale odbierane od 
wykonawców i ostatecznie 
rozliczane w 2023 roku. Do-
tyczy to sześciu zadań, o łącz-
nej wartości 601 tys. zł, któ-
rych z różnych względów nie 
udało się wykonać do końca 
ubiegłego roku. Oto one:

287,3 tys. zł – doku-
mentacja techniczna i prze-
budowa dróg miejskich sta-
nowiących elementy tras 

turystycznych i ścieżek ro-
werowych w ramach projek-
tu Mała ojczyzna Chopina

187,5 tys. zł – rozbudowa 
ulicy Dewajtis

80,2 tys. zł – moderniza-
cja systemu monitoringu wi-
zyjnego miasta

29,8 tys. zł – projekt 
budowy oświetlenia w al. 
600-lecia

14,6 tys. zł – opracowa-
nie projektu zmiany „Stu-
dium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego miasta”

2,1 tys. zł – obsługa geo-
dezyjna, podział działki w 
obrębie Chodaków.

Dokończą w 2023 roku

Tematem numer jeden grudniowej sesji rady miasta był budżet na 2023 rok. 
Tematem numer dwa okazała się dotacja, którą ratusz pozyskał na budowę  
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Boryszewie. Obiekty oddano  
do użytku w połowie października i służą już społeczności szkolnej.

ZdanieM WiceMiniSTra reSorTu kliMaTu i środoWiSka,  
PoSła ZieMi SochacZeWSkiej, jacka oZdoby

To bardzo ważny dzień dla Sochaczewa i dla mnie osobiście, bo 
prawie milion złotych trafia w moje rodzinne strony, na ziemię 
sochaczewską. Cieszę się, że młodzież zyskała nowy, piękny 
obiekt do uprawiania sportu, a rząd mógł wesprzeć jego budowę. 
Wierzę, że będą z niego korzystali nie tylko uczniowie, ale cała 
społeczność dzielnicy. Gratuluję władzom miasta świetnie napisa-

nego wniosku. Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
„Sportowa Polska” jest przeznaczony właśnie dla takich inicjatyw.

W 2022 roku burmistrz podpisał umowy lub otrzymał promesy gwarantu-
jące miastu, że dostanie 29,87 mln zł bezzwrotnego wsparcia m.in.  
na następujące projekty:
21.850.000 zł - z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na przebudowę 33 
dróg stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych w ramach pierwszego etapu 
projektu „Mała Ojczyzna Chopina” (dotacja pokryje 94 proc. wartości inwestycji, wkład własny 
1.350.000)
5.000.000 zł - z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę Strefy 
Aktywności nad Bzurą (dotacja stanowi 85 proc. wartości inwestycji, wkład własny 900 tys.).
1.332.484 zł - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Dewajtis
977.400 zł - na budowę hali sportowej przy SP nr 2 z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej „Sportowa Polska”, edycja 2022
373.507 zł - z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na program Bezpiecz-

ny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i zakup miasteczek ruchu drogowego dla każdej ze 
szkół podstawowych (dotacja pokrywa 85 proc. projektu mającego łączną wartość 439,4 tys.)
200.000 zł - z programu marszałka „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na zamiatanie na 
mokro dróg miejskich
100.000 zł - z unijnego programu Cyfrowa Gmina na wzmocnienie odporności samorządu na 
zagrożenia cyfrowe 
24.435 zł - z programu marszałka „Mazowsze dla młodzieży”, na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta
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inicjatywa „Podziel się 
zniczem” przynosi świet-
ne efekty. lampiony, za-
miast do kontenera na 
śmieci, trafiają na regał 
przy wejściu na cmentarz 
komunalny na Wypaleni-
sku. Widać, że odwiedza-
jący nekropolię chętnie 
korzystają z pomysłu.

Zakład Gospodarki Ko-
munalnej umieścił stojak 
jeszcze przed 1 listopada 
i wtedy okazało się, że to 
doskonała inicjatywa, któ-
ra cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem.   Tak-
że w okresie świąt Boże-
go Narodzenia, kiedy wie-
le osób odwiedza swych 
zmarłych bliskich. Ci, któ-
rych stać na wymianę zni-
czy na grobach, dotych-
czasowe odstawiają na 
stelaż. Inni, mniej zamoż-
ni, mogą wybrać lampion 
i dokupić do niego wkład, 
co na pewno jest mniej 
kosztowne. Zwłaszcza, że 
znicze na regale to nie ja-

kieś „spady”, a pełnowar-
tościowe osłony.

Aspekt ekonomiczny 
dotyczy także ZGM, który 
mniej płaci za wywóz śmie-
ci i tą inicjatywą zachęca 
do oszczędności także nas. 
Kto powiedział, że na gro-
bie musi stać dziesięć lam-
pionów. Czasem jeden ład-
ny wygląda gustowniej a 
tak samo świadczy o naszej 
pamięci o bliskich.

Nie wstydźmy się więc 
korzystać z regału na zni-
cze, nawet jeśli stać nas na 
nowe. To jest dodatkowy  
aspekt tego pomysłu - eko-
logia. Im mniej lampionów 
trafia do śmieci, tym lepiej 
dla natury, a tym samym 
dla nas. Dotyczy to także 
ilości zapalanych lampek. 
Często nad cmentarzami 
unosi się ciężki dym po-
chodzący ze zniczy. Mimo 
że wkłady są obecnie pro-
dukowane z mniej szko-
dliwych substancji, to i tak 
zatruwają środowisko. 

(sos)

To największa powiatowa 
inwestycja ostatnich lat 
- warta ponad 9 mln zł. 
było symboliczne prze-
cięcie wstęgi, poświęcenie 
hali, wystąpienia gospo-
darzy obiektu i zaproszo-
nych gości. 

Hala sportowa składa się z 
centralnego boiska sporto-
wego o wymiarach 20 x 40 
metrów, przystosowanego 
do rozgrywania spotkań 
w dyscyplinach takich jak: 
piłka ręczna, koszyków-
ka, siatkówka, tenis ziem-
ny, badminton. Na piętrze 
wybudowane zostały po-
mieszczenia magazynowe, 

toalety, pomieszczenia po-
rządkowe, trybuny spor-
towe, szatnie. Jest też sala 
ćwiczeń, siłownia, sala fit-
ness oraz sala konferencyj-
na. Powierzchnia użytko-
wa parteru to 1,3 tys. m2, a 
piętra 306 m2. 

Dyrektor szkoły Julia Ja-
kubowska nie kryła wzru-
szenia i dumy, podkreślała 
przy tym, jak szczególny jest 
to dzień w historii Zespo-
łu Szkół, ale i jak ogromne 
znaczenie ma nowa hala dla 
funkcjonowania placówki. 

Wydarzenie uświetnili swą 
obecnością Sebastian Chma-
ra polski lekkoatleta, medali-
sta MP, ME, MŚ, wiceprezes 
PZLA oraz Jacek Kazimier-
ski, twórca i inspirator przed-
sięwzięć lekkoatletycznych w 
naszym kraju.  

Koszt zadania to ok. 9 mln 
złotych, przy czym pięciomi-
lionowy wkład stanowią środ-
ki Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, w którego 
pozyskaniu wspierał samo-
rząd powiatowy poseł Maciej 
Małecki. Budowę zrealizowa-
ło Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowe   „HEGOR” 
Sp. z o.o. z Sochaczewa.

opr. daw

To 18. edycja bezpłatnego i nie-
zależnego zestawiania przy-
gotowywanego przez jeden 
z głównych opiniotwórczych 
tytułów prasy codziennej w 
kraju. Ranking Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” obej-
muje wszystkie gminy, miasta  
i miasta na prawach powiatu w 
Polsce. Źródłem danych pod-
legających ocenie są informa-
cje udostępniane m.in. przez 
Główny Urząd Statystyczny i 
Ministerstwo Finansów. Kapi-
tułą konkursową od lat kieruje 
były premier, prof. Jerzy Buzek.

Kryteria oceny obejmo-
wały około 50 wskaźników 
dotyczących m.in.: zdolności 
samorządu do zwiększania 
dochodów własnych i korzy-
stania z zewnętrznych źródeł 
finansowania, efektywności 
zarządzania finansami, czy te 
dotyczące budowy potencja-
łu rozwojowego. W kwestiach 
społecznych oceniane były ob-
szary działalności samorzą-
dów, które mają wpływ na ja-
kość życia mieszkańców oraz 
budowę tzw. społeczeństwa 
obywatelskiego. Brano tu pod 
uwagą „twarde” dane o wy-
datkach samorządu (m.in. 

na usługi w zakresie eduka-
cji, kultury, sportu i rekreacji, 
transportu publicznego) jak  
i mierzalne efekty tych wydat-
ków (np. miejsca dla dzieci w 
żłobkach czy przedszkolach). 
Pozycja w rankingu była rów-
nież uzależniona od nacisku 
na kwestie związane z ochro-
ną środowiska i jakości za-
rządzania samym urzędem -  

procesem uchwałodawczym 
oraz poziomem współpracy 
między samorządami.

W kategorii gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich So-
chaczew zajął 52 miejsce w 
gronie 881 samorządów. To 
znaczący awans w zestawieniu. 

W porównaniu z innymi 
okolicznymi miastami Socha-
czew wyprzedziły m.in.: Msz-

czonów (3 miejsce), Grodzisk 
Mazowiecki (7) i Ożarów Ma-
zowiecki (11). Słabszą ocenę w 
najnowszym rankingu zdoby-
ły za to m.in.: Pruszków (54), 
Błonie (62), Łowicz (263) czy 
Żyrardów (462). Pełne zesta-
wienie jest dostępne na stronie 
internetowej:   rankingsamo-
rzadow.rp.pl. 

mf&daw

W czerwcu ub. roku, na wnio-
sek burmistrza, rada miejska 
zdecydowała,   że   wesprze 
bezpieczeństwo   mieszkań-
ców poprzez dofinansowanie 
policji i straży pożarnej. Po-
licji przekazano 40 tys. zł na 
dodatkowe patrole, a straża-
kom 25 tys. zł na zakup ekwi-
punku używanego w czasie 
akcji ratowniczych. 

Jak informuje oficer pra-
sowy Komendy Powia-
towej PSP st. kpt. Rafał 
Krupa, straż kupiła dzie-
więtnaście ubrań kosza-
rowych, siedem hełmów 
strażackich, dziesięć par 
specjalnych butów i komi-
niarki strażackie. Komen-
da podkreśla, że sprzęt 

bardzo przydał się w wy-
jątkowo trudnym, zarów-
no pod względem finanso-
wym jak i ilości zdarzeń, 
roku. 

- Niestety „pobiliśmy” 
kolejny rekord jeśli chodzi 
o liczbę obsłużonych zda-
rzeń, gdyż w 2022 roku było 
ich 1939. Jeśli do tego doło-
żymy działania sochaczew-
skich strażaków prowadzo-
ne na terenie województwa 
lubelskiego   przy   obsłu-
dze  uchodźców z Ukrainy, 
to miniony rok wygląda 
naprawdę pracowicie. Tym 
bardziej jesteśmy wdzięczni 
władzom miasta za pomoc 
finansową – podkreśla Ra-
fał Krupa. 

daw

Zakupy z dotacji miasta

Sochaczew wysoko 
w rankingu miast
Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował Ranking Samorządów 2022. 
Sochaczew w kategorii gmin miejskich uplasował się na wysokiej 52 pozycji  
w gronie blisko 900 samorządów w kraju.

Nowa hala w „Osiemdziesiątce” otwarta

ZdanieM burMiSTrZa PioTra oSieckieGo
Ranking w kompleksowy sposób ocenia jakość życia  
w  mieście, dostęp do usług publicznych, kultury, edukacji, 
ale też kondycję finansową samorządu i jak widać, wbrew 
temu co wieszczą od lat radni opozycji, sprawy miasta idą 
w dobrym kierunku. Nie toniemy, ale rozwijamy się. Nasza 
pozycja w rankingu znacząco wzrosła mimo covidu, inflacji, 
nakładaniu na samorządy nowych zadań. To dzięki praco-

witości sochaczewian możemy inwestować w drogi i szkoły, 
w aktywność seniorów, ofertę sportową i rekreacyjną. 52 
miejsce w kraju to też zasługa całej samorządowej rodziny - pracowników oświa-

ty, jednostek kultury, sportu, pomocy społecznej i zakładów komunalnych.

Dzielenie się 
zniczem ma sens
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choć od świąt minęły dwa 
tygodnie, w kramnicach 
miejskich   przywołamy 
klimat bożego narodze-
nia. 20 stycznia w patio 
na parterze będzie można 
posłuchać laureatów V Po-
wiatowego konkursu ko-
lęd i Pastorałek „jam jest 
dudka”. 

Styczeń to taki czas, w któ-
rym w wielu miejscach roz-
brzmiewają kolędy, odby-
wają się koncerty, konkursy 
i przeglądy. W tym bożo-
narodzeniowym duchu 17 
stycznia w Szkole Podsta-
wowej nr 2 odbędzie się V 
Powiatowy Konkurs Ko-
lęd i Pastorałek „Jam jest 
dudka”, który swoim zasię-
giem obejmuje przedszko-
la i szkoły podstawowe z 
terenu powiatu sochaczew-

skiego. Od pierwszej edycji 
cieszy się wielkim zainte-
resowaniem uczestników i 
tak zapewne będzie w tym 
roku. Podczas przesłuchań 
wykonawcy zaprezentują 
kolędy i pastorałki, zarów-
no te doskonale znane, jak i 
nieco zapomniane. 

Nazwiska zwycięzców 
w każdej kategorii wieko-
wej poznamy 18 stycznia, a 
wręczenie nagród i wyróż-
nień odbędzie się 20 stycz-
nia o 12.00 w kramnicach 
miejskich. Jedną z nagród 
w konkursie jest prezen-
tacja utworów przez zdo-
bywców I miejsc w każdej 
kategorii. Uroczysta kolę-
dowa gala będzie otwarta 
dla każdego, kto chce choć 
na chwilę poczuć na nowo 
klimat świąt.

(daw)

Po raz dziesiąty odbyły się 
Mikołajki dla podopiecznych 
TPd. jak zwykle do Socha-
czewa przyjechała zwarta 
grupa pomocników św. Miko-
łaja, a później także on sam. 
było mnóstwo zabawy, rado-
ści i prezenty dla wszystkich.

Punktualnie o godzinie 11 
prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci Teresa Przybylska 
oraz szef firmy KDK Events 
Michał Michałowski, orga-
nizator Mikołajek, otworzyli 
imprezę, zachęcając dzieci do 

wspólnej zabawy. Ruszyły ma-
szyny do robienia popcornu i 
waty cukrowej, rozpoczęły się 
strzały na bramkę, malowanie 
kartek świątecznych, ozdabia-
nie pierniczków i wiele kon-

kursów. Grubo ponad setka 
dzieci co chwilę ustawiała się 
w kolejkach do kolejnych kon-
kurencji i zabaw. W sali gim-
nastycznej w SP3, gdzie od-
bywała się impreza, panował 

radosny gwar a z głośników 
płynęła świąteczna muzyka.

W trakcie kilkugodzin-
nej zabawy były przekąski, na-
grody za udział w konkursach, 
aż w końcu przybył św. Miko-
łaj, który dla każdego dziec-
ka miał prezent. Mikołajki, po 
dwóch latach pandemii i za-
mknięcia w domach, sprawi-
ły dzieciom wiele radości, a 
firma KDK Events po raz ko-
lejny wykazała się ogromną 
kreatywnością w organizacji 
tej charytatywnej imprezy dla 
dzieci. (sos)

Mikołajki w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Kolędowa gala 
otwarta dla gości

na kilka dni przed świętami, 
14 grudnia, w hotelu chopin, 
odbyło się spotkanie wigilij-
ne, w którym wzięli udział 
słuchacze   uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Sochacze-
wie oraz liczni goście.

Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele lokalnych samorzą-
dów oraz współpracujących z 
UTW instytucji i organizacji. 
Spotkanie uświetnił występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Folk-
lorek” pod kierunkiem Ka-
tarzyny Proch i Kingi Przy-
bylskiej.   Zaprezentowany 
program - kolędy i tańce ludo-
we chwytały za serce, a wiru-

jący w krakowiaku tancerze w 
pięknych ludowych strojach, 
sprawili wiele radości. Wy-
stąpił także Zespół Wokalny 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku pod kierunkiem Jolanty 
Kawczyńskiej, a mniej popu-
larne pastorałki i kolędy zy-
skały uznanie słuchaczy.

Przed rozpoczęciem wie-
czerzy ks. Jakub z parafii św. 
Wawrzyńca   pobłogosławił 
opłatki i złożył życzenia. Skła-
dali je również starosta Jo-
lanta Gonta, wiceburmistrz 
Marek Fergiński oraz prezes 
Stowarzyszenia UTW Jadwi-
ga Urbaniak. 

UTW

Najpiękniejszy wieczór w roku

Jolanta Sosnowska

Centrum Usług Społecz-
nych prowadzi różnorod-
ną działalność skierowaną 
do wielu grup społecznych 
i wiekowych. Są to zespo-
ły pomocowe np. dla cho-
rych na stwardnienie roz-
siane, grupa asystentów 
rodziny, Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej, opieka 
nad  bezdomnymi, świetli-
ca terapeutyczna dla dzie-
ci „Nasza Baza”, Klub Se-
nior+. I właśnie te dwie 
ostatnie grupy nawiąza-
ły ścisłą współpracę na co 
dzień. Seniorzy zastępu-
ją młodzieży dziadków, 
a dzieciaki garną się do 
nich, przywołując pamięć 
o wnukach.

Wspólne   było   ta k-
że przedświąteczne świę-
towanie 21 grudnia. Naj-
pierw wszyscy wystąpili w 
bożonarodzeniowym pro-
gramie, w którym domi-
nowały kolędy i słowo o 
narodzeniu Jezusa. Mu-
zycznie wspierał śpiewa-
jących Arkadiusz Mam-
carz, a życzenia składała 
dyrektor CUS - Zofia Be-
rent. Później był słod-
ki poczęstunek przygoto-
wany przez panie z klubu, 
a na koniec prezenty dla 
dzieci. Radość, jak zwykle 
podczas takich chwil, była 
ogromna. Dzieci rozpako-
wywały przepastne torby 
z zabawkami, przybora-
mi szkolnymi, książkami, 

słodyczami i nie kryły za-
chwytu nad upominkami.

Atmosfera tego spo-
tkania, przytulne wnętrza 
klubu, wzajemna sympa-
tia sprawiły, że zaproszeni 
goście czuli się jak w wielo-
pokoleniowej rodzinie. To 
było naprawdę urocze po-
południe. 

Następnego dnia gości-
liśmy w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej miesz-
czącym się również w sie-
dzibie CUS. Uczestnicy 
zajęć wystąpili z progra-
mem „Cicha noc”, przygo-
towanym pod kierunkiem 
Agnieszk i    Ta rgaszew-
skiej i Arkadiusza Mam-
carza. Wśród gości, tra-
dycyjnie zapraszanych na 
wigilię, znaleźli się w tym 
roku m.in.: zastępca bur-
mistrza Marek Fergiński, 
wiceprzewodniczący rady 
miejskiej Edward Stasiak, 
naczelnik Wydziału Poli-

tyki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia UM Joanna Ka-
mińska oraz proboszcz są-
siadującej z CUS parafii w 
Trojanowie. Ks. Kazimierz 
Wojtczak odczytał frag-
ment Pisma Świętego o na-
rodzeniu Bożej Dzieciny. 
Opłatek, świąteczne życze-
nia, jak zwykle smaczny 
poczęstunek złożony z wi-
gilijnych potraw, i wspól-
ne kolędowanie dopełniły 

klimatu wigilijnego spo-
tkania. 

Te    u rocz y s toś c i    w 
DDPS to już świąteczna 
tradycja, towarzysząca pla-
cówce od czasów jej po-
wstania, czyli od 1981 r., 
kiedy jeszcze mieściła się 
przy ul. Zamkowej. Ani 
pensjonariusze, ani goście 
nie wyobrażają sobie świąt 
bez spotkania opłatkowe-
go. I niech tak zostanie.

Jak wnuczki z dziadkami
Wyjątkowy charakter miało przedświąteczne spotkanie podopiecznych świetlicy 
„Nasza Baza” i bywalców Klubu Senior+. To było rodzinne spotkanie pokoleń. 
Dzień później opłatkiem dzielono się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
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klub honorowych dawców 
krwi Ziemi Sochaczew-
skiej podsumował ostat-
ni rok swej aktywności i 
naprawdę ma powód do 
dumy. 

Jak czytamy na jego fa-
cebookowym fanpagu, w 
ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy w kolejce do am-
bulansu ustawiło się i za-
rejestrowało 1475 osób, 

krew oddało 1187, a to 
daje piękny wynik ponad 
534 litrów oddanego naj-
cenniejszego z leków. Klub 
podkreśla, że w ostatnim 
roku stał się jeszcze bar-
dziej aktywny, bardziej 
widoczny, a liczba krwio-
dawców rośnie. I dziękuje 
każdemu, kto jest gotowy 
nieść bezinteresowną po-
moc.

(daw)

Oddali ponad 500 litrów krwi

Miejska biblioteka Publicz-
na zaprosiła do współpracy i 
wystawienia swoich prac ma-
larkę ze Skierniewic. obrazy 
bożeny jolanty ozgi-Moraw-
skiej można oglądać do końca 
stycznia w galerii MbP przy 
ul. 1 Maja 21. 

Bożena Jolanta Ozga-Moraw-
ska to malarka, nauczycielka 
plastyki, muzyki i zajęć arty-
stycznych. Jest absolwentką wy-
chowania plastycznego Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie 
ze specjalizacją malarstwo. 
Ukończyła także studia pody-
plomowe w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Z jej 
inicjatywy powstała w Skiernie-
wicach Galeria dla Dzieci i Mło-
dzieży „Kreska”. Zorganizowa-
ła dziesiątki ogólnopolskich  
i międzynarodowych konkur-
sów, wystaw i plenerów.

Wystawiała swoje prace 
w kraju, a także w Niemczech  

i we Francji. Uprawia malar-
stwo olejne, pastelowe i grafi-
kę. Tematem jej prac są kwiaty, 
kobiety i pejzaże. W skiernie-
wickiej galerii Biura Wystaw 
Artystycznych   kilkakrotnie 
prezentowała swoje prace wy-
konane w technice olejnej i 
akrylu, m.in. na wystawie in-
dywidualnej w 2009 roku.

Bożenę Ozgę-Morawską 
uhonorowano Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, od-
znaką honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, dwu-
krotnie nagrodami Ministra 
Kultury i Sztuki, brązowym 
medalem „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”, prezydent 
nadał jej Złoty Krzyż Zasługi. 

Bardzo nowoczesne pra-
ce pięknie ożywiają gale-
rię biblioteki w Sochaczewie. 
Serdecznie zapraszamy do 
oglądania wystawy w godzi-
nach pracy biblioteki. 

MBP w Sochaczewie

Historia insygniów cecho-
wych jest niemal tak stara, jak 
istnienie zrzeszeń rzemieślni-
czych. Sformalizowanie   okre-
ślonej działalności skutkowało 
powoływaniem zgromadzeń, 
zwanych cechami lub brac-
twami, wiąże się z rozwojem 
miast, gdzie miały swoją sie-
dzibę i datuje w przypadku 
ziemi polskich na wiek XIV. Z 
tego okresu zachowały się naj-
starsze o nich wzmianki. Po-
wołane edyktami królewski-
mi, miały liczne przywileje, ale 
też i obowiązki, a wszystkie te 
reguły opisywano w regulami-
nach, zwanych niegdyś wilkie-
rzami.

By zaznaczyć wszem i 
wobec swoją obecność i wy-
jątkowość – członkowie ce-
chów udzielali się czynnie w 
życiu miasta – utrzymywa-
li i zaopatrywali dedykowa-
ne im baszty obronne, bramy, 
byli fundatorami kaplic lub 
ołtarzy kościelnych. Te ostat-
nie wiązały się z faktem, że 
bractwa miały też swego pa-
trona, świętego, który sprzy-
jał przedstawicielom określo-
nych zawodów. Im wyższy 
w hierarchii święty, tym bar-
dziej był oblegany – taki choć-
by św. Piotr, niebiański klucz-
nik, opiekował się rybakami, 
sukiennikami, murarzami, 
zdunami, garncarzami, ko-
walami i ślusarzami. 

Wiemy z dokumentów, że 
nasze miasto ma bogate trady-
cje rzemieślnicze, choć w lo-
kalnym nazewnictwie się one 
nie zachowały, docierając do 
nas jedynie z bardzo szczątko-
wych, innych źródeł. Np. XIX-
-wieczny historyk, Hipolit Ga-
warecki podaje, iż w kościele 
farnym w Sochaczewie, „przy 
ołtarzu Św. Marii Magdaleny 
znajdował się cech szewski”, 
czyli był on zapewne jego fun-
datorem.

Należy też zauważyć, że 
na czele cechów stali ludzie 
wykształceni, zamożni i cie-
szący się ogólnym szacun-
kiem, piastujący dodatkowo 

funkcje urzędowe radnych 
lub dawniej rajców. Przynależ-
ność do cechu była zatem po-
wodem do dumy, ich człon-
kowie chcieli się wyróżniać 
od innych pod względem bie-
głości w swym zajęciu i jako-
ści usług. Nic zatem dziwnego, 
że każdy cech, demonstrując 
się z dumą podczas różnych 
okazji i uroczystości – czy to 
kościelnych, czy to państwo-
wych, pragnął się również po-
kazać z rzucającymi w oczy i 
wspaniałymi emblematami. 
Takich walorów, związanych z 
działalnością cechową, istnie-
je ogromna mnogość – m.in. 
ozdobne „szklenice godowe”, 
zwane z niemiecka wilkoma-
mi (od słowa witać – wilkom-
men), godła, pieczęcie, łańcu-
chy czy wreszcie najbardziej 
widowiskowe – sztandary. Te 
ostatnie, ręcznie wyszywane, 
bywały często istnymi dzieła-
mi sztuki. Zamieszczano na 
nich symbole wyznawanych 
wartości  a więc nawiązujące 
do wykonywanej profesji, reli-
gijne i patriotyczne. 

Przyjrzyjmy się bliżej na-
szym, sochaczewskim sztan-
darom. Każda część konstruk-
cji posiada walory dekoracyjne 
oraz informacyjne. Najistot-
niejszą częścią sztandaru jest 
płat, czyli gruba kwadratowa 
tkanina obszywana frędzlami 
i bogato zdobiona. Przymoco-
wana jest do drzewców. Znaj-
dziemy na niej z reguły tzw. 
gwoździe, czyli płaskie meta-
lowe tarcze, gdzie wymienie-
ni są rodzice chrzestni sztan-
daru, oraz fundatorzy, często 

goście zaproszeni na uroczy-
stość poświęcenia. Drzewce 
przewiązane są też szarfą – w 
naszym wypadku są to szar-
fy biało-czerwone. Zwieńcze-
niem tego elementu jest gło-
wica – przy każdym z naszym 
sztandarów inna. Mamy więc 
odlew z koronowanym orłem 
u metalowców, zaś przy sztan-
darze szewców jest to po pro-
stu trzewik. Zarówno na pła-
cie, jak i głowicy chorągwi 
kupców znajduje się statek nad 
tarczą z kaduceuszem – la-
ską Hermesa. Opleciona jest 
dwoma wężami, a przykrywa 
ją tzw. petasos, czyli kapelusik 
ze skrzydełkami. Według mi-
tologii greckiej takie nakrycie 
głowy wraz z uskrzydlonymi 
sandałami dostał w prezen-
cie Hermes, patron kupców, 
od Zeusa. W tejże czapeczce 
przeszedł do mitologii rzym-
skiej jako Merkury, użyczając 
następnie miana parającym 
się handlem – łacińskie sło-
wo mercari, oznacza bowiem 
handlować.

Na odwrocie Matka Boska 
unosi się nad orłem – i jest to 
też kompozycja dość nietypo-
wa. Ponieważ sztandar wyko-
nano po wojnie, umieszczono 
na nim orła bez korony. Po-
stać Marii unosi się na chmu-
rze, która niemal przylega do 
pozbawionej korony głowy 
orła, jakby celowo zasłaniała 
jej brak.

W przypadku wizerun-
ku na płacie sztandarowym 
szewców mamy kolejną cie-
kawostkę – nawiązującą wy-
raźnie do wzoru z 1907 roku, 

gdzie w warsztacie sportreto-
wano przy pracy dwóch świę-
tych. To patroni szewców i po-
krewnych im rzemieślników, 
jak rymarze czy siodlarze. To 
dwaj bracia męczennicy, Kry-
spin i Kryspianin, którzy bę-
dąc ludźmi zamożnymi roz-
dali swój majątek i zajęli się 
nawracaniem pogan, pomo-
cą ubogim, a utrzymywali z 
wyrobu obuwia. Na sztanda-
rze z 1932 roku mamy tę samą 
scenerię, ale z niewiadomych 
przyczyn jeden z patronów 
„wyparował”, zostawiając bra-
ta z robotą samego.

Branża metalowa na swo-
im sztandarze umieściła świę-
tego Piotra, którego można ła-
two poznać po tym, że dzierży 
w dłoni dwa klucze – klucze 
do Królestwa Niebieskiego. 
W drugiej ręce trzyma zwój – 
symbol apostolstwa. Po dru-
giej stronie znajdziemy koro-
nowanego orła.

Stan zachowania cecho-
wych sztandarów jest wręcz 
idealny i świadczy najlepiej o 
wadze i wartości tych przed-
miotów traktowanych niegdyś 
niemal jak relikwie. Wraz z 
nimi przyjechały do muzeum 
specjalnie wykonane pod wy-
miar gabloty. W planach jest 
więc wyeksponowanie sztan-
darów na ekspozycji traktują-
cej o historii miasta i jej prze-
aranżowanie w tym celu. 
Bardzo dziękujemy Cechowi 
Rzemiosł Różnych za zaufa-
nie, jakim nas obdarzono. 

Radosław Jarosiński
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej  

i Pola Bitwy nad Bzurą

Sztandary cechowe  
– nowe zabytki w muzealnych zbiorach
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą wzbogaciło swoje zbiory. Cech 
Rzemiosł Różnych przekazał placówce trzy sztandary cechowe – Cechu Kupców, Szewców  
i Metalowców. Ten ostatni, najstarszy, datuje się na rok 1923, w latach 30. otrzymali nowy 
sztandar szewcy, natomiast z roku 1947 pochodzi chorągiew handlowców. Mamy tym 
samym pewną zagadkę – gdyż w zbiorach naszej placówki znajduje się już jeden sztandar 
szewców ufundowany w 1907 r. przez Mikołaja Troickiego.

„Dwa życia” w galerii MBP
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3 stycznia

Rozpoczął działalność, funkcjonujący przy Centrum 
Usług Społecznych, „Klub Senior+”. 

Płk Sławomir Kojło został dowódcą 3 Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej stacjonującej w Bielicach. Niespełna 
rok później, 10 listopada, odebrał szlify generalskie.

15 stycznia
Po tym jak TPD zrezygnowało z prowadzenia ognisk wy-
chowawczych na terenie Sochaczewa, inicjatywę przejęło 
Centrum Usług Społecznych i w swej siedzibie urucho-
miło świetlicę Nasza Baza - ośrodek wsparcia dziennego 
dla dzieci z dotkniętych problemami rodzin. 

17 stycznia 
Przez miasto przeszła potężna burza śnieżna. Strażacy 
interweniowali w kilkudziesięciu punktach. Najpoważ-
niejsze zniszczenia żywioł spowodował w Szkole Podsta-
wowej nr 6, gdzie zerwał część dachu hali sportowej.

30 stycznia

Odbył się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak 
co roku za zbiórkę na terenie naszego miasta i powiatu odpo-
wiadał sztab z hufca ZHP. Zebrano rekordową sumę 260 tys. zł. 

1 lutego
Odbyło się symboliczne otwarcie nowego mostu na Bzu-
rze w Chodakowie. Ze starej konstrukcji nie zostało nie-
mal nic. Wartość zrealizowanej przez samorząd powiato-
wy inwestycji wyniosła blisko 5,75 mln zł.

15 lutego
Sochaczew zajął szóste miejsce w ogólnopolskim rankingu sa-
morządów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

21 lutego
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ratusz sięgnął po 
1,33 mln zł. dotacji na kompleksową przebudowę ulicy 
Dewajtis. 

Sportowcy, działacze, przyjaciele KS Bzura i reprezen-
tanci ratusza zatwierdzili koncepcję przebudowy obiektu 
sportowego w Chodakowie przy ul. Chopina. W planach 
jest m.in. budowa dwóch nowych budynków, 400-me-
trowej bieżni lekkoatletycznej, boiska ze sztuczną na-
wierzchnią pod balonem i powiększenie trybun.

24 lutego

Wybuchła wojna w Ukrainie. Samorząd miejski zreali-
zował szereg działań mających na celu pomoc uchodź-
com przybywającym zza wschodniej granicy. Prowa-
dzone były zbiórki, w hali sportowej przy Kusocińskiego 
wyznaczono miejsca pobytu dla uciekających przed woj-
ną, uruchomiono miejski punkt zbiórki darów, a w ratu-
szu punkt informacyjny z obsługą w języku ukraińskim.

2 marca
Burmistrz wręczył nagrody sochaczewskiemu zawodni-
kowi, trenerowi i działaczowi 2021 roku. Sochaczwska 
Rada Sportu przyznała tytuł sportowca roku zawodniczce 
WOPR, Annie Mrożewskiej. Nagrody dla trenera i działa-
cza trafiły do rugbistów - Macieja Brażuka i Roberta Dłutka.

29 marca 
Podczas walnego zebrania PSS Józef Chocian pożegnał 
się z pracownikami, radą nadzorczą i działaczami, od-
chodząc na emeryturę. Spółdzielni poświęcił ponad pół 
wieku pracy, w tym przez ostatnie 32 lata pełnił funkcję 
jej prezesa.

25 kwietnia

Rozpoczęła się modernizacja sochaczewskiego dworca 
PKP. Koszt przedsięwzięcia to 9 mln zł. Prace zakończą 
się wiosną 2023 roku.

1 maja
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią miesz-
kańcy wsiedli na jednoślady i wyruszyli na wspólną 
30-kilometrową wycieczkę. Około 800 osób pojechało w 
tegorocznej edycji Majowego Rajdu Rowerowego.

14 maja
W Sochaczewie odbyła się „Noc Muzeów 2022”. W jej organi-
zację wspólnie zaangażowały się trzy placówki muzealne - Dom 
Urodzenia Fryderyka Chopina, Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej. 
Udział wzięły również stowarzyszenia i instytucje, m.in. Warsz-
tat Terapii Zajęciowej oraz Projekt Sochaczewskie Fortyfikacje.

29 maja
W parku Garbolewskiego zorganizowano miejskie obchody 
Dnia Dziecka. Produkcja lizaków, zawody komandosów, wielkie 
planszówki, profesje, których już nie ma, ogromne mydlane bań-
ki, królestwo kredy - to tylko niektóre z propozycji przygotowa-
nych z tej okazji dla najmłodszych. 

30 maja

Z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” ra-
tusz pozyskał dwie rekorodwe dotacje - 21,85 mln zł na 
przebudowę ponad trzydziestu miejskich ulic i 5 mln zł 
na utworzenie Strefy Aktywności nad Bzurą (tory z prze-
szkodami do jazdy na rolkach, wrotkach, rowerach)

1 czerwca
Strefa Płatnego Parkowania w Sochaczewie została roz-
szerzona o kolejne ulice. Wszystkie parkomaty zyska-
ły nową funkcję i od tego dnia kierowcy mogą zapłacić 
za bilety kartą płatniczą lub za pośrednictwem aplikacji 
mobilnej.

6 czerwca

Burmistrz podpisał dwie umowy w sprawie przyjęcia 
od marszałka Mazowsza 200 tys. zł dotacji na zamiata-
nie na mokro dróg miejskich oraz 23,5 tys. zł na popra-
wę infrastruktury trzech ogrodów działkowych.

8 czerwca
Radni zdecydowali, że wesprą kwotą 100 tys. zł nasze 
miasto partnerskie, ukraiński Gródek. 78 tys. wyłożył 
budżet miasta, 22 tys. zł mieszkańcy brytyjskiego Mel-
ton Mowbray. Zakupiono i przekazano m.in. leki, ubra-

Taki był rok 2022
Najważniejsze tematy mijającego roku to bez wątpienia wojna w Ukrainie i spowodowany tym kryzys energetyczny. Jednym z wiodących lokalnych wątków są też na pewno niepokoje związane 

z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i połączenia lotniska liniami kolejowymi przechodzącymi przez Chodaków i Boryszew. W naszym zestawieniu skupiamy się jednak 
głównie na szeroko pojętej działalności samorządu. To był trudny rok, ale obfitujący też w sukcesy. Nasz amfiteatr zdobył prestiżową nagrodę  

w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, oddano do użytku wiele nowych inwestycji, od połowy roku posiadacze Sochaczewskiej Karty Mieszkańca mogą bezpłatnie jeździć autobu-
sami komunikacji miejskiej. Mijający rok obfitował również w wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Cieszyliśmy się z pierwszego w historii mistrzostwa Polski zdobytego przez rugbistów 

Orkana i chyba wszyscy byliśmy zaskoczeni ilością odwiedzających tegoroczną nowość w kalendarzu imprez - Festiwal Sochaczewskiej Cebuli. 
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nia, środki higieniczne, konserwy, makarony, materiały 
opatrunkowe.

10-12 czerwca

Po dwuletniej covidowej przerwie wróciło Święto 
Mieszkańców - Dni Sochaczewa. Była uroczysta sesja 
rady miasta, koncert zespołu „Mazowsze”, gala przygo-
towana przez SCK i orkiestrę kameralną Camerata Ma-
zovia, premiery najnowszych wydawnictw, słodki po-
częstunek Mazurkiem Chopina, pokazy lotów balonem, 
przejazdy czerwonym piętrusem, a na obiektach MO-
SiR rozegrano liczne zawody sportowe.

14 czerwca
Spółka CPK pokazała wariant inwestorski Portu Solidar-
ność, czyli propozycję jego dokładnej lokalizacji. Od gra-
nic naszego miasta do Centralnego Portu Komunikacyj-
nego będzie około 8-9 km. 

26 czerwca

Drużyna seniorów Rugby Club Orkan Sochaczewa wy-
walczyła pierwsze w historii mistrzostwo Polski w rug-
by 15. W rozegranym w Sopocie finale ekstraligi Orkan 
pokonał Ogniwo 17:16.

1 lipca
Od tego dnia posiadacze Sochaczewskiej Karty Miesz-
kańca mogą jeździć autobusami ZKM za darmo, a hono-
rowi dawcy krwi przez dwie godziny dziennie bezpłat-
nie zostawiać samochody w strefie płatnego parkowania.

Wystartowało „Lato w mieście”, czyli wakacyjny cykl 
imprez dla mieszkańców w każdym wieku. Były m.in. 
koncerty w parkach i amfiteatrze, pikniki na placach 
zabaw, zajęcia na basenie i boiskach, pokazy histo-
ryczne, kino plenerowe, IV Sochaczewski Festiwal 
Folklorystyczny i IV Sochaczewski Festiwal Jazzowy 
z udziałem takich gwiazd jak Włodek Pawlik i Jose 
Torres.

3 września
Ponad pół tysiąca osób wyruszyło z placu Kościuszki w 
trasę XXI Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Anny i Ta-
deusza Krawczyków po Ziemi Sochaczewskiej. Pokonali 
łącznie ok. 36 kilometrów. 

4 września
W amfiteatrze i na bulwarach nad Bzurą odbyła się 
pierwsza edycja Festiwalu Sochaczewskiej Cebuli. Impre-
za spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Przybyło 
kilka tysięcy gości, aby spróbować cebularzy, grochówki 
z cebulą i zupy cebulowej przygotowanej przez kucharzy 
z MasterChefa.

11-25 września
Czterech wybitnych instrumentalistów - Jan Bokszcza-
nin, Tytus Wojnowicz, Jan Mroczek i Patryk Podwojski 
– wystąpiło w ramach I Festiwalu Muzyki Kameralnej i 
Organowej „Mistrzowie i Uczniowie”.

11 września
W kramnicach miejskich zorganizowano obchody 60-le-
cia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Sochaczew - 
Miasto.

24 września
Sochaczew, jako jedno z 12 miast w Polsce, wziął udział w 
szóstej edycji PKO Bieg Charytatywny. Na bieżni stadio-
nu przy ul. Warszawskiej wystartowały 34 pięcioosobo-
we drużyny. Najlepsze ekipy sztafetowe pokonały w go-
dzinę 43 okrążenia.

28 września

Podczas f inałowej gali 26. edycji ogólnopolskie-
go konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI 
w.” ogłoszono, że sochaczewski amfiteatr wraz 
z bulwarami spacerowymi nad Bzurą zdobył I 
miejsce i ty tuł Modernizacji Roku 2021 w kate-
gorii „Rewitalizacja obszarów i przestrzeni urba-
nistycznej”.

1 października
W Stacji Muzeum odbyły się uroczyste obchody okrągłe-
go jubileuszu 100-lecia kolei wąskotorowej w Sochacze-
wie.

12 października
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugu-
rowało piętnasty, jubileuszowy rok akademicki.

13 października
W przeddzień święta edukacji odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej hali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2. Jej budowa trwała półtora roku a całkowi-
ty koszt prac wyniósł blisko 5,3 mln zł. Ministerstwo 
Sportu wsparło inwestycję prawie milionem bezzwrot-
nej dotacji. 

21 października
Poznaliśmy nagrodzonych i wyróżnionych pianistów w 
jubileuszowej 30. Edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Chopinowskiego na Mazowszu, który odbywał się w so-
chaczewskiej szkole muzycznej.

14-24 listopada 
Piotr Osiecki odbył cykl czterech otwartych spotkań z 
mieszkańcami centrum, Boryszewa, Chodakowa i osie-
dli za Bzurą.

16 listopada
W SCK w Boryszewie półwiecze działalności święto-
wał sochaczewski oddział Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zorganizowała otwar-
te spotkanie, chcąc poznać stanowisko sochaczewian w sprawie 
proponowanego przebiegu kolei dużych prędkości, jakie mają 
powstać w ramach budowy lotniska w Baranowie. Uczestnicy, 
w tym burmistrz Piotr Osiecki, jednogłośnie nie zaakceptowali 
żadnego z proponowanych wariantów. 

17 listopada
W sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbyło się inaugura-
cyjne posiedzenie nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miasta.

26 listopada
W kramnicach miejskich odbył się jubileusz 25-lecia 
UKS „Unia Boryszew”. Pamiątkowe medale odebrali byli 
i obecni piłkarze biało-niebieskich, trenerzy oraz osoby 
wspierające działalność klubu.

29 listopada
Rada miejska jednogłośnie wyraziła sprzeciw wobec przebiegu 
wariantów trasy linii kolejowych w ramach budowy CPK. W 
uzasadnieniu napisano m.in. że „realizacja powyższych przed-
sięwzięć, w obecnie proponowanym kształcie, oznaczałaby po-
dział Sochaczewa na trzy części, wywołała bardzo negatywne 
skutki społeczne i ekonomiczne, a na to nie będzie zgody nasze-
go samorządu”.

3 grudnia
W Sochaczewskim Centrum Kultury odbył się finał ak-
cji #ZobaczWięcej. Wzięliśmy w niej udział jako jedno 
z 12 miast w Polsce. Zaprezentowano kalendarz oraz 
wystawę zdjęć, które powstały podcza pleneru pół roku 
wcześniej.

8 grudnia
Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinfor-
mowało, że sochaczewski wniosek o przyznanie dotacji na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych został pozytywnie roz-
patrzony i ratusz otrzyma prawie 375 tys. zł na zakup mia-
steczek rowerowych dla każdej ze szkół podstawowych, 
montaż wyświetlaczy prędkości oraz budowę wyniesio-
nych i doświetlonych przejść dla pieszych.

9 grudnia

W Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzie-
ży nr 1 w Sochaczewie odbyła się uroczystość wręczenia 
sztandaru i nadania szkole imienia. Jej patronem został 
dr Jerzy Krupa.

16 grudnia
Nastąpiło uroczyste i oficjalne oddanie do użytku hali 
sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Prak-
tycznego, czyli w popularnej „Osiemdziesiątce”. 

21 grudnia
Samorząd miejski ogłosił listę 33 ulic, które w 2023  
i 2024 roku zostaną przebudowane w ramach projektu 
„Mała Ojczyzna Chopina”. Miasto pozyskało na to za-
danie 21,85 mln zł rządowego dofinansowania.
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harmonogram odbioru odpadów 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE - POJEMNIKI)

ODPADY SEGREGOWANE (WORKI)

z domów jednorodzinnych w okresie styczeń - grudzień 2023 roku

Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 6:30. Informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie tel. 46 862 22 35 wew. 410, 411, 412,  
Firma Partner tel. 505 258 077

Rejon A
2.01; 16.01; 30.01; 13.02; 27.02; 13.03; 27.03; 08.04; 
24.04; 8.05; 22.05; 5.06; 19.06; 3.07; 17.07; 31.07; 
14.08; 28.08; 11.09; 25.09; 9.10; 23.10; 6.11; 20.11; 4.12; 
18.12; 30.12 ulice: Bohaterów Chodakowa, Brochowska, 
Chodakowska, Chopina, Hubala, Jasna, Jedwabnicza, 
Kilińskiego, Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, 
Krzywa, Krzywoustego, Księżycowa, Kuźmińskiego, Le-

śna, Małachowskiego, Matejki, Niepodległości, Orzeszko-

wej, Pocztowa, Podchorążych, Powstańców Warszawy, 
Rejtana, Smolna, Szyszkowa, Waryńskiego, Warzywna, 
Wiejska, Wodociągowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Wy-

szogrodzka, Zwierzyniecka, Żniwna
Rejon B
9.01; 23.01; 6.02; 20.02; 6.03; 20.03; 3.04; 17.04; 29.04; 
15.05; 29.05; 12.06; 26.06; 10.07; 24.07; 7.08; 21.08; 4.09; 
18.09; 2.10; 16.10; 30.10; 13.11; 27.11; 11.12; 23.12 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, Profilowa, Przylasek, Sadowa, Słowiańska, 
Sobolewskiego, Staffa, Starzyka (dawna Buczka), Stwo-

sza, Świerkowa, Sochaczewskiego, Targowa, Termiczna, 
Trojanowska, Tuwima, Twardowskiego, Wczasowa, Wypa-

lenisko, Zaciszna, Zalewowa, Zielona Dolina, Zwycięstwa, 
Żwirowa

Rejon C
7.01; 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; 08.12; 22.12 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, Karwow-

ska, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Malinowa, Mała, 
Modrzewiowa, Mostowa, Nadrzeczna, Perłowa, Piękna, 
Połaniecka, Porzeczkowa, Próżna, Prusa, Pułaskiego, 
Radiowa, Radosna,  Równoległa, Rumiankowa, Rybna, 
Rycerska, Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Srebrna, 
Św. Brata Alberta, Tęczowa, Wiosenna, Wodna, Zagłoby, 
Zamkowa, Zieleńcza

Rejon D
11.01; 25.01; 8.02; 22.02; 8.03; 22.03; 5.04; 19.04; 4.05; 
17.05; 31.05; 14.06; 28.06; 12.07; 26.07; 9.08; 23.08; 6.09; 
20.09; 4.10; 18.10; 2.11; 15.11; 29.11; 13.12; 27.12 ulice: al. 
600-lecia, Batorego, Chłopickiego, Chodkiewicza, Czarniec-

kiego, Farna, Iwaszkiewicza, Jasińskiego, Kasprowicza, Kazi-
mierza Wielkiego, Kątowa, Królowej Jadwigi, Kusocińskiego, 
Lubiejewska, Łowicka, Makowa, Mieczykowa, Mieszka I, 
Narutowicza, Niemcewicza, Nowowiejska,  Olimpijska, Pia-

stowska, 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
4.01; 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; 02.08; 16.08; 
30.08; 13.09; 27.09; 11.10; 25.10; 8.11; 22.11; 06.12; 20.12 
ulice: 1 Maja, Bojowników, Botaniczna, Dąbrowskiego, 
Fabryczna, Głowackiego, Grabskiego, Gwardyjska, Klo-

nowa, Kopernika, Kordona-Janickiego, Krakowska, Ks. Ja-

nusza, Ks. Ziemowita, Licealna, Lotników, Łuszczewskich, 
Mazowiecka, Michalaka,  Osiedle Kolejowe, Pileckiego, 
Piłsudskiego, Południowa,  Przyszła, Północna, Reja, Rey-

monta, Robotnicza, Różana, Sienkiewicza, Sierpniowa, 
Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Spartańska, Sportowa, 
Spółdzielcza, Szarych Szeregów, Środkowa, Tomickiego 
(dawna Pietrzaka), Torowa, Towarowa, Wąska, Willowa, 
Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Wróblew-

skiego, Wschodnia, Wyzwolenia, Załamana, Zamiejska,  
Żyrardowska
Rejon F
13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 10.03; 24.03; 7.04; 21.04; 5.05; 
19.05; 2.06; 16.06; 30.06; 14.07; 28.07; 11.08; 25.08; 
08.09; 22.09; 6.10; 20.10; 3.11; 17.11; 01.12; 15.12; 29.12 
ulice: 15 Sierpnia, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, 
Bema, Bora-Komorowskiego, Bortnowskiego, Boryszew-

ska, 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

• Strefa I: 
ŻÓŁTY (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) 
oraz NIEBIESKI (papier): 9.01; 6.02; 6.03; 3.04; 29.04; 
29.05; 26.06; 24.07; 21.08; 18.09; 16.10; 13.11; 11.12, SZARY 
(popiół): 23.01; 20.02; 20.03; 17.04; 15.05; 12.06; 10.07; 
7.08; 4.09; 2.10; 30.10; 27.11; 18.12, ZIELONY (szkło): 20.03; 
12.06; 31.07; 4.09; 27.11, BRĄZOWY (biodegradowalne, 
w tym odpady zielone): 2.01; 16.01; 30.01; 13.02; 27.02; 
13.03; 27.03; 8.04; 24.04; 8.05; 22.05; 5.06; 19.06; 3.07; 
17.07; 31.07; 14.08; 28.08; 11.09; 25.09; 9.10; 23.10; 06.11; 
20.11; 4.12; 18.12; 30.12, CHOINKI: 30.01
Ulice: 11-go Listopada, Asnyka, Bielawskiego, Bohaterów 
Chodakowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Brochowska, Brukowa, Chodakowska, Chopina, Działkowa, 
Graniczna, Głogowa, Harcerska, Hubala, Jagiellońska, Jana 
Kazimierza, Jasna, Jedwabnicza, Kampinoska, Kilińskiego, 
Kolejowa, Korczaka, Królewska, Krótka, Krzywa, Księży-

cowa, Kuźmińskiego, Leśna, Małachowskiego, Młynarska, 
Mostowa, Matejki, Nałkowskiej, Niepodległości, Orzeszkowej, 
Ostrzeszewska, Piękna, Pocztowa, Podchorążych, Podgórna, 
Poniatowskiego, Popiela, Powstańców Warszawy, Profilowa, 
Rejtana, Sadowa, Sikorskiego, Smolna, Szyszkowa, Warzywna, 
Waryńskiego, Wczasowa, Wiejska, Wiosenna, Wodociągowa, 
Wspólna, Wyspiańskiego, Wyszogrodzka, Zalewowa, Zwierzy-

niecka, Żniwna
• Strefa II: 
ŻÓŁTY oraz NIEBIESKI: 10.01; 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: 24.01; 
21.02; 21.03; 18.04; 16.05; 13.06; 11.07; 8.08; 5.09; 3.10; 
31.10; 28.11; 19.12, ZIELONY: 21.03; 13.06; 1.08; 5.09; 28.11, 
BRĄZOWY: 3.01; 17.01; 31.01; 14.02; 28.02; 14.03; 28.03; 
11.04; 25.04; 09.05; 23.05; 06.06; 20.06; 04.07; 18.07; 01.08; 
17.08; 29.08; 12.09; 26.09; 10.10; 24.10; 7.11; 21.11; 5.12; 19.12, 
CHOINKI: 31.01

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 Twardowskiego, Kordona-Janickiego, Kubusia 
Puchatka, Kwiatowa, Kwiatów Polnych,  Langiewicza, Lechic-

ka, Lema, Licealna, Łąkowa, Łokietka, Makowa, Michalaka, 
Mieczykowa, Mieszka I, Migdałowa, Muszkieterów, Narutowi-
cza, Niemcewicza, Nowa, Nowowiejska, Okrężna, Olimpijska, 
Osiedle Kolejowe, Partyzantów, Piastowska, Piaszczysta, 
Pileckiego, Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Przylasek, Racz-

kiewicza, Reymonta, Różana, Samodzielna, Sienkiewicza, 
Skłodowskiej, Słowiańska, Sobolewskiego, Sportowa, Staffa, 
Starzyka, Staszica, Szarych Szeregów, Świerkowa, Targowa, 
Termiczna, Toruńska, Towarowa, Trojanowska, Wąska, Willo-

wa, Wita Stwosza, Wypalenisko, Wyszyńskiego, Zaciszna, Za-

łamana, Zielona Dolina, Złota, Zwycięstwa, Zygmunta Starego, 
Żeromskiego, Żołnierska, Żwirowa, Żyrardowska, Żytnia

• Strefa III: 
ŻÓŁTY oraz NIEBIESKI: 11.01; 8.02; 8.03; 5.04; 6.05; 
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; 3.11; 29.11; 20.12, ZIELONY: 22.03; 14.06; 
2.08; 6.09; 29.11, BRĄZOWY: 4.01; 18.01; 1.02; 15.02; 1.03; 
15.03; 29.03; 12.04; 26.04; 10.05; 24.05; 07.06; 21.06; 05.07; 
19.07; 02.08; 16.08; 30.08; 13.09; 27.09; 11.10; 25.10; 8.11; 
22.11; 06.12; 20.12, CHOINKI: 1.02
Ulice: Bajeczna, Bartnicza, Batalionów Chłopskich, Bławat-
kowa, Bolechowskich, Św. Brata Alberta, Brzozowa, Bukowa, 
Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, Chłopickiego, Chodkie-

wicza, Cmentarna, Czarnieckiego, Dewajtis, Dąbrowskiego, 

Dębowa, Gagarina, Gawłowska, Grzybowa, Hugo-Badera, 
Iwaszkiewicza, Jaworowa, Jesionowa, Karwowska, Kasprowi-
cza, Kątowa, Konwaliowa, Koralowa, Lazurowa, Lubiejewska, 
Łowicka, Malinowa, Mała, Modrzewiowa, Moniuszki, Nad-

rzeczna, Perłowa, Planowa, Płocka, Podzamcze, Połaniecka, 
Porzeczkowa, Promienna, Prosta, Próżna, Prusa, Pułaskiego, 
Radiowa, Radosna, Rolnicza, Rozlazłowska, Równoległa, 
Rumiankowa, Rybna, Rycerska, Sierpniowa, Słowackiego, 
Spacerowa, Spokojna, Srebrna, Tęczowa, Traugutta, Warszaw-

ska, Wesoła, Wodna, Wróblewskiego, Zamkowa, Zagłoby, 
Zapolskiej, Zieleńcza, Zielona, Ziemowita, Żeglarska
• Strefa IV: 
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; 21.12, ZIELONY: 23.03; 15.06; 3.08; 7.09; 
30.11, BRĄZOWY: 5.01; 19.01; 2.02; 16.02; 2.03; 16.03; 
30.03; 13.04; 27.04; 11.05; 25.05; 7.06; 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: 2.02
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, Kutrze-

by, Lipowa, Litewska, Lotników, Łuszczewskich, Maczka, Ma-

zowiecka, 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
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OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Sochaczew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew  

oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zmianami) 
oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 i art. 40 w związku z art. 46 
pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-

nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w  Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zmianami) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Sochaczewie w 
dniu 16 grudnia 2022 r. uchwały nr XXXIV/364/22 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Sochaczew.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy 
oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 
stycznia 2023 r.
Wnioski dotyczące miejscowego planu mogą być skła-

dane w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew lub w 
formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podaw-

czej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie: /r2w6cn9y9w/

skrytka albo adres poczty elektronicznej Urzędu Miej-
skiego w Sochaczewie: sekretariat@sochaczew.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, 
adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Miasta Sochaczew. 

Burmistrz

Piotr Osiecki

INFORMACJA
Na podstawie art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami informuję, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Sochaczewie wywieszone zostały Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczew w sprawie: 
1. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr 292.2022 z dnia 22.11.2022r. (działka gruntu nr 101/1 ul. Kawalerzystów)
Nr 314.2022 z dnia 20.12.2022r. (działka gruntu nr 909/13 ul. Pokoju)
Nr 315.2022 z dnia 20.12.2022r. (działki gruntu nr 241/1,241/2 ul. Graniczna)
Nr 316.2022 z dnia 20.12.2022r. (działka gruntu nr 3451 pl. Kościuszki)
Nr 317.2022 z dnia 20.12.2022r. (działka gruntu nr 3673/1 ul. Polna)
Nr 318.2022 z dnia 20.12.2022r. (działka gruntu nr 3672/3 ul. Jasińskiego)
Nr 319.2022 z dnia 20.12.2022r. (działka gruntu nr 3461/11 ul. Żeromskie-

go)
Nr 320.2022 z dnia 20.12.2022r. (lokal mieszkalny przy al. 600-lecia 5/47 i udział 
w działce nr 999/14)
Nr 321.2022 z dnia 20.12.2022r. (lokal mieszkalny przy ul. Staszica 50/17 i udział 
w działce nr 937)

2. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr 297.2022 z dnia 30.11.2022r. (działki gruntu nr 1443/42,1443/43 ul. Grunwaldzka)
Nr 302.2022 z dnia 06.12.2022r. (działka gruntu nr 3155 ul. Konopnickiej)
Nr 303.2022 z dnia 06.12.2022r. (działki gruntu nr 3319/20,3319/21,3319/22,3319/
23,3319/24 ul.  Żeglarska)
Nr 305.2022 z dnia 13.12.2022r. (działka gruntu nr 951/69 ul. Żeromskiego)
Nr 306.2022 z dnia 13.12.2022r. (działka gruntu nr 3364/26 al. 600-lecia)
Nr 307.2022 z dnia 13.12.2022r. (działki gruntu nr 3319/17,3319/18,3319/19 ul. 
Żeglarska)
Nr 322.2022 z dnia 20.12.2022r. (działka gruntu nr 976/20 ul. Chopina)

Tomasz Jerzy Ćwiek
Naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie w związku z realizacją zadań w zakresie planowania 
przestrzennego jest Burmistrz Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. +48(46) 8622235, fax: +48(46)8622602, e-mail: sekretariat@
sochaczew.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel.+48(46) 
8622235, wew. 309.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury 
Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Miejski w Sochaczewie oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia podpisanych 
z Urzędem Miasta, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, przy czym podanie danych jest: 
obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa lub ma na celu zawarcie umowy.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez 
Burmistrza Miasta Sochaczew danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o 
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od 
której dane te pozyskano.

harmonogram odbioru odpadów 

Informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie tel. 46 862 22 35 wew. 410, 411, 412, Firma Partner tel. 505 258 077.

z budynków wielorodzinnych w okresie styczeń - grudzień 2023 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 31.10; 30.11; 21.12, CHOINKI - 2.02; 3.02

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 dwa razy w tygodniu;

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

ODPADY SEGREGOWANE

Pozostałe wspólnoty będą obsługiwane raz w tygodniu.
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Kolędujmy razem!

Taneczne warsztaty dla kobiet

W bigbandowym 
wydaniu

„Za kolędą wszyscy 

wraz - Gwiazdka w Bul-

lerbyn"  

Widowisko słowno-mu-
zyczne na podstawie zna-
nej książki Astrid Lindgren 
(„Dzieci z Bullerbyn”) oraz 
polskiej tradycji świąt Bo-
żego Narodzenia, odbędzie 
się 20 stycznia o godz. 18.00 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. 15 Sierp-
nia 83. Do bajkowego świata 
dzieciństwa, pełnego świą-
tecznych akcentów, wpro-
wadzi nas Dziecięco-Mło-
dzieżowy Zespół Pieśni i 
Tańca „Folklorek”, Scena 
Seniora, Estrada Dziecięca 
Open Day Junior i Teatr z 
Dialogiem. 

Przedstawienie   przy-
wróci nam smak prawdzi-
wego dzieciństwa i poka-
że magię świąt. Podczas 
wyczarowanego na scenie 
gwiazdkowego wieczoru, 
poczujemy nie tylko za-
pach choinki i pieczonych 
pierniczków, ale też przy-
pomnimy sobie znaczenie 
tradycji i ważnych życio-
wych wartości. Wszystko 

to w duchu dobrej zabawy i 
ze śpiewem na ustach.  

Obejrzymy radosne 
dziecięce zabawy ludowe 
(Owczareczek i Małe czer-
wone Jabłuszko). Zobaczy-
my skoczne polki, krako-
wiaki, oberki i kujawiak. Nie 
zabraknie też oczywiście 
kolęd, zarówno tych trady-
cyjnych, jak mniej znanych.  
Śpiewanych oczywiście z 
muzyką graną na żywo. Po-
jawią się także akcenty gó-
ralskie, w których ciupaga 
pójdzie w ruch!

Zapraszamy do udziału 
w tym wyjątkowym wielo-
pokoleniowym widowisku 

pełnym radosnego tańca, 
muzyki i śpiewu. Wstęp 
wolny.

„VIII Seniorów Kolę-

dowanie”

Kolędowanie   senio-
rów   w   Sochaczewskim 
Centrum Kultury to już 
tradycja.   Ósma   edycja 
wspólnego projektu SCK 
i Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, odbędzie się 
26 stycznia w godz. 10.00-
14.00 w sali widowiskowej 
Sochaczewskiego Centrum 
Kultury przy ul. Chopina 
101. 

Głównym celem „Se-
niorów Kolędowania” jest 

ku lty wowanie   t radycji 
świątecznej, polegającej na 
wspólnym śpiewaniu ko-
lęd. Warunkiem udziału w 
wydarzeniu jest wiek 40+ i 
chęć zaprezentowania wy-
branych kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych na 
scenie. Projekt skierowany 
jest do mieszkańców mia-
sta i powiatu sochaczew-
skiego. 

W wydarzeniu rok-
rocznie licznie biorą udział 
seniorzy, którzy dzielą się 
nie tylko swoimi wokal-
nymi   umiejętnościami, 
ale i dobrą energią. Każ-
dy występ odbywa się przy 
dużym wsparciu dobie-
gającym z widowni, któ-
ra chętnie włącza się do 
wspólnego   kolędowania. 
Na koniec wszyscy wyko-
nawcy otrzymują pamiąt-
kowe dyplomy i statuetki.

Na zgłoszenia soli-

stów i zespołów czekamy 

do 23 stycznia, pod nume-

rem telefonu: 46/863-25-

72 lub mailowo na adres: 

sekretariat.chopina.sck@

gmail.com

Słowno-muzyczne widowisko „Kolędujmy wszyscy wraz” oraz „VIII Seniorów Kolędowanie”,  
to dwie propozycje Sochaczewskiego Centrum Kultury na styczeń, oparte na tradycji śpiewania kolęd 

i pastorałek. To doskonała okazja do wspólnego kolędowania.
11 lutego sala widowisko-

wa Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury w Boryszewie 
wypełni się muzyką w wyjąt-
kowym wydaniu. Fuzję cie-
kawych brzmień zaprezentu-
je zespół Not Big But Band, w 
wykonaniu którego usłysz-
my największe przeboje mu-
zyki filmowej. 

Muzycy poruszają się w 
bardzo wielu stylach, po-
czynając od charaktery-
stycznej dla big-bandów 
muzyki jazzowo-swingo-
wej, poprzez pop, latino, 
funk, kończąc na mocniej-
szych brzmieniach.

- Po pierwsze zostali-
śmy powołani, żeby umoż-
liwić wspólne granie oso-
bom,   k tóre   skończył y 
różne etapy edukacji mu-
zycznej, ale nie związały 
swojej kariery zawodowej 
z muzyką. Jesteśmy hobby-
stami, entuzjastami muzy-
ki - mówią o sobie człon-

kowie zespołu. - Ogromną 
radość sprawia nam wspól-
ne muzykowanie. Tą rado-
ścią i entuzjazmem sta-
ramy się dzielić podczas 
publicznych występów.

Zespół przeniesie nas 
w ciekawą muzyczną po-
dróż po znanych i lubianych 
standardach jazzowych oraz 
motywach filmowych. Usły-
szymy m.in. takie utwo-
ry jak „In the mood”, „Au-
tumn leaves” czy motywy z 
takich filmów jak „Mission 
Impossible” oraz „Rocky”.

Sochaczewskie   Cen-
trum Kultury zaprasza do 
wspólnej karnawałowej za-
bawy z zespołem Not Big 
But Band w drugą sobotę 
lutego o godz. 19.00. 

Wstęp: 15 zł. (honoro-
wana jest Karta Dużej Ro-
dziny i Sochaczewska Kar-
ta Mieszkańca).

Rezerwacje telefonicz-
nie pod numerem: 46/863-
07-68.

Zapraszamy na warsz-
taty taneczne dla kobiet La-
dies Style – High Hells, któ-
re odbędą się 16 stycznia o 
godz. 18.15 w Sochaczew-
skim Centrum Kultury 
przy ul. Chopina 101. High 
Heels, czyli taniec na ulu-

bionych szpilkach, to nie-
zwykła technika tańca łą-
cząca różne style, takie jak 
dancehall, vouging czy sexy 
dance. Warsztaty popro-
wadzi Paulina Ziółkowska 
- absolwentka zespołu ta-
necznego “Abstrakt”.

- HIGH HEELS to styl, 
w którym czuję się świetnie. 
Od razu poczułam, że jest to 
energia i pasja, którą chciała-
bym kontynuować. Ten ta-
niec dodaje dużej pewności 
siebie. Chciałabym zarazić 
nim również inne osoby – 

zachęca do udziału w warsz-
tatach Paulina Ziółkowska.

Wstęp: 25 zł

Zapisy telefonicznie w 

sekretariacie Sochaczew-

skiego Centrum Kultury 

pod numerem (46) 863- 

25-72.
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Dołącz  
do Maski

Teatr Młodych Twór-
ców MASKA, działający w 
Sochaczewskim Centrum 
Kultury w Boryszewie, 
ogłasza nabór do zespo-
łu. Zajęcia otwarte odbę-
dą się 12 i 13 stycznia w 
godz. 16.00 – 18.00 w sali 
tanecznej w SCK przy ul. 
15 Sierpnia 83. 

MASKA to grupa mło-
dzieży w wieku 13-19 lat, 
spotykająca się regular-
nie na zajęciach w Socha-
czewskim Centrum Kultu-
ry. Grupa istnieje od 2011 
roku. Podczas zajęć wy-
korzystywane są innowa-
cyjne metody edukacji in-
teraktywnej.   Uczestnicy 
są stopniowo angażowa-
ni i wprowadzani w tajni-
ki tworzenia spektaklu, co 
daje im możliwość zrozu-
mienia zagadnień z zakre-
su teorii i praktyki teatral-
nej. Proces ten odbywa się 
w odwołaniu do klasyki li-
teratury i filmu, z wyko-
rzystaniem technik z za-
kresu teatru ruchu i żywej 
ekspresji. Zajęcia prowa-
dzi Dawid Żakowski – do-
świadczony instruktor te-
atralny, aktor i reżyser.

Bezpośrednim celem 
zajęć w Teatrze Młodych 
Twórców „Maska” jest włą-
czenie uczestników w pro-
ces tworzenia dramatycz-
nego spektaklu teatralnego 
i praktyczną realizację po-
szczególnych jego etapów. 
Regularne zajęcia owocu-
ją spektaklami teatralny-
mi, których „Maska” ma 
na swoim koncie już ponad 

10. Są to m.in. „Dybuk”,  
„Balladyna”, „Hamlet no 
more”, „FeFerdydurke”, 
„Jesteśmy wspaniali” oraz 
dwa musicale z udziałem 
Orkiestry Kameralnej Ca-
merata Mazovia - „Nie-
podległa. I iskra tylko” i 
„OZ-REMIX”. Każdy pre-
mierowy pokaz gromadził 
kilkaset osób na widow-
ni. Wielowarstwowość tre-
ści przedstawień i ich no-
watorska forma, sprawiają, 
że spektakle na długo po-
zostają w pamięci widzów. 
„Maska” bierze również 
udział w projektach spo-
łeczno-artystycznych, ta-
kich jak „Podaj dalej”, 
zrzeszający młodych ludzi 
zainteresowanych teatrem, 
performensem i sztukami 
wizualnymi.

- Do udziału w zaję-
ciach otwartych zaprasza-
my młodych ludzi, któ-
rzy interesują się teatrem, 
dramaturgią,   kreaty w-
nym pisaniem, literaturą, 
filozofią, ruchem, tańcem, 
sztukami wizualnymi i 
per format y w ny mi   lub 
chcą po prostu przyjem-
nie i twórczo spędzić czas - 
zachęca pedagog i opiekun 
artystyczny „Maski” Da-
wid Żakowski.

Bliższe informacje i za-
pisy mailowo: dawid.za-
kowski.sck@gmail.com. 
Zapraszamy również do 
odwiedzenia   fanpage’a Te-
atru Młodych Twórców 
„Maska” na Facebooku, 
gdzie można bliżej przyj-
rzeć się działalności arty-
stycznej grupy.

Jolanta Sosnowska

Jak twierdzi nasz czytelnik, 
Bogdan Kuciński, chodził 
do przedszkola nr 1, któ-
re od blisko 70 lat ma swoją 
siedzibę przy obecnej ulicy 
Prezydenta R. Kaczorow-
skiego, a wcześniej Han-
ki Sawickiej. Tymczasem 
zdjęcie zostało wykonane w 
miejscu, gdzie teraz znajdują 
się budynki policji, przy ul. 
1 Maja. 

Jak udało nam się usta-
lić, w tym czasie na nieza-
gospodarowanym   terenie 
przy ul. 1 Maja (naprzeciw-
ko Szkoły Podstawowej nr 
1) funkcjonował skład wę-
gla. Pamiętają go najstar-
si mieszkańcy miasta. Stał 
tam również drewniany 
budynek, przez niektórych 
określany jako dworek, w 
którym po wojnie miała 
swoją siedzibę Organizacja 
Młodzieżowa Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotnicze-
go (OMTUR), i do którego 
prawdopodobnie w 1952 r. 
wprowadzono przedszkole. 
OMTUR to socjalistyczna 
organizacja oświatowo-kul-
turalna uzupełniająca słabo 
rozwiniętą w tym czasie sieć 
sportową, edukacyjną i wie-
dzy praktycznej. 

Jak wspomina czytelnik 
oraz inni nasi rozmówcy, w 
głąb terenu prowadziła wy-

sadzana wysokimi drzewa-
mi aleja, zaś z drugiej strony 
tego miejsca – tu gdzie te-
raz biegnie ul. Piłsudskiego, 
była błotnista droga, a za nią 
tory kolejki. I w tym prze-
dziale ulic ulokowano małe 
przedszkole. 

Jak długo działało, trud-
no dziś ustalić. Obecna dy-
rektor Jolanta Skotak rozpo-
częła pracę w 1987 r. Wtedy 
jeszcze szefową przedszkola 
była pani Zenobia Wasilew-
ska. Ta jednak do Sochacze-
wa sprowadziła się w latach 
60. XX w., kiedy placówka 
znajdowała się już przy ul. 
H. Sawickiej. Obie panie nie 
potrafią określić, gdzie szu-
kać dokumentów z pierw-
szych lat pracy przedszkola. 
O ten okres pytaliśmy wie-
le osób, m.in. byłą naczelnik 

Wydziału Oświaty UM, Te-
resę Przybylską, która z ko-
lei uruchomiła swoje kon-
takty, aby ustalić coś więcej. 
Wszyscy zgodnie przyznają, 
że znajdował się tam skład 
węgla, ale o przedszkolu nie-
wiele wiedzą.

Nieco światła na całą 
sprawę rzucił Radosław Ja-
rosiński z sochaczewskiego 
muzeum, który, opierając 
się na własnych źródłach, 
przytoczył jedną z infor-
macji, że w latach 60. lub  
na początku 70. mieściła 
się tam szkoła specjalna i w 
tym czasie drewniany  bu-
dynek spłonął. Szkołę prze-
niesiono wtedy „na skarpę” 
(obecnie plac św. Domini-
ka, gdzie stoją zabudowa-
nia usługowe). Przedszkole 
znajdowało się już zapewne 

w nowej siedzibie przy ul. 
Hanki Sawickiej.

Wracając do naszego 
czytelnika i jego zdjęcia z 
1952 lub 1953 r., chciałby on 
odszukać ówczesnych ko-
legów z przedszkola, któ-
rych nawet ponumerował, 
aby ułatwić identyfikację. 
Osoby, które rozpoznają się 
na fotografii, zachęcamy do 
kontaktu z panem Bogda-
nem Kucińskim pod nume-
rem telefonu 798  334  405. 
Natomiast mieszkańców 
posiadających wiedzę na 
temat powojennej eduka-
cji przedszkolnej prosimy o 
kontakt z redakcją – tel. 862 
22 35 wew. 471 lub 472. Być 
może za sprawą czytelnika i 
jego zdjęcia uda się odsłonić 
niezbadany kawałek socha-
czewskiej historii.

Niezbadana historia  
pewnej fotografii
Naszą redakcję odwiedził czytelnik, który w domowym archiwum zachował zdjęcie 
z przedszkola z początku lat 50. Chciałby odszukać rówieśników, którzy dzisiaj są 
już po siedemdziesiątce.  Interesujące jest też miejsce wykonania fotografii.

do 13 stycznia trwa nabór 
do budżetu obywatelskie-
go Mazowsza (boM). boM 
jest demokratycznym pro-
cesem konsultacji społecz-
nych, w ramach których 
mieszkańcy   współdecy-
dują o wydatkach w woje-
wództwie. 

W skrócie oznacza to, 
że mieszkańcy zgłasza-
ją propozycje projektów, 
które następnie są anali-
zowane pod kątem moż-

liwości ich realizacji a te, 
które pomyślnie przeszły 
etap oceny poddaje się 
pod powszechne i bez-
pośrednie   g łosowanie. 
Wybrane przez miesz-
kańców projekty są wpi-
sywane do budżetu wo-
jewództwa i następnie 
realizowane. 

Projekt może zgłosić 
każdy mieszkaniec woje-
wództwa, bez ograniczeń 
wiekowych. W imieniu oso-
by małoletniej pomysł zgła-
sza jej przedstawiciel usta-
wowy. Ze środków BOM 
mogą być finansowane 
projekty inwestycyjne (do 
kwoty 1.000.000 zł) oraz 

nieinwestycyjne (do kwo-
ty 200.000 zł), mieszczą-
ce się w katalogu zadań o  
charakterze wojewódzkim, 
możliwe do realizacji w cią-
gu jednego roku budżeto-
wego. Inwestycje mogą być 
realizowane wyłącznie na 
nieruchomościach, do któ-
rych marszałek ma tytuł 
prawny do dysponowania. 
Więcej na temat BOM - za-
sady, harmonogram, przy-
kładowe zadania –  na stro-
nie www.bom.mazovia.pl. 

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego
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LEKKOATLETYKA

Ale to nie jedyny medal mi-
strzostw Polski zdobyty w 
ostatnich 12 miesiącach przez 
RC Orkan. Sochaczewscy 
rugbiści w ubiegłym roku 
jeszcze pięciokrotnie stawa-
li na podium. Przypomnij-
my, że srebrne medale wy-
walczyła drużyna seniorów 
w siedmioosobowej odmia-
nie rugby. Zespół juniorów 
zakończył sezon z brązowy-
mi medalami w rywalizacji 
piętnastek. Kadeci wywalczy-
li brąz w piętnastkach i srebro 
w siódemkach. Kolejne srebro 
dołożyli młodzicy w rugby 7. 

Po raz siódmy  
w Nowym Roku
Orkan Sochaczew to nie tyl-
ko pierwsza drużyna, lecz 
cała społeczność zgromadzo-
na wokół klubu. Już po raz 
siódmy sochaczewska rodzi-
na rugby spotkała się w Nowy 
Rok na boisku przy ul. War-
szawskiej. Około 50 osób 
wzięło udział w pierwszym 
w tym roku treningu oraz 
rozegrało tradycyjny, towa-
rzyski międzypokoleniowy 
mecz. Na murawie zameldo-
wali się najmłodsi adepci ja-
jowatej piłki, zawodnicy dru-
żyny seniorów, jak i rugbowi 
oldboye. Kilkanaście stopni 
na termometrach i iście wio-

senna aura sprzyjała powita-
niu Nowego Roku w sporto-
wym stylu. Organizatorami 
wydarzenia byli Rugby Vete-
rans Orkan Sochaczew.

Pożegnania
W grudniu sochaczew-
scy rugbiści pożegnali swo-
ich byłych zawodników. 12 
grudnia w wieku 62 lat od-
szedł Wojciech „Kogut” 
Kurant. Reprezentował on 
barwy Orkana w latach 1975-
1982 oraz 1984-1988. Grał 
także w Czarnych Bytom, 
oraz w zagranicznych klu-
bach, takich jak RC Morez, 

czy RC Ferney Voltaire. Woj-
ciech Kurant rozegrał także 
21 oficjalnych spotkań mię-
dzypaństwowych.   Wystę-
pował na pozycjach środko-
wego i skrzydłowego ataku. 
Kilka dni później, 21 grud-
nia, również w wieku 62 lat, 
odszedł Wojciech „Długi” 
Stępień. Grał w drugiej li-
nii młyna Orkana w latach 
1975-1990. Zaliczył również 
jedno spotkanie w reprezen-
tacji Polski.

Nasi w kadrze
Tymczasem w przerwie zi-
mowej organizowane są 

zgrupowania reprezentacji 
Polski. Na początku stycz-
nia w COS Giżycko odby-
ła się konsultacja szkole-
niowa kadry Polski U-18 w 
rugby XV. Trener Grzegorz 
Kacała powołał 50 wyróż-
niających się młodych za-
wodników. 

RC Orkan Sochaczew 
był reprezentowany przez 
Bartłomieja Szydłowskie-
go, Antoniego Mikołaj-
czyka oraz Michała Wą-

sowicza.   Natomiast   na 
zgrupowanie kadry naro-
dowej seniorów w rugby 
15, które miało miejsce w 
Gdańsku, powołano Kry-
stiana Olejka. 

Wieści z ekstraligi
Jak poinformował 22 grud-
nia „Dziennik Łódzki” - 
Łódź traci drużynę rug-
by, zespół Master Pharm 
od stycznia grać będzie w 
Aleksandrowie   Łódzkim 

pod nazwą Rugby Alek-
sandrów Łódzki. Bazą i 
szkoleniową i sportową 
dla zespołu prowadzonego 
przez trenera Przemysława 
Szyburskiego będzie Miej-
ski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Aleksandrowie 
Łódzkim. Drużyna Ma-
ster Pharm w „domowych” 
meczach rywalizować bę-
dzie na głównej płycie sta-
dionu im. Włodzimierza 
Smolarka przy ul. 11 Listo-
pada 98.

Znany jest już ramowy 
terminarz rundy rewan-
żowej Ekstraligi Rugby. 
Rugbiści Orkana rozpocz-
ną drugą część sezonu od 
meczów na wyjazdach. 
Pierwsza kolejka rozegra-
na zostanie w weekend 11-
12 marca. Orkan zagra w 
Poznaniu. Dwa tygodnie 
później, 25-26 marca, so-
chaczewianie pojadą do 
Sopotu. Mecz przy ul. War-
szawskiej zaplanowano w 
pierwszy weekend kwiet-
nia. Na Maracanę przyje-
dzie warszawska Skra. Se-
zon zasadniczy ekstraligi 
potrwa do końca maja. 

Rugbiści liczą na kolejny dobry rok
Miniony 2022 rok był wyjątkowy dla sochaczewskich rugbistów, na stałe zapisał się w historii Orkana i naszego miasta. 
Na pewno zawodnicy i kibice zapamiętają ubiegły sezon i wszystkie emocje, kiedy to pierwszy raz drużyna seniorów 
zdobyła tytuł Mistrza Polski, pokonując w Sopocie w finale ekstraligi ekipę Ogniwa.

Sponsorzy strategiczni RC Orkan: Miasto Sochaczew i PKN ORLEN; Sponsorzy generalni: KGHM Polska Miedź, Gardenia Sport, Fundacja PGNiG; Sponsorzy główni: HBRS, PEC 
Sochaczew, ZWiK Sochaczew, Fast Service, Murapol, Żywiec Zdrój, G-Shock, Zibi-Casio, Tamex-Obiekty Sportowe, InterFresh, Poltrans Sochaczew; Sponsorzy: Carrefour, Drukarnia 
Chrzczany, SochBud, Cukiernia Lukrecja, Grupa Aljeka, Kawecki Transport; Główny partner medialny RC Orkan: Radio Sochaczew i TuSochaczew.pl

Wspólne zdjęcie uczestników VII edycji Noworocznego Meczu Rugby
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Grudzień każdego roku to 
czas podsumowań rywa-
lizacji sportowej. o takie 
zestawienie   wszystkich 
startów swoich podopiecz-
nych pokusił się trener kM 
„aktywni” Sochaczew – 
emanuel Zimny. W mijają-
cym 2022 roku jego zawod-
nicy mogą pochwalić się 
poprawami swoich rekor-
dów życiowych oraz udaną 
rywalizacją na zawodach 
ogólnopolskich, z mistrzo-
stwami Polski włącznie. 

Klub Maratończyka „Ak-
tywni” Sochaczew zajął 
248 miejsce na 388 skla-
syfikowanych klubów lek-

koatletycznych w Polsce. 
31 miejsce w wojewódz-
twie mazowieckim na 51 
sklasyfikowanych klubów 
lekkoatletycznych.   2315 
miejsce na 4347 klubów bę-
dących w Systemie Sportu 
Młodzieżowego w Polsce. 
Zawodnicy „Aktywnych” 
wystartowali w 45 impre-
zach   lekkoatletycznych 
rozgrywanych na terenie 
całej Polski. Od „Czwart-
ków Lekkoatletycznych” i 
„Zawodów Lekkiej Atlety-
ki dla Każdego” począw-
szy, na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów skończywszy. 
Udała się również organi-
zacja wakacyjnego obo-

zu w Pucku oraz krótkich 
zgrupowań w Spale, Byd-
goszczy i Gdańsku. Ak-
tywni   Sochaczew   brali 
również udział jako wo-
lontariusze podczas: So-
chaczewskich Czwartków 

Lekkoatletycznych, Biegu 
Niepodległości, Biegu Tro-
pem Wilczym i 6 PKO Bie-
gu Charytatywnym.

Bez wątpienia najwięk-
szym sukcesem jest powo-
łanie Julii Skomiał do ka-

dry narodowej w biegu 
na 100 metrów. Julia jest 
pierwszą zawodniczką w 
historii KM „Aktywni”, 
która osiągnęła tak wysoki 
poziom sportowy. Podczas 
startów wypełniła minima 
i wymogi regulaminowe, 
które otworzyły jej dro-
gę do kadry w 2023 roku. 
Warto zaznaczyć, że bieg 
na 100 metrów jest według 
statystyk najbardziej oble-
ganą konkurencją. W ka-
tegorii open sklasyfikowa-
no w sezonie 2022 aż 3351 
zawodniczek. W kategorii 
U-18, w jakiej startowała 
Julia, rywalizowało 478 za-
wodniczek. Julia Skomiał 

brała udział w Halowych 
Mistrzostwach Polski U-18 
w Rzeszowie, Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Bielsku-Białej, 
Mistrzostwach Polski Se-
niorów w Suwałkach.

K lub   „A kt y w nych ” 
to jednak nie tylko Julia 
Skomiał, lecz kilkudzie-
sięcioosobowa grupa na-
stoletnich   lekkoatletów. 
Kompletna klasyfikacja, w 
Polsce i województwie, za-
wodników KM „Aktyw-
ni” Sochaczew oraz ich 
rezultaty dostępne są na 
blogu trenera Emanuela 
Zimnego -> emekwbiegu.
blogspot.com

Aktywni z Klubu Maratończyka podsumowali rok
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Opr. Maciej Frankowski

W piątek 6 stycznia druży-
na prowadzona przez Bro-
nisława Gawrylczyka wy-
jechała na spotkanie w 
Grodzisku Mazowieckim. 
Derby Mazowsza potrwa-
ły godzinę i zakończyły 
się pewną wygraną socha-
czewskiego zespołu za peł-
ną pulę trzech punktów. 
Wszystkie trzy pojedynki 
trwały po cztery sety i we 
wszystkich zwyciężyły za-
wodniczki SKTS.

Następnego dnia, w so-
botę 7 stycznia, do hali w 
Chodakowie, po raz dru-
gi w tym sezonie, przyje-
chał zespół z Tarnobrzega. 
W rundzie jesiennej mecz 
miał zostać rozegrany na 
Podkarpaciu, ale cztero-
krotny triumfator ligi mi-
strzów wracał akurat z 
jednego z meczów w pu-
charze Europy i mając bli-
sko do Sochaczewa, za zgo-
dą obu zespołów, rozegrał 
mecz   w   chodakowskiej 
hali. Sochaczewscy kibi-
ce mogli zatem ponownie 
zobaczyć najlepszą polską 
drużynę ostatnich lat, któ-
ra pozostaje w tym sezo-
nie niepokonana. Niestety, 
SKTS nie przełamał do-
brej passy Siarkopolu. Po-
dobnie jak dzień wcześniej, 
mecz potrwał godzinę, lecz 
tym razem to rywalki były 
lepsze. Zawodniczkom so-
chaczewskiego klubu nie 
udało się ugrać ani jednego 
seta. Wszystkie pojedyn-
ki zakończyły się wynika-
mi 3:0 dla tenisistek z Tar-
nobrzega. 

Sochaczewski Klub Te-
nisa Stołowego zgroma-
dził dotychczas 22 punkty 

w ligowej tabeli i pozostaje 
jej wiceliderem. Do końca 
rundy zasadniczej tego se-
zonu ekipa SKTS, zgodnie 
z terminarzem PZTS, za-
gra jeszcze sześć spotkań – 
dwa u siebie i cztery na wy-
jazdach. Najbliższy mecz 
rozegra już w najbliższy 
wtorek 10 stycznia. Socha-
czewski zespół pojedzie do 
Wrocławia, aby zmierzyć 
się z aktualnymi mistrzy-
niami Polski. Następnie 
w lutym tenisistki czekają 
dwa wyjazdy - 5 lutego do 
Jastrzębia Zdroju i 10 lu-
tego do Częstochowy. 17 
marca SKTS zagra w Cho-
dakowie z ekipą z Łomży a 

dwa dni później wyjedzie 
na mecz do Nadarzyna. 
Ostatnia kolejka odbę-

dzie się w Sochaczewie 14 
kwietnia. Przyjedzie do 
nas zespół z Torunia. 

Tarnobrzeg nadal 
poza zasięgiem
Drużyna Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego rozpoczęła rundę 
rewanżową rozgrywek ekstraklasy. W ostatnich dniach zawodniczki rozegrały 
dwa mecze – jeden wygrały, drugi przegrały. Reprezentujący nasze miasto 
zespół pozostaje wiceliderem tabeli. 

KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki – SKTS Sochaczew 0:3
Aleksandra Falarz - Zuzanna Wielgos 1:3 (9:11, 13:11, 6:11, 7:11)

Martyna Lis - Irina Ciobanu 1:3 (11:9, 7:11, 7:11, 8:11)
Aleksandra Michalak - Ilona Sztwiertnia 1:3 (3:11, 3:11, 11:7, 6:11)

SKTS Sochaczew – KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg 0:3
Ilona Sztwiertnia - Fu Yu 0:3 (5:11, 5:11, 4:11)

Irina Ciobanu - Elizabeta Samara 0:3 (9:11, 11:13, 7:11)
Zuzanna Wielgos - Natalia Bajor 0:3 (4:11, 8:11, 8:11)

Pierwszy raz w nowym roku 
siatkarze spotkali się w cho-
dakowskiej hali w niedzielę 
8 stycznia. W ramach iX ko-
lejki amatorskiej ligi Piłki 
Siatkowej rozegrano trzy 
spotkania. 

W pierwszym starciu ekipa z 
Wyszogrodu wygrała po czte-
rech setach ze Spartę Szczyt-
no. W drugim meczu zespół z 
Paprotni pokonał sochaczew-
skiego Volleya. Zwycięstwo to 
pozwoliło siatkarzom Volley 
Team Paprotnia objąć pozycję 
lidera rozgrywek. W ostatnim 
starciu w tej serii gier KS Bie-
lice wygrały 3:1 z ekipą Piasta 
Feliksów.

Następna odsłona Ama-
torskiej Ligi Piłki Siatkowej w 
hali MOSiR przy ul. Chopi-
na już w najbliższą sobotę, 14 
stycznia. Na parkiecie zmie-

rzą się Piast Feliksów z Wy-
szogrodem, Sparta Szczytno z 
Volley Team Paprotnią, socha-
czewski Volley zagra z druży-
ną „Szefy”, pauzować będzie 
zespół KS Bielice.

Wyniki meczów IX kolejki
GUKS Sparta Szczytno – Wyszogród 1:3  
(18:25, 19:25, 24:22, 18:25)

MVP: Bartosz Staniaszek (Wyszogród)
Volley Team Paprotnia – Volley Sochaczew 3:0 
(25:11, 25:16, 25:13)

MVP: Albert Zagrajek (Volley Team Paprotnia)
KS Bielice – KS Piast Feliksów 3:1  
(25:18, 25:23, 19:25, 26:24)

MVP: Krzysztof Rąg (KS Bielice)

Czas rewanżów 

W niedzielę 18 grudnia ka-
rate klub Sochaczew zorga-
nizował gwiazdkowy turniej 
dla swoich zawodników. 

Spotkanie miało głównie na 
celu podsumowanie ostatnich 
miesięcy i nagrodzenie trenu-
jących za ich zaangażowanie i 
systematyczność. Na matach 
w hali MOSiR przy ul. Cho-
pina rywalizowało ponad 200 
karateków, a najmłodszy z 

nich miał 4 lata. Trenerzy dzię-
kują za wsparcie sponsorom i 
darczyńcom, dzięki którym 
każdy ze startujących w za-
wodach mógł otrzymać świą-
teczną paczkę, medal, dyplom, 
a najlepsi karatecy dodatkowo 
specjalne upominki i nagrody. 

Gwiazdkowy turniej

Za nami kolejne dwie rundy 
Grand Prix Sochaczewa w Te-
nisie Stołowym. Turnieje ro-
zegrano 18 grudnia i 8 stycz-
nia w hali sportowej przy ul. 
kusocińskiego. 

W V rundzie eliminacyjnej wy-
startowało łącznie 45 osób. W 
kategorii open zwyciężył Maciej 
Osówniak, w kategorii kobiet 
Aleksandra Wojtczak. Wśród 
młodzieży do 15 lat pierwsze 
miejsce zajął Kacper Szypszak. 

W VI turnieju elimina-
cyjnym, rozegranym 8 stycz-
nia, wystartowała rekordowa 
liczba osób. Przy stołach za-

meldowało się aż 77 zawodni-
ków z całej Polski. W kategorii 
open ponownie najlepszy był 
Maciej Osówniak, wśród pań 
zwyciężyła tym razem Alek-
sandra Gaś-Pietrzak, a w naj-
młodszej kategorii na najwyż-
szym stopniu podium stanął 
Filip Pawlata.

Organizatorzy zaprasza-
ją do uczestnictwa w następ-
nej rundzie Grand Prix, która 
odbędzie się 19 lutego. Podczas 
najbliższych zawodów zapo-
wiadany jest również turniej 
deblowy. Pełna klasyfikacja 
cyklu GP dostępna jest na stro-
nie: mosir.sochaczew.pl 

Dwie niedziele przy stołach
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O godz. 15.00 mieszkańcy 
zgromadzeni przy ul. Pod-
zamcze wyruszyli w po-
chód do naszego Betlejem. 
Wspólnie z trzema mędrca-
mi ze Wschodu – Kacprem, 
Melchiorem i Baltazarem – 
zmierzali do żywej stajen-
ki przy kościele p.w. Matki 
Bożej Różańcowej, by zło-
żyć hołd nowo narodzone-
mu Zbawicielowi.

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 burmistrz Piotr 
Osiecki, wiceminister Akty-
wów Państwowych Maciej 
Małecki, a także ks. prałat 
Piotr Żądło. 

Wszyscy obecni przed 
świątynią otrzymali uro-
czyste błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramen-
tem a później zaprosze-
nie na koncert kolęd w wy-
konaniu Orkiestry Dętej 
działającej w szkole mu-
zycznej oraz Sochaczew-
skiej Orkiestry Akorde-
onowej. 

Monarchowie przybyli do stajenki
Podobnie jak w innych polskich miastach 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, ulicami Sochaczewa przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Była to już ósma edycja tego wydarzenia w naszym mieście, którego głównym organizatorem  
jest parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

każdy twórca wie, że ni-
czego nie zastąpi kontakt 
z publicznością, dlatego w 
tym koncercie najważniej-
sze było to, że po dwóch 
latach przerwy znowu mło-
dzi artyści mogli na żywo 
zaprezentować się przed 
publicznością, zaśpiewać i 
zagrać najpiękniejsze kolę-
dy, podzielić swoim talen-
tem i wysiłkiem włożonym 
w przygotowanie półtora-
godzinnego świątecznego 
przedstawienia.

Państwowa Szkoła Muzyczna 
zaprosiła na koncert świątecz-
ny w wykonaniu jej uczniów. 
Program rozpoczęła Orkie-
stra Dęta pod batutą Micha-
ła Wojnarskiego, a zaraz po 
niej scenę przejęły chór klas 
I-III, Chór Dziecięcy I stop-
nia i Orkiestra Smyczkowa 
pracujące pod opieką Iwony 
Niemyjskiej oraz Orkiestra 
Kameralna pod kierunkiem 
Zbigniewa Gracy. Wspól-
nie z publicznością śpiewa-
no doskonale znane świątecz-

ne utwory takie jak „Jest taki 
dzień” Czerwonych Gitar, 
„Jingle bells”, „Wśród noc-

nej ciszy”, „Gdy się Chrystus 
rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Cicha noc”’, Przybieżeli do 

Betlejem”, „Triumfy króla 
niebieskiego”. Koncert wzbo-
gacił program słowno-mu-
zyczny   „Gwiazdkowy   pre-
zent” w opracowaniu Iwony 
Niemyjskiej.

Na szczególne uznanie 
zasługuje piękna reakcja pu-
bliczności, która długimi bra-
wami nagrodziła dwie uczen-
nice pochodzące z Ukrainy, 
które zaśpiewały kolędę ze 
swego kraju. Po występie gości 
zaproszono na słodki poczę-
stunek, a samorząd szkolny 

zachęcał do zakupu domowej 
produkcji pierników.

Życzenia dobrych, spokoj-
nych świąt złożyli uczestni-
kom koncertu ks. Piotr Żądło, 
proboszcz parafii MB Różań-
cowej w Sochaczewie oraz 
wiceburmistrz Dariusz Do-
browolski, który szczególnie 
gorąco podziękował społecz-
ności szkoły za dobrą współ-
pracę z miastem, m.in. kon-
certy na scenie letniej i festiwal 
chopinowski. 

(daw)

Kolędowanie i gwiazdkowy „prezent” w naszej szkole muzycznej


