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Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn

Za nami rok pełen niespodziewanych sytuacji i związanych z nimi 
wyzwań. Rok 2020 był trudnym okresem. Ze względu na 
pandemię zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez 
wirusa SARS-CoV-2  wszystko było inne niż w poprzednich latach.
Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak pandemia będzie się 
rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki wpływ 
wywrze ona na nasze życie. Od marca zamknięte zostały m.in. 
przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, obiekty handlowe 
oraz ośrodki  sportowe. Zajęcia w szkołach, praca w zakładach, 
urzędach, jednostkach, prowadzona była zdalnie. 
Pomimo panującej pandemii wszystkie inwestycje zaplanowane 
na 2020 rok zostały zrealizowane, z czego jestem bardzo zadowo-
lona. Wirus był też głównym czynnikiem, który wpłynął na 
demografię naszej gminy. Porównując 2019 rok, liczba mieszkań-
ców gminy w 2020 r. zmalała o 23 osoby. Należy jednak zaznaczyć, 
że to nie był wyłącznie okres koronawirusa, lecz kolejny czas 
wspólnych działań i starań o lepsze i bezpieczne warunki życia w 
gminie Młodzieszyn. W 2020 roku minęło sześć lat od kiedy 
objęłam stanowisko Wójta Gminy Młodzieszyn.
Ten czas przyniósł wiele sukcesów dla samorządu Gminy 
Młodzieszyn. Wykonane inwestycje, pozyskane dofinansowania 
w zakresie drogowym, oświatowym, ochrony przeciwpożarowej 
czy ochrony środowiska zawdzięczamy dzięki wspólnej, ciężkiej 
pracy. Choć przez dłuższy czas nie mogliśmy normalnie pracować, 
to jednak nie zmniejszyliśmy tempa.
Jak co roku przekazuję na Państwa ręce Biuletyn Informacyjny 
Gminy Młodzieszyn, w którym przedstawiamy informację z 
działalności Rady Gminy, jednostek podległych gminie, szkół a 
także podsumowanie inwestycji i wydarzeń ubiegłego roku.
I mimo, że organizowanie większych wydarzeń w minionym roku 
nie było możliwe, starliśmy się dostosować do sytuacji przenosząc 
wszelkie konkursy na naszą stronę na facebooku oraz stronę 
internetową gminy, organizując tym samym wydarzenia w formie 
on-line.
Ważne decyzje i konkretne działania przyczyniły się do tego, że 
koronawirus nie zatrzymał drogowych inwestycji, które kolejny 
rok z rzędu okazały się jednymi z najważniejszych do zrealizo-
wania.
I tak, zakończyliśmy remont drogi w miejscowości Radziwiłka. 
Przy udziale gminy wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 

3815W w miejscowości Młodzie-
szyn a także wyremontowano drogę 
w Kamionie Poduchownym. Dzięki 
bardzo dobrej współpracy z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad wykonano modernizację 
czterech skrzyżowań na odcinku 
drogi krajowej nr 50 Kamion-Mło-
dzieszyn. Oprócz tego gmina zad-
bała o poprawę stanu dróg gmin-
nych, a także wykonano moderni-
zację oświetlenia ulicznego.
Sukcesem zakończyły się starania o dotację na kilkumilionową 
inwestycję: „Przebudowa	 z	 rozbudową	 gospodarki	 wodno-ście-
kowej	 Gminy	 Młodzieszyn” a także o dofinansowanie naszego 
długo wyczekiwanego projektu w kwocie prawie 800 000 zł na 
modernizację  budynku strażnicy OSP Młodzieszyn.
Dzięki zakwalifikowaniu się naszych wniosków o dofinanso-
wania, możliwym było m.in. zakończenie prac renowacyjnych na 
cmentarzu w Juliopolu, powstanie nowej pracowni komputerowej 
w Szkole Podstawowej w Kamionie a w ramach wsparcia szkół i 
nauczycieli w nauce zdalnej, pozyskaliśmy niezbędny sprzęt w 
postaci komputerów dla uczniów. To nie przypadek, a efekt naszej 
wspólnej i konsekwentnej pracy.
Mimo pandemii  i nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, 
z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizowaliśmy 
nasze plany inwestycyjne. Cieszymy się z każdego odcinka drogi, 
który powstał, z każdego remontu, rewitalizacji terenu i każdej 
inwestycji, którą udało się zrealizować. To one kształtują i rozwi-
jają naszą gminę.
Jestem przekonana, że pomimo nadal istniejących obostrzeń 
związanych z epidemią, w 2021 roku zrealizujemy zaplanowane 
działania, spełniając oczekiwania naszych mieszkańców. Buduje-
my, ogłaszamy kolejne przetargi, wykorzystujemy fundusze 
unijne oraz pracujemy nad ciągłym rozwojem. Dziękuję wszyst-
kim tym, którzy wspierają działania podejmowane przez samo-
rząd gminy Młodzieszyn. Zapraszamy Państwa do przypomnienia 
najważniejszych momentów minionych 12 miesięcy, które za-
warto w niniejszym biuletynie informacyjnym.
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Rada Gminy odbyła w 2020 roku 10 sesji rady gminy, w tym 4 sesje 
nadzwyczajne. Rada gminy podjęła 57 uchwał. Frekwencja rad-
nych na posiedzeniach wynosiła 99 %.
Od czasu ogłoszenia stanu epidemiologicznego związanego z 
wybuchem pandemii koronawirusa, posiedzenia odbywały się w 
reżimie sanitarnym, przy zachowaniu niezbędnych środków 
ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się 
COVID-19. Sesje w większości odbywały się wyłącznie z udziałem 
wójta, sekretarza, skarbnika, radnych oraz pracowników, których 
obecność była niezbędna - bez udziału sołtysów i publiczności. 
Ograniczenia te były działaniem zapobiegawczym podjętym w 
trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.
Tematyka sesji wynikała z bieżących spraw, które wymagały 
rozpatrzenia na forum rady, w zakresie których podejmowane 
były uchwały.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na sesjach przyjmowane 
były również sprawozdania i informacje z działalności: Gminnego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, infor-
macje z działalności komisariatu policji, informacje o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, sprawozda-
nie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, informacje o stanie 
realizacji zadań oświatowych, informacje z analizy oświadczeń 
majątkowych.
Na każdej sesji, wójt Monika Pietrzyk składała informacje o swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym, w tym o stanie realizacji 
inwestycji planowanych w budżecie gminy. Radni drogą e-mailo-
wą otrzymywali informacje tygodniowe z realizacji zadań wyko-
nywanych w urzędzie gminy w minionym okresie.
W toku pracy rady gminy przyjęto uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej wynikają-
cych w trakcie realizacji budżetu;
- przyjęto budżet gminy na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową gminy Młodzieszyn na lata 2021-2034;
- zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowano raport o 
stanie gminy za rok 2019, który obejmował podsumowanie 
działalności wójta gminy w roku poprzednim w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. 
Raport został zamieszczony na stronie urzędu gminy www.mlo-
dzieszyn.pl oraz biuletynie informacji publicznej www.bip.mlo-
dzieszyn.pl. Mieszkańcy mogli zapoznać się z nim i wziąć udział w 
debacie. Zgodnie z ustawą, w debacie mogli zabrać bez ograniczeń 
czasowych głos radni oraz mieszkańcy, którzy złożyli pisemne 
zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób w terminie nie 
później niż na dzień przed sesją. Do przewodniczącego rady gminy 
nie wpłynęło żadne zgłoszenie udziału mieszkańca w debacie;
- Rada gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania wójtowi  
Monice Pietrzyk oraz przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2019 rok. Jednogłośnie także udzieliła 
wójtowi gminy absolutorium za 2019 rok;
- zgodnie z ustawą, która nakazuje organom gminy co roku 
uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, rada przyjęła program na 
2020 rok, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 80.000 zł;
- podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów działek w m. Helenka;
- podjęto również uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki w m. 
Adamowa Góra;

- przyjęto regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a także ustalono opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi: segregowane 32 zł, niesegrego-
wane 64 zł;
- podjęto uchwały wyrażające zgodę na organizacje publicznego 
transportu zbiorowego na terenie gminy oraz gmin (Sochaczew, 
Rybno, Iłów, Słubice, Miasto i Gmina Wyszogród), z którymi 
zawrze stosowne porozumienie;
-podjęto uchwały o nadaniu nazw ulic w miejscowości Juliopol - 
ulica S�wierkowa oraz w miejscowości Adamowa Góra - ulice: 
„Słoneczna”,	 „Klonowa",	 „Orzechowa”,	 Migdałowa”,	 „Sezamowa”,	
„Kokosowa”	 ,	 Pistacjowa”,	 „Bajkowa”,	 „Kwiatowa”,	 „Złota”,	
„Kwarcowa”,	„Rubinowa”,	„Szafirowa”,	Diamentowa”,	„Graniczna”;
-przyjęto strategię rozwoju elektromobilności dla gminy 
Młodzieszyn;
-przyjęto Roczny Program Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2021 r., Gminny Program Wspierania rodziny 
na lata 2021 – 2023, Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn, 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy;
-podjęto uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego dostoso-
wując do obowiązujących przepisów.
-zatwierdzono stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze 
zbiorników bezodpływowych:
• beczką asenizacyjną o pojemności 5 000 litrów – 74,07 zł netto za 
usługę wykonywaną z terenu gminy oraz 115,74 zł netto za usługę 
wykonywaną spoza terenu gminy,
• beczką o pojemności 10 000 litrów - 148,15 zł netto za usługę 
wykonywaną na terenie gminy zaś 231,48 zł netto za usługę 
wykonywaną spoza terenu gminy.
Na sesji w dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste 
przekazanie czeków na dofinansowanie dwóch ważnych 
inwestycji dla gminy Młodzieszyn. Czek w wysokości 40 000 
złotych na realizację projektu "Remont	 Gabinetu	 Rehabilitacji	
Ruchowej	 w	 Młodzieszynie	 I	 etap" został wręczony przez 
reprezentanta PKN Orlen - Tomasza Gościniaka. Z kolei 
symboliczny czek na kwotę 1,8 miliona zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na "Przebudowę	 z	 rozbudową	 gospodarki	
wodno-ściekowej	 Gminy	Młodzieszyn" został przekazany  przez 
posła Macieja Małeckiego.
Radni oraz sołtysi na sesjach zgłaszali wnioski szczególnie 
dotyczące remontu dróg, które były w miarę możliwości na 
bieżąco realizowane.

Rada Gminy

Informacja z działalności Rady Gminy
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Fundusz Sołecki

Planowanie przestrzenne

Rok 2020 był wyjątkowo pracowitym okresem pod względem 
wydawania decyzji ustalających możliwość zabudowy na terenie 
gminy Młodzieszyn. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 
wniosków – 100 o ustalenie warunków zabudowy oraz 7 
wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po 
przeprowadzonych zgodnie z obowiązującym prawem procedu-
rach administracyjnych wydano 81 decyzji ustalających warunki 
zabudowy, z czego 68 dotyczyło budowy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, 7 budowy budynków gospodarczych, a 
pozostałych 6 – innych obiektów budowlanych. Pozostałe 19 
procedur zostanie zakończonych w 2021 r. 
Dla porównania w roku 2019 wydane zostały 54 decyzje o 
warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.  

Dla terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego 
wydano także rekordową liczbę wypisów i wyrysów z planów, 
szczególnie dotyczyło to terenów położonych w miejscowości 
Adamowa Góra. 
Ponadto w 2020 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki nr ew. 192 w miejscowości  
Adamowa Góra, przystąpiono do zmiany planu dla działek nr 
ewid. 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5,117, część działki 95/1 
położonych w miejscowości Helenka oraz kontynuowane były 
prace przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Kamion 
Poduchowny i Nowy Kamion. Mamy nadzieję, że plany w 
Kamionie zostaną uchwalone w 2021 r. 
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Inwestycje

Zakończono realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych pn. „Przebudowa	 drogi	 gminnej	 w	
miejscowości	 Radziwiłka	w	 gm.	Młodzieszyn”, na którą gmina 
Młodzieszyn pozyskała dotację ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w wysokości 120 000 zł. Koszt całej 
inwestycji wyniósł 249.165,65zł. 
Prace objęły przebudowę drogi gminnej w m. Radziwiłka, 
położonej na działce numer ewidencyjny 182/2, gdzie wykonano 
nawierzchnię asfaltową na drodze gruntowej na odcinku 654 m 
wraz z budową poboczy wykonanych z kruszyw łamanych. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskanego dofinansowania, 
które pozwoliło zrealizować kolejną inwestycję drogową. 
Przebudowa dróg, jak również budowa nowych odcinków dróg w 
naszej gminie jest bardzo ważną inwestycją poprawiającą jakość 
życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego dokładamy wszel-
kich starań, aby urządzać nowe odcinki dróg w naszej gminie.

Przebudowa drogi w Radziwiłce

29 lipca nastąpił odbiór inwestycji pn. „Przebudowa	 drogi	
powiatowej	 nr	 3815W	 w	 miejscowości	 Młodzieszyn”, tj. ulicy 
Chodakowskiej, realizowanej i nadzorowanej przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Sochaczewie przy współfinansowaniu w kosztach 
inwestycji przez Gminę Młodzieszyn.
Inwestycja zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji pozwoliła na  kompleksowe 
wyremontowanie odcinka drogi o długości 0,990 km.
Zakres prac objął położenie nowej nawierzchni asfaltowej, 
budowę i przebudowę wraz z poszerzeniem chodnika, przebudo-
wę skrzyżowania, przebudowę zjazdów do nieruchomości 
sąsiadujących z drogą włącznie z przebudową przepustów pod 

zjazdami oraz odtworzeniem rowu wzdłuż przebudowanego 
odcinaka drogi. Prace objęły również wykonanie organizacji 
ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym. Za wykonawstwo 
odpowiadała firma P.H.U. „PRIMA”.
Koszt robót inwestycji wyniósł 1.735.775,00 zł, w tym pozyskane 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 867.887,00zł. Pozostałą część kosztów wniosła Gmina 
Młodzieszyn w wysokości 25% oraz Starostwo Powiatowe 
również 25% całkowitego kosztu inwestycji.
Realizacja tego przedsięwzięcia to wynik bardzo dobrej współ-
pracy pomiędzy Gminą Młodzieszyn, Starostwem Powiatowym w 
Sochaczewie oraz Powiatowym Zarządem Dróg. 

Odbiór ul. Chodakowskiej w Młodzieszynie

Zrealizowano położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze 
w Kamionie Poduchownym w ramach realizacji funduszu 
sołeckiego sołectwa Kamion. Inwestycja swym zakresem objęła 
odcinek o długości ok 150 mb nowej nawierzchni asfaltowej wraz 
z podbudową na części odcinka drogi.
Łączny koszt inwestycji  wyniósł 50 tys. zł. S�rodki w wysokości 30 
tys. zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kamion, 20 tys. zł na 
realizację przedmiotowego zadania w większym zakresie przez-
naczyła Spółka Leśno-Gruntowa wsi Kamion. Cieszy nas wspólna 
inwestycja, która posłuży naszym mieszkańcom.

Budowa drogi w Kamionie Poduchownym
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Inwestycje

W styczniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
zrealizowała remont ciągów komunikacyjnych w pasie drogowym 
drogi krajowej nr 50, w miejscowościach Janów, Młodzieszyn, 
Radziwiłka, Nowy Kamion. Pracami remontowymi objęto 
chodniki przy przejściach dla pieszych, polegające na poprawie 
obrzeży, ponownym położeniu kostki brukowej z dogęszczoną 
nową podbudową, ponadto wyremontowane zostały wysepki 
przy zajezdniach przystankowych. 
Mając na uwadze dalszą poprawę bezpieczeństwa gmina 
Młodzieszyn dokonała opracowania dokumentacji projektowej 
dla budowy lewoskrętu w miejscowości Radziwiłka. Częściowa 
dokumentacja została już przekazana w uzgodnionej części 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Oczekujemy jeszcze na zaopiniowane stałej organizacji ruchu 
celem kompletności dokumentacji. 

Mamy nadzieję, że uda się podjąć jak najszybsze działania w celu 
budowy kolejnego lewoskrętu z drogi krajowej nr 50. Moder-
nizacja kolejnego skrzyżowania usprawni ruch, a także znacząco 
wpłynie na bezpieczeństwo jej użytkowników.

Remont ciągów komunikacyjnych przy DK 50 oraz lewoskręt w m. Radziwiłka

Gmina Młodzieszyn pozyskała środki na realizację zadania: „Prze-
budowa	 z	 rozbudową	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 Gminy	 Mło-
dzieszyn”. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie 3 745 350 zł. 
Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe	
usługi	 i	 odnowa	 wsi	 na	 obszarach	 wiejskich”, poddziałania 
„Wsparcie	 inwestycji	 związanych	 z	 tworzeniem,	 ulepszaniem	 lub	
rozbudową	 wszystkich	 rodzajów	 małej	 infrastruktury,	 w	 tym	
inwestycji	w	energię	odnawialną	i	w	oszczędzanie	energii”, objętego 
PROW na lata 2014-2020. W wyniku dobrej współpracy 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie z 
urzędem gminy został wspólnie opracowany i złożony wniosek o 
przyznanie pomocy dla operacji. Na realizację inwestycji gmina 
Młodzieszyn pozyskała dofinansowania z 
dwóch źródeł: kwotę 1 937 533 złotych z 
PROW na lata 2014-2020 oraz kwotę 
1 800 000 złotych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na wkład własny 
gminy.
Cieszymy się, że realizujemy tak ważną i 
dużą inwestycję dla naszej gminy. Zape-
wni ona lepszy komfort życia naszym 
mieszkańcom. Kierujemy serdeczne po-
dziękowania dla Macieja Małeckiego za 
pomoc i przekazane dofinansowanie. 
Dziękujemy również Marszałkowi Woje-
wództwa Mazowieckiego Adamowi Stru-
zikowi za wsparcie w realizacji tak ważnej 
dla nas inwestycji.

Inwestycja zakłada:
- przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie wraz z 
budową nowego ujęcia – studni głębinowej,
- uregulowanie gospodarki ściekowej – budowę instalacji 
odwadniania osadu,
· budowę nowego, niezależnego odcinka sieci przeciwpożarowej 
zakończonej hydrantem nadziemnym dla potrzeb OSP,
· rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
· modernizację obiektu oczyszczalni ścieków pod względem 
elektro- automatycznym.
Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch etapach: I etap w 
2021 roku, natomiast II etap 2022 roku.

Dotacja na  przebudowę z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn nieodpłatnie pozyskała 
destrukt z frezowania dróg z Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Było to możliwe dzięki współpracy z wice-
przewodniczącym Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Mirosławem Adamem Orliń-
skim.
Dziękujemy wiceprzewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Mirosławowi 
Adamowi Orlińskiemu za pomoc w pozyskaniu 
destruktu. Cieszy nas kolejna ulepszona droga, 
która posłuży naszym mieszkańcom.

Nawierzchnia z destruktu
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Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
zrealizowano zadanie pn. „Renowacja	
zabytkowego	 parku	 w	 Młodzieszynie	 –	
wykonanie	 alejek	 parkowych	 oraz	 drogi	
wewnętrznej	–	ETAP	II”. Była to kontynu-
acja prac z 2018 r., w ramach których 
wykonano część alejek parkowych ze 
środków własnych gminy oraz środków 
finansowych Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, pozyskanych przez 
Lokalną Grupę Działania „Razem	 dla	
Rozwoju”, której członkiem jest gmina 
Młodzieszyn.
W roku 2020 gmina Młodzieszyn pozys-
kała na wykonanie zadania 70 tys. zł 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, w ramach 
realizacji prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-

ków, położonych na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego. Dotacja stanowiła 
45,92% kosztów całkowitych inwestycji, 
natomiast koszt całej inwestycji wyniósł 
152 450,59 zł.
Inwestycja w zabytkowym parku przy ul. 
Kruczej obejmowała swym zakresem 
wykonanie drogi wewnętrznej z kruszyw 
łamanych w krawężnikach betonowych 
oraz wykonanie drugiej części alejek 
parkowych również z kruszyw łamanych 
w obrzeżach betonowych.
Zabytkowy park w Młodzieszynie pełni 
rolę rekreacyjną i będzie miejscem spot-
kań mieszkańców, stanie się atrakcją wy-
różniającą naszą okolicę. 
Gmina Młodzieszyn już po raz kolejny zna-
lazła się w gronie samorządów, do których 
trafiło wsparcie w postaci dofinansowania 
na prace rewitalizacyjne.

Zakończono prace renowacyjne zabytkowego parku w Młodzieszynie

Zakończono kolejne prace remontowe na cmentarzu wojennym w 
Juliopolu. Warto nadmienić, że dzięki pozyskaniu dodatkowych 
środków z Biura Wojewody Województwa Mazowieckiego 
zwiększono zakres prac w celu pełnego ukończenia zadania pn. 
„Wykonanie	 prac	 remontowych	 na	 cmentarzu	 wojennym	 w	
miejscowości	Juliopol". 
Prace polegały na demontażu istniejących betonowych krzyży, a 
następnie posadowieniu nowych, wykonanych z granitu w łącznej 
ilości 43 szt. oraz zamontowaniu 43 szt. nowych tabliczek 
epitafijnych z grawerem wraz z montażem krawężników granito-
wych w centralnym polu grobowym. Prace były podzielone na 
dwa etapy: najpierw gmina pozyskała 50 tys. zł na realizację 
zadania, która wystarczyła na wymianę 32 szt. krzyży wraz z 
tabliczkami epitafijnymi. Następnie, dzięki dobrej współpracy z 
Biurem Wojewody Województwa Mazowieckiego udało się 
pozyskać kolejne 26 tys. zł na wymianę następnych 11 szt. krzyży i 
tabliczek.
Łącznie na ten cel w 2020 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości
76 tys. zł z Biura Wojewody Województwa Mazowieckiego, stano-
wiącą 100% kosztów przedsięwzięcia.
Należy dodać, że prace na cmentarzu w Juliopolu są kontynuacją 
prac z roku 2017 i 2019.

Cieszymy się z kolejnych pozyskanych dotacji z przeznaczeniem 
na remont cmentarza wojennego w Juliopolu. Cmentarze wojenne 
są dla nas bardzo ważnym miejscem upamiętniającym żołnierzy 
poległych w walkach o wolną i niepodległą Polskę. Staramy się 
podejmować działania oraz współpracę w celu pozyskania środ-
ków na remont i utrzymanie miejsc pamięci. Dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 
pułku piechoty uzyskaliśmy wsparcie logistyczne oraz naukowe, 
niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia, za co serdecznie 
dziękujemy.

Zakończono prace na cmentarzu w Juliopolu

Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzie-
szynie we współpracy z gminą Młodzie-
szyn opracowała i złożyła wniosek o 
przyznanie pomocy finansowej na reali-
zację operacji pn. „Renowacja	 pomnika	
upamiętniającego	 Żołnierzy	 Wojska	
Polskiego	poległych	w	walce	o	wolność	i	
niepodległość	 Ojczyzny	 w	 latach	 1939-
1945”	znajdującego się przed budynkiem 
urzędu gminy. 
Wniosek złożono w ramach „Wsparcia	na	
wdrażanie	 operacji	 w	 ramach	 strategii	
rozwoju	 lokalnego	 kierowanego	 przez	
społeczeństwo”	 objętego PROW na lata 

2014-2020, w ramach naboru ogłoszo-
nego przez Lokalną Grupę Działania 
„Razem	 dla	 Rozwoju”, której członkiem 
jest gmina Młodzieszyn.
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzie-
szynie na realizację zadania otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł, 
które stanowi 100% kosztów całko-
witych inwestycji.
Dzięki otrzymanej dotacji będziemy 
mogli odrestaurować obiekt upamiętnia-
jący wydarzenie historyczne ważne dla 
naszej miejscowości i jej mieszkańców.

70 tys. zł na renowację pomnika
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Po raz kolejny gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w 
ramach „Mazowieckiego	 Instrumentu	 Aktywizacji	 Sołectw	
MAZOWSZE	2020” tzw. MIAS. Pięć sołectw z gminy Młodzieszyn 
otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć, 
które stanowiło 50% inwestycji każdego sołectwa. Łącznie gmina 
Młodzieszyn otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania dla 
pięciu sołectw w ramach „MIAS	MAZOWSZE	2020” na zadania pn.:
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	lamp	oświetlenia	
sołectwa	Bibiampol”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Helenów-
Skutki”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Mistrzewice”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Stare	Budy”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Witkowice”.
Zakres prac obejmował głównie wymianę lamp oświetlenia 
ulicznego na lampy energooszczędne typu LED oraz zamonto-
wanie znaków drogowych i tabliczek informacyjnych z nazwami 

miejscowości  i numeracją porządkową na terenie sołectw w celu 
ułatwienia lokalizacji domów. Wykonane inwestycje będą 
udogodnieniem dla mieszkańców oraz poprawią bezpieczeństwo 
mieszkańców i użytkowników dróg, jak również ułatwią 
orientację w terenie służb ratunkowych.
Łączna wartość całej inwestycji wyniosła 100 tys. złotych.

MIAS MAZOWSZE 2020 

W 2020 roku udało się doposażyć cztery place zabaw na terenie 
naszej gminy. 
W miejscowości Młodzieszynek na placu zabaw została pobu-
dowana altanka, która będzie służyć dzieciom i mieszkańcom w 
celach rekreacyjnych czy organizacji spotkań sołeckich. 
Na placu zabaw w Juliopolu zamontowano dwa elementy siłowni 
zewnętrznej, natomiast na placach zabaw w Witkowicach 
zamontowano po jednym elemencie siłowni zewnętrznej, które z 
pewnością zapewnią aktywny wypoczynek naszym mieszkań-
com.
Wszystkie place zabaw zostały doposażone ze środków pocho-
dzących z funduszy sołeckich sołectw.

Doposażenie placów zabaw 

5 listopada do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Młodzieszynie w ramach programu „Ograniczenie	 emisji	
zanieczyszczeń	 do	 powietrza” dostarczono nowy ciągnik marki 
Farmtrac 9120DTN o mocy 113 KM, który charakteryzuje się 
nowoczesnością oraz wysokimi parametrami technicznymi.
Został wyposażany w:
-napęd 4×4, przedni tuz z obciążnikiem 600kg,
-komfortową pyłoszczelną i klimatyzowaną kabinę wraz z szyber-
dachem i kamerą cofania,
-4 pary złączy hydraulicznych (w tym jedna para z przodu),
-24 biegami do przodu i do tyłu.
Ciągnik może osiągnąć zakres prędkości od 0,5 do 40km/h.
Dostawcą ciągnika była firma CORPS AGRO z Koluszek wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego dla zadania pn.	 „Ogra-
niczenie	emisji	zanieczyszczeń	do	powietrza	poprzez	zakup	nowego	
ciągnika	spełniającego	normy	emisji	spalin	EURO	IIIA	dla	potrzeb	
Gminnego	Zakładu	Gospodarki	Komunalnej	w	Młodzieszynie”.	
Zakup nowego sprzętu dla potrzeb GZGK w Młodzieszynie 
sfinansowała gmina Młodzieszyn w ramach środków pozyska-
nych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś cała wartość 
inwestycji wyniosła 197 000 zł brutto.
Ciągnik będzie wykorzystywany wraz z wozem asenizacyjnym do 
odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy. 

Nowy ciągnik dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Gmina Młodzieszyn w listopadzie zakończyła realizację zadania 
pn. „Demontaż,	 usuwanie	 i	 unieszkodliwienie	wyrobów	 zawiera-
jących	azbest	z	terenu	Gminy	Młodzieszyn	w	2020	roku”.
W związku z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony S� rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski	program	finan-
sowania	 usuwania	 wyrobów	 zawierających	 azbest”, odebrano i 
unieszkodliwiono bezpłatnie azbest z posesji mieszkańców w 
ilości 64,21 ton za kwotę 28.430,89 zł. Dofinansowanie na wyko-
nanie przedsięwzięcia wyniosło 26.438 zł.

Cieszymy się, że coraz więcej mieszkańców docenia proekologiczne 
działania Gminy Młodzieszyn zmierzające do zmniejszenia ilości 
szkodliwych pokryć dachowych, jednocześnie podnosząc estetykę 
obiektów. 

Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Narodowy Fundusz Ochrony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej 
przyznał Gminie Młodzieszyn dofinansowanie w formie dotacji w 
kwocie 98 800,00 zł na wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą 
„Usuwanie	odpadów	z	folii	rolniczych,	siatki	i	sznurka	do	owijania	
balotów,	opakowań	po	nawozach	i	typu	Big	Bag”.
W ramach tego zadania zostało poddane odzyskowi i unieszkodli-
wianiu około 197,6 ton odpadów pochodzących od rolników 
prowadzących swoje gospodarstwa na terenie gminy Młodzie-
szyn.
Kwota dotacji została przyznana na podstawie ankiet, które do 
listopada 2019 roku składali rolnicy z terenu gminy Młodzieszyn. 
Na tej podstawie zostało stworzone zapotrzebowanie ilościowe na 

przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że gmina 
Młodzieszyn otrzymała niemal maksymalną kwotę dotacji, o którą 
można było wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony 
S�rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Usuwanie folii rolniczej

Na terenie gminy Młodzieszyn przeprowa-
dzona została inwentaryzacja indywidu-
alnych źródeł ciepła w ramach programu 
„Mazowiecki	 Instrument	 Wsparcia	 Ochrony	
Powietrza	MAZOWSZE	2020”. 
Na powyższy cel Gmina Młodzieszyn pozy-
skała dofinansowanie z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w wysokości 120 tys. zł, 
stanowiącego 100% kosztów zadania.

Inwentaryzacja została przeprowadzona w 
dniach 24 listopada - 14 grudnia i polegała na 
wypełnieniu ankiety, w której trzeba było 
podać informację przy pomocy jakich źródeł 
ciepła ogrzewany jest budynek /lokal.
Przeprowadzona inwentaryzacja ma na celu 
polepszenie jakości życia mieszkańców 
poprzez poprawę jakości powietrza. 

Inwentaryzacja źródeł ciepła 

Gmina Młodzieszyn chętnie wspiera działania jednostek ochotni-
czych straży pożarnych oraz doposaża je najnowszy sprzęt i 
remontuje strażnice. Gdy pojawia się możliwość pozyskiwania 
środków zewnętrznych zawsze stara się z tej możliwości 
skorzystać.
Dzięki staraniom wójt Moniki Pietrzyk, udało się nam pozyskać z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie długo wyczekiwane dofinansowanie na „Moderniza-
cję	 strażnicy	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Młodzieszynie” w 
ramach „Instrumentu	wsparcia	zadań	ważnych	dla	równomiernego	
rozwoju	 województwa	 mazowieckiego”. Całkowita kwota 
dofinansowania wynosi 787 680,00 zł. co stanowi 60% całej 
inwestycji. 
Budynek strażnicy OSP w Młodzieszynie od lat czekał na 
modernizację, gdyż jako jedyny w gminie, nie został w pełni 
wyremontowany. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ znajduje 
się on w centrum gminy, w okolicy pięknego kościoła, w 
sąsiedztwie ośrodka zdrowia i urzędu gminy. Wierzymy, że obok 
innych obiektów, wkrótce stanie się wspaniałą wizytówką 
Młodzieszyna.

Dziękujemy Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu – Wiceprzewod-
niczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Adamowi 
Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za 
wsparcie i pomoc w pozyskaniu dofinansowania tak długo 
oczekiwanej inwestycji.

Modernizacja strażnicy OSP Młodzieszyn
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Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w postaci 
darowizny w wysokości 40 000 złotych, przekazanej przez 
Fundację ORLEN na realizację projektu „Remont	 Gabinetu	
Rehabilitacji	Ruchowej	w	Młodzieszynie	-	I	etap”. 
Bardzo cieszymy się z darowizny przekazanej przez Fundację 
ORLEN. Okazane wsparcie pozwoli na remont oraz poprawę 
funkcjonalności gabinetu rehabilitacji ruchowej w Młodzieszynie, 
co pozwoli naszym mieszkańcom na dostęp do lepszej opieki 
zdrowotnej. Dzięki realizacji projektu więcej chorych, niepełno-
sprawnych i starszych mieszkańców z dolegliwościami narządów 
ruchu jak również dzieci i młodzieży, które mają poważne 
problemy zdrowotne, będzie mogło uczęszczać na rehabilitację w 
celu poprawy ich zdrowia. 

Dofinansowanie remontu gabinetu rehabilitacji

Pod koniec 2020 roku zostały przeprowadzone prace związane z 
utrzymaniem kanału Mistrzewickiego przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie.  Wykonywane prace pozwoliły na 
prawidłową regulację i drożność w/w kanału, aby spełniał swoje 
funkcje w zakresie odbioru wód opadowo-roztopowych z terenów 
przyległych. Prace udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Gminą 
Młodzieszyn oraz Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w 
Młodzieszynie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za przychylność 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie za szybko 
podjęte działania w tym zakresie, które są bardzo ważne dla 
naszych mieszkańców.

Prace utrzymaniowe na kanale Mistrzewickim

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w 
Kamionie na lekcjach dydaktycznych korzystają z nowoczesnej 
pracowni komputerowej, która została zmodernizowana w 
ramach pomocy finansowej „Mazowieckiego	 Programu	
Dofinansowania	 Pracowni	 Informatycznych	 i	 Językowych” 
udzielonego przez Województwo Mazowieckie.
Do placówki dostarczono nowoczesny sprzęt informatyczny, a w 
tym zestawy komputerowe, monitor interaktywny, urządzenie 
wielofunkcyjne, ups, oprogramowanie wraz z instalacją. Ponadto 
zaopatrzono pracownie w nowe stoliki i krzesła.
Inwestycja z pewnością poprawi komfort kształcenia, zwiększy 
możliwość zorganizowania innowacyjnych zajęć oraz pozwoli 
uczniom rozwijać umiejętności korzystania z nowoczesnych 
technologii.

Łączna wartość pracowni wynosi 70 035,00 złotych. Wkład 
własny Gminy Młodzieszyn to kwota 26 535,00 złotych, środki 
z budżetu wojewódzkiego mazowieckiego 43 500,00 złotych.

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Kamionie

Gmina Młodzieszyn sukcesywnie 
realizuje prace związane z ozna-
kowaniem dróg gminnych i mos-
tów. 
Nowe oznakowanie zwiększa po-
prawę bezpieczeństwa miesz-
kańców i użytkowników dróg, jak 
również orientację w terenie 
służb ratunkowych (straż pożar-
na, pogotowie ratunkowe, policja) 
oraz odwiedzających naszą gminę.

Oznakowanie dróg gminnych
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowie korzystają z nowej 
pracowni przyrodniczej, którą udało się wyposażyć m.in. w pomo-
ce dydaktyczne niezbędne do edukacji uczniów w zakresie nauk 
przyrodniczych. 
S�rodki na wyposażenie pracowni zostały pozyskane z 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne 
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrod-
niczych w szkołach podstawowych. 

Pracownia przyrodnicza w SP w Janowie 

W 2020 r. rozpoczęto prace w ramach inwestycji pn. „Przebudowa	
kompleksu	 lekkoatletycznego	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 i	
Gimnazjum	w	Młodzieszynie	–	wariant	400	m	–	treningowy”. Całość 
inwestycji na którą składa się: wykonanie, nadzór i badania 
obiektowe wynosi 3 mln 601 tys. zł, z czego 1,2 mln. zł stanowi 
pozyskane dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018. 
Jest to pierwszy obiekt tego typu na terenie Gminy Młodzieszyn. 
W ramach zadania zostanie wykonania bieżnia okólna o 
nawierzchni poliuretanowej typu sandwich czterotorowa 400 m 

z bieżnią prostą sześciotorową wraz z następującymi urządze-
niami lekkoatletycznymi: rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do 
skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do 
skoku o tyczce. Wewnątrz bieżni zostaną również wykonane 
boiska: do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o 
wymiarach 56 x 26 m wraz z ogrodzeniem i piłko chwytami oraz 
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymia-
rach 29 x 45 m, a także wyposażenie w sprzęt sportowy. 
Dodatkowe elementy obiektu to: piesze ciągi komunikacyjne, 
ogrodzenie, podstawowe zagospodarowanie terenu, zasilanie 
oświetlenia boiska.

Kompleks lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie

W listopadzie została przeprowadzona termomodernizacja koś-
cioła parafialnego w Kamionie Poduchownym. 
Parafia otrzymała na ten cel blisko 444.830,00 zł rządowej dotacji 
w ramach programu „Poprawa	 jakości	 powietrza.	 Zmniejszenie	
zużycia	energii	w	budownictwie”. Dofinansowanie stanowi 75% 
kosztów inwestycji. 

Termomodernizacja kościoła w Kamionie 



Inwestycje

InwestycjeGmina Młodzieszyn październiku i listopadzie przeprowadziła 
prace remontowe dróg gminnych o nawierzchni gruntowej. Prace 
polegały na przeprofilowaniu nawierzchni przy pomocy rów-
niarki drogowej, a następnie zagęszczeniu walcem drogowym, jak 
również miejscowym uzupełnieniu ubytków destruktem, tłucz-
niem lub pospółką.
Wykonane profilowanie dróg zapewni mieszkańcom dogodniej-
szy komfort podczas przemieszczania się po drogach gminnych.
Stan niektórych dróg gruntowych pogorszył się ze względu na 
warunki pogodowe – występujące liczne opady deszczu oraz 
poruszanie się po drogach ciężkiego sprzętu, co skutkuje powsta-
waniem kolein, ubytków i nierówności.

Utrzymanie dróg gminnych

Pod koniec 2020 roku nastąpił odbiór materiałów w postaci 
słupów oświetlenia ulicznego przeznaczonych do rozpoczęcia 
budowy nowych obwodów oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy.
Nowe obwody oświetlenia powstaną w miejscowości Adamowa 
Góra i Juliopol, w miejscach w których nigdy nie było oświetlenia 
ulicznego, co na pewno poprawi bezpieczeństwo i jakość życia 
mieszkańców. Materiały zostały zakupione w związku z realizacją 
funduszy sołeckich wyżej wymienionych miejscowości.

Nowe słupy oświetleniowe

Inwestycje

Inwestycje

W związku z wprowadzeniem w szkołach zdalnego nauczania, 
które wywołała pandemia COVID-19 gmina Młodzieszyn 
otrzymała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dwa granty w 
łącznej kwocie 114.995,16zł, na zakup 53 laptopów wraz z 
oprogramowaniem dla uczniów naszych szkół, które pozwoliły w 
tym trudnym czasie na uczestnictwo w lekcjach online. 
Zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektów pn.: 
„Zdalna	 Szkoła	 –	 wsparcie	 Ogólnopolskiej	 Sieci	 Edukacyjnej	 w	
systemie	 kształcenia	 zdalnego” i „Zdalna	 Szkoła+	 wsparcie	
Ogólnopolskiej	Sieci	Edukacyjnej	w	systemie	kształcenia	zdalnego” 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dodatkowo otrzymaliśmy sprzęt do zdalnej nauki z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu pt. „Mazowiecki	
program	przygotowania	szkół,	nauczycieli	i	uczniów	do	nauczania	
zdalnego” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu otrzymaliśmy pakiet sprzętów w postaci: 8  
zestawów komputerów stacjonarnych, 13 laptopów, 12 tabletów, 
13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne, monitor 
interaktywny, projektor multimedialny i mobilny router wifi z 
kartą SIM zapewniający bezprzewodowy dostęp do internetu. 
Ponadto program obejmował szkolenia dla nauczycieli i uczniów 
w zakresie przygotowania do nauczania zdalnego. 

Dofinansowania Zdalnej Nauki w gminie Młodzieszyn   
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Urząd Gminy

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 nie zostały uchwa-
lone i obowiązują stawki określone uchwałą nr XVI/70/2019 
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 07 listopada 2019 r.  Ich wysokość 
wynosi  następująco: 
 1) od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków   - 0,80zł - od 1 m. kw. powierzchni  
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 
1 ha powierzchni - 4,80 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m. kw. powierzchni - 0,32 zł    
d) ) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. 
Dz. U. z 2017r., poz. 1023), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- od 1 m. kw. powierzchni  -  1,50 zł                         
2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych - od 1 m. kw. powierzchni użytk. - 0,40  zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 
19,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m. kw. 
powierzchni użytkowej - 11,18 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m. kw. powierzchni 
użytkowej - 4,50 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 4,70 zł
3) od budowli: - ich wartości - 2 %

Podatek od nieruchomości
S�rednia cena skupu żyta do podatku rolnego została przyjęta wg 
ustalonej ceny  żyta przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego na rok 2021 ogłoszona w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 
982) i wynosi 58,55 zł za 1 dt.
Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów równowartość 2,5 q żyta. W stosunku do roku 2020 
podatek rolny wzrósł o 0,2250 zł i wynosi od 1 ha przeliczenio-
wego gruntów (dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha) – 146,3750 zł.
Natomiast  dla  pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha 
przyjmuje się równowartość  5 q żyta.  Podatek od 1ha fizycznego 
wzrósł  o 0,45 zł  i wynosi – 292,75 zł.

Podatek rolny

S�rednia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny 
drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2020r. do celów podatku leśnego została przyjęta  przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w Monitorze Pol-
skim z 2020 r.  poz. 983.
W stosunku do roku 2020 podatek leśny na 2021 rok wzrósł o 
0,5720 zł i wynosi 43,3048 zł od 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

Opłata targowa
Stawki opłaty targowej obowiązują wg przyjętej uchwały Rady 
Gminy Młodzieszyn z dnia 25 listopada 2015 r. 
Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:
od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu i stołu - 15,00	zł ,	
z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep - 25,00	zł, 
płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, 
owoców, artykułów spożywczych przetworzonych, artykułów 
przemysłowych, rzemieślniczych  -  1,00	zł.
            

Przypominamy o serwisie powiadamiania sms dla mieszkańców 
naszej gminy, z którego wysyłane są najbardziej istotne informacje 
z działalności Urzędu, jak i całej Gminy (np. informacje o 
bezpłatnych badaniach, alertach pogodowych, utrudnieniach w 
komunikacji, zaproszenia na zebrania, imprezy kulturalne i 
sportowe oraz inne istotne informacje z punktu widzenia 
społecznego).
Do bazy sms można zapisać się w każdej chwili poprzez 
wypełnienie formularza w wersji papierowej dostępnej w 
sekretariacie Urzędu Gminy lub rejestrację swojego numeru 
telefonu przez formularz elektroniczny dostępny na stronie 
www.mlodzieszyn.pl. Wysyłane wiadomości są bezpłatne.

Serwis SMS

Urząd Gminy Młodzieszyn
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
tel.:	46	864	17	50	|	fax:	46	864	17	65
skrytka e-puap: /502c1uwyc5/SkrytkaESP 
e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl  | www.mlodzieszyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.mlodzieszyn.pl
Numer konta bankowego
13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
Urząd	Gminy	czynny	jest	w	godzinach:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00
Przyjęcia	interesantów:
Wójt Gminy – wtorek w godz. 13.00 – 17.00
Sekretarz Gminy – środa w godz. 12.00 – 16.00
Przewodniczący Rady Gminy - czwartek w godz. 14.00 - 16.00



Urząd Gminy

Urząd Gminy - dane kontaktowe
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Dane demograficzne
Rok 2020 był trudnym czasem dla demografii gminy Młodzieszyn. 
W porównaniu do roku 2019 liczba ludności znacznie zmalała. 
Saldo wynosi  -23 osoby.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zameldowanych na stałe było 5498 
osób: 2735 mężczyzn i 2763 kobiety oraz na pobyt czasowy 75 
osób (39 mężczyzn i 36 kobiet). W minionym roku naszą gminę 
odwiedziło 36 cudzoziemców, którzy zarejestrowali swój pobyt.
W 2020 roku w Gminie Młodzieszyn urodziło się 68 dzieci: 34 
chłopców i 34 dziewczynki, nieznacznie więcej niż w minionych 
latach. Zmarły 93 osoby, to znowu więcej niż w poprzednich latach. 
Przyrost naturalny był więc ujemny (-25).  
Najwięcej dzieci urodziło się w miejscowości Młodzieszyn (16), 
Janów (7), Witkowice (6), Juliopol (5), w Kamionie Dużym, 

Kamionie Małym, Kamionie Podgórnym, Kamionie Poduchow-
nym i Nowym Kamionie łącznie 10 dzieci. Miesiącami, w których 
najczęściej rodziły się dzieci w naszej gminie są: październik (10), 
maj (9), kwiecień (8), styczeń (7).
Najpopularniejsze imiona wśród dziewczynek to Julia (5)  Zofia 
(5), Maria (3), Maja (3), Lilianna (3), a wśród chłopców:  Antoni (3), 
Jan (3), oryginalne: Mia, Samuel.
W 2020 roku po raz pierwszy rodzice nowonarodzonych miesz-
kańców gminy otrzymali list gratulacyjny i pamiątkową książkę z 
bajkami lub wierszami dla dzieci.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Młodzieszynie 16 par  zdecydo-
wało się na zawarcie małżeństwa, w tym zarejestrowano 10 
ślubów konkordatowych i 6 ślubów cywilnych.

Trudny rok dla organizacji pozarządowych
W minionym roku ze względu na ogłoszony i trwający stan 
epidemii koronawirusa SARS-Cov2 odwołano konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych gminy Młodzieszyn przez organi-

zacje pozarządowe. W wyniku ogłaszanych coraz to nowych 
obostrzeń, dystansowania się, organizacje nie miały możliwości 
realizowania swoich projektów.

STANOWISKO POKÓJ TELEFON E-MAIL

Ẃ ojt Gminy - Monika Pietrzyk 2 46	864	17	50 wojt@mlodzieszyn.pl

Sekretarz Gminy - Anna Sobieraj 3 46	864	17	52 sekretarz@mlodzieszyn.pl

Skarbnik Gminy - Małgorzata Zawadzka 9 46	864	17	57 skarbnik@mlodzieszyn.pl

Sekretariat 1 46	864	17	50 sekretariat@mlodzieszyn.pl

Ḱ́ sięgowosc analityczna 8 46	864	17	58 ksiegowosc@mlodzieszyn.pl

Ẃ ymiar podatkow i opłat lokalnych 10 46	864	17	55 wymiar@mlodzieszyn.pl

Ś́́́̇ prawozdawczosc VAT, Księgowosc Budzetowa i Planowanie 19 46	864	17	71 ksiegowosc.vat@mlodzieszyn.pl

D́́́́ ziałalnosc gospodarcza, podatek od srodkow transportowych, podatek 

akcyzowy
7 46	864	17	54 dzialalnosc@mlodzieszyn.pl

Ḱ́ sięgowosc podatkowa i opłaty lokalne 11 46	864	17	56 oplaty@mlodzieszyn.pl

Kasa 11 46	846	17	69 kasa@mlodzieszyn.pl

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Kadry 5 46	864	17	63 organizacyjny@mlodzieszyn.pl

É widencja ludnosci, dowody osobiste, sprawy obronne i wojskowe Í I wejscie 46	864	17	64 orso@mlodzieszyn.pl

Promocja, turystyka, obrona cywilna 5 46	864	17	63 promocja@mlodzieszyn.pl

Informatyk 5 46	864	17	50 informatyk@mlodzieszyn.pl

Planowanie zagospodarowania przestrzennego 15 46	864	17	61 zagospodarowanie@mlodzieszyn.pl

Drogi 21 46	864	17	68 drogi@mlodzieszyn.pl

Ḱ ierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomosci                                   

o� raz Ochrony Srodowiska
13 46	864	17	67 kierownik.gkos@mlodzieszyn.pl

Ŕ olnictwo, gospodarka nieruchomosciami i mienie komunalne 13 46	864	17	59 rolnictwo@mlodzieszyn.pl

Ó chrona przyrody i srodowiska, zarządzanie kryzysowe 13 46	864	17	59 ochronaprzyrody@mlodzieszyn.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Rada Gminy Í I wejscie 46	864	17	53 radagminy@mlodzieszyn.pl

Ḱ́ ierownik Referatu Inwestycji, Zamowien Publicznych, Planowania 

P� rzestrzennego, Funduszy Zewnętrznych i Ochrony Srodowiska
21 46	816	63	07						 inwestycje@mlodzieszyn.pl
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Zdrowie i bezpieczeństwo

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
oraz związane z tym utrudnienia i ograniczenia spowodowały 
brak na rynku polskim szczepionki na grypę. Uniemożliwiło to 
realizację umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Przychodni Medycyny Rodzinnej „Zdrowie” w 
Młodzieszynie. W ramach tego programu nie wykonano w 2020 r. 
szczepień ochronnych przeciwko grypie.
W drugiej połowie grudnia 2020 r. Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej w Młodzieszynie pozyskała 100 szczepionek przeciw 
grypie Influvac Tetra z Ministerstwa Zdrowia dla swoich 
pacjentów w wieku 75+ z terenu gminy Młodzieszyn. Osoby te 
mogły zgłaszać się do przychodni i skorzystać z nieodpłatnych 
szczepień.

Program szczepień przeciwko grypie

8 marca zorganizowano bezpłatne badania densytometryczne – 
czyli badania gęstości kości (osteoporoza). Badanie zostało 
przeprowadzone przed budynkiem Urzędu Gminy przez Mobilne 
Centrum Diagnostyczne OSTEOMEDIK z Piastowa. W badaniu 
udział wzięło 90 pacjentów. W wyniku tych badań 58 osób 
uzyskało wynik w normie , z kolei badanie wykryło u 15 osób 
osteoporozę, a u 17 osób osteopenię. Uzyskana diagnoza pomogła 
mieszkańcom w zaplanowaniu dalszego leczenia.

Bezpłatne badania gęstości kości

Gmina Młodzieszyn brała udział w Ogólnopolskim Konkursie 
„Samorząd	 Promujący	 Zdrowie", uzyskała Certyfikat i tytuł 
Laureata Wyróżnienia „Samorząd	 Promujący	 Zdrowie" na rok 
2020.
W Plebiscycie corocznie nagradzane są gminy, powiaty i woje-
wództwa, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i 
skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profi-
laktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Jest 
nam niezmiernie miło, że dołączyliśmy do grona samorządów, 
które zostały wyróżnione w  konkursie. 

Samorząd Promujący Zdrowie

W 2020 roku w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią  
Gabinet Rehabilitacji Ruchowej był zmuszony częściowo 
wstrzymać przyjęcia pacjentów. Z zabiegów skorzystało 138  
pacjentów z gminy Młodzieszyn i wykonano  473  zabiegi.

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej

Wójt gminy przekazała nagrodę rzeczową w formie zakupu 
artykułów spożywczych na wsparcie Polskiego Związku Niewido-
mych Koło w Sochaczewie. Los sprawił, że te osoby nie mają 
łatwego życia, a sama rzeczywistość często dla nich jest brutalna. 
Cieszymy się, że chociaż w ten sposób mogliśmy wesprzeć 
organizację.

Wspieramy niewidomych

 Gmina Młodzieszyn w 2020 roku przeznaczyła kwotę 5 000 zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (oznako-
wany) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.
W posterunku policji w Młodzieszynie w roku 2020 wszczęto 198 
postępowań przygotowawczych, zakończono 150, stwierdzono 
206 czynów, wykryto 68 przestępstw i osiągnięto ogólną 
wykrywalność na poziomie 63,91%. Przeprowadzono 129 postę-
powań w trybie art. 307 kpk z czego 46 zostało zakończonych 
wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.
Główna część dotyczyła kradzieży z włamaniem, uszkodzeń 
mienia, przestępstw gospodarczych, nietrzeźwych kierujących 
oraz uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. W 2020 roku 
policjanci z posterunku w Młodzieszynie nałożyli 61 mandatów 
karnych, pouczyli 112 osób, zatrzymali 5 sprawców na gorącym 
uczynku z czego 4 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano również 
11 osób poszukiwanych przez organy ścigania. Wylegitymowano 
2 104 osoby, zatrzymano 4 dowody rejestracyjne oraz przeprowa-
dzono 1 187 interwencji. Na terenie gminy zarejestrowano 68 
zdarzeń drogowych w tym: 3 wypadki i 38 kolizj na DK 50, 
1 wypadek i 4 kolizje na DW , 22 kolizje na drogach gminnych.

Dużą popularnością cieszy się aplikacja „Krajowa	Mapa	Bezpie-
czeństwa”. W 2020 roku pojawiły się 44 zagrożenia, były to między 
innymi: niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekroczenie 
niedozwolonej prędkości, dzikie wysypiska śmieci, nieprawi-
dłowe parkowanie, grupowanie się młodzieży, spożywanie alko-
holu, używanie środków odurzających, nielegalne rajdy samocho-
dowe i jazdy quadami po obszarach leśnych.

Bezpieczeństwo publiczne
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W okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2020 r. gmina Młodzieszyn 
realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. 
„Cyfrowy	 Obywatel	 Gminy	 Młodzieszyn” – w ramach projektu 
„Cyfrowy	 obywatel	 województwa	 mazowieckiego!” – w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe	kompetencje	społeczeństwa”, Działanie 
nr 3.1 „Działania	 szkoleniowe	 na	 rzecz	 rozwoju	 kompetencji	
cyfrowych”, zgodnie z umową nr 1/UG/PC/COWM/2020 z dnia 24 
lutego 2020 roku zawartą z Europejskim Domem Spotkań – 
Fundacją Nowy Staw z siedzibą ul. Tomasza Zana 38, 20-601 
Lublin.
W szkoleniach wzięły udział 144 osoby. W związku z trwającym 
stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-
2 oraz koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, zmianie uległa forma szkoleń ze stacjonarnych na on-
line. Uczestnicy mieli możliwość poprawy lub nabycia kompe-
tencji cyfrowych, z kilku wybranych modułów szkoleniowych tj. 
„Rodzic	w	Internecie”, „Mój	biznes	w	sieci”, „Moje	finanse	i	transakcje	
w	sieci”, „Działam	w	sieciach	społecznościowych”, „Tworzę	własną	
stronę	 internetową/blog” w tym umiejętności korzystania z 
Internetu, w szczególności z e-usług.
Dofinansowanie projektu z UE w kwocie 80.640 zł, oprócz szkoleń, 
obejmowało również zakup sprzętu informatycznego. Dzięki 

temu, szkoła podstawowa w Janowie została doposażona w 12 
komputerów przenośnych z oprzyrządowaniem, sprzęt biurowy 
w postaci drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego.
Dzięki staraniom wójt Moniki Pietrzyk, udało się pozyskać 
dofinansowanie, dzięki któremu mieszkańcy skorzystali z 
bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych. Mamy nadzieję, że 
spełniły one oczekiwania, a zdobyta wiedza i doświadczenie 
będzie służyć przede wszystkim przy korzystaniu z różnego 
rodzaju e-usług publicznych i ułatwiać posługiwanie się wszelkimi 
nowinkami technologicznymi oraz Internetem. 

Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii 
Europejskiej w ramach projektu „Wzrost	dostępności	do	wysokiej	
jakości	edukacji	przedszkolnej	w	Gminie	Młodzieszyn” utworzono 
dwa nowe punkty przedszkolne – w Janowie i Kamionie, z kolei 
istniejące już przedszkole przy szkole podstawowej w 
Młodzieszynie zyskało nową ofertę edukacyjną.
W okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. gmina 
Młodzieszyn realizowała projekt pn. „Wzrost	 dostępności	 do	
wysokiej	jakości	edukacji	przedszkolnej	w	Gminie	Młodzieszyn” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 
„Kształcenie	 i	 rozwój	 dzieci	 i	 młodzieży”, Poddziałanie 10.1.4 
„Edukacja	przedszkolna”.
Dzięki zrealizowanej inwestycji szansę na edukację przedszkolną 
zyskały dzieci, dla których do tej pory brakowało miejsc. 
Przedszkolaki skorzystały także z dodatkowych zajęć zwiększa-
jących ich szanse edukacyjne. To kolejna duża inwestycja, która z 
sukcesem zostaje realizowana. Projekt przeznaczono dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i nauczycieli ze szkół w Młodzieszynie, 
Janowie i Kamionie.
Łączna wartość projektu wyniosła 563 725,23 zł i był on 
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Cele projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości wczesnej edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 18 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie 

istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb 
jednego dziecka z niepełnosprawnością, wyrównanie szans 
edukacyjnych i rozwojowych u 162 dzieci, a także podniesienie 
kompetencji u 9 nauczycieli.
W ramach projektu powstały nowe grupy dla dzieci przed-
szkolnych, dla których zostały wyremontowane oraz wyposażone 
sale i łazienki. Dla wszystkich dzieci zrealizowano szereg zajęć 
dodatkowych, w tym specjalistycznych dla dzieci z niepełno-
sprawnością, a także zostały doposażone place zabaw. Nauczyciele 
uczestniczyli w trzech rodzajach szkoleń podnoszących ich 
kompetencje.    
W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedyczne, zajęcia w 
wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacja, gimnastyka 
korekcyjna. W projekcie wzięło udział 62 dzieci.

Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn

Projekty unijne



Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka Gminna
Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 23A
czynna dla użytkowników 5 dni w tygodniu:
– poniedziałek, środa, piątek od 8.00 do 18.00,
– wtorek i czwartek od 8.00 do 16.00
oraz I i III sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 13.00.

Filia Biblioteczna w Kamionie
zlokalizowana przy budynku OSP, 
czynna dla użytkowników:
– poniedziałek, piątek od 8.00 do 16.00, 
– wtorek, czwartek od 10.00 do 18.00,
– środa od 12.00 do 16.00

Od stycznia 2020r. wprowadzone zostały 
duże zmiany w procesie tworzenia bazy 
czytelników. Zostało rozpoczęte elektro-
niczne wypożyczanie książek. Zapisujący 
się Czytelnik , otrzymuje elektroniczną 
kartę czytelnika- z własnym numerem 
karty, pinem indentyfikacyjnym, którą 
okazuje bibliotekarzowi przy każdym 
wypożyczaniu i zwrocie. Kod kreskowy 
umieszczony na każdej książce i karcie 
bibliotecznej jest  rozpoznawany przez 
czytnik. Komputerowa karta czytelnika 
upoważnia jej posiadacza do: wypoży-
czania książek, korzystania z księgozbioru, 

prasy udostępnianych na miejscu, korzy-
stania z komputerów. Czytelnicy mają 
dostęp do bazy wszystkich książek na 
s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  b i b l i o t e k i 
biblioteka.mlodzieszyn.pl w zakładce 
katalog książek ON-LINE. Po założeniu 
karty, czytelnik może sam monitorować 
stan swojego bibliotecznego konta: ilość 
książek wypożyczonych oraz terminy 
zwrotów. W grudniu 2020 r. na stronie 
biblioteki zostały dodatkowo udostępnio-
ne katalogi on-line: Katalog Centralny 
Powiatu oraz Katalog Biblioteki Wojewódz-
kiej . Zapraszamy do korzystania.

Elektroniczna karta biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie i Filia  w Kamionie  
wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych i 
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Młodzie-
szyn, zaprasza do skorzystania z usługi bezpłatnego dostarczenia 
książek do domu. 
Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny 

lub znajomych, aby wypożyczyć książki mogą skorzystać z usługi 
„Książka	na	telefon” zgodnie z „Regulaminem	usługi”. Wystarczy 
zadzwonić do placówki bibliotecznej pod nr tel.  GBP 46 861 66 02, 
FB 46 861 72 61 lub drogą elektroniczną: biblioteka-
mlodzieszyn@o2.pl oraz biblioteka.kamion@op.pl i uzgodnić 
termin wizyty oraz rodzaj dostarczonych książek.

Książka na telefon

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w 
Młodzieszynie otrzymała dofinansowanie na 
zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 
–Priorytet 1. Zakupy zrealizowano ze środków 
finansowych Biblioteki Narodowej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. W ramach projektu biblioteka otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 6.462,00 zł. 
Zakupiono 268 pozycji książkowych, w tym: 
165 książek dla dorosłych, 75 książek dla 

dzieci i młodzieży oraz 33 woluminy z 
literatury niebeletrystycznej.

Zakup nowości wydawniczych

Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Młodzieszynie	 oraz	 jej	 Filia	 w	
Kamionie	 zapraszają	wszystkich	mieszkańców	gminy	 (dorosłych,	
dzieci,	 studentów,	 emerytów,	 moli	 książkowych)	 do	 naszych	
bibliotek.	Przychodząc	do	nas	masz	pewność,	że	spotkasz	tu	ludzi,	
którzy	 czekają	 właśnie	 na	 Ciebie.	 Z	 radością	 doradzimy	 Ci	 oraz	
pomożemy	w	 doborze	 literatury.	 Przekonajcie	 się	 Państwo	 sami.		
Czytelnikiem	może	 zostać	każdy.	Wystarczy	przyjść	do	biblioteki,	
wypełnić	kartę	zapisu,	dzieci	i	młodzież	muszą	posiadać	karty	zapisu	
podpisane	przez	rodziców	bądź	opiekunów,	okazać	dowód	osobisty	
(osoby	pełnoletnie),	zapoznać	się	z	regulaminem	wypożyczalni.	Przy	
zapisie	każdy	czytelnik	otrzyma	kartę	elektroniczną.
Nasze	zbiory
Gromadzone	zbiory	wypożyczane	są	czytelnikom	na	zewnątrz	lub	
udostępnienie	 na	 miejscu.	 Wypożyczanie	 książek	 odbywa	 w	
warunkach	wolnego	dostępu	do	półek.	Księgozbiór	biblioteki	ma

	charakter	uniwersalny.	Biblioteka	gromadzi	i	udostępnia	materiały	
ze	wszystkich	dziedzin	wiedzy,	dla	wszystkich	grup	użytkowników.		
Księgozbiór	biblioteki	na	dzień	31.12.2020	r.	liczy	ogółem:	23	975	
woluminów	(GBP	–	16	233,	FB	–	7742).		W	tym:	12	811	wol.	(GBP	–	8	
778,M	FB	–	4	033)	-	literatury	pięknej	dla	dorosłych,	6	143	wol.	(GBP-	
4	009,	FB	-	2	134)-		literatury	pięknej	dla	dzieci	i	młodzieży	oraz	5	021	
wol.	(GBP	-	3	446,	FB	–	1	575)	-	literatury	niebeletrystycznej)	 	i	jest	
stale	aktualizowany.	W	2020	r.	zakupiono	713	nowości	książkowych	
(z	budżetu	Organizatora	–	445	wol.	,	z	dotacji	MK	i	DN	–	268	wol.).	
Przy	 wyborze	 określonych	 tytułów	 bierzemy	 także	 pod	 uwagę	
sugestie	 naszych	 czytelników.	 	 Biblioteka	 posiada	 księgozbiór	
regionalny	 oraz	 bogaty	 wybór	 czasopism.	 Przyjmujemy	 dary	
książkowe	w	dobrym	stanie	edytorskim.	W	tym	roku	otrzymaliśmy	
40	książek,	które	zasiliły	nasz	księgozbiór.	Gorąco	zachęcamy	do	
korzystania	ze	zbiorów	Biblioteki.
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Gminna Biblioteka Publiczna

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzenie 
zainteresowań czytelniczych. 10 stycznia dzieci z grup O a i b 
Przedszkola Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie wraz z 
opiekunami odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzie-
szynie.
Przedszkolaki zapoznały się z nowym dla nich miejscem. Kilkoro z 
nich, było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla 
zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu 
książek. Maluszki z wielkim zainteresowaniem oglądały publi-
kacje dla najmłodszych, znajdujące się licznie na bibliotecznych 
półkach. Podczas spotkania, dzieci zobaczyły jak wygląda karta 
czytelnika oraz poznały zasady zapisu i  wypożyczania książek. 
Dowiedziały się więcej o bibliotece, zawartych w niej zbiorach 
oraz szczegółach pracy bibliotekarza.
Poznały także proces powstawania książki oraz jakie czynności 
trzeba wykonać, aby trafiła do czytelnika. Z dużym zaciekawie-
niem i uwagą nasi najmłodsi goście wysłuchali bajki: „Tupcio	
Chrupcio	nie	chce	iść	do	przedszkola”. Następnie dzieci bawiły się 
wspólnie rozwiązując mini zagadki. 
Wizyta najmłodszych odbyła się w miłej, pełnej uśmiechów i 
wrażeń atmosferze. Kiedy spotkanie dobiegło końca, pełne 
nowych doświadczeń maluchy wróciły do przedszkola. 

Odwiedziny przedszkolaków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie

18 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Młodzieszynie odbyły się warsztaty dla dzieci w 
wieku 6-9 lat p.h. „Koszyczek	 kwiatów	 dla	 Babci	 i	
Dziadka”. 
Głównym celem spotkania było stworzenie wyją-
tkowych prezentów dla babć i dziadków z okazji ich 
święta. Podczas zajęć dzieci wyczarowały z przy-
gotowanych materiałów, po dwa przepiękne, kolo-
rowe koszyczki, pełne kwiatów i ozdób.
Zajęcia przebiegały w miłej i wesołej atmosferze. Po 
wykonaniu prac wszyscy z ciekawością słuchali 
czytanych bajek np.: „Tupcio	 Chrupcio	 –	 wizyta	 u	
dziadków”. Samodzielnie wykonane dzieła, to 
najlepsze pomysły na prezent, a jednocześnie 
sposób, aby wyrazić wdzięczność za okazaną miłość 
i opiekę, którymi dziadkowie obdarzają swoje wnuki 
na co dzień. Na zakończenie warsztatów wszyscy 
obdarowani zostali słodyczami oraz książeczkami.

Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece

Książeczki z bibliotecznej półeczki

5 lutego w przedszkolu Szkoły Podstawowej w Młodzie-
szynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklicznego 
czytania bajek dla dzieci p.h. „Książeczki	 z	 bibliotecznej	
półeczki”. 
Dzieci z niecierpliwością oczekiwały  tego dnia, gdy znów 
będą mogły posłuchać bajkowych opowieści. Tematyką 
spotkania były „Zimowe	przygody”. Przedszkolaki z grupy 0 i 
punktu przedszkolnego z wielkim zainteresowaniem 
oglądały kolorowe ilustracje oraz chętnie wypowiadały się 
na temat treści przeczytanych książeczek, przyniesionych z 
Gminnej Biblioteki. 
Przybliżanie dzieciom literatury pięknej sprawia nam 
dorosłym wiele zadowolenia i satysfakcji. Wspólne głośne 
czytanie ma wartość bezwzględną – wzbogaca wiedzę i 
rozwija wyobraźnię dzieci.

17



Gminna Biblioteka Publiczna

W sobotnie popołudnie 5 września, już po raz dziewiąty, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zaprosiła miłośników 
literatury do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu, które ma na 
celu popularyzować dzieła kultury polskiej, a także promować 
kulturę żywego słowa. Współorganizatorem wydarzenia był 
Gminny Ośrodek Kultury. Do akcji wspólnego czytania, które w 
tym roku odbyło się w plenerze – w parku przy Urzędzie Gminy – 
przyłączyli się przedstawiciele władz samorządowych,  instytucji 
kultury, nauczyciele i uczniowie. Atrakcją młodzie-
szyńskiej odsłony Narodowego Czytania, była 
możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego, 
złożonego z wybranych fragmentów „Balladyny” w 
reżyserii Beaty Oziemblewskiej. W inscenizacji 
udział wzięli: Mariola Winnicka (Goplana), 
Małgorzata Hetman (Matka-wdowa), Aleksandra 
Orlińska (Balladyna), Magdalena Orlińska (Alina) , 
Janusz Wlazło (Kirkor), Sławomir Makowski 
(Pustelnik), Marek Stobiecki (Grabiec), Katarzyna 
Z� akowska (Skierka), Anna Orlińska (Chochlik), 
Tomasz Jarka (Narrator). Jesienne drzewa, kolorowe 
kostiumy i rekwizyty naszych aktorów dopełniały 
całości. Po powitaniu gości przez Annę Walczak 
rozpoczął się spektakl przedstawiający historię 
losów dwóch sióstr – Balladyny i Aliny. Historia 

dziewczyny z ludu, która dokonując zbrodni zdobywa tron, grana 
jest już od niemal 160 lat. Tak więc naszą młodzieszyńską 
interpretacją tego wybitnego dzieła polskiego romantyzmu, 
dołączyliśmy do tysiąca innych inscenizacji, które miały miejsce na 
scenach amatorskich, szkolnych, zawodowych. Po tym niepowta-
rzalnym przedstawieniu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe egzemplarze „Balladyny” i mogli skosztować tortu przygoto-
wanego specjalnie na wspólne Narodowe Czytanie 2020.                          

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza  Słowackiego

29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, którego 
celem jest promowanie wartości, jakie do naszego życia wnoszą 
książki. W tym dniu wiele bibliotek organizuje wspólnie, głośne 
czytanie, tak też zrobiliśmy i my. Anna Walczak odwiedziła dwie 
grupy przedszkolaków przy Szkole Podstawowej w Młodzie-
szynie. 
Maluszki z wielkim zainteresowaniem oraz ciekawością słuchały 
bajecznych opowieści. Głośne czytanie to cudowny sposób na 
wspólne spędzenie czasu z dzieckiem. Czytanie rozbudza w 
dziecku wyobraźnię, stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo, a 
przede wszystkim buduje niezwykłą więź między czytającym a 
odbiorcą. To genialna okazja do dyskusji i wyciągania wniosków z 
przygód książkowego bohatera. Naszym dzisiejszym bohaterem 
był „Szewczyk Dratewka” – Joanny Porazińskiej, patronki głośnego 
czytania. Mimo, iż w dzisiejszych czasach trudno przebić się z 
klasyczną książką, to nie można z niej zrezygnować. Na koniec 
spotkania każde dziecko otrzymało książeczkę – bajeczkę. 
Czytajmy dzieciom jak najczęściej.
Zapraszamy więc do naszych bibliotek i wspólnego głośnego 
czytania.

Dzień Głośnego Czytania

W czerwcu Gminna Biblioteka Publiczna ogłosiła konkurs 
plastyczny „Moja	ulubiona	baśń,	podanie	 lub	 legenda	polska”. 
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literackich 
wśród najmłodszych czytelników. 
Należało zilustrować swoją ulubioną legendę lub baśń polską 
albo jej bohatera. Prace mogły być wykonane w dowolnym 
formacie i dowolną techniką wybraną przez autora.
Nagrodzone prace: 
I – W. Makowska, II - J. Kiełbasińska, III– O. Orlińska. 
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe coraz 
dyplomy.

Konkurs plastyczny
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Biblioteka w Młodzieszynie po raz pierwszy włączyła się do akcji 
Wielkiej Zbiórki Książek. Akcja trwała od 8 września do 11 
października 2020 r. Cel zbiórki – przekazanie książek bene-
ficjentom fundacji, w tym szpitalom, domom pomocy, rodzinom 
zastępczym i innym. W imieniu Fundacji Zaczytani.org oraz 
naszym, serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za 
książki! Cztery pudła książek wyjechały od nas do fundacji, a 
potem do szpitali, domów dziecka, świetlic środowiskowych.
Dziękujemy mieszkańcom gminy Młodzieszyn.

Gminna Biblioteka Publiczna

Akcja Zaczytani.org

W miesiącu wrześniu 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w 
Młodzieszynie wraz z Filią w Kamionie zorganizowała konkurs 
plastyczny „Okładka	mojej	ulubionej	książki”. Konkurs adresowany 
był do dzieci w dwóch grupach wiekowych: 5-9 lat i 10-14 lat. Na 
konkurs wpłynęło 31 prac wykonanych w wielu technikach 
plastycznych, każda inna, a wszystkie – piękne. 
5 października komisja konkursowa dokonała oceny prac. 
Zgodnie z zasadami konkursu komisja brała pod uwagę: 
samodzielność, ogólne wrażenia artystyczne, wkład pracy, dobór i 
wykorzystanie materiałów, estetykę wykonania, oryginalny 
pomysł. Bardzo trudno było wybrać te najpiękniejsze i najcie-
kawsze. Po burzliwej naradzie komisja wyłoniła zwycięzców. 
Oto laureaci konkursu: 
W kategorii wiekowej  5-9 lat: 
I - W. Makowska, II - F. Pasiński, III – B. Kożuchowski. 

Wyróżnienia: S. S� lusarczyk, J. Kiełbasińska, M. Ciura.
W kategorii wiekowej 10 -14 lat:
I - J. Gaik, II – Sz. Wiśniewski, III – D. Pasiński. 
Wyróżnienie: J. Szymański.                      
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 
pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom, za poświę-
cony czas oraz włożoną pracę.                                                      

Konkurs plastyczny „Okładka mojej ulubionej książki”

13 października Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 
zajęcia plastyczne „Świeczniki	ze	słoiczków”, które odbyły się w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Pracowałyśmy ze szkłem (słoiczkami), które przy pomocy kleju, 
taśmy klejącej, wstążek, sznurków i innych ozdób zamieniały się w 
przepiękne świeczniki.

Zajęcia plastyczne „ Świeczniki ze słoiczków”

17 grudnia rozstrzygnięto konkurs „Świąteczny	Anioł” zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę w Młodzieszynie. Konkurs polegał 
na wykonaniu wspólnie z dziadkami lub rodzicami pracy przes-
trzennej bożonarodzeniowego anioła. Nieodłącznym elementem 
kompozycji miała być książeczka (karteczka) z dedykacją 
skierowaną do bliskiej osoby np. anioł dla zapracowanych, anioł 
dla zaspanych, itp. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności 
dzieci, stworzenie możliwości prezentacji własnych prac, kulty-
wowanie tradycji świątecznych, integracja międzypokoleniowa. 
Konkurs kierowany był do wszystkich mieszkańców gminy 
Młodzieszyn. Wpłynęło 10 prześlicznych „Świątecznych	Aniołów”. 
Przed komisją konkursową stanęło nie lada wyzwanie, aby wśród 
tak pięknych, różnorodnych prac, wytypować zwycięzców. 
Komisja oceniając prace brała pod uwagę: pomysłowość, 
oryginalność, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych 
technik plastycznych oraz ogólne wrażenie estetyczne.
Nagrodzeni laureaci konkursu: I  -  J. Brzózka,   II  -  S. Wiśniewski ,  
III  - M. Ciura.

Wyróżnienia:  S. S� lusarczyk oraz K. Maślanka.
Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody oraz 
dyplomy.
Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Konkurs „Świąteczny Anioł”
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Działalność w 2020 roku
2020 rok był rokiem bardzo trudnym dla gminnego ośrodka 
kultury. Początek roku zupełnie tego nie zapowiadał. Odbywały się 
różne zajęcia i próby grup artystycznych działających w GOK: 
zajęcia wokalne dla dzieci, zajęcia wokalne zespołu MARIAN I 
DENS BABKI, nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, 
akordeon), zajęcia z malarstwa i rysunku KUZ�NIA ARTYSTYCZNA, 
rodzinne zajęcia ceramiczne LEPIMY Z GLINY oraz zajęcia 
rytmiczno-taneczne RAM TAM TAM (w dwóch grupach 
wiekowych: 3-5 lat i 6-8 lat), INSCENIZACJE TANECZNE dla dzieci i 
młodzieży 9-12 lat i FITNESS dla pań. W lutym rozpoczęły się 
bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego dla dorosłych w trzech 
grupach w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. 
Łącznie w tygodniu w stałych zajęciach grup artystycznych brało 
udział ponad 130 osób.
GOK czynnie włączał się w organizowanie gminnych uroczystości 
takich jak: finał WOS�P, Wspólne kolędowanie, Gminny Dzień 
Kobiet. Zespół „Marian	 i	 Dens	 Babki” występował zarówno na 
finale WOS�P, na „Wspólnym	kolędowaniu” w kościele w Młodzie-
szynie jak i na Gminnym Dniu Kobiet, na który przygotował 
program artystyczny pt. „Sanatorium	drugiej	młodości”. 
W lutym GOK, jak co roku, zorganizował „Ferie z GOK”. W ramach 
oferty odbyły się: warsztaty plastyczne, rękodzieła, ceramiczne, 
biżuterii i makramy. Atrakcją dla najmłodszych był bal 
karnawałowy. Zorganizowane zostały też trzy wycieczki: do 
Muzeum Gier i Komputerów w Warszawie, do „Experymentarium” 
w Łodzi i do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl 
„Królewna	Śnieżka”.
Na początku 2020 r. w GOK odbyły się dwa bale: członków Klubu 
AA i bal członków Klubu Seniora oraz dwie potańcówki dla 
mieszkańców gminy Młodzieszyn zorganizowane przez grupę 
nieformalną „Razem	dla	Młodzieszyna”.
Działający przy GOK Klub Seniora zorganizował w tym okresie 
również spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla swoich członków. 
Połączone ono było z Walnym Zebraniem Sprawozdawczym z 
działalności Klubu.
Aż nadszedł marzec i pandemia koronawirusa, która wywróciła 
wszystko do góry nogami i zmieniła nasz świat. Od 13 marca do 16 
czerwca instytucja została zamknięta dla uczestników zajęć i 
publiczności. 
To był trudny okres dla GOK i jej odbiorców. Działalność naszej 
instytucji musiała przenieść się do internetu. Proponowaliśmy 
różne zajęcia plastyczne na facebooku, wstawialiśmy na kanał 
YouTube filmiki z kabaretów i występów, które odbyły się w GOK, 
dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka wykupiliśmy „Pokaz	magii	
i	 iluzji	 dla	 dzieci” Teatru Forma. Pracownicy brali udział w 
webinariach, wykorzystywali zaległe urlopy. Opracowana została 
w tym czasie Kronika GOK 2019 w dwóch częściach w formie 
fotoksiążki i wydrukowana w trzech egzemplarzach. Dwa z nich 
przekazane zostały do gminnej biblioteki i jej filii w Kamionie.
Od 17 czerwca znowu ruszyły zajęcia stacjonarne w GOK, ale już z 
dużo mniejszą frekwencją. Pandemia zrobiła swoje. Również 
zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, a 
nawet wycieczki cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż w 
latach „sprzed pandemii”. 
W ramach akcji „Wakacje	 z	 GOK” zorganizowaliśmy zajęcia 
plastyczne pod nazwą ARTYSTYCZNE LATO w dwóch grupach 
wiekowych – dla dzieci w wieku 7-11 lat i dla młodzieży od 12 lat. 
Poza tym w czasie wakacji prowadzone były Inscenizacje 
Taneczne oraz fitness dla pań, a także wakacyjny kurs nauki języka 
angielskiego metodą TEDDY EDDIE przez British School 
Sochaczew. Zorganizowaliśmy też trzy wycieczki: do Parku 

Rozrywki w Julinku na „Weekend	superbohaterów”, do Dzielnicy 
Filmowej w Zalesiu Górnym oraz do Stodoły nad Bzurą koło 
Zalewu w Sochaczewie, gdzie dzieci z I-III klasy SP wzięły udział w 
„Misji	Robinson”, a dzieci  z klas IV-VIII SP w „Misji	Komandos”. 
Pod koniec wakacji GOK we współpracy z biblioteką przygotował 
akcję „Narodowe	Czytanie	2020” pod patronatem pary prezyden-
ckiej. Pod okiem instruktora teatralnego, grupa osób reprezentu-
jących ważne instytucje i organizacje z naszej gminy zaprezento-
wała w parku inscenizację „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 
Brawa należą się wszystkim osobom, które włączyły się w tą 
piękną akcję. 
Przede wszystkim 2020 r. miał być rokiem dwóch projektów 
dofinansowanych z Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warsza-
wie. Jeden z nich to „Karawana.	Wędrujący	festiwal	sztuki”. Miał 
zawitać do nas w sierpniu, ale z powodu pandemii koronawirusa 
został przeniesiony na rok 2021. MIK zaproponował nam w to 
miejsce bezpłatny spektakl plenerowy Teatru MIMO pt. 
„Komedianci”, który odbył się 23 sierpnia w parku przy gminnym 
ośrodku kultury. Było to jedno z najciekawszych młodzieszyń-
skich wydarzeń kulturalnych 2020 r.
GOK razem z biblioteką i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej 
realizował w 2020 r. również projekt Mazowieckiego Instytutu 
Kultury pt: „Kultura:	Inicjatywy”. W ramach I etapu przeprowa-
dzone zostały badania przez Fundację Pole Dialogu mające na celu 
ustalenie, jak postrzegane są przez mieszkańców gminy Młodzie-
szyn instytucje kultury – GOK i gminna biblioteka publiczna oraz 
jej filia w Kamionie. Okazało się, że jest dobrze – mieszkańcy gminy 
doceniają naszą pracę i wystawili nam dobrą ocenę. Dziękujemy 
Wam za to bardzo.
W ramach II etapu odbyły się dwa cykle warsztatowe, na które 
zaprosiliśmy do pomocy aktywne osoby z naszej gminy – zarówno 
te działające w stowarzyszeniach jak i poza nimi. Celem 
warsztatów było wypracowanie wspólnego działania partner-
skiego na rzecz mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do 
kultury lub są z tego dostępu wykluczeni. Wybrana została grupa 
docelowa – dorośli mieszkańcy gminy z niepełnosprawnościami, 
których – jak się okazało - jest całkiem sporo w naszej gminie. 
Udało nam się przeprowadzić 19 wywiadów, co w sytuacji 
pandemii było całkiem dobrym wynikiem.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które włączyły się w ten 
projekt – zarówno tym, które przeprowadziły wywiady jak i tym, 
które ich udzieliły. Dzięki Wam możliwe było wypracowanie 
pewnych rozwiązań dotyczących współpracy między gminnym 
ośrodkiem pomocy społecznej a instytucjami kultury – gminnym 
ośrodkiem kultury i gminną biblioteką publiczną na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami. Ważną rzeczą w tym projekcie była 
zmiana postrzegania instytucji pomocy społecznej, jako koja-
rzonej wyłącznie z udzielaniem pomocy finansowej. Dziękujemy 
koordynatorce projektu i prowadzącej warsztaty za uświadomie-
nie nam, że kultura może być świetnie wykorzystywana jako 
instrument interwencji społecznej, a przede wszystkim za to, że 
dzięki temu projektowi wiemy więcej o osobach z niepełno-
sprawnościami mieszkających w naszej gminie. 
Od 7 listopada GOK znowu został zamknięty dla uczestników 
zajęć i publiczności, mogliśmy prowadzić jedynie działania 
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Skrót wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Młodzieszynie w 2020 r. i wydarzeń poza 
naszym ośrodkiem, w których wzięli udział uczestnicy grup 
artystycznych działających w GOK oraz wydarzeń zorganizo-
wanych w GOK przez instytucje z nami współpracujące:
Styczeń	2020
4 stycznia – Bal członków Klubu AA
6 stycznia – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” na „Wspólnym	
Kolędowaniu” w kościele w Młodzieszynie
9 stycznia – Montaż klimatyzatora w pracowni plastycznej
10 stycznia – Warsztaty biżuterii

12 stycznia – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” na 
kiermaszu w Brzozowie
12 stycznia – Finał WOS�P z występem zespołu „Marian	i	Dens	
Babki”	zorganizowany przez wójta gminy Młodzieszyn
15 stycznia – Spotkanie informacyjne „Odnawialne	Źródła	
Energii”	zorganizowane przez UG 
23 stycznia – Udział zespołu	„Marian	i	Dens	Babki” w VII 
Seniorów Kolędowaniu zorganizowanym przez SCK w 
Boryszewie

27 stycznia – Udział dyrektora GOK w szkoleniu „Statut	instytucji	
kultury	oraz	najważniejsze	regulaminy,	które	ułatwiają	
dyrektorowi	zarządzanie:	organizacyjny,	pracy	i	wynagradzania”	
w Warszawie
31 stycznia – Spotkanie inauguracyjne uczestników projektu „Z	
angielskim	bliżej	Europy” z powiatowego budżetu 
obywatelskiego.
Luty	2020
1 lutego – Potańcówka dla mieszkańców gminy zorganizowana 
przez grupę nieformalną „Razem	dla	Młodzieszyna”
8 lutego  – Bal Seniora zorganizowany przez Klub Seniora
Ferie	zimowe	z	GOK:
10 – 21 lutego - Ferie zimowe w GOK (warsztaty plastyczne, 
rękodzieła, ceramiczne, biżuterii, makramy z: M. Szygalską, M. 
Dybiec, M. Hetman, bal karnawałowy, wycieczki)

10 lutego – Wycieczka do Muzeum Gier i Komputerów w 
Warszawie
11 lutego – Bal karnawałowy dla dzieci

14 lutego – Wycieczka do „Experymentarium” w Łodzi
18 lutego – Wycieczka do Teatru Dramatycznego w Płocku na 
spektakl „Królewna	Śnieżka”

przez Internet. Zajęcia grup artystycznych, które rozpoczęły 
się z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 (w tym nowe 
warsztaty: makramy i witrażu) zostały zawieszone. Część 
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych nie odbyła się wcale, a 
pozostała została zrealizowana w formie internetowej.   
Na początku roku 2020 r. zakupiony i zainstalowany został 
klimatyzator do pracowni plastycznej na piętrze, w maju GOK 
pozyskał nowe urządzenie wielofunkcyjne OKI w ramach 

trwałości projektu „Rozwój	usług	i	ich	dostępu	dla	obywateli	w	
ramach	 Mazowieckiej	 Sieci	 Społeczeństwa	 Informatycznego	
M@ZOWSZANIE”. 
W czasie zamknięcia przez Ministerstwo Zdrowia instytucji 
kultury dla jej odbiorców na czas epidemii COVID-19 odmalo-
wane zostały wymagające tego ściany, zmieniony został 
wystrój i wyposażenie holu wejściowego.

Kalendarium
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19 lutego – Spotkanie informacyjne „Odnawialne	Źródła	Energii” 
zorganizowane przez UG 
22 lutego – Potańcówka dla mieszkańców gminy zorganizowana 
przez grupę nieformalną	„Razem	dla	Młodzieszyna”
Marzec	2020
8 marca – Gminny Dzień Kobiet z programem artystycznym 
zespołu „Marian	i	Dens	Babki” pt.	„Sanatorium	drugiej	młodości”		
zorganizowany przez wójta gminy Młodzieszyn
12 marca – Dzień Kobiet Seniorów z Walnym Zebraniem 
Członków Klubu
13 marca – 16 czerwca 
GOK	ZAMKNIĘTY	DLA	PUBLICZNOŚCI	(PANDEMIA	COVID-19)
Działalność GOK przenosi się do Internetu: internetowe zajęcia 
plastyczne, konkurs WIKTORIANY 2020, wstawianie filmików z 
kabaretów i występów, które odbyły się w GOK, Internetowy 
program edukacyjny „Pokaz	magii	i	iluzji	dla	dzieci” Teatru Forma z 
okazji Dnia Dziecka, a poza tym: opracowanie Kroniki GOK 2019 r.,  
robienie porządków we wszystkich pomieszczeniach GOKu, 
malowanie ścian, udział pracowników w webinariach i szkole-
niach, wykorzystanie zaległych urlopów przez pracowników. 
Kwiecień	2020
30 kwietnia – Udział pracowników GOK w webinarium NCK 
„Darmowe	narzędzia	do	edycji	zdjęć,	grafiki	i	filmów”
Maj	2020
20 maja – Udział pracowników GOK w webinarium NCK „Prawo	
autorskie	a	kultura	w	internecie”
22 maja – GOK pozyskał nowe urządzenie wielofunkcyjne OKI o 
wartości 2078,70 zł w ramach trwałości projektu „Rozwój	usług	i	
ich	dostępu	dla	obywateli	w	ramach	Mazowieckiej	Sieci	
Społeczeństwa	Informatycznego	M@ZOWSZANIE”
Czerwiec	2020
1 czerwca – Internetowy program edukacyjny „Pokaz magii i 
iluzji dla dzieci” Teatru Forma z okazji Dnia Dziecka
9 czerwca – Rozstrzygnięcie XXIV Mazowieckiego Przeglądu 
Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2020  „WITRAZ�  – siła 
światła i koloru”
9 czerwca – Udział pracowników GOK w webinarium NCK „W 
sieci możliwości – inspiracje do działań on-line”
od 17 czerwca 2020
17 czerwca – Wznowienie zajęć stacjonarnych w GOK (warsztaty 
Kuźni Artystycznej, zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, 
fitness dla pań, zajęcia ceramiczne)
30 czerwca – Udział dyrektora GOK w Walnym Zebraniu 
członków LGD Razem dla Rozwoju w Wyszogrodzie
Lipiec	2020
1 lipca - 2 września  – Wakacyjny kurs nauki języka angielskiego 
dla dzieci metodą TEDDY EDDIE prowadzony przez British 
School Sochaczew w dwóch grupach wiekowych 
Wakacje	z	GOK
1-31 lipca – Inscenizacje Taneczne dla młodzieży 7-12 lat
1-31 lipca – Fitness dla pań 
13-15 lipca – zajęcia plastyczne pod nazwą ARTYSTYCZNE LATO 
dla dzieci 7-11 lat
9 i 10 lipca – Warsztaty makramy dla młodzieży od lat 12
16 i 17 lipca – Warsztaty witrażu dla młodzieży od lat 12
18 lipca – Wycieczka do Parku Rozrywki w Julinku na „Weekend	
superbohaterów”
20-22 lipca – zajęcia plastyczne pod nazwą ARTYSTYCZNE LATO 
dla dzieci 7-11 lat
23 lipca – wycieczka do Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym
20 i 22 lipca – Spotkania w ramach projektu Mazowieckiego 
Instytutu Kultury „Kultura:	Inicjatywy”

Sierpień	2020
1 lipca - 2 września  – Wakacyjny kurs nauki języka angielskiego 
dla dzieci metodą TEDDY EDDIE prowadzony przez British 
School Sochaczew w dwóch grupach wiekowych

18 sierpnia – Spotkanie w ramach projektu Mazowieckiego 
Instytutu Kultury „Kultura: Inicjatywy” (MIK, BORIS, GOK)
21 sierpnia – Spotkanie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich
Wakacje	z	GOK
Sierpień – Inscenizacje Taneczne dla młodzieży 7-12 lat
21 sierpnia – Warsztaty makramy dla młodzieży od lat 12
23 sierpnia – Plenerowy spektakl Teatru MIMO pt. „Komedianci” 
w parku przy GOK w ramach projektu „MIK	dla	Mazowsza”

24-26 sierpnia – zajęcia plastyczne pod nazwą ARTYSTYCZNE 
LATO dla dzieci 7-11 lat
28 sierpnia – Wycieczka do Stodoły nad Bzurą koło Zalewu w 
Sochaczewie - dzieci  I-III klasa SP „Misja	Robinson”, dzieci  IV-
VIII klasa SP „Misja	Komandos”

18	lipca	–	Wycieczka	do	Parku	Rozrywki	w	Julinku
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Gminny Ośrodek Kultury

27 i 31 sierpnia – Warsztaty z B. Oziemblewską osób czytających 
„Balladynę” J. Słowackiego w ramach akcji „Narodowe	Czytanie	
2020”	
Wrzesień	2020
4 września – Warsztaty z B. Oziemblewską osób czytających 
„Balladynę” J. Słowackiego w ramach akcji „Narodowe	Czytanie	
2020”
5 września – Wydarzenie artystyczne zorganizowane przez GBP 
i GOK w parku w ramach akcji „Narodowe	Czytanie	2020”	–	
„Balladyna”	Juliusza	Słowackiego

14 września – Wznowienie zajęć stacjonarnych w GOK 
(warsztaty teatralne grupy NICTUPONAS, zajęcia Kuźni 
Artystycznej, zajęcia taneczne i fitness dla pań, nauka gry na 
instrumentach, warsztaty makramy, witrażu, ceramiczne)
16 września  – Udział dyrektora GOK w szkoleniu NCK „Aspekty	
prawne	w	instytucjach	kultury”
18 września – Spotkanie w ramach projektu Mazowieckiego 
Instytutu Kultury „Kultura:	Inicjatywy” (MIK, Pole dialogu, 
BORIS, GOK, GOPS, GBP)

23 września – Spotkanie organizacyjne grupy wokalnej „Marian	i	
Dens	Babki”
29 września – Webinarium „Prawo	autorskie”

Październik	2020
5 października – Spotkanie w ramach projektu Mazowieckiego 
Instytutu Kultury „Kultura:	Inicjatywy” (MIK, Pole dialogu, GOK, 
GOPS, GBP)
13 października – Warsztaty plastyczne „Świeczniki	ze	słoiczków"	
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w GOK
21 października  – Webinarium „Organizacja	działań	
statutowych	IK	w	czasie	pandemii	COVID-19”
21 października  – Spotkanie w ramach projektu Mazowieckiego 
Instytutu Kultury „Kultura:	Inicjatywy” (MIK, Pole dialogu, GOK, 
GOPS, GBP)
23 października-13 listopada – Przeprowadzanie wywiadów z 
dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu 
„Kultura:	Inicjatywy”
29 października  – Webinaria: „Niezbędnik	dyrektora	IK” i 
„Projektowanie	infografik	na	potrzeby	działań	kulturalnych”
Listopad	2020
7 listopada – 31 grudnia GOK	ZAMKNIĘTY	DLA	
PUBLICZNOŚCI	(PANDEMIA	KORONAWIRUSA	-	COVID-19)
16 listopada – Spotkanie na zoomie w ramach projektu 
Mazowieckiego Instytutu Kultury „Kultura:	Inicjatywy” (MIK, 
BORIS, GOK, GOPS)
23 listopada – Udział dyrektora GOK w szkoleniu online NCK 
„Infrastruktura	domów	kultury”
25 listopada – Spotkanie na zoomie w ramach projektu 
Mazowieckiego Instytutu Kultury „Kultura:	Inicjatywy”	(MIK, 
BORIS, GOK, GOPS)
24 listopada-3 grudnia – Opracowywanie przez dyrektora GOK 
wniosku o dofinansowanie zadania pt. „Lepiej	widzieć,	więcej	
słyszeć,	więcej	móc	-	zakup	sceny	mobilnej,	sprzętu	
oświetleniowego	i	nagłaśniającego” ze środków z programu 
„Infrastruktura	Domów	Kultury	2021”
Grudzień	2020
3 grudnia – Złożenie wniosku na dofinansowanie wyposażenia 
GOK
4 i 8 grudnia – Udział dyrektora w konwencie online 
"Kulturotwórczy	i	społecznościowy	potencjał	komunikacji	online" 
programu „Dom	Kultury+	Inicjatywy	lokalne	2020”	
14 grudnia – Rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Najpiękniejsza	Bombka	Bożonarodzeniowa”	
20 grudnia – Rozdanie nagród III Gminnego Konkursu na 
„Rodzinną	Szopkę	Bożonarodzeniową” w kościele NNMP w 
Młodzieszynie

GOK prowadzi stronę internetową:	gok.mlodzieszyn.pl 
i stronę na facebooku:	facebook.com/GOKmlodzieszyn, 
na których zamieszczane są najważniejsze informacje 
o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez 
instytucję. Fotorelacje z nich umieszczane są na bieżąco w 
galerii na stronie:	gok.mlodzieszyn.pl/galeria/
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzięki nawiązaniu współpracy z Bankiem Z�ywności SOS w War-
szawie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym możliwa była pomoc żywno-
ściowa dla mieszkańców gminy Młodzieszyn w postaci paczek 
żywnościowych w ramach podprogramu 2019. W czasie epidemii 
COVID-19 paczki żywnościowe były wydawane od marca do 
października 2020 r.
GOPS w Młodzieszynie jako organizacja partnerska o zasięgu lo-

kalnym wydał ponad 22 tony żywności dla 368 osób z 146 rodzin.
Dziękujemy wszystkim którzy ofiarowali swoją pomoc, w 
szczególności Strażakom z OSP Kamion i żołnierzom WOT z 
Płocka za zapewnienie transportu żywności, pracownikom GOPS 
w Młodzieszynie, druhom i druhnom z OSP Budy Stare, za pomoc 
w przygotowaniu i rozdysponowaniu żywności.
Wydawanie żywności odbywało się w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Budach Starych przy współpracy ze strażakami którzy 
pomogli przy wypakowaniu towaru i jego wydawaniu.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 
nawiązał współpracę z wolontariuszami „Szlachetnej	paczki”. W 
2020 roku przekazaliśmy zgody 21 rodzin na przeprowadzenie 
przez wolontariuszy rozmowy i zakwalifikowanie do otrzymania 
paczki w ramach tego projektu. O tym czy rodzina zostanie 
zakwalifikowana do otrzymania  pomocy decyduje wolontariusz, 
który przeprowadza rozmowę z osobą, która wyraziła taką zgodę. 
Pracownicy GOPS-u typują takie rodziny i uzyskują od nich zgodę. 
W tym roku w związku z sytuacją epidemiczną mogliśmy zgłosić 
większą liczbę rodzin, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla 
osób wymagających pomocy.

Szlachetna Paczka 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie nawiązał 
współpracę z firmą Constantin Entertainment, produkującą  nowy 
program telewizyjny z myślą o osobach znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej, który będzie emitowany w telewizji.
Program niesie pomoc osobom zadłużonym, którzy wpadli w 

tarapaty „pętli finansowej”. Program proponuje połączenie porad 
ekspertów od finansów, prawnika ale również pozwala na zmianę 
stylu życia zadłużonych uczestników. Przekazaliśmy informację o 
trzech rodzinach, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie 
rozmowy wstępnej dotyczącej udziału w tym programie.

GOPS Młodzieszyn koordynatorem programu pomocowego dla osób zadłużonych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, wycho-
dząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Młodzieszyn w 
czasie trwania pandemii, nawiązał współpracę z Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
Na podstawie zawartego porozumienia, 35-ciu samotnych senio-
rów powyżej 60 roku życia oraz osoby niesamodzielne, otrzymały 
bezpłatnie dwudaniowy ciepły posiłek. Osoby otrzymujące 
posiłki ostatniego dnia dostały dodatkowo posiłki na kolejne 2 dni 
oraz danie wigilijne do zamrożenia. W trosce o bezpieczeństwo i 
zdrowie naszych seniorów posiłki zostały dostarczone bez-
pośrednio do domu.

Ciepłe posiłki dla samotnych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wójt gminy Młodzieszyn we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zaprosił mieszkańców do 
udziału w świątecznej akcji: „ŚWIĄTECZNE	 PORZĄDKI”	
SPRZĄTASZ	 –	 POMAGASZ.	 PRZEKAŻ	 NIEPOTRZEBNE	 RZECZY	 I	
WSPOMÓŻ	POTRZEBUJĄCYCH.”	
Jest to inicjatywa zachęcająca do przekazywania niepotrzebnych 
już ubrań, pościeli, sprawnych sprzętów AGD czy mebli. Zostały 
one przekazane za pośrednictwem tutejszego ośrodka pomocy 
społecznej zarówno potrzebującym rodzinom, jak i osobom 
samotnym.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w akcji „S�wiąteczne Porządki” Sprzątasz-Pomagasz i 
dostarczyli do tutejszego ośrodka sprzęt AGD, meble oraz ubrania, 
które otrzymały „drugie życie”. Mieszkańcy gminy nie pozostali 
obojętni na potrzeby społeczności lokalnej.
Jednocześnie gminny ośrodek pomocy społecznej informuje, iż  w 
dalszym ciągu kontynuuje zbiórkę w/w przedmiotów. Prosimy o 
kontakt telefoniczny pod numerem 46 862 41 59 lub osobisty w 
godzinach pracy GOPS.

„Świąteczne porządki” z gminą

Wójt gminy Monika Pietrzyk wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie dołączyli do akcji świątecznej 
organizowanej w ramach projektu „POZNAJ,	NAUCZ,	ZAINSPIRUJ-	
NIE	OCENIAJ” organizowanej przez „Stacja	Dom”.
Stowarzyszenie na rzecz pieczy Zastępczej „Stacja	Dom” zostało 
założone w dniu 22 czerwca 2017 r. z inicjatywy rodzin zastęp-
czych funkcjonujących przy PCPR w Sochaczewie oraz osób, 
którym bliska jest ta idea. Celem Stowarzyszenia jest działalność 
obejmująca zadania pożytku publicznego w zakresie pomocy 
społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Dzieci z placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz dzieci 
wychowujące się w rodzinach zastępczych otrzymały za pośred-
nictwem stowarzyszenia własnoręcznie wykonane przez pracow-
ników GOPS pierniczki oraz gadżety przekazane przez urząd 
gminy Młodzieszyn. W tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie 
tak drobny gest pozwolił poczuć magię zbliżających się S�wiąt 
Bożego Narodzenia i wzbudzić uśmiech na dziecięcych buziach.
Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj	Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienie 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Akcja „Ozdobić dzieciom Święta”

Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wraz z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 
przygotowali świąteczne niespodzianki dla dzieci z rodzin 
objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu gminy Młodzie-
szyn.
To ludzie pomagają, nie rzeczy. Przekazane prezenty to promień 
nadziei na lepsze jutro dla dzieci. Bardzo dziękujemy za okazaną 
dobroć, wsparcie i pomoc naszym darczyńcom. 
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, 
którzy umilili ten piękny, świąteczny czas : Kwiaciarni „Ale Bajka”, 
Sklepom: Kubuś z Sochaczewa, „U Martyny”, Teresa i Henryk 
Dragańscy, Mirosław Kamiński, „Natek” Natalia Buda. Dzięki 
Państwa wsparciu na twarzach dzieci zagościł uśmiech.
Dziękujemy! Do podziękowań dołączają się wszystkie 
obdarowane dzieci, którym prezenty sprawiły ogromną radość.

Świąteczne podarki dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Za nami trudny 2020 rok, który większości będzie kojarzył się z 
pandemią koronawirusa, która zmieniła nie tylko nasze życie 
codzienne, ale także realnie wpłynęła na branżę wodociągowo-
kanalizacyjną. Mimo braku suszy, Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Młodzieszynie sprzedał ponad 201,6 tys. m³ 
uzdatnionej wody. Oczyszczono rekordowe 30,8 tys. m³ ścieków 
dopływających gminną siecią kanalizacyjną. Wyniki sprzedaży 
jednoznacznie wskazują na oddziaływanie pandemii, gdyż dzieci 
uczące się w trybie zdalnym, dorośli pracujący zdalnie lub 
przebywający na kwarantannie, a także ogólnie ograniczona 
mobilność spowodowały, że częściej korzystano z dostarczanych 
przez GZGK mediów niż miało to miejsce przed pandemią. 
Dynamiczna rozbudowa wielu miejscowości gminy spowodo-
wała iż GZGK był wykonawcą nowych przyłączy wodociągowych 
(ponad 35 sztuk). To kolejny rekord i nasze zadowolenie z 
realizacji prac na rzecz naszych obecnych i przyszłych mieszkań-
ców. Do gminnej sieci kanalizacyjnej przyłączyły się jednak przez 
ten czas tylko 3 posesje – dlatego rozbudowa kanalizacji o kolejne 
przyłącza to dla nas ciągłe wyzwanie. 
W przeciągu roku wielokrotnie ulegały krótkotrwałym awariom 
przepompownie ścieków. Było to spowodowane głównie 
zapychaniem się wirników zainstalowanych tam pomp przez 
różne materiały i włókna, które nie powinny być usuwane tą drogą 
(chusteczki nawilżane, pieluchy, elementy odzieży, artykuły 
higieniczne itp.).
Apelujemy o nie wrzucanie do kanalizacji tych przedmiotów. Ze 
środków własnych zakupiliśmy pompę do przepompowni 
ścieków, gdyż ich awarie zdarzają się na tyle często, że 
potrzebujemy zabezpieczenia możliwości ciągłego odbioru 
ścieków.
Wiosną jak co roku uzupełnialiśmy ubytki w powierzchniach 
asfaltowych dróg gminnych. Na bieżąco stawialiśmy lub 
konserwowaliśmy znaki pionowe przy drogach, wykonaliśmy 
stopy fundamentowe pod nową drewnianą wiatę umieszczoną na 
placu zabaw w Młodzieszynku. Konserwatorzy gminnej sieci 
wodociągowej kontynuowali kontrolę sprawności technicznej 
oraz oznaczali specjalnymi tabliczkami sprawne hydranty 
przeciwpożarowe. 
Częściowe zamknięcie gospodarki wraz z ograniczeniami w nie-
których branżach spowodowane pojawieniem się pandemii koro-
nawirusa spowodowały, że od 16 marca do 22 kwietnia 2020 r. 
zamknęliśmy kasę oraz ograniczyliśmy przyjęcia interesantów. 
W tym czasie nie dokonywano także odczytów wodomierzy w 
terenie. Nie oznaczało to jednak paraliżu działalności naszego 
Zakładu. W związku z zaistniałą sytuacją, wystawialiśmy faktury 
za dostawę wody i odbiór ścieków na podstawie średniej z trzech 
ostatnich odczytów, które to faktury dostarczano do skrzynek 
pocztowych przez inkasenta. Dziękujemy Państwu za zrozumie-
nie, które okazaliście terminowymi wpłatami dla wystawionych z 
prognozy faktur oraz za pomoc w podawaniu faktycznego odczytu 

wodomierza i przesłania faktury e-mailem. Dzięki takiej 
odpowiedzialnej postawie większości mieszkańców naszej gminy 
mogliśmy dalej funkcjonować i bez żadnych zakłóceń świadczyć 
Państwu nasze usługi. Pamiętajmy, że gminna infrastruktura 
wodociągowa i kanalizacyjna to nasze wspólne dobro. Wartym 
zaznaczenia jest fakt, że pomimo ograniczeń cały czas obsługi-
waliśmy Państwa naszym taborem asenizacyjnym oczywiście z 
zachowaniem reżimu sanitarnego.
W związku z pandemią musieliśmy chronić zdrowie naszych 
pracowników i interesantów. Zakupiliśmy więc niezbędne środki 
bezpieczeństwa w postaci płynów do dezynfekcji, maseczek, 
kombinezonów czy rękawiczek. Dla Państwa wygody i bezpie-
czeństwa od maja jesteśmy wyposażeni w dwa terminale do 
obsługi kart płatniczych. Za pomocą jednego z nich można płacić 
kartą w kasie GZGK, a drugim w terenie u Inkasenta po odczycie 
wodomierza. 
Na początku lata zakład zakupił ze środków własnych nową 
kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy dróg gminnych o 
szerokości roboczej 140 cm z hydraulicznie regulowanym 
pochyleniem i wysięgu 255 cm. Wartość tej inwestycji to 
15.252,00 zł. Najbardziej oczekiwanym zakupem, jaki udało się 
zrealizować było nabycie nowego ciągnika. Zakup nowego 
sprzętu dla potrzeb GZGK w Młodzieszynie sfinansowała gmina 
Młodzieszyn w ramach środków pozyskanych w formie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony S�rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, zaś cała wartość inwestycji wyniosła 
197 000 zł. (Więcej	na	ten	temat	w	artykule	na	stronie	nr	7.)
Od 1 grudnia 2020 roku obowiązuje nowa – niższa stawka za 
wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych 
(szamb) zlokalizowanych na terenie gminy Młodzieszyn. Obo-
wiązująca dotychczas stawka 85,26 zł za odbiór do 5 m³ została 
obniżona uchwałą rady gminy Młodzieszyn do kwoty 80,00 zł, 
oraz rozpoczęto świadczenie usługi nowym taborem aseniza-
cyjnym o pojemności 10 m³ w cenie 160,00 zł.
Pod koniec roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Młodzieszynie wykonał budowę przyłącza wodociągowego 
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w m. 
Kamion (Przęsławice). 
W grudniu rozbudowaliśmy infrastrukturę techniczną obiektu 
oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie o tzw. przelew burzowy. 
Wybudowano dodatkową przepompownię tłoczną wraz z 
niezależnym sterowaniem oraz odcinkiem rurociągu tłocznego. 
Prace zrealizowano na okoliczność występowania ponad-
normatywnych opadów deszczu, roztopów bądź awarii równo-
ległej przepompowni tłocznej i związanymi z tymi okolicznoś-
ciami problemami z odbiorem ścieków gminną siecią kanaliza-
cyjną. Obecnie jesteśmy w stanie zmagazynować dodatkowo ok. 
226 m³ ścieków, które w dalszej kolejnością będą skierowane na 
komorę oczyszczania istniejącym węzłem zasuw. Wartość 
inwestycji wyniosła 19.065,00zł brutto.
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Wydarzenia
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Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek od lat obchodzona jest w 
naszej gminie. W S�więto Objawienia Pańskiego 6 stycznia, w 
kościele parafialnym w Młodzieszynie, nasi Mieszkańcy oraz 
zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać oraz włączyć się we 
Wspólne Kolędowanie, podczas którego wykonano najpiękniejsze 
Bożonarodzeniowe pieśni i pastorałki.
Kolędowanie rozpoczęliśmy „Przepisem	na	 dobre	 Święta” który 
przedstawiła Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk. Wkrótce 
potem rozbrzmiała pierwsza kolęda „Pójdźmy	wszyscy	do	stajenki” 
w wykonaniu Scholi Parafialnej. Wydarzenie uświetnili także 
uczniowie ze Szkół Podstawowych w Janowie oraz Kamionie. 
Piękne wykonania kolęd i pastorałek zaprezentowały: Marysia 
Ciura, Amelia Biernat, Julia Z� akowska, Maja Orlińska, Klaudia 
Jeznach, Wiktoria Grabowska, Natalia Janiak, Daria Szulc oraz 
Klaudia Oporska.
Nie zabrakło także solistów, którzy zachwycili swoją interpretacją 
wykonując kolędy na saksofonie oraz trąbce. Uroczystość wzbo-
gacił również zespół Marian i Dens Babki.
Występy przeplatane były Bożonarodzeniowymi wierszami, w 
których czytanie włączyli się pracownicy urzędu gminy. 
Zgromadzeni z chęcią włączali się i wspólnie śpiewali z 

wykonawcami. Na zakończenie wszyscy wykonali kolędy „Bóg	się	
rodzi” oraz „Do	szopy	hej	Pasterze”. Mimo mroźnej pogody, czas 
upłynął nam w niezwykle ciepłej i magicznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
Wspólnego Kolędowania, a w szczególności lektorom, wyko-
nawcom oraz mieszkańcom, którzy licznie przybyli by razem, w 
rodzinnym gronie, uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Wspólne Kolędowanie w gminie Młodzieszyn

Ferie zimowe to jedno z 
ważniejszych wydarzeń w 
roku. W związku z tym 29 
stycznia w szkołach pod-
stawowych odbyły się 
spotkania edukacyjne 
poświęcone bezpieczeń-
stwu podczas wypoczyn-
ku zimowego pod hasłem 
„Bezpieczne	i	zdrowe	ferie	
zimowe”, których inicjato-
rem była wójt Monika Pie-
trzyk.
Aura za oknem jednego dnia jest daleka od zimowej, drugiego zaś 
pełna śniegu i mroźnej pogody.  O tym jak uniknąć nieprzyjemnych 
sytuacji opowiedział posterunkowy gminy Młodzieszyn mł. asp. 
Tomasz Królikowski. Czas zimowy to także okres ponurej, mglistej 
i deszczowej pogody. W tych dniach zmrok zapada wcześnie, a 
dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw na drodze. 
Podczas spotkania dzieci otrzymały od wójta oraz sekretarza 
odblaski zwiększające bezpieczeństwo dzieci w drodze na zimo-
we wycieczki. Spotkanie było także okazją do ogłoszenia konkursu 

fotograficznego	„Bezpieczne	i	zdrowe	ferie	zimowe”	przygotowa-
nego przez wójta oraz Posterunek Policji w Młodzieszynie pod 
patronatem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie i 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, do udziału 
wszystkich uczniów zaprosiła sekretarz Anna Sobieraj. Konkurs 
zorganizowano celu uświadomienia młodym ludziom jak ważna 
jest dla ich zdrowia a nawet życia rozwaga i zachowanie 
ostrożności podczas codziennych aktywności.

Jak bezpiecznie spędzić ferie – spotkanie edukacyjne dla dzieci
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31 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbyło 
się spotkanie otwierające kurs języka angielskiego „Z angielskim 
bliżej Europy”, który jest jednym z wygranych projektów Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego na 2020 r.
W spotkaniu wzięli udział wójt Monika Pietrzyk, pomysłodawca 
wygranego projektu Katarzyna Z�akowska, Weronika Flakowska 
ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, przedstawiciele 
„Centrum	Kształcenia	Biznesu”	z Pabianic oraz uczestnicy zakwa-
lifikowani do udziału w kursie.
Głównym celem zebrania było zapoznanie uczestników z podsta-
wowymi założeniami kursu, omówiono także sprawy organiza-
cyjne. Prowadzenia zajęć podjęła się firma „Centrum Kształcenia 
Biznesu” z Pabianic. Kurs przeznaczony jest dla 40 dorosłych osób. 
Dziękujemy Państwu za tak ogromne zainteresowanie a także 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

Rozpoczęcie kursu „Z angielskim bliżej Europy” w Młodzieszynie

Coraz więcej gmin i miast docenia fakt, że przybywa im małych 
obywateli i obdarowuje "świeżo upieczonych" rodziców 
rozmaitymi prezentami. Do tej miłej tradycji dołączyła gmina 
Młodzieszyn, która przygotowała dla niemowlaków i ich rodziców 
upominek. W ramach upominku wójt przygotowała list 
gratulacyjny oraz książki z najpiękniejszymi bajkami i wierszami, 
które trafiają do domów nowo narodzonych mieszkańców.
Pierwszych w 2020 r. najmłodszych mieszkańców gminy i ich 
rodziców osobiście odwiedziła Monika Pietrzyk aby pogratulować 
i wręczyć upominek. Do kolejnych rodzin gratulacje będziemy 
wysyłać pocztą. Narodziny dziecka to szczęście i radość w 
rodzinie, a drobny upominek przesłany przez Urząd Gminy ma 
przywoływać wspomnienia tych chwil.

Tym drobnym gestem 
chcemy podkreślić, że 
bardzo zależy nam na 
naszych mieszkańcach, 
również na tych najmłod-
szych. Narodziny dziecka 
to przełomowy moment 
w życiu każdej rodziny, 
który przynosi radość ale 
wiąże się także z nowymi 
obowiązkami i wyzwa-
niami. W tych pierwszych chwilach przesyłamy więc życzenia 
wszelkiej pomyślności i rodzinnego szczęścia.

Witamy najmłodszych mieszkańców gminy

Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i 
zapowiada nadchodzący wielki post przed S�więtami Wielkanoc-
nymi. Stara ludowa tradycja mówi, że ten, kto w Tłusty Czwartek 
nie zje pączka, nie będzie miał szczęścia.
Dlatego, aby tego szczęścia nie zabrakło, obchody tego wydarzenia 
rozpoczęliśmy odwiedzinami w Domu Pomocy Społecznej w 
Młodzieszynie, gdzie ze słodkim poczęstunkiem pojawiła się wójt 
Monika Pietrzyk i sekretarz Anna Sobieraj. Podopieczni nie kryli 
zadowolenia oraz chętnie częstowali się pysznymi pączkami. 
Tłusty Czwartek przypadł w 2020 roku na okres drugiego 

tygodnia ferii zimowych, które dzieci z terenu gminy chętnie 
spędzają w gminnej bibliotece publicznej oraz w gminnym 
ośrodku kultury. Tam też zostały obdarowane przez wójt Monikę 
Pietrzyk słodkościami.
Przez cały czas osoby odwiedzające naszą gminę miały okazję 
skosztować tradycyjnych pączków. Złożyliśmy także wizytę w 
Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, gdzie zostaliśmy jak 
zawsze bardzo ciepło przyjęci. Na koniec spędziliśmy miłe chwile 
w towarzystwie dzieci, odwiedzając gminną bibliotekę publiczną 
oraz gminny ośrodek kultury.

Tłusty czwartek w gminie Młodzieszyn
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Dzień Pamięci Z� ołnierzy Wyklętych 
obchodzony jest corocznie i nawiązuje do 
dnia 1 marca 1951 r. kiedy w więzieniu na 
Mokotowie wykonano wyrok śmierci na 
siedmiu członkach IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność	 i	 Niezawisłość”, tj. 
Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Ka-
walcu, Józefie Batorym, Adamie Lazaro-
wiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmie-
lu i Józefie Rzepce. Byli oni ostatnimi 
ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o 
Wolność i Niezawisłość Polski z nową 
sowiecką okupacją”.
Naszej gminnej społeczności szczególnie 
bliska jest postać Pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, 
który walczył w bitwie nad Bzurą, wyróżniając się w walkach pod 
Witkowicami. Dla upamiętnienia wydarzeń 1939 roku, przy 
moście w Witkowicach, w miejscu przeprawy żołnierzy przez 
Bzurę, znajduje się tablica upamiętniająca bohaterskie czyny 
pułkownika Cieplińskiego.
Z tej okazji, w piątek 28 lutego uczestniczyliśmy w XII Spotkaniu z 
Niezłomnymi, wydarzeniu organizowanym z okazji rocznicy 
śmierci płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Narodowego Dnia Pamięci 

Z� ołnierzy Wyklętych, gdzie wspólnie 
zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy kwiaty.
Każdego roku, podczas okolicznościowego 
cyklu historyczno-edukacyjnego, przy-
woływana jest pamięć o ważnych dla walki z 
reżimem komunistycznym w powojennej 
Polsce postaciach. 
Wydarzenie organizowane przez Jakuba 
Wojewodę oraz Stowarzyszenie Muzealna 
Grupa Historyczna im. II/18 pp. po raz 
czwarty odbywa się pod Patronatem Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. 
Z kolei 25 maja wójt Monika Pietrzyk, wraz z 

sekretarzem Anną Sobieraj oraz przedstawicielami rady gminy, 
złożyli symboliczną wiązankę pod obeliskiem w Witkowicach, 
upamiętniającym przeprawę żołnierzy Wojska Polskiego przez 
Bzurę we wrześniu 1939 r. Choć 25 maja to dzień, w którym 
wspominamy przede wszystkim postać rtm. Witolda Pileckiego – 
„Żołnierza	Wyklętego”, który tego dnia w 1948 r., wieczorem, w 
więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, zginął od strzału w 
tył głowy, uczciliśmy pamięć tych, którzy nie złożyli broni i walczyli 
o wolność Polski z okupantem sowieckim.

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest na terenie gminy 
Młodzieszyn w sposób szczególny i na stałe wpisało się w 
kalendarz imprez. Jest wyrazem wdzięczności i pamięci o 
kobietach, które w znakomity sposób łączą wychowanie dzieci, 
prowadzenie gospodarstwa domowego z aktywnym życiem 
zawodowym.
W niedzielę 8 marca spotkaliśmy się w gminnym ośrodku kultury 
by wspólnie spędzić czas, dobrze się bawić oraz świętować ten 
szczególny dzień. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania gości 
przez sekretarz gminy Annę Sobieraj, przewodniczącego rady 
Sławomira Makowskiego oraz Leszka Borkowskiego, którzy 
złożyli zebranym paniom najlepsze życzenia z okazji ich święta. 
Następnie wszystkim zebranym paniom zostały wręczone kwiaty.
Goście wysłuchali programu artystycznego pt. „Sanatorium	
drugiej	młodości” w wykonaniu zespołu Marian i Dens Babki, za co 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Jedną z głównych atrakcji było losowanie biletów do teatru oraz 
voucherów na manicure hybrydowy. Na koniec zaś na każdego 
czekał słodki poczęstunek – specjalnie przygotowany na tę okazję 
tort. Przez całą niedzielę, przed budynkiem urzędu gminy nasi 
mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnego badania gęstości 
kości. Był to dzień pełen wrażeń, uśmiechu i życzeń. 
Kierujemy wyrazy uznania dla sponsorów oraz artystów – zespołu 

Marian i Dens Babki, którzy uświetnili swoim występem to 
wydarzenie. Dziękujemy Leszkowi Borkowskiemu za poprowa-
dzenie imprezy oraz Kamili Zielińskiej za przekazane vouchery.
„Dziękujemy	za	to,	że	czynicie	ten	świat	piękniejszym	i	 lepszym.”- 
dodaje wójt gminy Monika Pietrzyk.

Gminny Dzień Kobiet
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11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z okazji ich święta, w 
gminie Młodzieszyn odbyło się spotkanie sołtysów z terenu gminy 
przy kawie i ciastku, na które zaprosiła wójt Monika Pietrzyk. 
Wśród gości znaleźli się również sekretarz Anna Sobieraj oraz 
przewodniczący rady Sławomir Makowski. Z funkcją sołtysa wiąże 
się wiele obowiązków, do najważniejszych z nich należy interwe-
niowanie oraz pomoc w sprawach mieszkańców. 
S�rodowe spotkanie było okazją do złożenia życzeń, wręczenia 
podziękowań oraz upominków. Była to także okazja do rozmowy o 
problemach i kolejnych pomysłach. W specjalnie wystosowanym 
na tę okazję okolicznościowym liście dziękował także Prezydent 
RP Andrzej Duda, który skierował na ich ręce wyrazy uznania oraz 
złożył życzenia sołtysom z okazji ich święta.

Dzień Sołtysa

27 maja, w całej Polsce obchodzimy Dzień Samorządu Terytor-
ialnego, uchwalony przez Sejm RP na pamiątkę pierwszych 
wolnych wyborów do rad gmin 1990 roku. Już ponad 30 lat temu 
nastąpiło przeobrażenie Polski i rozwijała się „mała ojczyzna”. 
Każdy z mieszkańców gminy mógł współuczestniczyć w przemia-
nach dostrzeganych gołym okiem. 27 maja 2020 r. przypadło 
30-lecie pierwszych w powojennej historii Polski całkowicie wol-
nych wyborów do władz lokalnych. 
Dziś po latach doświadczeń wiemy już, że samorządność to więcej 
niż tylko administracja, to wspólnota ludzi i podział terytorialny. 
Samorządność to także reguła życia społecznego polegająca na 
zaangażowaniu i lokalnej aktywności. Za wszystkimi działaniami 
stoją ludzie, to oni realizują zadania, organizują wspólnotę samo-
rządową i dbają o poprawę warunków życia mieszkańców.
Minione trzy dekady to czas ogromnej pracy mieszkańców i 
samorządowców, to czas samodzielnego decydowania o naszym 
najbliższym otoczeniu. Dzięki samorządom powstają – może na co 
dzień niezauważalne, ale niezbędne – usługi takie jak wodociągi, 
drogi czy oświetlenie uliczne. Władze lokalne miały ogromny 
wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców. 
Mieszkańcy przekonali się, że zaangażowanie jednostki może mieć 
wpływ na otaczającą rzeczywistość.
Przez ostatnie 30 lat, gmina Młodzieszyn bardzo się zmieniła. 
Najważniejsze jest to, że z roku na rok zmieniała się na lepsze. 
Wszystkie nasze działania, dzięki którym gmina Młodzieszyn się 
rozwija, nie byłyby możliwe bez pełnej akceptacji radnych rady 
gminy jako organu uchwałodawczego, którzy są współautorami 
wielu sukcesów gminnych. Podkreśleniu zasłuuguje również rola 
sołtysów, liderów wiejskich, którzy przyczyniają się do tego, że 
nasze wioski są coraz ładniejsze i żyje się w nich coraz lepiej.

Dziękujemy Państwu, że obda-
rzacie nas zaufaniem, angażujecie 
się w życie społeczne i bierzecie 
czynny udział w rozwoju naszej 
„małej ojczyzny”.
Na uroczystej XX Sesji Rady Gminy 
Młodzieszyn, która odbyła się 28 
maja 2020 r. nie zabrakło akcentu 
upamiętniającego tę ważną rocz-
nicę. Uczestnicy sesji uczcili minu-
tą ciszy pamięć zmarłych samo-
rządowców. Monika Pietrzyk Wójt 
Gminy Młodzieszyn przygotowała 
upominki w postaci przypinek z 
herbem gminy Młodzieszyn, które 
rozdano wszystkim zgromadzonym.
Obchody 30-lecia Samorządu Terytorialnego były wyjątkowe. 
Sytuacja związana z panującą epidemią wymusiła na nas ich prze-
formułowanie. Nie mogliśmy na obchody tego święta zaprosić 
wszystkich samorządowców i osób związanych naszą gminą przez 
ostatnie 30 lat, jak wcześniej planowaliśmy. 
W związku z tym dla uczczenia tego święta przygotowaliśmy dla 
Państwa film promujący gminę Młodzieszyn, który ukazuje jej 
piękno i to jak bardzo gmina Młodzieszyn się zmieniła. Przyzwy-
czailiśmy się do tego, że nasze życie wypełniają codzienne obo-
wiązki, dlatego tak ważne są rocznice, które są okazją do tego, aby 
się na chwilę zatrzymać i podsumować miniony czas.
Film dostępny jest dla Państwa na stronie gminy Młodzieszyn 
www.mlodzieszyn.pl oraz Facebooku.

30-lecie Samorządu Terytorialnego
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Zakończenia roku szkolnego 2019/2020 we wszystkich szkołach 
z terenu gminy Młodzieszyn wyglądały trochę inaczej niż zwykle. 
Obowiązkowo zachowane zostało pełne bezpieczeństwo uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkół. Poszczególne klasy przychodziły 
odebrać świadectwa do szkoły na określoną godzinę. Wszystko z 
zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
Większość z uczniów zobaczyło się pierwszy raz po przeszło 
trzech miesiącach dlatego nie obyło się bez wzruszeń, emocji i 
śmiechów. Szczególnie ważny był to moment dla uczniów klas 
ósmych, którzy żegnali się z nauczycielami i kolegami po raz 
ostatni.
Wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, podobnie do lat 
ubiegłych, przyznała stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2019/2020. W sumie, ze 
wszystkich szkół z terenu gminy, stypendia otrzymało 69 uczniów.
Zakończenie roku było okazją do wręczenia nagród w konkursie 
fotograficznym „Bezpieczne	i	zdrowe	ferie	zimowe”, który odbył się 
w marcu tego roku. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła uroczyste 
nagrodzenie zwycięzców w tamtym czasie. W imieniu wójt Moniki 
Pietrzyk nagrodę wręczyła dyrektor szkoły podstawowej w 
Kamionie Marzena Cichy. Dziękujemy za udział w konkursie oraz 
gratulujemy uczniom szkoły podstawowej w Kamionie: Sarze 
S� lusarczyk oraz Bartłomiejowi S� lusarczyk za zajęcie ex aequo 
pierwszego miejsca.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom za szczególne zaan-
gażowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia 
sportowe. Szczególnie gratuluję rodzicom oraz dziękuję za trud 
włożony w wychowanie oraz pracę z dziećmi podczas nauczania 
zdalnego w ostatnich miesiącach. Dziękujemy całej społeczności 
szkolnej, uczniom oraz rodzicom, którzy musieli odnaleźć się w 
nowej sytuacji jaką była nauka w domu.

Stypendia wójta gminy Młodzieszyn 

W niedzielę 23 sierpnia odbyły się obchody dożynek w Kościele 
p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie Poduchownym. 
Mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że obchody S�więta plonów 
są dla nich jedną z najważniejszych staropolskich tradycji. Nasi 
przodkowie każdego roku pletli wieńce, tańczyli i ucztowali by w 
ten sposób świętować pomyślne zakończenie żniw. Cieszymy się, 
że w naszym regionie stale podtrzymywana jest ta tradycja.
Obecna na niedzielnych obchodach sekretarz Anna Sobieraj, 
uroczyście podziękowała rolnikom za trud wniesiony w zbiór 
tegorocznych plonów oraz pogratulowała mieszkańcom wspa-
niałej uroczystości. Obowiązki starostów dożynkowych pełnili 
Hanna Stobiecka oraz Roman Rotbart. 

Zebrani mogli podziwiać piękne wieńce dożynkowe oraz liczne 
kosze z darami, które zostały przygotowane przez mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Mszę odprawił proboszcz parafii ksiądz 
Arkadiusz Grodzicki.
Pomimo tego, że tegoroczne S�więto Plonów obchodziliśmy w 
trochę zmienionej formie, to nadal dzień ten był okazją do uroczys-
tego wyrażenia wdzięczności i szacunku dla naszych rolników. Na 
zakończenie Mszy S�w. wszyscy tradycyjnie podzielili się specjalnie 
przygotowanym chlebem, miodem oraz słodkościami.
Dziękujemy za przygotowanie pięknych wieńców, delegacjom za 
liczne kosze z darami a także wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tegorocznych dożynek.

Święto plonów w Kamionie
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Dożynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem 
szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięcz-
ności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej 
tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom 
za trud. Jak co roku, 8 września, w dniu w którym w naszej parafii 
obchodzony jest odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, odbyły się Dożynki Gminne. W tym roku Mszy S�więtej prze-
wodniczył Ksiądz Prałat Ryszard Pajda.
Sekretarz Anna Sobieraj powitała księży, radnych, sołtysów, 
strażaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców i podziękowała 
rolnikom za trud wniesiony w zbiór tegorocznych plonów. Staro-
stami Dożynek oraz wykonawcami parafialnego wieńca dożynko-
wego byli Państwo Magdalena i Andrzej Adamczyk z Mistrzewic.

Podczas mszy świętej tradycyjnie poświęcono chleb, wieńce 
dożynkowe, dary ziemi, nasiona i ziarna. Zgodnie ze staropolską 
tradycją, na zakończenie dożynkowej mszy świętej, wszyscy dzielą 
się chlebem. Ze względu na obecną sytuację, obrzęd przybrał inną 
formę i każdy mieszkaniec otrzymał zapakowany w ochronną folię 
mały chlebek. Swoją obecnością razem udowodniliśmy, że 
stanowimy jedną wspólnotę.
Dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom, Starostom 
tegorocznych dożynek – Państwu Magdalenie i Andrzejowi 
Adamczyk, dziękujemy również delegacji, która towarzyszyła w 
procesji podczas niesienia darów oraz wieńca. Obecność 
mieszkańców gminy i gości nadaje sens corocznej organizacji 
dożynek i wynagradza wszelkie trudy i przeciwności.

Rolnicy z parafii Młodzieszyn podziękowali za plony

W niedzielę 20 września 2020 r. mieszkańcy powiatu socha-
czewskiego spotkali się na dożynkach powiatowych, które w tym 
roku odbyły się w Pilawicach w gminie Sochaczew.
Uroczystości rozpoczęła dziękczynna Msza św. w której uczestniczy-
li rolnicy, przedstawiciele samorządowi, a także przybyli goście.

Bardzo dziękujemy Teresie Kornackiej i Mariuszowi Kornackiemu 
ze Starych Bud którzy pełnili rolę starostów dożynkowych, 
Aleksandrze Chaber właścicielce kwiaciarni Ale Bajka za wyko-
nanie pięknego wieńca dożynkowego, a także mieszkańcom na-
szej gminy którzy wzięli udział w uroczystościach dożynkowych.

Dożynki powiatowe 
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Dziękujemy za zaangażowanie i oddanie głosów poparcia online 
na gminę Młodzieszyn w projekcie „Pod	biało-czerwoną”. Projekt 
„Pod	 biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w 
Polsce, której mieszkańcy dołączyli do projektu i oddali odpo-
wiednią liczbę głosów na gminę, w której mieszkają.
„Pod	 biało-czerwoną” to projekt, który jednoczy nasz kraj w 
szczególny sposób - zachęca mieszkańców do budowania 
wspólnoty. W związku z obchodzoną w 2020 roku 100. Rocznicą 

Bitwy Warszawskiej, inicjatywa ta była pięknym uhonorowaniem 
poległych za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Mieszkańcy 
gminy Młodzieszyn są mocno związani wydarzeniami historycz-
nymi zarówno regionu, jak i naszego kraju. 
W gminie Młodzieszyn do realizacji projektu potrzebowaliśmy 
100 głosów poparcia. Ostatecznie głosy oddało 203 mieszkańców 
za co serdecznie dziękujemy, gdyż oddana przez Państwa liczba 
głosów pozwoliła na zakwalifikowanie gminy do otrzymania 
masztu i flagi.

Projekt „Pod biało-czerwoną”

1 września obchodziliśmy 81. Rocznicę wybuchu II Wojny 
S�wiatowej. Ta data na zawsze zapisała się w dziejach Polski. 
Równie historycznym dla nas wydarzeniem była Bitwa nad Bzurą 
– która była jedną z największych bitew stoczonych podczas wojny 
obronnej 1939 r. O krwawych walkach i obronie polskiej ziemi, 
świadczą cmentarze wojenne na terenie naszej gminy.
Aby uczcić pamięć o poległych żołnierzach, 20 września w parafii 
p.w. Narodzenia N.M.P. w Młodzieszynie odbyła się msza św. w 
intencji wszystkich poległych żołnierzy spoczywających na 
cmentarzach i bezimiennych grobach na terenie gminy Mło-
dzieszyn.
Dla nas mieszkańców Gminy Młodzieszyn, była to okazja do 
uczczenia pamięci walczących i poległych żołnierzy w obronie 
Ojczyzny w „Bitwie nad Bzurą”. Doceńmy to że żyjemy w wolnym 
kraju, a pamięć o Polakach, którzy oddali życie za swój kraj, będzie 
głęboko zapisana w naszych sercach.
Z okazji obchodów wrześniowych na wszystkich grobach 
żołnierzy w gminie Młodzieszyn zostały postawione kwiaty i 

zapalone znicze, wójt Monika Pietrzyk wspólnie z sekretarz Anną 
Sobieraj złożyły kwiaty na cmentarzu w Juliopolu gdzie spoczywa 
blisko 2200 żołnierzy, którzy polegli podczas bitwy nad Bzurą w 
1939 roku.

Msza Święta w intencji tych którzy oddali życie za ojczyznę

27 września świętowaliśmy dzień czci i pamięci patrona parafii w 
Kamionie – św. Michała Archanioła. Uroczystej mszy św. o godz. 
12.00 przewodniczył ks. Sylwester Łajszczak.
Była to okazja do modlitwy, refleksji a także spotkania w 
parafialnym gronie. Tego dnia powodów do świętowania było 
wiele. W związku z przyznaną parafii dotacją na termomoder-
nizację kościoła oraz poświęceniu nowych witraży spotkanie 
nabrało wyjątkowego charakteru. W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Wójt Gminy 
Młodzieszyn Monika Pietrzyk, Sekretarz Gminy Młodzieszyn 
Anna Sobieraj, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Makowski, 
radni, mieszkańcy a także osoby dzięki którym kościół parafialny 
w Kamionie, w związku z planową modernizacją oraz nowym 
witrażom zyskuje nowe oblicze.
Wójt Monika Pietrzyk pogratulowała proboszczowi oraz 
parafianom przyznanej dotacji na termomodernizację kościoła 
oraz podziękowała obecnemu na uroczystości Posłowi Maciejowi 
Małeckiemu za pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Złożyła 
także podziękowania za zainicjowanie tego przedsięwzięcia 
księdzu Zbigniewowi Łuczakowi-byłemu proboszczowi parafii a 
także osobom, które kontynuowały starania poczynione przez 
poprzedników: księdzu proboszczowi Arkadiuszowi Grodzic-
kiemu, Sławomirowi Makowskiemu, Dawidowi Grzelakowi oraz 
Radzie Parafialnej i wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni 
a zaangażowali się w pomoc przy projekcie. 
„Jest	 to	 ogromny	 sukces	 tej	 parafii.	 Parafianie	 długo	 czekali	 na	
możliwość	 termomodernizacji	 kościoła,	 dlatego	 tym	 bardziej	 się	

cieszę,	 że	 wkrótce	 zobaczymy	 rezultat	 długoletnich	 starań	 jej	
mieszkańców.	Z	kolei	poświęcone	witraże,	niech	ozdabiają	wnętrze	
świątyni	 przez	 kolejne,	 długie	 lata.	 Podziękowania	 kieruję	 do	
wszystkich	 osób,	 które	 wsparły	 zakup	 witraży,	 dziękuję	
wykonawcom	za	ciężką	pracę	włożoną	w	 ich	wykonanie	a	 także	
osobom,	 które	 dołożyły	 wszelkich	 starań,	 by	 witraże	 zawisły	 w	
oknach	kościoła.”- podkreśla Wójt Monika Pietrzyk
Po Mszy S�więtej, wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni przez 
Wójt gminy na grilla. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
pomoc przy organizacji poczęstunku, za upieczone ciasta oraz 
miłą, rodzinną atmosferę. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy 
spędzić tę niedzielę w zdrowiu i przy dobrym słowie.

Odpust parafialny w Kamionie
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W 2020 roku już po raz 50. uczestnicy Mazowieckiego Rajdu 
Szlakami Walk nad Bzurą wędrowali drogami, którymi 80 lat temu 
do walczącej stolicy przebijały się Armie „Poznań” i „Pomorze”. 
Pomimo deszczu i niesprzyjającej pogody, tradycyjnie złożono 
kwiaty pod pomnikiem w Witkowicach, w miejscu historycznej 
przeprawy wojsk przez Bzurę.
Jubileuszowy Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą został 
zorganizowany przez Hufiec ZHP Sochaczew im. Z�ołnierzy II 
batalionu 18 pułku piechoty, przy wsparciu Gminy i Miasta 
Sochaczew, Gminy Brochów oraz Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. W organizację przedsięwzięcia włączyli się 
również członkowie dawnej grupy Trolle ASG Team, żołnierze 64. 
Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku oraz strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Młodzieszynie.
Rajd rozpoczął się w piątek 25 września i potrwał do niedzieli 27 
września. Co roku rajd kończy się uroczystym capstrzykiem przy 
pomniku w Witkowicach, tym razem jednak warunki pogodowe 
zmusiły uczestników do zmiany planów i podsumowanie rajdu 
odbyło się w Bazylice św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, 
skąd po odprawionej Mszy S�więtej uczestnicy udali się pod 
pomnik przy moście w Witkowicach, gdzie złożyli kwiaty i zapalili 
znicze.
„Chcę podziękować wszystkim uczestnikom uroczystości za 
piękny akt pamięci, a w szczególności harcerzom Hufca ZHP 
Sochaczew, naszej młodzieszyńskiej 66 Drużynie Harcerskiej 
„Knieje” prowadzonej przez drużynową Agnieszkę Pytkowską i 
druhnę Beatę Ciurę oraz 3 gromadzie zuchowej „Tęczowa 
Gromada” pod opieką druhny podharcmistrz Elżbiety 

Boczkowskiej i druhny 
Barbary Halek za to, że 
zawsze godnie reprezen-
tują gminę Młodzieszyn. 
Dziękujemy wszystkim 
zuchom, uczestnikom, goś-
ciom i delegacjom, które 
już od 50-ciu lat kontynu-
ują i podtrzymują tradycję 
„Rajdu	Szlakami	Walk	nad	
Bzurą”. Dziękujemy także 
za pomoc w organizacji 
wydarzenia strażakom z 
OSP Młodzieszyn.
Jest nam bardzo miło i jes-
teśmy dumni z tego, że na 
terenie Gminy Młodzie-
szyn w tak wyjątkowy 
sposób podtrzymywana 
jest pamięć o Z�ołnierzach 
poległych w Bitwie nad 
Bzurą w 1939 roku. Dzię-
kuję za zaproszenie Druży-
nie i cieszę się, że mogliśmy uczcić pamięć o poległych.
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią wydarzenie 
odbyło się w zmienionej formie, mimo to nie brakowało wrażeń. 
Gratulujemy tegorocznej 50. rocznicy rajdu i życzymy, aby byli 
Państwo inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Śladami Walk nad Bzurą po raz 50.

Jesień zawsze kojarzy nam się z grzybobraniem. Z tej okazji 
mieszkańcy gminy Młodzieszyn wspólnie z Wójt Gminy Moniką 
Pietrzyk wybrali się na grzyby do nadleśnictwa Wielbark. Po 
dotarciu na miejsce, leśne wędrówki rozpoczęło krótkie szkolenie 
przeprowadzone przez pracowników nadleśnictwa dotyczące 
rodzajów grzybów oraz bezpieczeństwa podczas ich zbierania. 
Bardzo ważnym punktem wyjazdu była zbiórka pieniędzy na 
leczenie chorej Lenki, do której 
bardzo chętnie włączyli się 
u c z e s t n i c y  w y j a z d u .  N a 
zakończenie grzybobrania 
miłym akcentem był konkurs 
na największego grzyba, w 
którym zostały nagrodzone 
dwie osoby, po jednej z gminy 
Młodzieszyn i gminy Rybno. 
Grzybiarzom dopisała pogada i 
w świetnych nastrojach z 
pełnymi koszami grzybów 
wrócili do domów.

Jak podkreśla Monika Pietrzyk:	 „Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 udało	 się	
zorganizować	ten	wyjazd.	Najważniejsze,	że	miło	spędziliśmy	czas	i	
chociaż	 na	 chwilę	 oderwaliśmy	 się	 od	 codziennych	 obowiązków.	
Bardzo	 dziękuję	 mieszkańcom	 gminy	 Młodzieszyn	 którzy	 wzięli	
udział	 w	 mazurskim	 grzybobraniu,	 a	 sąsiadom	 z	 gminy	 Rybno	
dziękuję	za	towarzystwo	i	zapraszam	do	młodzieszyńskich	lasów,	
które	również	są	pełne	grzybów.”

Wyjazd na grzybobranie

Co to był za mecz! Co to były za emocje! Wielki Mecz Gmin Rybno vs 
Młodzieszyn przeszedł do historii. Mecz zakończył się sukcesem 
zespołu Gminy Młodzieszyn z wynikiem 4:0!
4 października na stadionie gminnym w Rybnie odbył się mecz w 
piłkę nożną Rybno vs Młodzieszyn. Pomimo niepewnej pogody 
zawodnicy stanęli do walki. Rywalizacja piłkarska stanęła na 
najwyższym poziomie. Nie zabrakło wielkich emocji, okrzyków 

oraz wiwatów, które wspierały drużyny w drodze po zwycięstwo. 
Sędzią głównym meczu był Bartosz Targaszewski, który odważył 
się podjąć trudy tego pojedynku.
Pierwsza połowa meczu należała do zawodników z Młodzieszyna. 
Strzelcem pierwszej bramki został Adrian Chałubek, drugiej 
Damian Pączek, a trzeciej Sebastian Zalewski. Wynikiem 3:0 
zakończyła się pierwsza część spotkania. 

Wielki mecz gmin i zwycięstwo gminy Młodzieszyn
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11 listopada to ważny dzień w historii 
Polski. W 2020 roku obchodziliśmy 102. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wójt Monika Pietrzyk złożyła 
kwiaty przy pomniku Z� ołnierzy Wojska 
Polskiego w Młodzieszynie.
Z okazji Narodowego S� więta Niepod-
ległości odbył się konkurs fotograficzny 
„Miejsca	 Pamięci	 w	 obiektywie	 Mieszkań-
ców” zorganizowany przez Wójta Gminy 
Młodzieszyn Monikę Pietrzyk.
Głosowanie odbyło się w formie elektroni-
cznej poprzez zebranie największej liczby 
polubień pod zdjęciem w poście na face-
book-u urzędu gminy. Konkurs miał na celu 
upowszechnienie wiedzy o działaniach 
wojennych jakie miały miejsce na terenie 
Gminy Młodzieszyn w 1939 r. Zachęcił 
także do upamiętniania wydarzeń history-
cznych, ukazania piękna i bogactwa 
historycznego gminy Młodzieszyn oraz 
propagowania i rozwijania zainteresowań 

mieszkańców związanych z fotografią. 
Napłynęło do nas wiele ciekawych prac. 
Zasięg konkursu skłonił także Państwa do 
refleksji na temat wydarzeń historycznych 
a fotografie obudziły wspomnienia z 
czasów powojennych. Główną nagrodę – 
sesję zdjęciową w profesjonalnym studiu 
fotograficznym wygrała Pani Beata Ciura, 
zdobywając pod swoim zdjęciem liczbę 
401 głosów. Serdecznie gratulujemy 
wygranej.
Pragniemy podziękować wszystkim 
uczestnikom, którzy wykazali chęć 
uczestnictwa w konkursie, poświęcili swój 
czas i podzielili się swoją pasją do fotografii. 
Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie 
zachęci innych do licznego udziału w 
konkursach organizowanych przez gminę 
Młodzieszyn.
Poniżej publikujemy zdjęcie, które zdobyło 
największą ilość głosów w konkursie.

 „Miejsca Pamięci w obiektywie Mieszkańców” 

Druga połowa była nie mniej emocjonująca. Po raz kolejny punkt 
zdobyła drużyna gminy Młodzieszyn. Strzelcem 4-tej bramki 
okazał się Dawid Ciura. Mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla 
drużyny gminy Młodzieszyn!
Obie drużyny otrzymały zwycięskie puchary oraz pamiątkowe 
medale ufundowane wspólnie przez wójtów gmin Młodzieszyn i 
Rybno. Nagrody wręczyli wójt gminy Młodzieszyn Monika 
Pietrzyk, wójt gminy Rybno Damian Jaworski, sekretarz gminy 
Młodzieszyn Anna Sobieraj oraz sekretarz gminy Rybno Krystian 
Gołębiewski.
Po wysiłku przyszedł czas na odpoczynek i poczęstunek. Cieszymy 
się, że mogliśmy wspólnie spędzić czas w miłym towarzystwie. 
Największe podziękowania oraz gratulacje składamy całej 
drużynie reprezentującej gminę Młodzieszyn! Jesteście wielcy! 
Drodzy zawodnicy, wykazaliście się niezwykłą odwagą oraz chęcią 
uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Jesteśmy dumni, że 
mamy tak utalentowanych mieszkańców! Dziękujemy Panu 
Damianowi Wilanowskiemu za organizację drużyny a całemu 
zespołowi za czas poświęcony na treningi, ambitną grę, 

zaangażowanie oraz wysiłek włożony podczas meczu.
Dziękujemy wójtowi gminy Rybno Damianowi Jaworskiemu, 
organizatorom meczu oraz mieszkańcom Rybna za ciepłe 
przyjęcie i wspaniałą zabawę. W imieniu własnym oraz drużyny 
gminy Młodzieszyn pragniemy pogratulować zespołowi gminy 
Rybno oraz podziękować za grę fair play. Dziękujemy także 
wszystkim kibicom gminy Młodzieszyn, gminy Rybno oraz 
okolicznych gmin za udział w wydarzeniu oraz za to, że wspierali 
Państwo oba zespoły podczas meczu i podnosili na duchu 
zawodników.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę sponsora 
strojów piłkarskich gminy Młodzieszyn – Pana Wojciecha Pąka i 
firmy VOKE Sp. z o. o. Dziękujemy za wsparcie oraz za to, że zawsze 
możemy na Państwa liczyć.
Ten dzień pokazał, że warto organizować wydarzenia sportowe, 
które nie tylko integrują, ale także pozwalają odkrywać talenty 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli 
zorganizować więcej wydarzeń i kolejnym razem spotkamy się w 
większym gronie. 

Wielki mecz gmin i zwycięstwo gminy Młodzieszyn - ciąg dalszy

"Miejsca	Pamięci..."	Beata	Ciura"Miejsca	Pamięci..."	Beata	Ciura
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Młodzieszyńskie Mikołajki to już tradycja dlatego też, pomimo mniej 
sprzyjających w tym roku okoliczności – nie mogło ich zabraknąć.
Nasze mikołajkowe spotkanie rozpoczęło się w piątek 4 grudnia o 
godzinie 11⁰⁰ przed urzędem gminy, gdzie wszystkich zebranych 
powitały wspólnie wójt Monika Pietrzyk oraz sekretarz Anna 
Sobieraj.
Tego dnia nasi mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji "Choinka	
pod	 choinkę", mogli dokonać wyboru świątecznego drzewka i 
zabrać je do domu. Na wszystkich przybyłych czekała także słodka 
niespodzianka. Nie zabrakło także specjalnej „lśniącej” choinki, z 
której każdy mógł zabrać ze sobą odblask.

Wybór świątecznego drzewka umilał dźwięk znanych kolęd i 
świątecznych piosenek. Choinki cieszyły się ogromną 
popularnością i w krótkim czasie rozeszły się jak „świeże 
bułeczki”.
Istotą S�wiąt Bożego Narodzenia jest choinka. Cieszę się, że dzięki 
akcji „Choinka pod choinkę” mogliśmy podarować mieszkańcom 
odrobinę świątecznej magii. Niech czas oczekiwania na święta 
będzie dzięki nim przyjemniejszy. Dziękuję wszystkim przybyłym 
mieszkańcom za obecność oraz Druhom OSP Kamion za pomoc w 
transporcie drzewek.
Dziękujemy bardzo mieszkańcom za zainteresowanie naszą akcją. 

Gminne Mikołajki z „Choinką pod choinkę”

Grudzień to magiczny okres przygotowań do najpiękniejszych 
świąt w roku – Bożego Narodzenia. To czas, kiedy chętniej poma-
gamy i dzielimy się dobrem z innymi.
W 2020 roku wójt Monika Pietrzyk po raz kolejny przygotowała 
paczki dla potrzebujących. W Mikołajkową niedzielę, 6 grudnia 
Strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Młodzie-
szyna, Kamiona i Bud Starych w imieniu wójt gminy rozpoczęli 
dostarczanie paczek do 100 osób z gminy Młodzieszyn. 
Wszystko z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
S�wiąteczny podarunek zawierał artykuły pierwszej potrzeby, 
które z pewnością spełniły oczekiwania obdarowanych i umiliły 
świąteczny czas.
Dziękujemy druhom i druhnom z OSP Młodzieszyn, OSP Kamion, 
OSP Budy Stare za pomoc w doręczeniu paczek. Cieszymy się, że po 
raz kolejny wspólnie możemy pomóc potrzebującym.

Podaruj radość czyli Świąteczna Paczka z Gminą Młodzieszyn

Setki mieszkańców wraca codziennie z 
pracy lub szkoły do domu wzdłuż ruchli-
wych ulic. Zwłaszcza w sezonie jesienno-
zimowym ograniczona widoczność i słabe 
oznakowanie jest przyczyną wielu tragicz-
nych wypadków. Szybko zapadający zmrok, 
mgła i śliska nawierzchnia, to warunki które 
sprawiają, że słabo oświetleni rowerzyści i 
piesi narażeni są bardziej niż zwykle na 
niebezpieczeństwo.
Wójt Gminy Młodzieszyn we współpracy z 
Komendą Powiatową Policji w Sochaczewie 

organizuje akcję „Bądź	 widoczny	 –	 bądź	
bezpieczny!”.
Jej celem jest profilaktyka bezpiecznego 
poruszania się po drogach popołudniami i 
wieczorami, kiedy widoczność jest ograni-
czona. Zwykle akcja edukacyjna jest 
organizowana w szkołach przy obecności 
policjanta, tym razem ograniczyliśmy się 
wyłącznie do przekazania odblasków 
dzieciom w możliwie najbezpieczniejszy 
sposób.

Bądź widoczny – bądź bezpieczny!
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Wydarzenia

S� więta Bożego Narodzenia są czasem 
szczególnym, pełnych nadziei i miłości. To 
okres, w którym obdarzamy się wzajemnie 
życzliwością i miłością. Nie inaczej jest w 
naszym miejscowym Domu Pomocy Społe-
cznej. Boże Narodzenie 2020 r. różniło się 
jednak od poprzednich. Nie mieliśmy okazji 
do spotkania przy wigilijnym stole. Mimo to, 

chcieliśmy sprawić radość mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie i 
podarować im odrobinę uśmiechu na święta.
Z tej okazji wójt Monika Pietrzyk przygoto-
wała słodkie podarunki, które zostały bez-
piecznie przekazane do Domu Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie.

Z Bożonarodzeniowymi życzeniami dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Od kilku lat, 31 grudnia odbywa się bieg „W Sylwestra dla 
Sylwestra”. Tegoroczne wydarzenie przybrało inny charakter. 
Uczestnicy w ósmą edycję sportowego wydarzenia, wyjątkowo 
przebyli wyznaczoną trasę na rowerach. 
Początek trasy jak zawsze miał miejsce na Placu Kościuszki w 
Sochaczewie skąd członkowie Klubu Maratończyka Aktywni 
Sochaczew  udali się na cmentarz w Iłowie, gdzie na grobie 
Sylwestra Rozdżestwieńskiego zapalili znicz. 
Trasa biegu upamiętniającego postać Sylwestra przebiegała 
tradycyjnie przez Młodzieszyn. Sekretarz gminy Młodzieszyn 
Anna Sobieraj, wspólnie z uczestnikami wydarzenia uczciła 
pamięć Sylwestra Rozdżestwieńskiego poprzez złożenie kwiatów 
na jego grobie.

Uczcili pamięć Sylwestra Rozdżestwieńskiego po raz ósmy

Z okazji Mikołajek przygotowaliśmy atrakcję dla wszystkich 
mieszkańców gminy Młodzieszyn. Na początku grudnia wójt 
Monika Pietrzyk przekazała do przedszkoli prezenty. W ramach 
akcji „Bądź	 widoczny	 –	 bądź	 bezpieczny” organizowanej przez 
wójta we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sochacze-
wie przygotowaliśmy dla przedszkolaków odblaski. Z okazji mi-
nionych Mikołajek, każdy maluch otrzymał także słodką niespodziankę.
Aby nie narażać zdrowia dzieci postanowiliśmy ograniczyć wizyty 
w szkołach i przekazać upominki w inny, bezpieczniejszy sposób.
Mamy nadzieję, że ta mała niespodzianka umiliła najmłodszym 
dzień, a odblaski przydadzą się naszym przedszkolakom popra-
wiając ich bezpieczeństwo.

Mikołajkowe prezenty dla najmłodszych

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. 
Z tej okazji wójt zaprosiła mieszkańców do udziału w zabawie z 
okazji Dnia Pluszowego Misia. Przez wzgląd na obostrzenia, nie 
mogliśmy niestety obchodzić tego święta spotykając się z naj-
młodszymi mieszkańcami i obdarowując ich pluszowymi misiami, 
dlatego przygotowaliśmy facebookową zabawę, w której do wy-
grania był jedyny w swoim rodzaju "Anty-covidowy" pluszowy miś.

Wyjątkowy Dzień Pluszowego Misia
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Koronawirus

25 marca Ochotnicze Straże Pożarne z Młodzieszyna i Kamiona, w 
związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa na terenie 
gminy Młodzieszyn, rozpoczęły akcję mającą skłonić mieszkań-
ców do pozostawania w domu. Druhowie patrolowali wszystkie 
miejscowości gminy Młodzieszyn i informowali przez megafon, 
jak postępować w związku z ogłoszonym przez rząd stanem 
epidemii.
„Zostań	w	domu!	Bądź	odpowiedzialny!	Chroniąc	siebie	–	chronisz	
innych”	– taki komunikat przekazywali mieszkańcom druhowie 
OSP Młodzieszyn i OSP Kamion. 
Aż do odwołania jednostki OSP patrolowały gminne miejscowości 
i nawoływały przez megafon do pozostawania w domu. Akcja 
pozwoliła chociaż w pewnym stopniu ograniczyć zagrożenie 
związane z koronawirusem.

OSP patroluje miejscowości i nawołuje mieszkańców do pozostawania w domu

W związku z profilaktyką i ochroną zdrowia mieszkańców gminy 
Młodzieszyn, we wtorek 7 kwietnia 2020 r. z inicjatywy Wójt 
Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk, rozpoczęła się akcja  „Mase-
czka dla Mieszkańca”, której celem było wyposażenie w podsta-
wowe środki ochrony każdego domostwa z terenu gminy. 
Poniedziałek 20 kwietnia 2020 r. był ostatnim dniem akcji, 
podczas którego dostarczyliśmy maseczki do ostatnich gospo-
darstw domowych terenu gminy Młodzieszyn.
Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podczas 
trwania akcji dostarczali maski do poszczególnych gospodarstw 
domowych. Maseczki sukcesywnie dostarczano do wszystkich 
posesji na terenie gminy. Ze względów bezpieczeństwa maseczki 
pozostawiano w skrzynkach na korespondencję, w systemie po 
dwie sztuki na gospodarstwo domowe. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim druhom z OSP z terenu 
gminy za pomoc. Bez Was akcja "Maseczka dla Mieszkańca" nie 
byłaby możliwa. Szczególne podziękowania kierujemy także do 
Pana Krzysztofa, który wykazał się szczególną postawą oraz 
chęcią bezinteresownej pomocy na rzecz naszej lokalnej społecz-
ności i sam zaproponował pomoc w dystrybucji maseczek. 

Dziękujemy także innym wolontariuszom, którzy włączyli się do 
akcji.
Wszystkie działania podejmowane przez władze gminy w trakcie, 
a zwłaszcza na początku wybuchu epidemii, miały na celu 
najwyższe dobro, zdrowie i życie mieszkańców, które jest 
bezcenne. Dziękujemy Mieszkańcom za odpowiedzialne 
podejście do obostrzeń oraz za wzorową postawę i zrozumienie.

Akcja „Maseczka dla Mieszkańca”

Podsumowując	2020	rok	nasze	działania	należy	oceniać	przez	pryzmat	pandemii,	która	zmieniła	nasze	życie	prywatne	i	zawodowe.
Ze	względu	na	pandemię	zakaźnej	choroby	COVID-19	wywoływanej	przez	koronawirusa	SARS-CoV-2,	która	wybuchła	w	marcu	2020	
roku	podjęliśmy	szereg	działań	mających	na	celu	ochronę	zdrowia	i	życia	zarówno	pracowników	urzędu	oraz	podległych	jednostek,	
jak	i	mieszkańców	gminy	Młodzieszyn.	Oto	skrót	informacji	oraz	przedstawienie	podjętych	działań	związanych	z	przeciwdziałaniem	
COVID-19.

Urząd gminy wprowadził zmiany ułatwiające załatwianie spraw, 
pomimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii. Podjęto 
działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem epidemiolo-
gicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-COV-2.
Wójt Gminy zabezpieczyła i nadal zabezpiecza pracowników w 
środki ochrony indywidualnej w postaci płynów dezynfekcyjnych, 
przyłbic, maseczek, rękawiczek oraz zachowywany jest dystans 
społeczny. Pracownicy stosują się do zaleceń Głównego Inspek-
tora Sanitarnego.
Apelujemy, aby wszelkie sprawy niewymagające Państwa 
obecności w urzędzie załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie, 
pocztą internetową (e-mail) lub poprzez ePUAP.
Na stronie internetowej www.mlodzieszyn.pl w zakładce 
„Wnioski	i	druki” można pobrać stosowne druki do wypełnienia. 
Aby złożyć wniosek, podanie itp. należy je zeskanować i przesłać 
na adres poczty elektronicznej sekretariat@mlodzieszyn.pl.

W przypadku konieczności złożenia dokumentu w formie 
pisemnej, prosimy o pozostawienie ich w urnie, która jest 
ustawiona tuż przy wejściu do urzędu.
ZALECAMY	 PAŃSTWU	 DOKONYWANIE	 WPŁAT	 DROGĄ	
ELEKTRONICZNĄ.	
Osoby starsze mogą w tym celu skorzystać z pomocy kogoś z 
rodziny.
Telefon do kasy Urzędu: (46) 864 17 56.
· podatki i czynsz płacimy na konto: 
13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
· śmieci płacimy na indywidualne konto lub na konto:
13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
· opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 
50 9011 0005 0273 0622 2000 0010
Wszystkie obostrzenia wprowadzane są dla bezpieczeństwa 
wszystkich. Dokładamy wszelkich starań aby Państwa sprawy 
były niezwłocznie załatwione.

Funkcjonowanie urzędu gminy w czasie epidemii
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Koronawirus

Wójt Monika Pietrzyk podejmuje wszelkie możliwe działania, w 
celu zapobiegania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa na terenie naszej gminy. Nieprzerwanie czuwamy nad 
bezpieczeństwem strażaków. Dziękujemy wszystkim druhom, 
którzy  biorą udział nie tylko w akcjach pożarniczych ale także 
pomagają mieszkańcom podczas zagrożenia koronawirusem, 
dlatego cieszymy się, że możemy wspomóc ich w codziennej pracy. 
W związku z tym, wójt doposażyła wszystkie jednostki OSP z 
terenu gminy w środki ochronne, niezbędne do ochrony prze-
ciwko wirusowi. Pakiety zawierały płyny dezynfekujące, kombi-
nezony, google, jednorazowe maseczki oraz rękawiczki. Warto 
zaznaczyć, że strażacy z gminy Młodzieszyn otrzymują ciągłe 
wsparcie z rąk wójta od początku trwania pandemii .
Zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w tym czasie należy działać 
szybko i podejmować zdecydowane kroki. Służby te często z 
narażeniem życia uczestniczą w wielu akcjach. W każdym 
momencie mogą być narażeni są na kontakt z zakażoną osobą. Jak 
mówi Monika Pietrzyk: „Strażacy	z	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	
wykonują	pracę	niezbędną	dla	społeczeństwa	oraz	naszej	lokalnej	
społeczności.	Mają	też	swój	wielki	wkład	w	obecnej	nadzwyczajnej	
sytuacji,	 gdy	 wspólnie	 walczymy	 z	 epidemią	 koronawirusa.	
Wspieramy	 ich,	 by	 mogli	 realizować	 swoje	 zadania	 w	 sposób	

maksymalnie	 skuteczny	 i	 bezpieczny.	 Dziękujemy	 jednostkom	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 z	 Młodzieszyna,	 Kamiona,	 Bud	
Starych	oraz	Witkowic	 za	 ich	wysiłek	 i	 zaangażowanie	w	każde	
działania	 mające	 na	 celu	 ratowanie	 życia	 i	 mienia	 naszych	
mieszkańców.	Dziękujemy,	że	zawsze	możemy	na	Was	liczyć!"

Środki ochronne dla wszystkich jednostek OSP z gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn należy do samorządów, które wspierają 
służbę zdrowia w walce z epidemią koronawirusa.
4 maja wójt gminy Monika Pietrzyk z sekretarz gminy Anną 
Sobieraj, przewodniczącym rady Sławomirem Makowskim oraz 
radną Joanną Kisiołek przekazali na ręce przedstawicieli Szpitala 
Powiatowego w Sochaczewie dwie wysokiej jakości pompy 
infuzyjne dwu-strzykawkowe Ap24+.
Radni gminy Młodzieszyn wyszli z inicjatywą wsparcia miejsco-
wego szpitala w ramach walki z wirusem COVID-19. Pompy 
zostały zakupione ze środków, które przekazali ze swoich diet. 
Zbiórkę wsparły również wójt, sekretarz i skarbnik gminy.  Pompy 
te umożliwiają ciągłe podawanie środków farmakologicznych, 
niezbędnych do podtrzymywania życia. Przydadzą się nie tylko w 
walce z COVID-19, lecz będą także służyć pacjentom szpitala przez 
kolejne lata.

Pamiętamy o tych, którzy każdego dnia narażają swoje zdrowie i 
życie w walce z epidemią. Dziękujemy wszystkim pracownikom 
szpitala za codzienny trud i poświęcenie. Razem możemy więcej!

Pompy dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
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W trosce o dobro i bezpieczeństwo praco-
wników Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Młodzieszynie, lekarzy, pielę-
gniarek, rehabilitantów Domu Pomocy Społe-
cznej w Młodzieszynie oraz jego mieszkań-
ców, 7 kwietnia wójt Monika Pietrzyk przeka-
zała na ręce przedstawicieli obu placówek 
środki ochronne w postaci maseczek, kombi-
nezonów i innych materiałów niezbędnych do 
poprawy bezpieczeństwa w placówkach.
Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy w związku z 

wybuchem epidemii jest dla wszystkich 
trudna i wywołuje wiele emocji. Mieszkańcy 
DPS oraz pracownicy ośrodka zdrowia są 
szczególnie narażeni na zachorowanie, 
potrzebują ochrony oraz wsparcia, dlatego 
najważniejsze, aby odpowiednio im pomóc.
Dziękujemy za zaangażowanie oraz za 
ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładają 
Państwo w opiekę nad pacjentami oraz 
mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w 
Młodzieszynie.

Środki ochronne dla ośrodka zdrowia i Domu Pomocy Społecznej

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa zadbaliśmy o 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców i przeprowadziliśmy 
dezynfekcję wiat przystankowych oraz ławek parkowych 
znajdujących się na terenie gminy. Dezynfekcja prowadzona była 
metodą opryskową, za pomocą urządzenia rozprowadzającego 

biobójczy roztwór. Dezynfekowane były wiaty, ławki i gabloty, a 
także teren wokół przystanków. Każde działanie profilaktyczne 
mające na celu walkę z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
COVID-19 była dla nas priorytetem gdyż wpływa bezpośrednio na 
bezpieczeństwo oraz zdrowie mieszkańców.

Dezynfekcja wiat przystankowych i ławek w parkach



OSP Witkowice z dofinansowaniami
Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach dzięki staraniom 
Zarządu OSP Witkowice otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 25 000,00zł z przezna-
czeniem na remont części garażowej remizy. Pozyskane środki 
pozwoliły na wymianę instalacji elektrycznej, malowanie pomie-
szczeń i wykonanie posadzki z żywicy. Poprzez realizację zadania 
znacznie poprawiono stan budynku co z pewnością przyczyni się 
do zwiększenia komfortu pracy druhów Ochotniczej Straży 
Pożarnej Witkowice.
Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach otrzymała środki w 
kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy. To 
wynik rozstrzygniętego naboru wniosków w ramach progra-
mu „Mazowieckie	Strażnice	OSP-2020”. 
W ramach otrzymanego dofinansowania, jednostka przepro-
wadziła remont dachu garaży.
Cieszymy się z uzyskanego wsparcia, gdyż remont z pewnością 
przyczyni się do poprawy funkcjonowania jednostki w Witko-
wicach, a także wpłynie na bezpieczeństwo zarówno miesz-
kańców gminy, jak i całego powiatu sochaczewskiego.
Dziękujemy Adamowi Orlińskiemu – wiceprzewodniczącemu 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego, za pomoc oraz za to, że 
zawsze możemy liczyć na jego wsparcie.
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Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Młodzieszyn i OSP Kamion ze wsparciem od Marszałka

Sytuacja związana z pandemią, z którą zmagamy się od miesięcy 
nie należy do najłatwiejszych. Mimo to, jako samorząd 
nieprzerwanie czuwamy nad bezpieczeństwem naszych 
mieszkańców. 10 czerwca 2020 r. Monika Pietrzyk Wójt Gminy 
Młodzieszyn przekazała środki ochronne do przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z 
terenu gminy Młodzieszyn. S� rodki ochrony otrzymaliśmy w 
formie darowizny od Samorządu Województwa Mazowieckiego w 
celu realizacji działań związanych z likwidacją pandemii 
koronawirusa na terenie województwa mazowieckiego.
Komplet środków zabezpieczających, które przekazaliśmy 
jednostkom OSP Młodzieszyn i OSP Kamion zawiera specjalne

Nowy sprzęt dla OSP Budy Stare
W związku z wnioskiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej Budy Stare skierowa-
nym do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika o 
dofinansowanie na zakup sprzętu 
niezbędnego do działań ratowniczo-
gaśniczych, jednostka otrzymała 
wsparcie w wysokości 12 280 zł. 
Oficjalnego przekazania sprzętu 
druhnom i druhom Ochotniczej Straży 
Pożarnej Budy Stare dokonał wice-
przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego Mirosław Adam 
Orliński w obecności wójta gminy 
Młodzieszyn Moniki Pietrzyk.
Przekazane dofinansowanie przezna-
czone zostało na zakup dwóch apa-
ratów powietrznych Fenzy X-PRO z 
butlą stalową o pojemności 6l. Sprzęt 
ten jest niezbędny do ochrony dróg 
oddechowych podczas działań.

Kolejne urządzenie to dwie prądowni-
ce wodne: BlueDevil 3012 na przewód 
o przekroju 52 oraz prądownica 
TIPSA Viper SG 540 na szybkie 
natarcie. Wyżej wymieniony sprzęt 
jest potrzebny do nabytego przez 
Gminę Młodzieszyn samochodu 
STAR-266.
Urządzenia, na które jednostka 
otrzymała środki są niezbędne do 
działań, które są prowadzone w 
trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych 
przez OSP Budy Stare. Dziękujemy 
Marszałkowi Województwa Mazo-
wieckiego Adamowi Struzikowi 
oraz wiceprzewodniczącemu Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu 
za pomoc oraz za to, że zawsze 
możemy liczyć na wsparcie naszych 
inwestycji.
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Walne zebranie i powołanie nowego zarządu OSP Kamion
4 stycznia odbyło się walne zebranie w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kamionie. Podczas spotkania nastąpiła 
rezygnacja członków zarządu, wobec czego zamiast zwykłego 
zebrania sprawozdawczego, odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze.
Z urzędu ustąpili:
Prezes- Zdzisław Ciurzyński
Zastępca Naczelnika- Wojciech Wiśniewski
Sekretarz- Bogusław Ksyna(zmiana stanowiska)
Skarbnik- Tomasz Deka
Gospodarz- Mariusz Kopczyński
Całemu ustępującemu zarządowi należą się ogromne wyrazy 
uznania za wkład w budowanie jednostki oraz osiągnięcie 
aktualnego poziomu.
Jednogłośnie powołany został nowy zarząd w składzie:
Prezes OSP – Piotr Zygnerski
Naczelnik/ Wice Prezes OSP – Andrzej Kornacki

II Wice Prezes – Bogusław Ksyna
Zastępca Naczelnika – Michał Gołdych
Sekretarz OSP – Szymon Kacprzak
Skarbnik OSP – Arkadiusz Kacprzak
Gospodarz – Mariusz Jackowski
Członek Zarządu – Mateusz Winnicki
Nowo wybrany zarząd ma wysoko postawioną poprzeczkę, 
jednak jesteśmy pewni, że będzie godnie reprezentował oraz 
kontynuował tradycje jednostki.
W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych na 
czele z wójt Moniką Pietrzyk oraz radnymi z terenu gminy 
Młodzieszyn. W zebraniach wzięli również udział osoby oraz 
jednostki współpracujące na co dzień z ochotnikami Ochotniczą 
Strażą Pożarną. Podczas zebrań szczególną uwagę poświęcono na 
przedstawienie osiągnięć jednostki OSP i współpracy w zakresie 
ratownictwa w minionym 2019 roku.

Walne zebranie OSP KSRG Młodzieszyn
15 lutego odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze za rok 
2019 OSP KSRG Młodzieszyn. W zebraniach uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminnych na czele z wójt gminy Moniką Pietrzyk, 
sekretarz gminy Anną Sobieraj, radnymi z terenu gminy Młodzie-
szyn, a także Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej Wiesław Gorzki. 
W spotkaniu wzięły również udział osoby oraz jednostki współ-
pracujące na co dzień z ochotniczą strażą pożarną. Podczas 
zebrania szczególną uwagę poświęcono na przedstawienie 
osiągnięć jednostki OSP i współpracy w zakresie ratownictwa w 
minionym 2019 roku. Tego dnia wspólnie z zarządem jednostki 
podziękowaliśmy druhowi Zbigniewowi Drzewieckiemu za 
wieloletnią służbę w OSP Młodzieszyn.

Statystyka wyjazdów

OSP Młodzieszyn i OSP Kamion ze wsparciem od Marszałka - ciąg dalszy

komplety ubrań, kaski, gogle, maseczki jednorazowe, kombinezo-
ny jednorazowe, rękawiczki, płyn do dezynfekcji oraz worki na 
odpady.
„Już	na	początku	wybuchu	epidemii	 jako	samorząd	zadbaliśmy	o	
odpowiednie	zabezpieczenia	dla	naszych	strażaków,	wyposażając	
jednostki	w	niezbędne	środki	ochrony.	Tym	bardziej	cieszy	fakt,	że	
teraz	 otrzymujemy	 pomoc	 z	 zewnątrz,	 nie	 jesteśmy	 sami	w	 tym	

trudnym	czasie	 i	 razem	możemy	zadbać	o	nasze	wspólne	dobro.	
Dziękujemy	 Adamowi	 Struzikowi	 –	 Marszałkowi	 Województwa	
Mazowieckiego	za	wsparcie.	Nasi	druhowie	biorą	udział	nie	tylko	w	
akcjach	pożarniczych	ale	 także	pomagają	mieszkańcom	podczas	
zagrożenia	koronawirusem,	dlatego	doceniamy	każde	wsparcie	na	
ich	rzecz.”-podkreśla wójt Monika Pietrzyk.
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Rok kalendarzowy 2020 rozpoczęliśmy mocnym finansowym 
akcentem, bowiem w styczniu odbyły się podsumowania akcji 
charytatywnych Góra Grosza i 28 Finał WOS�P. Celem tej pierwszej, 
było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną; zgromadziliśmy ponad 13 kilogramów 
monet! Natomiast grając dla WOS�P zuchy, harcerze, uczniowie i 
nauczyciele naszej szkoły zebrali łącznie 5488,89 zł. Odwiedzili 
telewizyjne studio Orkiestry. Wspólnie z gminą Młodzieszyn, 
udało się pozyskać kwotę 8 534,41 zł.W styczniu uczniowie klas 
młodszych wzięli udział w „Małym	 Omnibusie	 SKO”. Mogli się 
poczuć jak uczestnicy prawdziwego teleturnieju. Nie zabrakło 
zadań matematycznych, układanek wyrazowych. Małym 
Omnibusem SKO został Marcel Cybulski.Wielkim sukcesem w tym 
roku zakończył się dla nas ogólnopolski konkurs „Oszczędzanie	w	
SKO	procentuje	w	BS”. Po raz szósty zajęliśmy I miejsce na szczeblu 
regionalnym.Klasy „zerowe” przygotowały wzruszające występy z 
okazji Dni Babci i Dziadka, spotykały się na zajęciach propagu-
jących czytelnictwo. W lutym uczniowie z klas V-VII udali się wraz z 
opiekunami do Warszawy, by uczestniczyć w programie „Lekcje	
matematyki	 z	 Legią”. Zajęcia miały innowacyjne podejście do 
rozwijania umiejętności matematycznych i zdobywania wiedzy. 
Zwiedziliobiekty klubowe, widzieli trening, przed  którym 
zawodnicy chętnie pozowaliz nimi do zdjęć i dawali autografy. 
Odbyły się spotkania poświęcone bezpieczeństwu w szkole oraz w 
drodze do i ze szkoły, pod hasłem „Bezpieczne	 i	 zdrowe	 ferie	
zimowe”. Od lat stałym elementem w kalendarzu imprez są 
obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Rozegrana została gra, 
ucząca bezpiecznych postaw i zachowań jego użytkowników. 

Rywalizację w grupie klas młodszych wygrał Marcel Cybulski, w 
grupie starszych uczniów najlepszy okazał się Jakub Wiciak. W 
lutym już piąty raz w naszej szkole wybieraliśmy SUPER-
DZIECIAKA, co stanowiło zwieńczenie działań przedsięwziętych 
w ramach programu TalentowiSKO.Laureatem zostałJakub 
Brzózka. Tytuł Superdzieciaka publiczności otrzymała Magdalena 
Chudzyńska.W czasie nauczanie zdalnego, wymuszonego 
pandemią, nasi nauczyciele inicjowali wiele zajęć, angażujących 
dzieci i młodzież. Obchodziliśmy, więc S�wiatowy Dzień S�wiado-
mości Autyzmu, S�wiatowy Dzień Ziemi, Dzień Walki z Dyskrymi-
nacją Osób Niepełnosprawnych, S�wiatowy Dzień Pszczół, S�więto 
Matki, S�wiatowy Dzień bez Papierosa, uczestniczyliśmy w Ogólno-
polskiej Akcji „Kartki	dla	Medyka”.Nasze wolontariuszki odniosły 
sukces w XIV Sochaczewskiej Edycji Samorządowego Konkursu 
Nastolatków „Ośmiu	wspaniałych”, honorującego młodych ludzi, 
gotowych do bezinteresownej pomocy osobom słabszym i 
potrzebującym wsparcia. Wśród nagrodzonych w kategorii 
„Ósemeczki” znalazły się trzy uczennice Maja Krysztowiak, 
Zuzanna Wieczorek i Maja Z� akowska.
Po wakacjach, gdy wznowione zostało nauczanie stacjonarne, 
uczniowie i przedszkolaki mogli uczestniczyć w Dniu Kropki, Dniu 
Dzikiej Flory i Fauny, Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, 
Międzynarodowym Dniu bez Przemocy, S�wiatowym Dniu 
Uśmiechu, Dniu Jabłuszka, S�wiatowym Dniu Poczty i Znaczka 
Pocztowego, świetlicowym Dniu Owoców i Warzyw, Między-
narodowym Dniu Postaci z Bajek, Narodowym czytaniu Balladyny, 
Obchodach Rocznicy Bitwy nad Bzurą. Harcerze i zuchy z naszej 
szkoły wzięli udział w Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą.
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W roku 2020 w nieco inny sposób świętowaliśmy Dzień Papieski. 
Uczniowie z tej okazji przygotowali laurkę dla św. Jana Pawła, 
wspominali ciekawe anegdoty oraz śpiewaliulubione pieśni. 
Inaczej niż zwykle obchodziliśmy Narodowe S�więto Niepodle-
głości. Uczniowie klas O-VIII słuchali tekstów literackich, 
rozmawialio symbolach narodowych, oglądali filmy edukacyjne. 
W tym roku bardzo ważnym wydarzeniem było ślubowanie 
pierwszoklasistów. Ze względów na obostrzenia związane z 
COVID-19 impreza miała charakter kameralny. Wzięli w niej udział 
główni bohaterowie, ich rodzice, Wójt Gminy, Dyrektor Szkoły 
oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie 
pokazali wiele talentów, wspaniale zatańczyli poloneza, recy-
towali wiersze i śpiewali piosenki. W obecności wszystkich 
zgromadzonych odważnie złożyli ślubowanie i zostali pasowani 
na uczniów. Nasza szkoła włączyła się w akcję "Szkoła	Pamięta". 
Grupa uczniów odwiedziła groby osób, które zapisały się na 
kartach historii naszej szkoły i miejscowości. Uczniowie zapalili 
znicze na kwaterach żołnierskich w Juliopolu, Mistrzewicach, na 
Polu Bitwy nad Bzurą w Witkowicach oraz miejscu kaźni w 
parafialnej dzwonnicy. Złożyli kwiaty i zapalili znicze przed 
obeliskiem upamiętniającym śmiertelne postrzelenie patrona 
naszej szkoły gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Tuło-
wicach. Stawiając zapalone znicze uczniowie przywrócili pamięć o 
tych, którzy byli tu przed nami.Nie od dziś wiadomo, że w naszej 
szkole organizuje się dużo ciekawych wycieczek, wyjazdów do 
teatru, kina. W tym roku uczniowie kl. VII ze swoim wychowawcą 
odwiedzili ze względu na pandemię miejsca stosunkowo bliskie, 
lecz doskonale udowadniające prawdziwość powiedzenia "Cudze	

chwalicie,	swego	nie	znacie...". Głównym punktem wycieczki była 
wizyta w Parku Doliny Wkry w Pomiechówku i spacer ścieżką 
dydaktyczną w koronach drzew oraz twierdza Modlin. Po 
ogłoszeniu jesienią po raz wtóry zdalnego nauczania, w szkolnych 
murach pozostali najmłodsi – uczniowie klas I-III oraz 
przedszkolaki. S�więtowali oni m.in. Dzień Kredki, Dzień Pluszo-
wego Misia, Dzień Dyni, Dzień Drzewa, Dzień Marchewki, Dzień 
Jeża, Dzień Pluszowego Misia, uczestniczyły w zabawach i 
wróżbach andrzejkowych, spotkały się z Mikołajem i wspólnie 
kolędowały i występowały w jasełkach. 
Mimo pandemicznych trudności szkolnym dziennikarzom udało 
się złożyć kolejny numer naszej gazetki Styk, czyli co w szkole 
piszczy. Zapraszamy do czytania gazetki oraz śledzenia aktualnych 
ciekawych wpisów: Facebooka Młodziesz. Zobacz. Historię, 66 
Drużyna Harcerska ”Knieje” oraz 3 Gromada Zuchowa ”Tęczowa	
Gromada”. 
Zaglądajcie na stronę szkoły www.spmlodzieszyn.edupage.org,
na której znajdziecie ważne informacje dla uczniów i rodziców 
oraz obszerniejsze sprawozdania z naszej bieżącej działalności.



Szkoła Podstawowa  im. płk L. Głowackiego w Janowie 

Finał WOS�P. Od wtorku poprzedzającego wielki finał działała 
kawiarenka, w której wszyscy mogli kupić smakołyki przygo-
towane przez rodziców. W fotobudce, za symboliczną „złotówkę” 
uczniowie mogli robić sobie zabawne zdjęcia. Zbieraliśmy 
również fanty, które zostały zlicytowane podczas piątkowego 
finału. Uzbieraliśmy 1400zł. 
24 stycznia, jak co roku, odbyło się uroczyste święto Babć i 
Dziadków. W zaprezentowanej części artystycznej, dzieci wyraziły  
swoją miłość i wdzięczność dla babć i dziadków. Później wręczyły 
im pamiątkowe prezenty. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek.
29 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami 
Policji. Przeprowadzona została pogadanka na temat bezpieczeń-
stwa w czasie ferii zimowych. Od pani wójt Moniki Pietrzyk 
wszyscy uczniowie otrzymali odblaski.
31 stycznia odbyła się coroczna zabawa choinkowa. Do tańca grał 
DJ, który w trakcie zabawy organizował wiele zabaw i konkurencji. 
Dla wszystkich Rada Rodziców przygotowała poczęstunek. 
Tegoroczną niespodzianką była wata cukrowa. 
5 marca nasza szkoła zorganizowała Gminny Turniej w Dwa Ognie 
o puchar Wójta Gminy Młodzieszyn im. Z�ołnierzy Wyklętych.
(I msc, – SP Młodzieszyn, II msc. - SP Janów, III msc. - SP w Kamion).  
Uczniowie otrzymali pamiątkowe puchary oraz słodkie niespo-
dzianki od wójta gminy.
Również 5 marca w klasach młodszych, SSU realizował program 
„Dobrze	jemy	ze	Szkołą	na	Widelcu”, w ramach którego odbyły się 
zajęcia kulinarne na których dzieci dowiedziały się dlaczego 
jedzenie jest ważne i skąd się bierze. Przygotowały wspólnie 
plakat piramidy żywienia, a w okresie przedświątecznym piekły 
pierniki. 
9 marca na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się apel z okazji 
Dnia Kobiet. Rozstrzygnięty został  plebiscyt na najsympatyczniej-
szą dziewczynę w szkole. Jury wyłoniło uczennice, które były tego 
dania najładniej uczesane. Następnie chłopcy zaprezentowali 
choreografię taneczną, którą przygotowała specjalnie dla 
wszystkich pań i koleżanek z okazji ich święta, złożyli życzenia i 
poczęstowali każdą kobietę muffinkami marchewkowymi, które 
samodzielnie upiekli.
2 kwietnia, z okazji S�wiatowego Dnia S�wiadomości Autyzmu, SSU 
zorganizował akcję polegającą na przesłaniu uczniom materiałów 
tematycznych oraz zorganizował konkurs plastyczny. Uczciliśmy 
rocznice powstania w Getcie Warszawskim, Dzień Ziemi, S�wiato-
wy Dzień Książki i Praw Autorskich, S�więto Pracy, S�więto 
Konstytucji 3 Maja oraz rocznicę zakończenia II Wojny S�wiatowej.
26 maja, z okazji Dnia Matki uczniowie przygotowali dla swoich 
Mam laurki z życzeniami.

26 czerwca, w reżimie sanitarnym zakończyliśmy rok szkolny. Po 
prawie 4 miesiącach nieobecności, uczniowie przyszli do szkoły, 
aby po raz ostatni w roku szkolnym 2019/2020 spotkać się z 
rówieśnikami i nauczycielami, a także aby odebrać świadectwo.
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w reżimowej formie. 
Miesiąc wrzesień to czas, w którym wspominamy wydarzenia z 
1939 roku, a w szczególności czcimy pamięć patrona naszej szkoły 
– płk Ludwika Głowackiego. Z tej okazji SSU przeprowadził 
konkurs wiedzy o patronie. Uczniowie klas III-VIII rozwiązywali 
quiz o życiu pułkownika, a klasy 0-II malowały Jego portret. 
Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy.
W październiku społeczność naszej szkoły przyłączyła się do akcji 
wolontariackiej „Zbieramy	nakrętki	dla	Antosia”.
#KOCHAMSŁYSZEC�  to ogólnopolska akcja, która ma celu 
zwiększyć świadomość uczniów o funkcjonowaniu słuchu i o jego 
wadach. Uczniom przedstawiono prezentację, w której objaś-
niono definicję osoby niesłyszącej, budowę ucha i sposób w jaki 
docierają dźwięki do naszego mózgu. Omówiono również metody 
komunikacji osób z wadą słuchu. Dzieci z klas 0 –III miały za 
zadanie pokolorować procesor mowy, a uczniowie klas starszych 
ułożyć krótki wiersz o słuchu.
15 października w klasie III odbył się konkurs pt. „Poranek	 z	
bajkami”. Uczniowie mieli przeczytać kilka bajek. Jednej nauczyć 
się na pamięć i zaprezentować na ,,Poranku	z	bajkami”. Niektóre z 
dzieci dodatkowo przygotowały rekwizyty lub elementy stroju 
pasujące do recytowanej bajki.
13 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Przedstawiciele SSU przeszli po klasach w przebraniach służb 
zdrowia, aby wręczyć nauczycielom i pozostałym pracownikom 
szkoły recepty na cały rok pracy, kartki z życzeniami oraz 
pachnące mydełka. 
Miesiąc październik to czas, kiedy wspominamy papieża, Jana 
Pawła II. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem p. Sylwii Błaszczak 
przygotowali gazetkę ścienną. Na korytarzu zawisła również 
wystawa poświęcona życiu Ojca S�więtego.
21 października odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie 
uczniów klasy I i nowo przyjętych dzieci do oddziałów przed-
szkolnych. Po części artystycznej, Dyrektor dokonał uroczystego 
aktu ślubowania i pasowania. Na pamiątkę dzieci otrzymały 
dyplomy oraz prezenty ufundowane przez Radę Rodziców. Pani 
Marzena Kalinowska przekazała upominki od wójt Moniki 
Pietrzyk.
Jednym z zadań szkoły jest rozpowszechnianie idei czytelnictwa. 
Tradycją naszej szkoły jest pasowanie na Czytelnika uczniów klasy 
pierwszej, które nastąpiło 28 października 2020 r. Na pamiątkę 
uczniowie otrzymali dyplomy.
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W listopadzie, w ramach ministerialnej akcji „Szkoła	 Pamięta” 
dzieci udały się na cmentarz wojskowy, aby zapalić znicze. 
Uczniowie klas starszych odwiedzając groby bliskich zmarłych z 
rodzicami, zapalili znicze na grobach żołnierskich. 
5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z 
Bajek. Przedszkolaki miały za zadanie przynieść ulubioną książkę, 
bądź przebranie ulubionej postaci bajkowej i opowiedzieć o niej. 
Następnie rozwiązywały zagadki, rozpoznawały teksty z bajek, 
tańczyły do bajkowych piosenek i kolorowały ulubione postacie. 
8 listopada obchodzony jest Dzień Zdrowego S� niadania. 
Najmłodsi podopieczni z oddziałów przedszkolnych przygotowali 
wspólnie z wychowawczyniami muffiny.
Wszystkie dzieci z zainteresowaniem wysłuchały informacji na 
temat zasad komponowania prostych i zdrowych posiłków, a 
następnie przystąpiły do pracy. 
W tym trudnym czasie, w formie zdalnej upamiętniliśmy S�więto 
Odzyskania Niepodległości.
W dniach 23-27 listopada, Ewelina Feliga zorganizowała w szkole 

Tydzień Z� yczliwości. Uczniowie każdego dnia dostawali 
wiadomość z zadaniem do wykonania, które miało na celu zgłębić 
pojęcie życzliwości oraz uwrażliwić ich na drugiego człowieka.
25 listopada przedszkolaki ze starszej i młodszej grupy 
uczestniczyły w obchodach S�wiatowego Dnia Pluszowego Misia. 
W piątkowe przedpołudnie 4 grudnia do naszej szkoły przybył 
S�więty Mikołaj. Przedszkolaki powitały Mikołaja przygotowanymi 
wcześniej piosenkami oraz wierszykami. Następnie nasz gość 
obdarował wszystkie dzieci przyniesionymi upominkami, a także 
cierpliwie pozował do pamiątkowych zdjęć.
Zapraszamy serdecznie na stronę naszej szkoły:
 spjanow.mlodzieszyn.pl oraz na szkolnego fejsbuka .
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Rok 2020 przyniósł nam wiele niespodzianek. Zapamiętamy go na 
długo przede wszystkim ze względu na zdalne nauczanie. Mimo 
utrudnień, w naszej szkole dużo się działo i udało nam się 
zorganizować wiele ciekawych wydarzeń i konkursów!
Kolejny raz rozpoczęliśmy nowy rok od finału Wielkiej Orkiestry 
S�wiątecznej Pomocy. Uczniowie zorganizowali świąteczny kier-
masz prac, sprzedawali kanapki i galaretki. Przeprowadzono 
również kwestę. Udało nam się zebrać aż 2016,00 złotych!
Kolejnym obowiązkowym punktem w szkolnym kalendarzu był 
Dzień Babci i Dziadka. Program artystyczny przygotowały 
przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-IV. Na gości czekał również 
słodki poczęstunek. 
28 stycznia uczniowie wzięli udział w przedstawieniu profilakty-
cznym „Strach	ma	wielkie	oczy” w wykonaniu aktorów z teatru 
Fundacja Grupa T. Przedstawienie, którego bohaterami były 
kolorowe owady, poruszało problem przemocy oraz prześlado-
wania.
W trakcie spektaklu uczniowie dowiedzieli się jak mogą radzić 
sobie ze złością i agresją. 
Od stycznia uczniowie korzystają ze zmodernizowanej w ramach 
pomocy finansowej „Mazowieckiego	 Programu	Dofinansowania	
Pracowni	 Informatycznych	 i	 Językowych” sali komputerowej. 
Szkoła otrzymała m.in. nowoczesne zestawy komputerowe i 
monitor interaktywny, a także nowe stoliki i krzesła. Łączna 
wartość pracowni wynosi 70.035 złotych.
29 stycznia odbyła się akcja “Bezpieczne	ferie	2020”. Nasz gość, 
dzielnicowy gminy Młodzieszyn mł. asp. Tomasz Królikowski, 
zapoznał dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi 
podczas zimowego wypoczynku. Ogłoszono konkurs fotogra-
ficzny „Bezpieczne	 i	 zdrowe	 ferie	 zimowe”. Dzieci otrzymały 
również odblaskowe elementy. 
W styczniu nie mogło zabraknąć zabawy choinkowej, która odbyła 
się 31 stycznia 2020 r. Zabawie tanecznej towarzyszyły konkursy i 
poczęstunek, a gościem honorowym był nie kto inny jak sam 
S�więty Mikołaj!  
7 lutego dla uczniów klas I-II zorganizowane zostały zajęcia 
„Bezpieczne ferie” w ramach programu „Dzieci	Uczą	Rodziców” 
realizowanego w naszej szkole od listopada 2019 roku. Dzieci 
zapoznały się z „Dziewiątką Bezpieczeństwa” i dowiedziały się jak 
bezpiecznie spędzać czas podczas zimowych zabaw. Kolejna 
lekcja w ramach projektu odbyła się 27 lutego pod hasłem „Mały	
ekolog”. Przypomniano dzieciom zasady segregacji odpadów oraz 
skuteczne sposoby walki ze smogiem. Możliwość ponownego 
wykorzystanie odpadów zainspirowała do wykonania ekologicz-
nego stwora – Pożeracza S�mieci.
25 lutego w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie odbyła się V 
edycja „Superdzieciaka”. Tytuł „Superdzieciaka	2020” otrzymała 

uczennica naszej szkoły - Maria Ciura z klasy II. 
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Z� ołnierzy 
Wyklętych odbyła się VII edycja Festiwalu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej „Nie	 mówię	 szeptem,	 gdy	 mówię	 skąd	 jestem”. 
Uczennica klasy II Maria Ciura zajęła III miejsce. 5 marca w Szkole 
Podstawowej w Janowie rozegrany został Gminny Turniej w Dwa 
Ognie o puchar Wójta Gminy Młodzieszyn. Tego dnia na sportowo 
upamiętniliśmy Z�ołnierzy Wyklętych. Uczniowie naszej szkoły 
zajęli III miejsce. 
9 marca w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie odbyły się 
gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Laureaci konkursu z naszej szkoły to Zuzanna Budek i Karol 
Kołecki. 
W dniach 6-8 kwietnia odbyła się akcja „Kartka	dla	Medyka”. Dzieci 
dołączyły do akcji wykonując rysunki z życzeniami dla lekarzy i 
ratowników medycznych, w podziękowaniu za ich niezwykle 
ciężką pracę i poświęcenie. 
22 kwietnia jak co roku obchodziliśmy Dzień Ziemi. Zajęcia zdalne 
nie przeszkodziły nam w podjęciu działań na rzecz naszej planety. 
Dzieci z klasy II w obejrzały prezentację  pt. “Dzień	 Ziemi” a 
następnie przystąpiły do wykonania zadania: „Zrób	coś	co	sprawi,	
że	Twoje	podwórko	 	będzie	 	jeszcze	piękniejsze”. Swoje działania 
uwieczniły na zdjęciach. 
Pierwszym wydarzeniem w nowym roku szkolnym 2020/2021 
było S�więto Patrona Szkoły, upamiętniliśmy postać gen. bryg. 
Franciszka Włada. Najpierw przeprowadzono w klasach zajęcia 
dotyczące II wojny światowej, a następnie złożono kwiaty i 
zapalono znicze pod obeliskiem poświęconym generałowi. Z 
okazji S�więta Patrona odbył się również szkolny konkurs 
plastyczny “Był	taki	wrzesień...1939	roku”. 
22 września uczniowie klas VII i VIII dołączyli do akcji “Sprzątanie 
świata” i zbierali śmieci w lesie otaczającym szkołę. 
30 września uczniowie klasy VIII wybrali się na wycieczkę 
rowerową do “Przystani Januszew”, gdzie czekało na nich ognisko. 
Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i zwiedzanie 
najbliższej okolicy okazały się przepisem na udaną wyprawę!
5 października uczniowie wzięli udział w powiatowych 
sztafetowych biegach przełajowych. W kategorii młodzież 
chłopcy zajęli II, a dziewczęta III miejsce.
W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, wzięliśmy udział w I Między-
narodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji „Przerwa	na	czytanie	–	
bicie	rekordu	w	czytaniu	na	przerwie”. 
13 października odbyła się bardzo ważna uroczystość - Pasowanie 
pierwszaków na uczniów. Pierwszaki pod kierunkiem 
wychowawczyni oraz przewodniczącej Samorządu Uczniow-
skiego przedstawiły program artystyczny pt. „Literkowo”.

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie
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Po występach, uroczystego pasowania dokonała pani dyrektor 
Marzena Cichy. Każdy uczeń otrzymał dyplom pasowania na 
ucznia, prezenty od kolegów i koleżanek z klasy II i III oraz od Rady 
Rodziców. Rodzice również pamiętali o swoich pociechach i na 
zakończenie uroczystości wręczyli im wielkie kolorowe kredki z 
niespodzianką.  
Uczniowie klas II-VII wzięli udział w gminnym konkursie pt. 
“Okładka	mojej	ulubionej	książki”. Laureaci konkursu to: II miejsce 
Filip Pasiński, III miejsce Bartosz Kożuchowski i Dawid Pasiński. 
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Szkoła	pamięta”. 
Celem programu jest zachęcenie uczniów i nauczycieli do 
upamiętnienia rocznic i wydarzeń historycznych oraz lokalnych 
bohaterów. W tym roku ze względu na pandemię założenia 
programu miały charakter wirtualny i medialny.
Szkoła po raz kolejny dołączyła do akcji „Szkoła	do	hymnu”. 10 
listopada punktualnie o godz. 11:11 uczniowie i pracownicy 
szkoły odśpiewali „Mazurka	Dąbrowskiego” łącząc się za pomocą 
komunikatora. 

30 listopada grupa maluchów wraz z wychowawczynią zorganizo-
wała „Andrzejki”. Kolorowe przebrania, zabawy i wróżby 
dostarczyły dzieciom wiele radości.
Pomimo pandemii S�więty Mikołaj nie zapomniał o przedszkola-
kach i obdarował wszystkie grzeczne dzieci prezentami. 
Najmłodsi mieli okazję zadać pytania, na które Mikołaj bardzo 
chętnie odpowiadał, a także zaprezentować ulubione piosenki i 
wierszyki.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły brali 
udział w konkursach plastycznych „Najpiękniejsza	 bombka	
bożonarodzeniowa” (Sandra Zarzycka II miejsce) i „Świąteczny	
Anioł” (Marysia Ciura II miejsce). 
Aby zakończyć ten szalony rok w miłej, świątecznej atmosferze, 
przedszkolaki oraz uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej 
akcji „Razem	 na	 Święta”. Dzieci przygotowały piękne karty i 
kolorowe pierniczki, które podarowano osobom starszym i 
samotnym. 
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