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Aktyw
Działaj Lokalnie 2018
„Działaj Lokalnie” daje możliwość rozwoju organizacjom i grupom nieformalnym. W tegorocznym konkursie rozdysponowaliśmy 15 tysięcy
złotych, a wartość zrealizowanych działań to ponad 32 tysiące złotych.

K

onkurs grantowy „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem wyjątkowym. Daje możliwość rozwoju
organizacjom i grupom nieformalnym, pozwala na odkrywanie nowych płaszczyzn
działania i aktywizacji lokalnej społeczności, uczy także przygotowywania, realizacji
i rozliczania projektów społecznych.
W 2018 r. odbyła się trzecia edycja konkursu w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, w którym POPPS udzielił wsparcia finansowego organizacjom i grupom
nieformalnym na ciekawe pomysły oraz
projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Środki na dotacje pozyskane zostały od samorządów, NIW-NCRSO, lokalnych firm
i osób fizycznych. W tegorocznym konkursie rozdysponowaliśmy 15 tysięcy złotych,
a wartość zrealizowanych działań to ponad
32 tysiące złotych. Wsparte zostały projekty z gmin: Teresin, Brochów, Nowa Sucha,
Młodzieszyn i Sochaczew.
Realizowane projekty w tym roku to:
warsztaty muzyczne i koncert upamiętniający wydarzenia z września 1939 r. na
terenie gminy Nowa Sucha, wieczory poetyckie, przedstawienie teatralne, spływy
kajakowe po Bzurze, rajdy rowerowe połączone z odwiedzaniem miejsc pamięci

narodowej w gminie Młodzieszyn i spotkania integracyjne mieszkańców wsi z gminy
Młodzieszyn i Brochowa, a także działania
edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie ekologii i bezpieczeństwa. Wszystkie
projekty i działania wniosły wiele dobrego
w społecznościach lokalnych. Nad ich realizacją czuwali ludzie pełni pasji i wiary
w zmianę na rzecz dobra wspólnego. Przez
kilka miesięcy byliśmy świadkami wydarzeń organizowanych w naszym powiecie,
ale efekty „Działaj Lokalnie” pozostaną
z nami na dłużej!
POPPS, fot. Ewa Prengowska

www.dzialajlokalnie.pl
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Aktywnie i zdrowo w gminie Teresin
Stowarzyszenie IMPULS z ciekawą ofertą warsztatów, wykładów i wyjazdów integracyjnych dla
teresińskich seniórow.

A

ktywnie i zdrowo w Gminie Teresin – to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców
Gminy Teresin IMPULS, adresowanego do seniorów z gminy Teresin. Realizacja zadania i przewidziane w nim działania na
rzecz osób starszych były odpowiedzią na potrzeby tej grupy społecznej i kontynuacją statutowych działań Stowarzyszenia IMPULS na
rzecz polepszania warunków życia mieszkańców gminy Teresin.
W ramach projektu zaproponowaliśmy różne ciekawe działania, dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości osób starszych.

Warsztaty zielnicze
W czerwcu odbyły się warsztaty tematyczne o ziołach. O zasadach zbierania i przetwarzania ziół, zastosowaniu ziół w kuchni
i ich właściwościach leczniczych opowiadała uczestniczkom warsztatów Anna Gogół, absolwentka studiów podyplomowych „Rośliny
i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”, pasjonatka
surowców roślinnych i ich zastosowaniu w codziennej kuchni.

Cel: Warszawa
Miesiące letnie upłynęły pod znakiem
wyjazdów do Warszawy. W lipcu ponad
50-osobowa grupa seniorów miała okazję zwiedzić stadion PGE Narodowy. Mogliśmy poczuć się jak kibice, sprawdzając
niezwykłą akustykę stadionu, zwiedzić
szatnię, w której do meczów przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski.
W sierpniu zaprosiliśmy seniorów na
spacer tematyczny po Warszawie „Śladami Lalki” Bolesława Prusa. Ten wyjątkowy
spacer zaczęliśmy od placu Trzech Krzyży
i na chwilę zajrzeliśmy na ul. Wilczą, do

domu, w którym mieszkał Bolesław Prus.
Następnie Alejami Ujazdowskimi dotarliśmy do Doliny Szwajcarskiej, a potem do
Parku Ujazdowskiego, aby na koniec wędrówki odwiedzić Łazienki Królewskie.
Aby umożliwić seniorom korzystanie
z dóbr kultury zorganizowaliśmy w październiku wyjazd do Centrum Kultury w
Grodzisku Maz. Dla naszych seniorów został wyświetlony film Serce nie sługa.

Apiterapia
Projekt zakończyliśmy wykładami tematycznymi o apiterapii, czyli wykorzystywanie miodu i innych produktów pszcze-
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lich w leczeniu schorzeń oraz zastosowaniu
ziół w zdrowiu i chorobie.

Dobra współpraca
Seniorzy z naszej gminy chętnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych. To kolejny rok dobrej współpracy
z teresińskim Klubem Seniora „Radosna
Jesień”. Dzięki realizacji projektu Aktywnie
i zdrowo w Gminie Teresin nasze stowarzyszenie zdobyło kolejne, dobre doświadczenia. Dziękujemy za miłą współpracę!
Stowarzyszenie IMPULS
fot. Agnieszka Ptaszkiewicz

Aktyw
Reaktywacja „Zyzia”
Ośrodek „Zyzio” dla osób z chorobami otępiennymi i potrzebujących rehabilitacji ruchowej znów
działa w Kuznocinie.

F

undacja Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera 1 lipca 2018 r. na nowo otworzyła Ośrodek Dziennego Pobytu „Zyzio” dla osób
z chorobą Alzheimera oraz z innymi chorobami
otępiennymi, ale również dla osób starszych, samotnych, potrzebujących rehabilitacji ruchowej.
Zadaniem ośrodka jest zahamowanie postępu choroby, która objawia się najczęściej nagłym
pogorszeniem pamięci, zmianami nastroju, problemami w samodzielnym poruszaniu się oraz
trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności. Chory potrzebuje ciągłej opieki ze strony
drugiej osoby, najczęściej jest to małżonek, który
sam nie daje sobie rady fizycznie i psychicznie.
Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzi również edukację w jaki sposób
postępować z chorym. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 629 983.
Ośrodek jest pomocą i wsparciem dla całej rodziny chorego. Działamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00. Zapewniamy cztery posiłki
dziennie, a przede wszystkim opiekę i pielęgnację
chorego. Wykwalifikowany personel prowadzi zajęcia z terapii zajęciowej, rekreacji ruchowej oraz
kompleksową rehabilitację, kinezyterapię i fizykoterapię na zlecenie lekarza.
W trakcie działania ośrodka obchodzimy wiele imprez: urodziny oraz imieniny naszych podopiecznych. We wrześniu odbył się koncert charytatywny, którego gwiazdą była Halina Benedyk
i Marco Antonelli. W ten sposób uczciliśmy Światowy Dzień Choroby Alzheimera.

Ośrodek Dziennego Pobytu „Zyzio”
Kuznocin 67, 96-500 Sochaczew

Tekst i fot. Małgorzata Gasik

popps: dziękujemy za jeden procent
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego serdeczne
dziękuje wszystkim osobom, które przekazały na rzecz naszej organizacji swój 1%
podatku dochodowego za 2017 rok. W drugim roku zbierania 1% udało się nam pozyskać kwotę 3 135,50 zł.
POPPS uzyskał status organizacji pożytku publicznego pod koniec 2016 r. Możliwość zbierania 1% podatku dochodowego to wielkie wsparcie dla prowadzonego
przez nas od trzech lat programu „Działaj
Lokalnie”, w którym przekazujemy środki

finansowe na ciekawe działania organizacji
pozarządowych i aktywnych mieszkańców
z terenu powiatu sochaczewskiego, zob.
www.popps.org.pl/
umowy-dla-grantobiorcow-dzialaj-lokalnie-2018-podpisane-2
Przekazane nam środki w całości zostały wydatkowane lokalnie, z pożytkiem dla
mieszkańców Sochaczewa i gmin z terenu
naszego powiatu. Wsparte zostały projekty realizowane przez organizacje i grupy w
ramach konkursu „Działaj Lokalnie”. Dodatkowo nasze dwie organizacje członkow-
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skie: Stowarzyszenie „Nad Bzurą” i Fundacja Wesoła Chata – otrzymały wsparcie na
realizację swoich zadań statutowych.
Liczymy, że w latach kolejnych zaufa
nam jeszcze więcej osób, zainspirowanych
pozytywnymi efektami dotowanych przez
nas przedsięwzięć lokalnych stowarzyszeń
i grup obywatelskich. Zachęcamy do przekazywania nam swojego 1% podatku. Być
może wróci on do Państwa w postaci ciekawych imprez, szerszej oferty kulturalnej
i sportowej, możliwości kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Złamany stereotyp
Sochaczewska rzeka staje się dobrze postrzegana przez
amatorów rekreacji na łonie natury w całym kraju.

O

rganizowany w naszym powiecie już
po raz trzeci Ogólnopolski Spływ
Kajakowy Bzura za nami. Marcin
Prengowski – prezes Stowarzyszenia „Nad
Bzurą”, głównego organizatora wydarzenia, uznał za najważniejsze, że poza dobrą
zabawą, sochaczewska rzeka staje się nie
tylko rozpoznawalna, ale i dobrze postrzegana przez amatorów rekreacji na łonie natury w całym kraju.
– Była ostra rywalizacja, ale też bardzo
przyjazna atmosfera. Najsilniejszą okazała
się ekipa Albatrosa, która wygrała prawie
wszystko – relacjonuje Marcin Prengowski, prezes Stowarzyszenia „Nad Bzurą”,
organizacji, która w partnerstwie z Moto
Przystanią Plecewice Anny i Michała Ścigockich już po raz trzeci zorganizowała
Ogólnopolski Spływ Kajakowy Bzura 2018.
W dwudniowym spływie (18 i 19 sierpnia) wzięło udział 80 osób w 42 osadach.
Amatorzy kajakarstwa rywalizowali na

trasie Plecewice – Kamion, pokonując ok.
21 km, przy czym pomiarów czasu dokonywano od mostu w Mistrzewicach do przeprawy w Witkowicach. Natomiast drugiego
dnia popłynęli z Sochaczewa do Plecewic,
a w programie znalazło się też zwiedzanie
sochaczewskiego wzgórza zamkowego.
Przyjemną, piknikową atmosferę OSK
wzmacniała możliwość nocowania w przyczepach campingowych i namiotach na
terenie przystani w Plecewicach, z której
wielu uczestników skorzystało.
Gościem specjalnym spływu był Robert
Tomalski – podróżnik i kajakarz wielkiego formatu, pokonujący największe rzeki
pod prąd. Przybyłym umilał czas muzyk
Tomasz Paciorek z warszawskiego Gniazda
Piratów, który zadbał o melodie zrodzone
z miłości do wody wszelkiej oraz taneczne.
Spływ patronatem honorowym objął
Adam Struzik – marszałek województwa
mazowieckiego, a branżowym Stowarzy-
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szenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Ponadto organizatorów wsparły gminy Brochów, Młodzieszyn, Sochaczew oraz
miasto Sochaczew.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy; możemy nawet mówić o sukcesie. Trochę jednak nas boli, że mieliśmy
zdecydowanie więcej uczestników z Polski
niż z Sochaczewa. Mamy nadzieję, że to się
już w przyszłym roku zmieni. Podsumowując, najbardziej cieszy nas fakt, że nasza
rzeka zaczyna być rozpoznawalna i to jest
bardzo dobre postrzeganie. Powoli przełamujemy stereotyp, że Bzura to – mówiąc
dosadnie – ściek. Wręcz przeciwnie, Bzura
na Mazowszu i w naszym najbliższym regionie jest po prostu piękna i warto żyć z
nią bliżej, by móc się tym pięknem zachwycać – podsumowuje Marcin Prengowski.
MF
fot. „Nad Bzurą”

Aktyw
„Atut” o krok dalej
Ledwie rok istnienia sformalizowanej grupy Stowarzyszenia Sochaczewskich
Wieczorów Literackich „Atut”, a udało się rozszerzyć naszą statutową działalność w tworzeniu i propagowaniu poezji i literatury.

P

oszliśmy o krok dalej, prezentując
wiersze w przedszkolach i w różnych miejscach w Polsce, nie tylko
w naszym mieście.
Do najważniejszych naszych wydarzeń
poetycko-muzycznych, które stanowią
krok do przodu w naszych perspektywicznych planach należą: poezja w przedszkolach, a także wizyta w Sannikach, Teresinie
i Ciechocinku. Ponadto realizowaliśmy
plan wydarzeń poetyckich w Sochaczewie.

Poezja w przedszkolach
Udało nam się wkroczyć z wierszowanymi bajkami do przedszkoli.
Jolantę Małczak pozyskaliśmy dla Stowarzyszenia dopiero w październiku, a już

była ze swoim repertuarem w przedszkolach w Sochaczewie i Plecewicach. Zapraszana jest do Brochowa i Lasocina.
Jola jest osobą obdarzoną wieloma talentami, pisze wiersze dla dorosłych i dzieci, pisze ikony, maluje pejzaże, wykonuje
laleczki-pacynki, albumy z wizerunkami
bohaterów swoich bajek w sposób ciekawy
i barwny.
Nasza artystka sama wykonuje gadżety,
pomocne w skupieniu uwagi dzieci i dla ich
zabawy.
Główny repertuar Joli: Smocze Bajki,
Flaga, 11 listopada, Mazurek Chopina, Pochyliły Głowy Mazowieckie Wierzby, Bajka
na święto dyni, Bajki Misiowe.

Jesteśmy dumni z nowej działalności
Stowarzyszenia, nazwanej poezją w przedszkolach, z wykorzystaniem talentu, pracy,
zapału i pomysłowości Jolanty.

Poezja w Sannikach
W pięknej scenerii parku i pałacu w
Sannikach gościliśmy z poetycką wizytą.
Była muzyka i wiersze autorstwa naszych
poetów, a gościnne Sanniki tak o nas pisały po wizycie: „Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie «Atut». Silna
grupa w składzie: Mirona Miklaszewska
– wiceprezes, Edward Kijoch – skarbnik,
Apolonia Lato, Grażyna Grobelska, Jan
Sot, Jadwiga Kosowiec, sprawiła wszystkim
wielką przyjemność.

Stanisława Podgórska przekazała przez
swą zastępczynię dwa wiersze, specjalnie
napisane z racji wyprawy do Sannik”.
jesteście tu ustrojeni jego nutkami
otoczeni jego białymi cumulusami
nieprzemijającym blaskiem świecicie
jesteście jego życiem
Wiersze i limeryki stanowiły sedno tego
wieczoru, były też piękne erotyki, w zmysłowy sposób zaprezentowane przez autora,
Edwarda Kijocha.
Jadwiga Kosowiec czytała wiersze nieobecnej tego dnia, acz bardzo aktywnej w
stowarzyszeniu, Moniki Kosowiec-Placek
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oraz brata, Marka Cieśli – nie tylko poety,
ale też muzyka i malarza. Ażeby było jeszcze bardziej interesująco, Grażyna Grobelska zaśpiewała pastorałkę własnego autorstwa i kompozycji.
To była pierwsza taka wizyta sochaczewskich poetów, ale z pewnością nie ostatnia.

Poezja w Teresinie
Dla nas to było świąteczne popołudnie.
Możliwość zaprezentowania wierszy o historii i bohaterach naszego kraju w bloku
pt. Jesienne impresje Wrzesień – Katyń –
Niepodległa.
„Takie wieczorki zawsze zaczynałam
piosenką, która wiele o nich mówi: Poeci
nie zjawiają się przypadkiem – powiedzia-

ła w wywiadzie organizatorka przedsięwzięcia Joanna Cieśniewska. – W Teresinie takie spotkania to rzadkość. Poetów w
Teresinie nie ma, albo są ukryci w swoich
ciasnych norkach lub piszą do szuflady.
Chciałam ich zachęcić do wyjścia w świat
ze swoją twórczością. Okazją do tego było
niewątpliwie spotkanie z tymi, którzy już
odważyli się. Dlatego do nowo otwartego
w Teresinie miejsca, zwanego «Dworzec
TO.Kultura!», postanowiłam zaprosić Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie «Atut». To był piękny wieczór.
Poeci z tego stowarzyszenia to wyjątkowi ludzie, którzy o sprawach ważnych i błahych piszą z równą starannością i wrażli-

szenia i wspólne plany na stałą współpracę.
Zauważył nas, wsparł i towarzyszy nam
na co dzień POPPS. Podziękowania składamy na ręce Agnieszki Ptaszkiewicz.
Jako Prezes Stowarzyszenia składam
również podziękowania wszystkim członkom naszego stowarzyszenia – pisanie w
połączeniu ze zdobywaniem środków i organizowaniem wydarzeń poetyckich było
nie lada wysiłkiem. Miniony rok był pracowity, ale nie mało osiągnęliśmy. Powinno
być już tylko łatwiej.

wością. To często osobiste historie, zapisane
w metaforach, anaforach czy peryfrazach.
Spotkanie to dało nam wszystkim wiele do
myślenia o własnej historii, historii naszej
Ojczyzny, ale też o tym, jakimi ludźmi powinniśmy się stać”.

Poezja w Ciechocinku
Występ z naszym repertuarem poetyckim w Ciechocinku dla ludzi leczących się
i chorych, przynoszący im chwile zapomnienia, radości, wzruszeń, sprawił nam
wiele radości. Wyrazy sympatii odbieraliśmy przez całe dwa dni pobytu w Ciechocinku.
Dziękujemy organizatorce tego wydarzenia Wandzie Wasickiej, która ofiarując
nam swój tomik wierszy Wędrujesz.. You
Wander..., w podziękowaniu napisała: „Jest
w Was tyle miłości, że o przyszłość ziemi
sochaczewskiej jestem spokojna. W szczególnym roku 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, życzę Wam
dalszego pięknego rozwoju, dla pokrzepienia polskich serc".

Jeżeli uda się zrealizować nasze plany,
to w roku 2019 będą Rewolucje Poetyckie w
Sochaczewie i będą wymagały dużego wysiłku.
Zapraszamy piszących i miłośników poezji do naszego Stowarzyszenia.

Pierwsze i nie ostatnie

Kontakt :
e-mail: stas33@poczta.fm
Stanisława Podgórska
fot. SSWL „Atut”

Wszędzie, gdzie byliśmy, nie były to
ostatnie spotkania. Mamy kolejne zapro-

facebook.com/antologiapoezjisochaczewskiej

„Szach i mat” w Teresinie
Miłośnicy „królewskiej” gry zmagali się w Otwartym Turnieju Szachowym.

S

towarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” 22
września 2018 r. zorganizowało, we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Otwarty Turniej Szachowy.
To kolejna, IX już edycja organizowanego
od 2009 r. turnieju w gminie Teresin.
Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych i spotyka się z
dużym zainteresowaniem wśród zawodników skupionych w klubach szachowych,
działających w pobliskich miastach i miejscowościach województwa mazowieckiego,
jak i amatorów tej dyscypliny sportu. W
kolejnych edycjach turnieju uczestnikami
byli zawodnicy m.in. z Góry Kalwarii, Grodziska Mazowieckiego, Jabłonny, Łodzi,
Michałowic, Międzyborowa, Milanówka,
Piastowa, Sochaczewa, Warszawy, Zielonki, a także ze Skierniewic i Grudziądza.
Możemy śmiało powiedzieć, że impreza ta
ma zasięg ponadpowiatowy, a nawet wojewódzki.

Z satysfakcją chcemy odnotować, że to
był bardzo udany turniej, wzorowo poprowadzony przez sędziego Andrzeja Żochowskiego. Turniej nasz stał się po raz kolejny
platformą do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności do działań w przyszłości,
a uczestnictwo w turnieju było doskonałą
okazją do nawiązania nowych kontak-
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tów i wymiany doświadczeń między jego
uczestnikami.
Rozgrywane podczas turnieju partie
pomiędzy zawodnikami, reprezentującymi różny poziom wtajemniczenia w zasady
gry, poczynając od samych amatorów, poprzez pełnych profesjonalistów, reprezentujących na co dzień różne kluby sportowe,

Aktyw

stały się inspiracją do rozwiązywania zadań szachowych.
W tym roku zawodnicy i osoby towarzyszące mieli możliwość podczas przerw
w poszczególnych partiach zagrać w gry
planszowe. Te dodatkowe atrakcje zapewnili członkowie zaprzyjaźnionego z nami
Stowarzyszenia Planszówki w Sochaczewie, za co serdecznie dziękujemy.
Tegoroczny turniej stał na bardzo wysokim poziomie, udział w nim wzięło 59 zawodników, w tym 22 z rankingiem FIDE.
Średni ranking turnieju wyniósł 1315.
Triumfatorem tegorocznego turnieju został Igor Litner, drugie miejsce zajął Zoran
Jakovljev, a trzecie – Łukasz Wieczorek.

Zwycięzcami zostali:

1. Mateusz Polak – najlepszy zawodnik z gminy
Teresin
2. Antosia Gogół (10 lat) – najlepszy najmłodszy
zawodnik z gminy Teresin
3. Agata Trybuła – najlepsza zawodniczka turnieju
4. Ryszard Duda (79 lat) – najlepszy najstarszy
zawodnik turnieju
5. Malwinka Seliga (7 lat) – najlepszy najmłodszy zawodnik turnieju
6. Roman Zimochocki – najlepszy zawodnik powiatu sochaczewskiego
7. Jakub, Mateusz i Damian Bąba oraz Malwinka, Izabella i Mariusz Seliga – najliczniej reprezentowana rodzina
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Turniej sfinansowany został ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Gminy Teresin.
Sponsorami szachowej imprezy byli:
Mars Polska sp. z o.o., Bakoma Sp. z o.o.
i Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy
Ogród Marcin Wasilewski.
Pismo „Prosto z Gminy” objęło naszą
imprezę patronatem medialnym.
Stowarzyszenie IMPULS
fot. Agnieszka Ptaszkiewicz
i Marcin Hugo-Bader

Dzień z nami, strażakami
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej integrowali lokalną społeczność.

O

chotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej
pozyskała dotację w konkursie „Działaj Lokalnie” na projekt Dzień z nami, strażakami.
Projekt nasz miał na celu krzewienie idei istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wartości jej
przyświecających poprzez praktyczne działania na
rzecz społeczności lokalnej. Dzięki jego realizacji
nasza organizacja miała możliwość zaprezentowania w nowy, praktyczny i interaktywny sposób
rolę OSP, jej zadania, odświeżając tym samym ducha OSP oraz zachęcając przyszłych potencjalnych
kandydatów do wstąpienia w szeregi Straży. Zrealizowany projekt również integrował społeczność lokalną poprzez pomoc w zorganizowaniu lokalnego
festynu oraz uczestnictwo w nim.
W ramach projektu 19 sierpnia 2018 r. zorganizowaliśmy zawody, które wymagały od uczestników pokonania licznych przeszkód przygotowanych przez druhów. W samych zawodach
wzięło udział ponad 50 osób, z czego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ były to osoby w różnym wieku, z przeważającą liczbą dzieci i młodzieży (którzy
byli naszą grupą docelową).
Po zawodach odbyło się wspólne grillowanie
przy muzyce. Druhowie opowiedzieli o codzienności strażaków oraz o procedurze zachowania bezpieczeństwa na podstawie pokazowego zgłoszenia
i gaszenia pożaru. Dzieci miały możliwość obejrzenia wozu bojowego oraz sprawdzenia jak działa
prądownica.
W ramach projektu druhowie odwiedzili dwa
okoliczne przedszkola oraz młodzież z pobliskiej
szkoły, opowiadając o zadaniach strażaków, prezentując i ćwicząc z dziećmi i młodzieżą pierwszą
pomoc, prezentując sprzęt, z którego korzystają
podczas m.in. akcji pożarniczych oraz ucząc bezpieczeństwa. Na koniec uczestnicy spotkań otrzymali opaski, przypinki oraz kamizelki odblaskowe.
Dzięki projektowi Ochotnicza Straż w Wólce
Smolanej przyczyniła się do integracji sąsiadujących
miejscowości oraz nawiązania relacji. Dzieci oraz
młodzież otrzymała bazową wiedzę dotyczącą odpowiedzialnego i prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
Efektem projektu była promocja działalności
OSP wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności. Dla nas druhów projekt przyniósł ogromną
satysfakcję z możliwości działania na rzecz dobra
wspólnego.
Katarzyna Rydel
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Zawisza Czarny wygrał wojnę... z pogodą
Stowarzyszenie „Nasz Zamek” już po raz ósmy zorganizowało piknik Zawisza Czarny nad Bzurą –
Sochaczewskie Spotkania z Historią. Na imprezie pojawił się, władający w 1414 r. ziemią sochaczewską, książę mazowiecki Siemowit IV wraz z księżną Aleksandrą.

S

fabułę „Zawiszy” zdominowała dworska
intryga na książęcym dworze. Na początek Siemowit oraz Aleksandra wraz z mazowieckim rycerstwem i dworem powitali
na zamku Zawiszę Czarnego, przybyłego
na czele królewskiego wojska. Wydarzenie
rozpoczęło cykl teatralnych scen, pełnych
interesujących dialogów, dla których tłem
stał się turniej rycerski zorganizowany na
cześć czcigodnego Zawiszy. Walkę o laur
zwycięzcy rozstrzygnęli w nim między
sobą rycerze mazowieccy oraz królewscy.

towarzyszenie „Nasz Zamek” 18 sierpnia 2018 r. już po raz ósmy zorganizowało piknik Zawisza Czarny nad
Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią.
Swoistej tradycji stało się zadość i ponownie w trakcie części imprezy padał deszcz.
Niesprzyjająca aura nie zaważyła jednak
znacząco na frekwencji, gdyż zupełnie jak
w latach ubiegłych wielu gości przybyło na
zamek przywitać najsłynniejszego rycerza
polskiego średniowiecza. Jak co roku poprzez tworzenie wartościowych atrakcji
wokół pozostałości sochaczewskiej warowni staraliśmy się popularyzować historię Sochaczewa, a jednocześnie wzbogacać
ofertę Szlaku Książąt Mazowieckich. Przypomnijmy, że dzięki imprezie od 2011 r.
udaje się kultywować wydarzenie z 15 lipca 1414 r., kiedy to w Sochaczewie Zawisza
Czarny z Garbowa wypowiedział w imieniu króla Polski wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. Konflikt ten z czasem zyskał miano
Wojny Głodowej.

Dworska intryga
Podczas imprezy największe zainteresowanie wzbudziły wprowadzone nowości.
W tym roku postanowiliśmy rozbudować
część fabularną pikniku, co było możliwe
dzięki współpracy z Danielem Sukniewiczem, koordynatorem Szlaku Książąt Ma-

Zamek pełen atrakcji

zowieckich. W ramach tych działań na imprezie o 16.45 pojawił się, władający w 1414 r.
ziemią sochaczewską, książę mazowiecki
Siemowit IV wraz z księżną Aleksandrą.
O dodatkowe postacie wzbogacił się też
dwór książęcy, dzięki czemu po raz pierwszy w trakcie imprezy zaprezentowane zostały pokazy tańców dawnych. W tym roku
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Podczas przerwy od walk turniejowych
w zamkowej fosie można było wziąć udział
w grach i zabawach plebejskich. Mimo
deszczu o nagrody walczyła rekordowa
liczba uczestników. Niezwykle istotne okazały się stałe punkty programu „Zawiszy”,
zaaranżowane w godzinach 16.30 - 19.30.
Podobnie jak w roku ubiegłym część z nich
wprowadzono w zamkowe izby i pokoje, tak
aby w trakcie imprezy cały zabytek tętnił
życiem. W dawnej klatce schodowej zamku
prezentowało się rycerstwo, w skarbczyku
posłuchać można było opowieści o uzbrojeniu i przymierzyć jego elementy, zaś w izbie
stołowej zjeść kluski rycerskie, czy pajdę
chleba ze smalcem i ogórkiem. W dwóch
pokojach południowego skrzydła zamku

swe umiejętności prezentowali historyczni rzemieślnicy: kowal, cieśla, garncarka,
tkaczka, a także skryba już po raz drugi rekonstruujący średniowieczne skryptorium
i prowadzący warsztaty kaligrafii. W pokoju i sieni wschodniego skrzydła warowni rozlokowanych zostało część punktów
Mobilnej Gry „Szlak Rycerski – Śladami
Młodego Zawiszy”. Jej początek znajdował się pod namiotem organizatora, który
ustawiony został w rejonie dawnej zamkowej bramy. Po pokonaniu wszystkich
konkurencji uczestnicy Gry (a była ich w
tym roku rekordowa liczba) otrzymywali
dyplom oraz nagrodę książkową. W miejscu tym można było również zaopatrzyć
się w materiały promocyjne oraz publikacje związane z historią Sochaczewa i ziemi
sochaczewskiej. Tutaj też ponownie wybijana była pamiątkowa moneta pikniku,
co cieszyło się dużym zainteresowaniem
uczestników. Dodatkowo w zamkowej fosie
odbywały się warsztaty łucznicze, zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 6 w
Sochaczewie. Zwyczajowo na Przygródku,

Wypowiedzenie wojny

podle dawnego mostu zamkowego, przejażdżki konne zaaranżowała Stajnia Daisy.
Tam też dzięki Arenie Walk „RagnarOK!”
najmłodsi śmiałkowie po raz pierwszy w
Sochaczewie mogli wcielić się samodzielnie
w wojownika i walczyć jak dawniej.

Po rozstrzygnięciu pojedynków turniejowych między rycerstwem mazowieckim,
a królewskim uczestnicy pikniku wraz z
Zawiszą udali się korowodem na Plac Kościuszki. Około 20.00 na sochaczewskim
Rynku, podobnie jak 604 lata temu, Zawisza Czarny z Garbowa wypowiedział wojnę Zakonowi Krzyżackiemu. Następnie,
po powrocie na zamek, odbyła się grupowa potyczka rycerska w blasku pochodni,
po której można było sobie usmażyć na
ognisku kiełbaskę, jednocześnie słuchając
„Opowieści zamkowych”.
W ten sposób zakończyła się ósma edycja „Zawiszy”. Mimo, iż aura po raz kolejny
nas nie rozpieszczała, nagrodą za podjęty wysiłek okazała się ponownie Państwa
obecność, za którą dziękujemy! Jak zawsze
mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować imprezę w przyszłym roku.
Łukasz Popowski, prezes
Stowarzyszenia „Nasz Zamek”
fot. Małgorzata Kazur

Konkurs o Paderewskim rozstrzygnięty
W szkole podstawowej w Brochowie odbył się międzyszkolny konkurs o Ignacym Paderewskim,
nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

M

iędzyszkolny Konkurs został
zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie we wtorek, 23 października 2018 r. Organizatorem konkursu pt.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – jego
życie i twórczość w 100-lecie odzyskania
niepodległości było Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”.
Konkurs skierowany był do uczniów
klas V-VIII szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Sochaczewa
oraz powiatu sochaczewskiego. Miał on na
celu propagować oraz przybliżać uczniom
dokonania polityczne i artystyczne Ignacego Paderewskiego – wybitnego polskiego
pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego, męża stanu i polityka.
Partnerem konkursu była parafia św.
Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie.
Gościem specjalnym był Ryszard Kania –
wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im.
Paderewskiego w Bydgoszczy. Poczęstunek
dla wszystkich uczestników i gości ufundowała Karczma Brochowska „Nutka”.

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów z
9 szkół powiatu sochaczewskiego. W konkursie każdy, bez względu na wynik, mógł
liczyć na upominki. W ramach konkursu
uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami
mogli wziąć udział w zwiedzaniu bazyliki
św. Jana Chrzciciela w Brochowie.
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Komisja konkursowa w składzie: Marta Przygoda-Stelmach – Stowarzyszenie
„Konfraternia św. Rocha”, ks. Paweł Olszewski – proboszcz parafii Brochów,
Ryszard Kania – Towarzystwo im. Paderewskiego w Bydgoszczy, Katarzyna Kapałka-Fergin – dyrektor szkoły podstawowej

Aktyw
w Brochowie, Zbigniew Tempczyk – dyrektor szkoły
podstawowej w Śladowie, wyłoniła zwycięzców, którzy
otrzymali nagrody rzeczowe oraz książki i upominki od
darczyńców:
I miejsce

Kornelia Grzesiak

SP nr 7 w Sochaczewie

II miejsce

Hanna Garbacz

SP nr 4 w Sochaczewie

III miejsce

Nina Garbacz

SP nr 4 w Sochaczewie

IV miejsce

Zofia Garbacz

SP nr 6 Sochaczewie

V miejsce

Katarzyna Orzeszek

SP w Kapturach

VI miejsce

Emilia Pakuła

SP nr 4 w Sochaczewie

VII miejsce

Tatiana Krajza

SP nr 4 w Sochaczewie

VIII miejsce

Aleksandra Jaworska

SP w Mokasie

IX miejsce

Daniel Błaszczyk

SP w Śladowie

X miejsce

Maksymilian Zielak

SP w Kapturach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom,
zaś nauczycielom – opiekunom pragniemy podziękować
za opiekę merytoryczną.
Szczególne podziękowania należą się partnerom oraz
darczyńcom, bez których organizacja konkursu nie byłaby możliwa: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu, Filharmonia Pomorska im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego
w Bydgoszczy.
Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Dodatkowo, patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Wójt i Urząd Gminy Brochów.
Wsparcia rzeczowego w postaci upominków dla
uczestników udzielił nam Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz firma HELIO S.A.
Patronat medialny nad konkursem objęły tygodnik
„Echo Powiatu”, Radio Sochaczew i portale internetowe
e-Sochaczew.pl oraz tusochaczew.pl.
Dziękujemy i zapraszamy już za rok do Brochowa na
kolejną edycję konkursu.
Projekt jest realizowany w ramach obchodów stulecia
odzyskania niepodległości.
Tekst i fot. dr Marta Przygoda-Stelmach,
Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha”
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Poznali Ducha Świętego i Jego moc
Od 26 do 31 sierpnia 2018 r. w Niepokalanowie Lasku trwały rekolekcje dla osób z niepełnosprawnością i wolontariuszy, przygotowane i przeprowadzone we współpracy z Fundacją Niepokalanej.
Rekolekcje w duchu Rycerstwa Niepokalanej poprowadził ojciec Piotr M. Lenart,
wiceprezes Stowarzyszenia „Rycerstwo
Niepokalanej” w Polsce i członek Rady
Fundacji Niepokalanej. Wzięło w nich
udział blisko 70 osób z całej Polski. Podczas
wizyty w Niepokalanowie 12 osób wstąpiło w szeregi Rycerstwa Niepokalanej (MI),
niektórzy stali się rycerzami Niepokalanej
u stóp Krzyża. Konferencje na temat darów
i owoców Ducha Świętego w codziennym
życiu osoby chorej poprowadził ojciec dr
Jerzy Szyran, franciszkanin. „Najbardziej
przemówiła do mnie inscenizacja. Ojciec
Jerzy starał się ukazać nam, czym jest zaufanie Jezusowi i życie w Duchu Świętym.
Jedna z animatorek wcieliła się w postać,
która oddalając się od Chrystusa traci poczucie bezpieczeństwa. Jednak nawet w
najtrudniejszych sytuacjach Chrystus jest
razem z nami. On nas prowadzi do nieba
i nigdy nie opuszcza” – zauważyła Alicja.

„Rekolekcje w Niepokalanowie Lasku
były wspaniałe. Poznałam ludzi, którzy pokochali mnie taką, jaką jestem, nie wyśmiewali się z mego wyglądu – mówiła Karina.
– Ojciec Piotr na jednym z kazań powiedział, że nie liczy się to, jak wyglądasz, ale
liczy się wnętrze twego serca. Dla mnie jest
piękne i niesamowite, że widzę tyle osób po
raz pierwszy i od razu się do nich przywiązałam, bo czułam, że mnie akceptują i kochają. Dla mnie niesamowitym przeżyciem

były wspólne Msze święte i wieczorna modlitwa różańcowa. Każdy też z ochotą brał
udział w konkursach i zabawach. Stworzyliśmy w ciągu tylko kilku dni prawdziwą
wspólnotę: byliśmy razem, razem śmialiśmy się, modliliśmy się i wspierali”.
Stanisław zauważył, że cennym momentem dla niego była praca w grupach i dzielenie się tym, jak każdy rozumie i żyje darem
łagodności i cierpliwości.
„Dla mnie ważne było odkrycie – dodaje Monika – jak ważne w życiu jest wyzbycie się obłudy. Często łatwiej osądzamy
innych, a siebie z łatwością usprawiedliwiamy. Taka postawa zamyka nas na łaskę
Bożą, która jest nam potrzebna do zbawienia. Ojciec Piotr przypomniał, że sami niewiele możemy zdziałać, dlatego oddajemy
się Matce Bożej. Ona nam zawsze pomaga,
bo jest naszą Mamą najczulszą. Z jej pomocą możemy śmiało realizować cel MI, czyli starać się o zbawieni i uświęcenie swoje
i wszystkich tych, którzy żyją dziś i będą
żyć jutro. Oddanie Niepokalanej ma nam
dopomóc szukać najpierw dobra drugiego
człowieka, a dopiero później swego”.
Darek z Łodzi, na codzień poruszający
się na wózku inwalidzkim, dodał, że mocno przemówiła do niego konferencja ojca
prof. Grzegorza Bartosika, franciszkanina. „W prostych słowach ojciec Grzegorz
– wspomina Darek – ukazał nam prawdę,
że Duch Święty jest miłością. On jest przeciwieństwem szatana – ten niszczy nasze
relacje, zaś Duch Święty buduje i zespala
nasze relacje”.
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„Najważniejsze dla mnie było uświadomienie sobie, że Pan Bóg zawsze patrzy na
nas poprzez rany Swego Syna Jezusa, czyli z
miłością i przebaczeniem – wyznał niepełnosprawny Andrzej, ocalony z wypadku.
– Postanowiłem też po rekolekcjach odnaleźć moją datę chrztu świętego – dodał
– by wspominać dzień, w którym stałem się
dzieckiem Bożym”.
Dorota zauważyła, że jako wolontariuszka miała okazję być opiekunem i pomagać. „To był cudowny czas, za który
dziękuję. Następne rekolekcje już za rok.
Polecam każdemu, gdyż jest to niezwykły
czas wzajemnego obradowania. Na tych
rekolekcjach traci się poczucie, kto je tak
naprawdę przeżywa i do kogo są one adresowane, dla chorych czy też dla zdrowych.
Każdy bowiem otrzymuje wiele łask i to na
różnych poziomach”.
Karina na koniec dodała: „Super ludzie.
Każdy brał udział tak jak mógł, mimo swoich ograniczeń i niepełnosprawności. Każdy cząstkę siebie dał, aby pokazać serce...
Piękne jest to. Tak powinna wspólnota wyglądać: bez zazdrości, kłótni... Kocham takie miejsca i ludzi, którzy przytulą, powiedzą miłe słowa. To jest to, czego ja szukam
w człowieku, szukam właśnie uśmiechu,
zrozumienia, przytulenia. Szukam tego, by
poczuć się, że człowiek dla człowieka nie
jest wilkiem, tylko przyjacielem. Tu tego
doświadczyłam”.
Teresa M. Michałek, prezes Fundacji
Niepokalanej, fot. Archiwum MI

Aktyw
Niepodległościowy turniej badmintona
Pod patronatem burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego 10 listopada 2018 r. odbył się turniej badmintona z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości. Zawody, w których wzięło udział 70
zawodników i zawodniczek, rozegrane zostały na sali sportowej
ZS RCKU w Sochaczewie.
Organizatorem turnieju był Badminton
Sochaczew, którego właścicielem marki jest
Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”.
W 155 rozegranych meczach na 4 kortach
udział wzięło ponad 40 zawodników z terenu powiatu sochaczewskiego. obok dorosłych uczestników w turnieju wzięła udział
też grupa 11 dzieci. Byli też zawodnicy z
Warszawy, Włocławka, Bydgoszczy, Radomia, Puław, Zabrza czy Płocka. Turniej
rozgrywany był w 9 kategoriach.
Zmagania badmintonistów rozpoczęły się od odśpiewania hymnu, a wykonała go Julia, startująca w kategorii junior.
Najlepszą zawodniczką turnieju z powiatu
sochaczewskiego była Marcelina Nowak,
a zawodnikiem – Rafał Tomaszkiewicz.
Tradycyjnie – jak podczas każdego dotychczas rozgrywanego turnieju badmintonowego – członkowie Stowarzyszenia
przygotowali dla uczestników słodki poczęstunek. Ciasta przygotowały dziewczyny biorące udział w turnieju: Wiola, Karo-

lina, Milena, Marcelina, Kasia, Izabela. Na
obiad była ciepła zupa oraz pizza. Własnoręcznie wypieczony chleb i smalec przygotował Rafał.
Dla wszystkich uczestników przygotowano przepiękne pamiątkowe koszulki na
100-lecie... oraz medale okolicznościowe –
w ten sposób chcieliśmy przyłączyć się jako
Stowarzyszenie do powiatowych obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „To sportowe wydarzenie wpisało
się w kalendarz kilkudziesięciu wydarzeń,
my uczciliśmy tę rocznicę na sportowo,
a wraz z nami ponad 70 osób” – mówił po
turnieju Sebastian Wiśniewski.
Partnerami niepodległościowego turnieju badmintona był: ZS RCKU, Urząd
Miasta w Sochaczewie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
S. W.
fot. Badminton Sochaczew

Wyniki
Singiel Kobiet
1 Wioletta Wójtowicz
2 Marcelina Nowak
3 Alina Chojniak
Beata Przyłucka
Singiel Open A
1 Tomasz Mądry
2 Rafał Tomaszkiewicz
3 Norbert Kamieński
Szymon Kukier
Singiel Open B
1 Cezary Jaks
2 Michał Terlikowski
3 Szymon Gołębiewski
Henryk Ewert
Singiel Open C
1 Radosław Kowalski
2 Bartosz Ignatowski
3 Przemysław Gutkowski
Robert Dul
Debel Open
1 Dariusz Cierebiej, Norbert Kamieński
2 Henryk Ewert, Michał Król
3 Grzegorz Jankowski, Szymon Zuziak
Mateusz Krysa, Szymon Kukier
Mixt
1 Adam Juszczyk, Jolanta Chodkowska
2 Daniel Trzmielowski, Małgorzata Żwan
3 Krzysztof Kurzawski, Alina Chojniak
Rafał Tomaszkiewicz,
Wioletta Wójtowicz
4 Michał Nowak, Marcelina Nowak
Singiel Junior Open A
1 Antoni Kocik
2 Maja Białecka
3 Magdalena Podlaska
Singiel Junior Open B
1 Seweryn Budnik
2 Wiktoria Piekalska
3 Paulina Ambroziak
Singiel Junior Open C
1
2
3
4
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Aleksander Komosa
Julian Więcławski
Dominik Kowalewski
Julia Wiśniewska

III Memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego
Poprzez badminton upamiętnili śp. Sylwestra Rozdżestwieńskiego.

Z

a nami kolejne udane sportowe wydarzenie. W sobotę, 6 października
w hali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Teresinie rozegrany został
III Memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego w Badmintona. Turniej ten wpisany był
do rankingu Polskich Amatorów Badmintona, a honorowy patronat objął wójt gminy Teresin Marek Olechowski.
Zawody były poświęcone pamięci znanego komentatora i dziennikarza sportowego – Sylwestra Rozdżestwieńskiego, dla
którego sport to nie tylko praca, ale przede
wszystkim pasja, która wypełniała całego
jego życie, aż do końca... Organizatorem
memoriału było Badminton Sochaczew,
którego właścicielem marki jest Stowarzyszenie „Przez sport w przyszłość”. Turniej
rozgrywany był w 9 kategoriach, na 9 kortach, a zawody trwały przez cały dzień.
Na starcie stanęło 88 zawodników z całej
Polski, m.in. z Białegostoku, Bydgoszczy,
Łodzi, Ostrzeszowa, Ozorkowa, Pabianic,
Płocka, Poznania, Pruszkowa, Radomia,
Solca Kujawskiego, Warszawy, Włocławka,
Zabrza, Ząbek, Żyrardowa oraz liczna grupa osób z powiatu sochaczewskiego.
– W sobotę na kortach spędziliśmy 12
godzin. Rozegrano 206 meczów, 430 setów,
a zawodnicy zdobyli 15 208 punktów. Spośród wszystkich zawodników rozlosowane
zostało ponad 30 nagród rzeczowych. Gośćmi honorowymi turnieju był syn pana
Sylwestra – Tomasz i wnuk Mikołaj, którzy
wręczali nagrody najlepszym zawodnikom
w poszczególnych kategoriach oraz ufundowali nagrodę specjalną dla najmłodszego
uczestnika, która trafiła do Magdy Chorębiewskiej z Białegostoku. Wyróżnieni przez
starostę powiatu sochaczewskiego Jolantę
Gonta zostali również najlepsi zawodnicy
z powiatu sochaczewskiego – Natalia Wiśniewska i Rafał Tomaszkiewicz – mówi
Sebastian Wiśniewski ze stowarzyszenia
„Przez Sport w Przyszłość”.
Członkowie Stowarzyszenia przygotowali dla zawodników ciepły poczęstunek.
To sportowe wydarzenie wspierał Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Sochaczew, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, a także gmina Teresin i Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
S.W., fot. Ola Pietrzak

www.pswp.e-sochaczew.pl
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W obiektywie Aktywu
Projekty programu Działaj Lokalnie 2018

Stowarzyszenie ,,Kajakowcy Sochaczewa”,
projekt Bzura naszym skarbem

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej,
projekt Dzień z nami Strażakami

Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie
„Atut”, projekt Jesienne Impresje Poetyckie

Grupa Nieformalna „Aktywni mieszkańcy Gminy
Młodzieszyn”, projekt Młodzieszyn – karty historii

Zespół Śpiewaczy
Cantabile,
projekt Historia
pieśnią malowana

