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Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn

Zanim się obejrzeliśmy a kolejny rok dobiegł końca. Rok naszych 
wspólnych działań i starań o lepsze warunki życia w naszej gminie. 
Wchodzimy w czas podsumowań tego co udało się zrealizować, 
a także podejmujemy plany na rok następny.
W 2019 roku minęło pięć lat od kiedy objęłam zaszczytne stano-
wisko Wójta Gminy Młodzieszyn. Z perspektywy czasu uważam, 
że nasza wspólna, ciężka praca zmieniła naszą gminę na lepsze. 
Jestem dumna z tego co udało się dotychczas osiągnąć, a także peł-
na nadziei na powodzenie kolejnych inwestycji.
Ostatnie lata przyniosły wiele sukcesów dla samorządu Gminy 
Młodzieszyn, do których zaliczamy wykonane inwestycje, 
pozyskane dofinansowania w zakresie drogowym, oświatowym, 
ochrony przeciwpożarowej czy ochrony środowiska.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi nasza gmina szczyci się bogatą 
historią, tradycją, znacznym dorobkiem kulturalnym i gospodar-
czym, wypracowanym przez kolejne pokolenia mieszkańców.
Jak co roku przekazuję na Państwa ręce Biuletyn Informacyjny 
Gminy Młodzieszyn, w którym przedstawiamy podsumowanie 
inwestycji, wydarzeń kulturalnych i sportowych ubiegłego roku. 
Znajdą w nim Państwo również informacje z działalności Rady 
Gminy, oświaty oraz jednostek podległych.
Większość zaplanowanych na rok 2019 inwestycji udało się zreali-
zować. Jednymi z najważniejszych były inwestycje drogowe. I tak, 
zakończyliśmy remont drogi w Kamionie Poduchownym i 
Kamionie Dużym. Przy udziale gminy wyremontowano drogę 
powiatową przy ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie. 

Dzięki dobrej współpracy z 
Generalną Dyrekcją Dróg kra-
jowych i Autostrad wykonano 
bardzo ważną dla poprawy 
bezpieczeństwa moderniza-
cję czterech skrzyżowań na 
drodze krajowej nr 50 na od-
cinku Kamion-Młodzieszyn.
W miejscowościach Radziwił-
ka, Młodzieszyn, Justynów, 
Adamowa Góra udało się wymienić oświetlenie na energooszczę-
dne, wykonano także oznakowanie tych miejscowości.
Gmina Młodzieszyn z sukcesem pozyskuje środki z zewnątrz. 
Dzięki funduszom europejskim powstały m.in. dwa nowe punkty 
przedszkolne – w Janowie i Kamionie, doposażono także gabinet 
profilaktyki zdrowotnej, działający w Szkole Podstawowej w 
Młodzieszynie. Powstały kolejne otwarte strefy aktywności.
W każdej dziedzinie naszej działalności staraliśmy się podejmo-
wać odpowiednie kroki, aby poprawiać jakość życia mieszkańców. 
Jak widać – z sukcesem. Cieszymy się z każdego odcinka drogi, 
który powstał, z każdego zrewitalizowanego terenu i każdej, 
nawet najmniejszej inwestycji, którą udało się zrealizować. To one 
kształtują i rozwijają naszą gminę. 
Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają działania podejmo-
wane przez samorząd. Dzięki temu utwierdzam się w przekona-
niu, że decyzje o kierunku rozwoju gminy Młodzieszyn są słuszne.  
Zachęcam Państwa do lektury niniejszego biuletynu.
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Rada Gminy kadencji 2018-2023 odbyła w 2019 roku 13 
posiedzeń (w tym 7 sesji Nadzwyczajnych), podczas których 
podjęła 63 Uchwały. Frekwencja radnych na posiedzeniach 
wynosiła 99 % .
Tematyka Sesji obejmowała sprawy bieżące, które wymagały 
rozpatrzenia na forum Rady Gminy oraz w których zakresie 
podejmowane były uchwały. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami na sesjach przyjmowane były również sprawo-
zdania i informacje z działalności: Gminnego Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, informacje z  
działalności  Komisariatu Policji za ubiegły rok, informacje o 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,  
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych 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 składała informacje o swojej działalności w 
okresie międzysesyjnym w tym o stanie realizacji inwestycji 
planowanych w budżecie gminy.
W 2019 roku Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum 
zaufania wójtowi Monice Pietrzyk oraz przyjęła jednogłośnie  
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok tym samym 
udzielając absolutorium Wójtowi Gminy. 
W toku pracy Rady Gminy przyjęto Uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wynikających w trakcie realizacji budżetu;
- dofinansowania zadania realizowanego przez powiat 
sochaczewski  z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
powiatowej nr 3815W w Młodzieszynie – zadanie dwuletnie oraz  
przyjęcia do realizacji zadania publicznego powiatu sochaczew-
skiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 3813W odcinek 
Mistrzewice – Helenka na okres realizacji zadania tj. do dnia 
31.12.2021 r.;
- przyjęcia Budżetu Gminy na 2020 rok oraz Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2020-2033. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowano także  
Raport o stanie gminy, który obejmował podsumowanie 
działalności wójta w roku poprzednim w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport został 
zamieszczony na stronie Urzędu Gminy: www.mlodzieszyn.pl 
oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Młodzieszyn 
www.bip.mlodzieszyn.pl z którym mieszkańcy mogli zapoznać 
się i wziąć udział w debacie;
- opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Młodzieszyn”, Rada Gminy przyjęła program na 2019 rok 
przeznaczając na realizację tego programu środki  w  kwocie 
81.000 zł;
- przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów działek w miejscowo-
ściach Nowy Kamion, Kamion Poduchowny i terenu działki w m. 
Adamowa Góra;
- zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w m. Juliopol , m. Młodzieszyn ul. 
Sochaczewska i Krucza, części m. Adamowa Góra, Helenka, 
Bibiampol;
- przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na 
obszarze gminy Młodzieszyn;
- przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Młodzieszyn na lata 2019-2032”;
- zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Młodzieszyn na lata 
2019-2023;

- wprowadzenia zmian do regulaminu w sprawie utrzymania 
czystości i porządku w gminie oraz ustalono opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  - segregowane  20 zł , 
zaś nie segregowane 40 zł;
- uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla 
gminy Młodzieszyn  na lata 2019-2022;
- ustalenia diet miesięcznych dla sołtysów w wysokości 300 zł, 
dla radnych 700 zł, Przewodniczącego Rady - 1.340 zł. W przy-
padku nieobecności na posiedzeniach stosowane są potrącenia,
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości, od środków 
transportowych na 2020 rok;
- dokonania wyboru przedstawiciela gminy do Rady  Społecznej 
ZOZ powołując ponownie radnego Dariusza Sączewę;
- ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych oraz w 
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i  
wysokość odpłatności za przyznane świadczenie w formie 
schronienia;
- określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Młodzieszyn. Ustalone wymogi zawierają  
przede wszystkim zapisy wynikające z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz wymogi określone w 
Rozporządzeniach Ministra Środowiska;
- ustalenia wymogów wyposażenia pojazdów asenizacyjnych w 
urządzenia GPS, dostosowując je do standardów proponowa-
nych w rozporządzeniu Ministra Środowiska dla samochodów 
odbierających odpady komunalne;
- w celu ułatwienia kontroli nad działalnością firm świadczących 
usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych ustalono również rozwiązanie pozwalające 
gminie kontrolować karty przekazania odpadów wydawane po 
wykonaniu ww. usługi oraz wskazano by przedsiębiorcy 
świadczący te usługi na terenie Gminy Młodzieszyn posiadali 
umowę lub pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nie-
czystości ciekłych przez stację zlewną znajdującą się na terenie 
Gminy Młodzieszyn.
Najczęstszymi wnioskami zgłaszanymi przez radnych oraz 
Sołtysów podczas Sesji były te dotyczące remontu dróg, 
niszczenia dróg przez samochody ciężarowe podczas wywozu 
drewna z lasu, które były w miarę możliwości na  bieżąco 
realizowane.

Rada Gminy

Informacja z działalności Rady Gminy
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W	2019	r.	zakończone	zostały	prace	nad	opracowywaniem	pięciu	
miejscowych	planów	zagospodarowania	przestrzennego.	
Plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 terenów	 w	
miejscowości		Helenka	.
Rada Gminy Młodzieszyn Uchwałą nr VI/28/2019 z dnia 26 lutego 
2019 r. dokonała zatwierdzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 
Helenka. Zakres planu  obejmuje  obszar  działek o nr ewidencyj-
nych 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 117, 95/1 o łącznej 
powierzchni ok. 4ha. Działki przylegają do drogi gminnej i 
stanowią grunty klasy V i VI. Plan nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Młodzieszyn.  W studium  obszar objęty planem określony 
jest jako: tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania i 
intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej   
funkcji  zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem mieszkaniowej. 
Plan w przeważającej większości przeznacza tereny pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, jedynie na obszarze zachodniej 
części działki 108/1 gdzie występują bagna plan ustala tereny 
rolnicze. Plan ustala możliwość podziału terenów mieszkanio-
wych na działki budowlane  o powierzchni minimalnej 1000 m2.  
Wysokość ,,renty planistycznej” dla terenów objętych planem 
ustalono w wysokości 0%. 

Plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 terenów	 w	
miejscowości	Bibiampol.
Rada Gminy Młodzieszyn 26 września 2019 r. podjęła Uchwałę nr 
XIV/59/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowości Bibiampol. Teren 
objęty planem jest  położony przy drodze gminnej, jego łączna 
powierzchnia wynosi 54ha. Obecnie są to tereny uprawiane 
rolniczo oraz tereny stanowiące rozproszoną zabudowę siedlisko-
wą i mieszkaniową. Zatwierdzenie planu nie wymagało uzyskania 
zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze, gdyż są to tereny o słabych klasach 
bonitacyjnych gleb. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Młodzieszyn. 
W studium obszar objęty planem określony jest jako :
-  tereny  adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji  
istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji zagrodo-
wej z dopuszczeniem mieszkaniowej,
- tereny adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji ist-
niejącego układu osadniczego o dominującej funkcji zagrodowej,
- tereny potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowej,
- tereny rolne pozostałe,
- lasy.
Większość terenów plan przeznacza pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną, zaś niewielkie obszary pod zabudowę zagro-
dową, tereny rolnicze i tereny leśne. Planu ustala możliwość 
podziału terenów budowlanych na działki budowlane o powierz-
chni minimalnej 1000 m². Wysokość ,,renty planistycznej” dla 
terenów objętych planem ustalono w wysokości 0%. 

Plan	zagospodarowania	przestrzennego	dla	 	 terenów	przy	
ul.	Kruczej	i	Sochaczewskiej	w	miejscowości		Młodzieszyn		  
Rada Gminy Młodzieszyn 26 września 2019 r. podjęła Uchwałę nr 
XIV/58/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej i Sochaczewskiej w 
miejscowości Młodzieszyn. Zakres planu obejmuje działki o nr 
ewidencyjnych  691, 692, 696/6  o powierzchni ok. 2,7ha, będące 
własnością Gminy Młodzieszyn. Uchwalenie planu było 
uzależnione od uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowią-
cych użytki rolne klas III. Plan ustala podział obszaru na  tereny 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej od strony ulicy Kruczej i 
usługowej od strony ul. Sochaczewskiej oraz dopuszcza podział  
na działki o minimalnej powierzchni 1200 m².

Plan	zagospodarowania	przestrzennego	dla	 terenu	we	wsi	
Juliopol.		
Rada Gminy Młodzieszyn 26 września 2019 r.  podjęła Uchwałę nr 
XIV/61/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla terenów w miejscowości  Juliopol. 
Zakres planu  obejmuje obszar  o powierzchni ok.  27 ha  położony  
wzdłuż asfaltowej drogi gminnej biegnącej w kierunku Bibiam-
pola. Teren stanowią grunty słabych klas bonitacyjnych (V i 
VI)oraz grunty leśne. Obecnie na przedmiotowym terenie 
sukcesywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
zgodnie w wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy. Plan nie 
narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Młodzieszyn. W studium obszar 
objęty planem określony jest jako: tereny potencjalnego rozwoju  
o dominacji funkcji mieszkaniowej. Plan przeznacza tereny dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny dróg publicz-
nych. Plan dopuszcza podział terenu na działki o minimalnej 
powierzchni 1000 m².
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpisuje się w  
politykę przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzie-
szyn. W studium  obszar objęty planem określony jest jako:  tereny  
potencjalnego rozwoju  o dominacji  funkcji  mieszkaniowej. Plan 
przeznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
mieszkaniowo usługową, usługowo produkcyjną, tereny rolne i 
leśne oraz określa zasady podziału terenu na działki budowlane.   
Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem planu 
ustalono w wysokości: 0% dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowo– 
usługowej i 15% dla terenów usługowo – produkcyjnych. 

Miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	
terenu	działki	 nr	 ewid.	 177/13	w	miejscowości	Adamowa	
Góra				
Rada Gminy Młodzieszyn 26 września 2019 r. podjęła Uchwałę nr 
XIV/62/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 177/13 w miejsco-
wości Adamowa Góra o powierzchni 0,19 ha. Dla przedmiotowej 
działki obowiązywał plan zatwierdzony 16 maja 2012 r. który 
ustalał na przedmiotowej działce zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Zmiana poprzedniego planu polegała jedynie na  
dopuszczeniu zabudowy z dachami płaskimi. 
Wobec powyższego w 2019 r. zatwierdzono miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów o łącznej 
powierzchni 87,9 ha. Zagospodarowanie terenów zgodnie z 
przyjętymi planami przyczyni się do aktywizacji gospodarczej,  
uporządkowania komunikacji  i spowoduje wzrost podatku od 
nieruchomości.
Ponadto w 2019 r. rozpoczęto prace nad sporządzaniem 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w Kamionie Poduchownym, Nowym Kamio-
nie i dla działki nr 192 w Adamowej Górze. 
Na	terenach,	które	nie	są	objęte	aktualnym	planem	zagospodaro-
wania	 przestrzennego,	 inwestycje	 realizowane	 są	 na	 podstawie	
decyzji	 o	 warunkach	 zabudowy	 i	 decyzji	 o	 ustaleniu	 lokalizacji	
inwestycji	celu	publicznego.	W	2019	r.	wydano	59	decyzji.

Zagospodarowanie przestrzenne
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Fundusz Sołecki

29 sierpnia nastąpił odbiór końcowy robót związanych z  
remontem drogi powiatowej nr 3838W w Młodzieszynie – ul. 
Wyzwolenia. Wyremontowany został odcinek o długości 400 m, 
wartość inwestycji 56 580,00 zł.
Inwestycja jest efektem dobrej współpracy Gminy Młodzieszyn z 
samorządem powiatowym. Wyremontowany odcinek łączy drogę 
krajową nr 50 z drogami gminnymi. Dzięki niej kierowcy będą 
mogli teraz poruszać się w dużo bardziej komfortowych, ale 
przede wszystkim bezpiecznych warunkach.
Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: frezowanie istniejącej 
nawierzchni, oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej.  
Dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg przy wsparciu pracowników 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie 
wyrównał i uzupełnił pobocza.

ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie wyremontowana

Inwestycje
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Inwestycje

W grudniu zakończono prace związane z przebudową 
drogi gminnej w Kamionie Poduchownym. Pracami został 
objęty odcinek przy Szkole Podstawowej. Zadanie zreali-
zowano w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków 
własnych Gminy Młodzieszyn. 
Prace polegały na przygotowaniu nawierzchni jezdni pod 
naniesienie oraz wykonanie nakładki asfaltowej o 
średniej grubości 5 cm na odcinku około 320 mb, a także 
wykonaniu prac towarzyszących w postaci obustronnego 
uzupełnienia nawierzchni poboczy. 
Wartość przedsięwzięcia wyniosła 49 006,35 zł, w tym 
35 939,35 zł – środki pochodzące z funduszu sołeckiego 
sołectwa Kamion oraz 13 067,00 zł ze środków własnych 
Gminy Młodzieszyn.
Dzięki realizacji wyżej wymienionych prac droga ta będzie 
zabezpieczona przed dalszą degradacją, a nowa nawierz-
chnia zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort poruszania 
się po tym odcinku.

Remont drogi w Kamionie Poduchownym

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Kamion Duży. Była ona możliwa 
dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego w ramach 
projektu modernizacji i budowy dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych.
Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 318 000 zł. 
Wartość dofinansowania ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego wyniosła 
145 000 zł, a wkład własny gminy 173 000 zł.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę 
drogi na odcinku 1 530 metrów, w ramach 
której położono warstwę wiążącą z betonu 
asfaltowego. Pobocza umocniono kruszywem 
łamanym, wykonano prace towarzyszące w 
postaci niwelacji terenów przyległych.
Nowa nawierzchnia z pewnością poprawi 
komfort i bezpieczeństwo użytkowników 
drogi.

Przebudowa drogi gminnej w Kamionie Dużym

Dzięki dobrej współpracy z wła-
dzami Powiatu Sochaczewskiego 
nastąpiło podpisanie umowy do-
tyczącej przebudowy drogi powia-
towej ul. Chodakowskiej (nr drogi 
3815W) w miejscowości Młodzie-
szyn.
Prace przy przebudowie ulicy ru-
szyły pod koniec roku. W ramach 
prac została położona nowa na-
wierzchnia asfaltowa na odcinku 
ok. 1 km,  dobudowa i przebudowa 
chodnika oraz przebudowa skrzy-
żowania.
Wprowadzona została także orga-
nizacja ruchu z oznakowaniem 
poziomym i pionowym.

Przebudowa ul. Chodakowskiej

aktualne�zdjecie
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Gmina Młodzieszyn uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 80 000 zł z przeznacze-
niem na kompleksowy remont pomiesz-
czeń kuchennych w Szkole Podstawowej im. 
gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w 
Młodzieszynie. Warunkiem uzyskania 
dofinansowania było zapewnienie środków 
własnych w wysokości 20 000 zł. 
Wsparcie było związane z realizacją zadania 
w ramach wieloletniego rządowego progra-
mu „Posiłek	w	szkole	i	w	domu”	dotyczącego wspierania organów 
prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, poprzez 
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
W związku z tym, że doposażenie stołówki w urządzenia nie było 
konieczne ponieważ wcześniej sukcesywnie je uzupełniano, 

środki przeznaczono na gruntowną 
odnowę szkolnej kuchni, która od lat 
wymagała remontu. 
W ramach otrzymanego wsparcia finanso--
wego wykonano szereg prac remontowo-
adaptacyjnych takich jak wymiana insta-
lacji elektrycznej, wymiana wentylacji, 
glazury i terakoty oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnej, a także malowanie ścian.
Było to niezbędne dla poprawy standardu i 

wyglądu pomieszczeń kuchennych szkoły w Młodzieszynie, tym 
bardziej, że przygotowywane są w niej posiłki dla trzech szkół z 
terenu gminy Młodzieszyn tj. dla Szkoły Podstawowej w Janowie, 
Kamionie i Młodzieszynie. Odnowa pomieszczeń usprawniła 
przyrządzanie większej ilości posiłków oraz poprawiła warunki 
ich przygotowywania. 

„Posiłek w szkole i w domu” - remont kuchni w SP w Młodzieszynie

Gmina Młodzieszyn zrealizowała kolejny projekt którym była 
otwarta strefa aktywności, powstała przy Szkole Podstawowej w 
Młodzieszynie. W ramach prac wykonano strefę rekreacyjną, w 
której znalazły się urządzenia siłowni zewnętrznej, strefę gier – 
stoły do gry w szachy/warcaby oraz piłkarzyki, a także strefę 
relaksu z ławkami. Zamontowano także stojak na rowery.
Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki 
ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach 
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności 
(OSA) edycja 2019 „Budowa	Otwartej	Strefy	Aktywności	wariant	
podstawowy	w	Młodzieszynie	przy	ul.	Wspólnej”. Całkowita war-
tość przedsięwzięcia to 51 094,20 zł, w tym kwota dofinanso-
wania w wysokości 25 000 zł.
Otwarte strefy aktywności znajdują się już przy każdej z gminnych 

szkół. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji, gdyż sprzyja 
integracji społecznej oraz popularyzacji zabaw i aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu.

Kolejna otwarta strefa aktywności

8 października Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk wraz ze 
Skarbnikiem Gminy Małgorzatą Zawadzką podpisały umowę 
dotyczącą realizacji projektu ”Czyste	powietrze	w	gminie	Młodzie-
szyn	–	wymiana	urządzeń	grzewczych”.
Podpisanie umowy o dofinansowanie było zwieńczeniem procesu 
ubiegania się o przyznanie unijnego wsparcia. Dzięki funduszom 
unijnym mieszkańcy Gminy Młodzieszyn wymienią stare piece 
węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. 

W 54 budynkach mieszkalnych zainstalowane zostaną piece 
spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. W ramach 
projektu w 27 budynkach zamontowane zostaną instalacje 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz powietrzne pompy 
ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej.
Całkowita wartość projektu, którego beneficjentem jest Gmina 
Młodzieszyn wynosi 1 672 238,76 zł, a kwota dofinansowania ze 
środków Uni Europejskiej to 1 208 929,60 zł.

Podpisanie umowy na wymianę urządzeń grzewczych

Kolejne miejscowości w naszej gminie mają swoje place zabaw. 
W tym roku powstały dwa place zabaw z elementami siłowni 
plenerowej w Witkowicach. 
Pierwszy przy strażnicy OSP, finansowany ze środków funduszu 
sołeckiego, drugi przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej 
WITKOWICE finansowany z budżetu gminy.
Powstał także plac zabaw w Młodzieszynku finansowany z 
funduszu soleckiego i budżetu gminy.

Nowe place zabaw w Witkowicach i Młodzieszynku
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Zrealizowano zadania współfinansowane przy pomocy środków z 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego	 Instrumentu	 Aktywizacji	 Sołectw	 MAZOWSZE	 2019” tzw. 
MIAS pn.:
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Młodzieszyn”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Adamowa	Góra”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Justynów”,
„Oznakowanie	miejscowości	oraz	wymiana	
lamp	oświetlenia	sołectwa	Radziwiłka”,
„Wiata	rekreacyjna	przy	placu	zabaw	w	Juliopolu”.
W sołectwach Adamowa Góra, Justynów, Młodzieszyn i Radzi-
wiłka w ramach w/w zadań, nastąpił montaż nowych znaków 
drogowych oraz wymiana części lamp oświetlenia z lamp sodo-
wych na lampy energooszczędne typu LED. Dla sołectwa Juliopol 
w ramach MIAS została pobudowana na placu zabaw wiata 
rekreacyjna wraz z ławo-stołami, która będzie służyła do odpo-
czynku, organizacji spotkań i schronienia przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi dla dzieci i ich opiekunów.

Całkowita wartość inwestycji dla wszystkich sołectw wyniosła 
102 779,21 zł w tym dofinansowanie z Budżetu Województwa 
Mazowieckiego w Ramach MIAS w kwocie 50 000 zł. Wsparcie 
finansowe z budżetu Gminy Młodzieszyn - w tym pochodzące z 
funduszu sołeckiego w kwocie 52 779,21 zł.
Mamy nadzieję, że wykonane inwestycje będą udogodnieniem dla 
mieszkańców oraz poprawią bezpieczeństwo w Gminie Mło-
dzieszyn.

MIAS MAZOWSZE 2019

Gmina Młodzieszyn w 2019 roku zrealizowała dwa zadania 
dotyczące bezpłatnego odbioru azbestu od mieszkańców gminy. 
Na pierwsze zadanie pozyskano środki finansowe w wysokości
2 850,00zł oraz poniesiono koszty z budżetu gminy w kwocie
3 682,63zł (łącznie 6 532,63zł) co pozwoliło na unieszkodliwienie 
14,753 ton wyrobów zawierających azbest.
Na drugie zadanie z zakresu Ochrony Ziemi uzyskano dofinanso-
wanie w 100 % tj. na kwotę 46 
995,00zł co pozwoliło na unie-
szkodliwienie 117,47 ton wyro-
bów zawierających azbest. 
Unieszkodliwianie wyrobów 

azbestowych z terenu Gminy Młodzieszyn będzie kontynuowane 
w kolejnych latach.

Unieszkodliwiono 132 tony azbestu

Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 10 m³ dla potrzeb 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie (ul. 
Wspólna 42) sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środ-
ków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Wartość nabytego wozu to 70 000,00zł.

Nowy wóz asenizacyjny dla potrzeb GZGK
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Decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony S�rodowiska i 
Gospodarki Wodnej Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinanso-
wanie w formie dotacji do kwoty 50 000 zł na przedsięwzięcie pod 
nazwą „Opracowanie	 Strategii	 rozwoju	 elektromobilności	 dla	
gminy	 Młodzieszyn” z czego kwota dofinansowania będzie 
stanowić 100% wartości przygotowania strategii.
Inwestycja jest realizowana w ramach programu priorytetowego 

„GEPARD	II	–	transport	nisko-
emisyjny.	 Część	 2)	 Strategia	
rozwoju	elektromobilności”.
Cieszymy się, że nasza gmina 
może zaliczyć się do grupy 
samorządów inwestujących w dokumentację strategiczną dla 
rozwoju naszej gminy.

Dotacja na rozwój elektromobilności 

Szkoła to miejsce, które codziennie skupia bardzo dużo osób, a 
najwięcej rano jak rodzice przywożą dzieci do szkoły. Dlatego 
bardzo ważne było, by nowy parking był odpowiednio oznako-
wany, aby poruszanie się po nim było sprawne a przede wszystkim 
bezpieczne. W związku z tym wykonano oznakowanie poziome 
oraz dokonano montażu znaku pionowego nakazującego jazdę 
prosto tj. zgodnie ze wskazaniami oznakowania poziomego. 
Ponadto wykonano oznakowanie poziome miejsc parkingowych 
dla aut osobowych, które pozwolą na bezpieczne i bezkolizyjne dla 
bieżącego ruchu parkowanie aut.
Wykonane prace miały na celu zapewnienie bezpiecznego, 
jednokierunkowego ruchu pojazdów, ich parkowania oraz 
bezkolizyjnego przejazdu autobusów dowożących naszych 
najmłodszych mieszkańców do szkoły zapewniając przy tym ich 
bezpieczeństwo.
Prosimy wszystkich użytkowników parkingu przy Szkole 

Podstawowej w Młodzieszynie o jazdę zgodną z wskazanym przez 
oznakowanie pionowe i poziome kierunkiem ruchu.

Oznakowanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie

W kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
rozpoczęła remont drogi krajowej nr 50 tzw. obwodnicy Młodzie-
szyna. Prace były realizowane przy tzw. ruchu wahadłowym, 
ponadto utrudniona była komunikacja z Młodzieszyna w kierun-
ku Strych Bud jak również Justynowa, Młodzieszyna ul. Długiej, 
Helenowa i Skutek. 
Utrudnienia trwały do końca lipca 2019 r. tj. do planowanego 
terminu zakończenia prac remontowych. Pomimo wielu trudności 
w ruchu, bardzo się cieszymy, że udało się zrealizować tak ważną 
inwestycję dla naszej gminy, o którą od dawna zabiegaliśmy. Dzięki 
wykonanym lewoskrętom użytkownicy drogi będą bezpieczniejsi 
a przede wszystkim nasi mieszkańcy dojeżdżający codziennie do 
swoich domów.

Prac remontowe drogi krajowej nr 50

Cmentarze i zabytki

W związku ze złożonym przez Gminę Młodzieszyn wnioskiem w 
sprawie remontu kwater wojennych na cmentarzu parafialnym w 
Juliopolu, uzyskaliśmy aprobatę oraz pozytywną ocenę od Biura 
Wojewody, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 
uzyskując dofinansowanie w kwocie 50 000 zł. 
Cmentarz w Juliopolu jest miejscem Pamięci Narodowej objętym 
ochroną konserwatorską. To tu spoczywa blisko 3800 żołnierzy 
Armii „Poznań” i „Pomorze”, którzy polegli podczas bitwy nad 
Bzurą w 1939 roku. Przez kilka ostatnich lat wykonano szereg prac 
mających na celu należyte utrzymywanie terenu wokół grobów. 

Przyszedł czas na kontynuację rozpoczętej w 2017 roku rewitali-
zacji obiektu. Zakres prac obejmował:
– wymianę 48 zniszczonych betonowych krzyży epitafijnych na 
granitowe
– wymianę tabliczek epitafijnych grawerowanych, wzorowanych 
na żołnierskim znaku tożsamości 1933 r. z orłem wz. 1919 r.
– odnowienie tablicy informacyjnej „Traktu	Pamięci	Bohaterów	
Bitwy	nad	Bzurą	1939	r.”
– montaż masztu flagowego o wysokości 6 metrów oraz Kamienia 
Pamięci.

Remont kwater wojennych na cmentarzu w Juliopolu
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Warto dodać, że w tym samym czasie fundusze na prace konser-
watorskie pozyskało Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historycz-
na im. II batalionu 18 pułku piechoty, które otrzymało ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu 
„Cmentarze wojenne na terenie kraju” kwotę 100 000 zł.
Pod koniec roku ruszyły pierwsze prace związane z remontem 
kwater wojennych na cmentarzu w Juliopolu przez Stowarzy-
szenie Muzealna Grupa Historyczna im. II/ 18 pp.
Pierwszy etap prac wykonanych przez stowarzyszenie objął 
kwaterę południowa: wymianę krzyży i tabliczek epitafijnych oraz 
odnowienie tablicy informacyjnej.
Wiosną 2020 roku ruszą analogiczne prace na północnej kwate-
rze. Wymienione zostaną pozostałe krzyże, tabliczki. Planowana 
jest także wymiana oporników oraz remont pomnika głównego. 
Dodatkowo planuje się niwelację wysokości pół grobowych. 
Realizacją drugiego etapu zajmie się Urząd Gminy Młodzieszyn ze 
środków Wojewody Mazowieckiego. W 2020 r. groby spoczy-
wających tu bohaterów powinny być już kompletnie wyremon-
towane.
Cmentarze są częścią naszego dziedzictwa kulturowego, mają dla 
nas szczególną wartość, jesteśmy zobowiązani do ochrony 
miejscowych śladów przeszłości.

Remont kwater wojennych na cmentarzu w Juliopolu - ciąg dalszy

Gmina złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie dalszych prac 
związanych z remontem i konserwacją kwater wojennych 
Z�ołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Juliopolu – zadania 
realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
pod nazwą „Groby i Cmentarze wojenne w kraju 2020”.

Planowane zadanie będzie polegało na kontynuacji remontu i 
konserwacji cmentarza wojennego w Juliopolu.
Zaproponowany zakres prac będzie obejmował ręczne rozebranie 
krawężników betonowych przy polach grobowych następnie 
montaż obrzeży kamiennych, ręczne usunięcie warstwy ziemi (do 
10 cm), ręczne prace porządkowe a także humusowanie z obsianiem.

Wniosek o dofinansowanie na kolejny zakres prac na cmentarzu w Juliopolu

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania pt. „Remont i 
konserwacja pomnika upamiętniającego Z� ołnierzy Wojska 
Polskiego poległych w latach 1939-1945” realizowanego ze 
środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą 
„Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”.
Planowane zadanie będzie polegało na generalnym remoncie i 
konserwacji pomnika. Zaproponowany zakres prac obejmuje 

między innymi położenie granitowej kostki wraz z krawężnikami, 
czyszczenie powierzchni pomnika, krzyża i postumentu, 
obłożeniu słupa płytkami granitowymi.
Planowana jest także wymiana tablicy informacyjnej wraz z 
treścią inskrypcji, która zostanie uzgodniona z odpowiedzialnymi 
administracyjnie instytucjami. Pomnik jest częścią traktu pamięci 
Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku.

Wniosek o dofinansowanie renowacji pomnika

Odzwierciedleniem historii Gminy Młodzieszyn 
są jej zabytki. To one wpisują się na zawsze w 
krajobraz i postrzeganie miejscowości, wyróż-
niają ją spośród innych.
Na naszej gminie odbiło się piętno walk z 1939 
roku, na co wskazują liczne miejsca Pamięci 
Narodowej oraz cmentarze wojenne, dzięki 
temu mamy okazję do podtrzymywania pamięci 
o poległych.
Zważając na powyższe Gmina Młodzieszyn 
rozpoczęła oznakowanie zabytków wpisanych 
do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mło-
dzieszyn. W bieżącym roku wykonano znaki i 
zamontowano je przed miejscami zabytkowymi 
w miejscowościach Kamion Poduchowny i 

Nowe Mistrzewice.
Oznakowano dzwonnicę przy kościele para-
fialnym p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w 
Kamionie – obiekt objęty ochroną Konserwa-
tora Zabytków Nr rejestru 47 decyzja z dnia 
04.04.1962 r.,  otoczenie  kościoła parafialnego 
p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w 
Kamionie – obiekt objęty ochroną Konserwa-
tora Zabytków Nr rejestru 47 decyzja z dnia 
04.04.1962 r.  oraz cmentarz grzebalny rzymsko 
– katolicki w Nowych Mistrzewicach – obiekt 
objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr 
rejestru 855 decyzja z dnia 02.01.1992 r.
Koszt zakupu i montażu znaków wyniósł 4.465 zł.

Oznakowanie zabytków w Gminie Młodzieszyn



10

Urząd Gminy

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 zostały 
podwyższone i określone uchwałą nr XVI/70/2019 Rady Gminy 
Młodzieszyn z dnia 07 listopada 2019r.  Ich wysokość będzie 
wynosić  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 2019 ogłoszona w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 
1017) i wynosi 58,46 zł za 1 dt. 
Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów równowartość 2,5 q żyta. W stosunku do roku 2019 
podatek rolny wzrósł o 10,25 zł i wynosi od	1	ha	przeliczeniowe-
go	gruntów	(dla	gospodarstw	rolnych	pow.	1	ha)	–	146,15	zł.
Natomiast	 	dla	 	pozostałych	gruntów,	tj.	działek	rolnych	do	
1	ha	przyjmuje	się	równowartość	5	q	żyta.	Podatek	od	1ha	
fizycznego	wzrósł		o	20,50	zł		i	wynosi	–	292,30	zł.

Podatek rolny

S�rednia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny 
drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2019 r. do celów podatku leśnego została przyjęta  przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona w Monitorze 
Polskim z 2019 r.  poz. 1018.
W stosunku do roku 2019 podatek leśny w 2020 roku wzrósł o 
0,4972 zł i wynosi 42,7328	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
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 – 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
Decydującym zjawiskiem o zmianach liczby ludności w każdej 
społeczności jest demografia, która duże znaczenie odgrywa w 
instytucjach gminnych. Wraz z nowym rokiem, przyszedł czas na 
podsumowanie tego zjawiska i zestawienie informacji dotyczącej 
zmian w liczbie ludności w Gminie Młodzieszyn.
W Gminie Młodzieszyn na ostatni dzień 2019 roku zameldowa-
nych na stałe było 5521 osób: 2752 mężczyzn i 2769 kobiet. 
Porównując poprzedni rok 2018, liczba mieszkańców gminy 
wzrosła o 14 osób. Wzrost liczby mieszkańców spowodowany jest 
osiedlaniem się ludności w naszej gminie. Na pobyt czasowy w 
minionym roku zameldowało się 67 cudzoziemców.
Liczba urodzonych dzieci przedstawia się następująco – w 2019 
roku w Gminie Młodzieszyn urodziło się  65 dzieci – 33 chłopców i 
32 dziewczynki, więcej o 12 niż w 2018 roku, ale mniej o 4 niż w 
2017 roku. Najwięcej dzieci urodziło się w miejscowości 
Młodzieszyn (14), Witkowice (9) Janów (6), Juliopol (5) i Helenka 
(4), w Kamionie Dużym, Kamionie Małym Kamionie Podgórnym, 
Kamionie Poduchownym i Nowym Kamionie łącznie 13 dzieci. 
Miesiące, w których najczęściej  rodziły się dzieci w naszej gminie 

to marzec, październik i grudzień (po 8).
Okazuje się, że najpopularniejsze imiona nadawane dziewczyn-
kom to Aleksandra (4),  Alicja (3) i  Zofia (3), a wśród chłopców: Jan 
(4) i Kacper (4). Z oryginalnych zaś: Arich, Milan.
Na demografię wpływa również liczba zgonów. W minionym 
roku zmarło 79 osób, o 3 więcej niż w 2018 r. Przyrost natural-
ny był więc ujemny. Z kolei saldo migracji wzrosło, odnoto-
wano je na poziomie +14.
Warto podsumować także liczbę małżeństw. W Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Młodzieszynie 24 pary zdecydowały się na zawar-
cie małżeństwa w tym zarejestrowano 18 ślubów konkordato-
wych i 6 ślubów cywilnych.
Uwarunkowania demograficzne stanowią jeden z podstawo-
wych czynników rozwoju gmin i jej otoczenia. W sytuacji 
postępującego spadku dzietności oraz starzenia się społeczeń-
stwa, liczba mieszkańców Gminy Młodzieszyn rośnie. Wzrasta 
także liczba urodzeń i chociaż przyrost naturalny jest ujemny, 
to obserwujemy tendencję wzrostową i szansę na to, że liczba 
urodzeń przewyższy liczbę zgonów.



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Miniony 2019 rok był dla Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Młodzieszynie czasem wytężonej pracy i 
zaangażowania. Zakład sprzedał przeszło 201 tyś. m³ uzdatnionej 
wody oraz oczyszczono ponad 27,3 tyś. m³ ścieków dopływa-
jących do oczyszczalni gminną siecią kanalizacyjną. Niewątpliwie 
do tych dużych jak dla naszego zakładu wyników  przyczyniła się 
utrzymująca się od późnej wiosny do jesieni susza, która siłą 
rzeczy  zmusiła mieszkańców naszej gminy do zwiększonego 
poboru wody z wodociągu gminnego. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że mimo długotrwałej suszy, dużych jednostkowych poborów 
dobowych wody (szczególnie letnimi wieczorami) i występu-
jącego prawie w całym kraju znacznego obniżenia poziomu lustra 
wód podziemnych (wydobywamy wodę ze stosunkowo płytkich 
utworów czwartorzędowych) - woda dla mieszkańców gminy 
była dostarczana w sposób ciągły, z jedynie niekiedy niższym 
ciśnieniem i to w czasie kiedy wiele gmin trwale przerywało 
dostawy wody nawet na kilkanaście godzin oraz stosowało 
dotkliwe ograniczenia, a nawet karano mieszkańców za 
wykorzystywanie wody z wodociągu do celów innych niż bytowe. 
Niestety prognozy nie są dobre. Krajobraz jak widzimy za oknem - 
ciepła i bezśnieżna zima – nie napawa optymizmem na 
odwrócenie tej negatywnej tendencji i być może i u nas kiedyś 

,,zabraknie wody”. Stąd prowadzimy starania mające na celu 
rozbudowanie i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w 
Młodzieszynie m.in. poprzez wywiercenie nowej, trzeciej studni 
głębinowej. Ponadto przybywa nam także z roku na rok nowych 
mieszkańców. Widzimy jak dynamicznie rozwija się w naszej 
gminie wiele miejscowości. Stąd nasz kolejny rekord - w 2019 r. 
wybudowaliśmy ponad 30 nowych przyłączy wodociągowych, 
kiedy w minionych latach było ich tylko po kilkanaście. To dowód 
na dynamikę rozwoju całej gminy Młodzieszyn i potwierdzenie 
zaufania i zadowolenia z usług oraz cen, jakim obdarzają nas nasi 
klienci. Dobrze byłoby, gdyby w tym tempie przybywało nam 
nowych użytkowników naszych sieci kanalizacyjnych. Niestety 
nie wszyscy mieszkańcy, których posesje usytuowane są wzdłuż 
biegu gminnej sieci kanalizacyjnej są do kanalizacji podłączeni, 
mimo ustawowego obowiązku wyrażonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o co 
apelujemy i zwracamy na ten fakt szczególną uwagę. 
W marcu pracownicy GZGK wymienili złoża filtrujące we 
wszystkich trzech odżelaziaczach  pionowych zlokalizowanych w 
hali budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach. 
Udało się także oczyścić wewnętrzną armaturę SUW ze złogów 
będących efektem procesów technologicznych uzdatniania wody. 
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W okresie od października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 
realizowany był program szczepień ochronnych przeciwko grypie. 
Realizatorem wyłonionym w drodze konkursu był Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Młodzieszynie – Jarosław 
Załuski cena jednostkowa szczepionki wynosiła  36,76 zł.

Mieszkańcy z gminy Młodzieszyn w wieku od 65 roku zgłaszali się 
do Przychodni i z tych usług skorzystało 79 osób. 
Wydatkowano na realizacje tego programu w 2019 r. kwotę 
2.904,04 zł. Były to koszty związane z zakupem szczepionek przez 
realizatora.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie

Zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny dla Gabinetu Rehabilitacji 
Ruchowej w Młodzieszynie. Zakup ten był w pełni sfinansowany 
ze środków gminy i opiewał na łączną kwotę 14 924,36 zł.
Kupno urządzeń było niezbędne dla funkcjonowania Gabinetu 
Rehabilitacji przez wzgląd na znaczące zużycie poprzednich 
przyrządów. W skład zespołu urządzeń wchodzi: 
1. aparat wielokanałowy do magnetoterapii i laseroterapii 
Magnetronic MF-24 zakupiony za kwotę 6 006,00 zł, wraz z 
wyposażeniem – dwoma aplikatorami z przesuwnikiem i 

stolikiem za kwotę 5 101,00 zł
2. drobny sprzęt rehabilitacyjny (podwójne i pojedyncze para-
wany, stół rehabilitacyjny, stolik trzypółkowy) za kwotę 
3  817,36 zł  
Z zabiegów w gabinecie w 2019 roku skorzystało 364 pacjentów z 
gminy Młodzieszyn i wykonano 4 620 zabiegów. Mamy nadzieję, 
że nowe przyrządy będą długo służyły miejscowemu gabinetowi 
rehabilitacji i  pomogą wielu pacjentom.

Gabinet Rehabilitacyjny



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wiosną - jak po każdej zimie - pracownicy GZGK uzupełniali 
ubytki w powierzchniach asfaltowych dróg gminnych. Na bieżąco 
w miarę potrzeb instalowali także lub uzupełniali/konserwowali 
znaki drogowe stojące przy drogach. Różnych znaków w 2019 r. 
GZGK również posadowił rekordowo dużo, gdyż oprócz tych 
drogowych oznaczono specjalnymi znakami miejsca zabytkowe 
w Kamionie i Nowych Mistrzewicach. Ponadto dokonaliśmy 
montażu znaków do oznaczenia stref występowania afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) oraz wszystkich znaków (tablice) z 
nazwami poszczególnych ulic, a także miejscowości i numerów 
porządkowych - sfinansowanych ze środków Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019. 
W lato pracownicy GZGK wykonali oraz posadowili tablice 
informacyjne w sołectwach: Witkowice, Helenka, Młodzieszynek, 
Duży Kamion, Bieliny, Nowe Mistrzewice i Juliopol.
W ramach  czynności kontrolnych i odtworzeniowych w zakresie 
infrastruktury wodociągowej latem sprawdzono prawie 
wszystkie wodomierze w naszej gminie pod względem obecności 
oddziaływania pola magnetycznego oraz obowiązkowego 
posiadania plomby. Bez zbędnej zwłoki uzupełniano plomby na 
niezaplombowanych wodomierzach, a wodomierze z stwier-
dzanym polem magnetycznym wymieniono na nowe – odporne 
na działanie pola magnetycznego. Takich przypadków podczas 
kontroli na terenie całej gminy ujawniono niestety ponad 40. 
Przypominamy także o obowiązku zainstalowania zaworu 
antyskażeniowego, który zabezpiecza przepływ zwrotny 
(,,cofanie się”) wody z wewnętrznej instalacji hydraulicznej 
budynku do sieci wodociągowej. Konserwatorzy sieci wodocią-
gowej kontrolowali także sprawność techniczną i oznaczali 
tabliczkami sprawne hydranty przeciwpożarowe.
W ramach działalności dodatkowej w listopadzie pracownicy 
GZGK wykonali ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Witkowach, a 
w grudniu wykonali metalowe schody do klatki schodowej w 
budynku Komunalnym przy ulicy Walk nad Bzurą.
Miniony rok to nie tylko same bardzo dobre wyniki i pozytywne 
aspekty, należy wspomnieć także o grudniowym skażeniu wody 
pochodzącej z SUW Młodzieszyn bakteriami z grupy coli. Po 
otrzymaniu wiadomości o skażeniu niezwłocznie podjęliśmy 
działania mające na celu jak najszybsze wyeliminowanie poten-
cjalnego zagrożenia, które przyniosło w krótkim czasie pozyty-
wny efekt. Dostarczamy do Państwa domów wodę spełniającą 
wszelkie wymagane  prawem normy, która jest w przeciągu roku 
wielokrotnie badana zarówno przez PSSE w Sochaczewie, jak i 
przez Zakład - w ramach monitoringu wewnętrznego. Zagrożenie 
udało się szybko wyeliminować. Prawdopodobną przyczyną 
skażenia wody uzdatnionej była woda ,,cofnięta” z instalacji 
hydraulicznej którejś z nieruchomości (oczywiście z zawartością 
bakterii z grupy coli), stąd jeszcze raz powtarzamy apel o 
zainstalowanie w Państwa przyłączu wodociągowym zaworu 
antyskażeniowego, aby uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości. 
Jest to szczególnie ważne tam, gdzie istnieje jeszcze stara 
instalacja hydroforowa połączona z przydomową studnią. 
Zaistniała sytuacja to najlepszy dowód na to, że z powodu nawet 
nieświadomej ingerencji z przyłącza jednego mieszkańca ,,cierpi” 
pół gminy i reputacja Zakładu.
Z umiarkowanym  optymizmem patrzymy jednak w przyszłość. 
Od października do grudnia trwała kontrola Zakładu przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony S� rodowiska w zakresie 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Inspektorzy badali m.in. 
jakość ścieków odprowadzanych do Kanału Mistrzewickiego, ciąg 
technologiczny oczyszczalni oraz wszelką dokumentację związa-
ną z jej funkcjonowaniem, w tym odpadową. Kontrola nie wykaza-
ła żadnych rażących uchybień.  
Przed nami także kolejne wyzwania wymuszone przepisami 

nowelizacji ustawy ,,Prawo wodne”. Do końca 2020 r. musimy 
przeprowadzić stosowne badania i konsultacje z zakresie 
hydrogeologicznym mające na celu formalne ustalenie stref 
ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody podziemnej. W 
listopadzie otrzymaliśmy wspaniały ,,prezent” jakim był zakup 
dla potrzeb Zakładu nowego wozu asenizacyjnego o pojemności 
10m³(dwukrotnie większej niż obecnie posiadamy). Zakup ten 
został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki 
zaciągniętej w Funduszu przez Gminę Młodzieszyn, którego 
dopełnieniem będzie zakup za pośred-nictwem tej samej formy 
finansowania nowego traktora spełniającego normy emisji spalin 
na poziomie minimum EURO 3A. Nowy traktor już niedługo 
zastąpi bardzo wysłużonego MTZ-ta, który od 2006 roku 
intensywnie dowozi do oczyszczalni nieczystości płynne z posesji 
mieszkańców gmin Młodzieszyn, Sochaczew i Rybno oraz za 
pomocą kosiarki bijakowej wycina pobocza dróg gminnych.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie 
realizuje kompleksowo usługi związane z budową przyłączy 
wodociągowych i kanalizacyjnych – wykonujemy zlecenia od 
projektu przyłącza, po montaż wodomierza. Jesteśmy mobilni i 
otwarci dla naszych klientów, przeprowadzane wizje w terenie 
niejednokrotnie pozwalają na optymalizację kosztów oraz wybór 
najkorzystniejszego wariantu dla Inwestorów. 
Serdecznie zapraszamy
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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 - 8.00 - 16.00, 
– wtorek, środa - 8.00 - 15.00,
– czwartek - 10.00 - 18.00
oraz I sobota miesiąca 9.00  - 13.00. 

Dzieci ze szkół z terenu gminy Młodzieszyn, w czasie swojego po-
bytu w naszej bibliotece uczestniczą w wielu różnorodnych zaba-
wach i rozrywkach. 
13 maja aktorzy teatru KRAK – ART z Krakowa gościli w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie z bajką dla dzieci „Jacek	i	
Placek”. 
Bajka opowiada o dwóch bliźniakach, którzy wyróżniali się tym, że 
bardzo niechętnie odnosili się do nauki i pracy. Już od dzieciństwa 
wszystkim dokuczali i odnajdywali w tym niemałą przyjemność. 
Całe dnie spędzali na leniuchowaniu, psotach i wygłupach. 
Bajka ukazała przeżyte przez nich przygody oraz to jak wiele ich 
nauczyły. Bajkę obejrzeli i czynnie w niej uczestniczyli najmłodsi 
uczniowie. 
Teatrzyk zawitał do klas 0–III Szkoły Podstawowej w Janowie oraz 
do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie.

Teatrzyk KRAK- ART „Jacek i placek”

15 maja z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek odbyło się 
uroczyste seminarium bibliotekarzy Powiatu Sochaczewskiego. 
W tym roku rolę gospodarza podjęła się Gminna Biblioteka 
Publiczna w Młodzieszynie, która zaprosiła uczestników spotka-
nia do lokalu swojej Filii bibliotecznej w Kamionie.
Gości powitała dyrektor młodzieszyńskiej biblioteki Anna Wal-
czak. Do zgromadzonych słowa skierowały także wójt Gminy 
Młodzieszyn Monika Pietrzyk oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sochaczewie Barbara Bronicz, które wyraziły 
uznanie dla bibliotekarzy za ich wkład w rozwój czytelnictwa, 
krzewienie kultury  i wiedzy oraz złożyły życzenia z okazji ich 
święta.  Spotkanie uświetniła prelekcja Naczelnik Wydziału 
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta UM w Sochaczewie  – Joanna 
Niewiadomska – Kocik. Wystąpienie pt. „Stanisław	Moniuszko	–	
ojciec	polskiej	opery	narodowej” nawiązywało do przypadającej w 
2019 roku dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora i wpisało się 
w obchody  Roku Stanisława Moniuszki  na ziemi sochaczewskiej. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali także opowieści historyka Marka 
Orzechowskiego na temat historii Kamiona. Chętni bibliotekarze, 

mimo niesprzyjającej pogody zwiedzili miejscowy cmentarz, 
Kościół Parafialny oraz słynny granitowy kamień nazywany 
„Kamieniem	św.	Jacka.”

Seminarium bibliotekarzy powiatu sochaczewskiego

17 maja  z okazji „Tygodnia Bibliotek” bibliotekę odwiedziła grupa 
przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie wraz z 
opiekunami. Dzieci zapoznały się z nowym dla nich miejscem, 
jakim jest biblioteka. Kilkoro z nich, było wcześniej w bibliotece ze 
swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to 
pierwsza wizyta wśród tylu książek. 
Wszystkim bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane 
książeczki, które z chęcią oglądały i komentowały. Przedszkolaki 
zobaczyły jak wygląda karta biblioteczna oraz poznały zasady 
wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o 
książki, czego nie wolno robić z książeczką, a także jak należy 
zachować się w bibliotece. Podczas pobytu dzieci z zacieka-
wieniem słuchały czytanych bajek. Nasi mali goście wychodzili z 
biblioteki z uśmiechem na twarzy, z książeczką kolorowanką i  
zaproszeniem do korzystania  z naszej biblioteki.

Wizyta przedszkolaków
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W wakacyjnej atmosferze, 2 sierpnia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Młodzieszynie odbyło się spotkanie dla naj-
młodszych czytelników. Pod opieką Pani Emilii dzieci uczestni-
czyły w warsztatach „Zmaluj	coś	na	worko	–	plecakach”.
Zajęcia pozwoliły rozwinąć dziecięcą wyobraźnię. Mali artyści 
zapoznali się między innymi z techniką malowania na niestandar-
dowej tkaninie specjalnie przeznaczonymi do tego farbami. 
Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni z rezultatów swojej pracy i 
radośnie opuścili zajęcia. 
W tym dniu również zostały zorganizowane warsztaty w Filii w 
Kamionie.

Warsztaty w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna

Tego roku GBP w Młodzieszynie po raz pierwszy wzięła udział w 
ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek realizowanej pod hasłem 
„Znajdźmy	wspólny	język”.
W sobotę 5 października spotkaliśmy się w Filii bibliotecznej w 
Kamionie aby rozpocząć naszą zabawę. Pierwszą atrakcją nocy 
było wyświetlenie filmu familijnego p.t. „Ptyś	i	Bill”. 
Następnie odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci 
wykonały własnoręcznie sowę – symbol mądrości. Stworzyły 
także wspólnie plakat z hasłem „Znajdźmy	 wspólny	 język” i 
umieściły na nim własny podpis udziału w akcji. 
Dużym  powodzeniem cieszyło się szukanie skarbów ukrytych w 
bibliotece. Wszyscy uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymali 
drobne upominki wraz z podziękowaniem za udział w akcji. Przez 
cały wieczór towarzyszyła nam dobra zabawa, a na zakończenie 
zaprosiliśmy wszystkich na słodki poczęstunek.

„Noc Bibliotek” w filii

Za nami kolejna odsłona Narodowego Czytania – akcji propa-
gującej znajomość literatury polskiej, polegającej na publicznym 
odczytywaniu fragmentów dzieł literackich. W tym roku tematem 
przewodnim akcji były Nowele polskie. Z tej okazji zaprosiliśmy 
Państwa na Narodowe Czytanie zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury i Szkołę Podsta-
wową w Młodzieszynie.
Zgromadzeni goście mogli wysłuchać czytelniczych interpretacji 
nowel: Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, 
Bruna Schulza, Władysława S. Reymonta, Stefana Z�eromskiego, 
Henryka Sienkiewicza oraz Henryka Rzewuskiego. Kunsztem 
oratorskim popisywali się uczniowie z klasy VI c pod kierunkiem 
Janusza Wlazło. 

Oprawę muzyczną zapewniły Julia Wieczorek wykonując 
przeboje „Sen	o	Warszawie” Czesława Niemena oraz „Lubię	wracać	
tam	 gdzie	 byłem” Zbigniewa Wodeckiego. Aleksandra Orlińska 
brawurowo wykonała utwory „Radość	najpiękniejszych	lat” Anny 
Jantar i „Dni	których	nie	znamy” Marka Grechuty.
Całej uroczystości towarzyszyła wyświetlana prezentacja poświę-
cona czytanym nowelom, przygotowana przez ucznia Macieja 
Mitrowskiego. 
Na zakończenie spotkania uczestnicy akcji otrzymali z rąk 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anny Walczak książki, 
opieczętowane okolicznościowym ekslibrisem, otrzymanym z 
Kancelarii Prezydenta RP oraz zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.

Narodowe czytanie

15



7 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie 
zorganizowała spotkanie z jednym z najpopularniejszych pisarzy 
panem Wiesławem Drabikiem, autorem ponad dwustu książek 
dla dzieci, które odbyły się dla dzieci klas I – III w Szkole 
Podstawowej w Janowie oraz Szkole Podstawowej w Młodzie-
szynie.
Podczas spotkania dzieci poznały historię pisania wierszy oraz 
tajemnicę powstawania książki. Nie zabrakło także czytania bajek, 
które wzbudzało wiele entuzjazmu i radości wśród uczestników.  
Były także wspólne rymowanki i odgadywanie zagadek, które 
nagradzane były naklejkami i zakładkami do książek. Pan Wiesław 
wykazał się darem łatwego nawiązywania kontaktu z dziećmi, 
potrafił świetnie skupić ich uwagę oraz „wciągnąć” do aktywnego 
uczestnictwa w spotkaniu z ogromnym poczuciem humoru. 
Aktywność dzieci osiągnęła najwyższy poziom w momencie 
konkursu na dokończenie rymowanki na zadany przez autora 
temat. Podczas spotkania najaktywniejsze dzieci z największą 
ilością zdobytych punktów otrzymały książki z autografem autora. 

Spotkania minęły bardzo szybko – w miłej i pełnej humoru 
atmosferze. Po każdym spotkaniu można było nabyć książki ze 
specjalną dedykacją i autografem pisarza. Pięknie ilustrowane 
książki Wiesława Drabika można wypożyczyć w naszych placów-
kach bibliotecznych.

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Gminna Biblioteka Publiczna

28 listopada rozpoczęliśmy cykliczne czytanie bajek dla dzieci pod 
hasłem: „Książeczki	z	bibliotecznej	półeczki”. 
Spotkania prowadzone są w punkcie przedszkolnym Szkoły 
Podstawowej w Młodzieszynie przy współpracy z nauczycielami z 
punktu przedszkolnego i grupy 0c a swoją tematyką nawiązują do 
bieżących wydarzeń i uroczystości przedszkolnych i bibliotecz-
nych. Na pierwszym spotkaniu czytaliśmy wspólnie książeczki o 
marzeniach i przygodach Kubusia Puchatka, w nawiązaniu do 
„Dnia	Pluszowego	Misia”.
Było to spotkanie interaktywne – dzieci wcielały się w role boha-
terów książek, pięknie wypowiadały się na temat treści utworów, z 
zaciekawieniem słuchały czytanych bajek.

Książeczki z bibliotecznej półeczki

S�więta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, który 
potrzebuje równie szczególnej oprawy. Zatem warto jest zadbać o 
świąteczny wystrój i wzbogacić wnętrza o dekoracje bożona-
rodzeniowe. W dzisiejszych czasach w sklepach można kupić 
mnóstwo gotowych ozdób, jednak nie ma nic przyjemniejszego 
niż własnoręczne przygotowanie dekoracji, które ozdobią 
czekający na te wyjątkowe święta dom. 
Z tego powodu 18 grudnia w naszej bibliotece odbyły się 
warsztaty tworzenia wianków bożonarodzeniowych dla 
młodszych dzieci. Wystarczyło kilka produktów i odpowiednie 

wskazówki Oli Chaber z kwiaciarni „Ale	Bajka” w Młodzieszynie. 
Chętnych do udziału w zajęciach nie zabrakło.  
A ponieważ najważniejszym „składnikiem” potrzebnym do 
wykonania takich stroików jest wyobraźnia, której dzieciom 
odmówić nie można – powstały piękne i różnorodne wianki. 
Małym artystom nie zabrakło pomysłów i zapału do pracy. Każdy 
uczestnik wykonany przez siebie stroik zabrał do domu. 
Cieszymy się, że wykonane u nas wianki przyozdobią w czasie 
świąt ich mieszkania lub zajmą centralne miejsce na stole podczas 
kolacji wigilijnej.

Warsztaty świąteczne
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Działalność w 2019 roku

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroko rozumianą działal-
ność kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. W 2019 roku 
GOK odbywały się stałe zajęcia grup artystycznych:
– zajęcia wokalne dla dzieci – zespół	AKAMANI	prowadzony	przez	
Joannę	Rolewską,	który	powiększył	się	od	września	tworząc	dwie	
grupy:	SZAKAMANI	i	ZOZUWILEGA	(10	os.)
– zajęcia wokalne dla młodzieży –	zespół	CANTARE	prowadzony	
przez	Piotra	Milczarka	(5	osób)
– zajęcia wokalne dla dorosłych –	zespół	MARIAN	I	DENS	BABKI	
prowadzony	przez	Mariusza	Chabra	(11	osób)
– indywidualna nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, 
akordeon) prowadzona przez Piotra Milczarka (4 osoby)
– zajęcia teatralne 
– zajęcia rytmiczno-taneczne RAM TAM TAM w dwóch grupach 
wiekowych: 3-5 lat i 6-8 lat prowadzone przez Martynę Chądzyń-
ską (11 osób + 19 osób)
– zajęcia taneczne INSCENIZACJE TANECZNE dla dzieci i młodzie-
ży 9-12 lat prowadzone przez M. Chądzyńską (17 osób)
– zajęcia FITNESS dla pań prowadzone przez M. Chądzyńską (9 osób)
– zajęcia z malarstwa i rysunku KUZ�NIA ARTYSTYCZNA prowa-
dzone przez Zdzisława Chlebowskiego (14 osób)
– rodzinne zajęcia ceramiczne LEPIMY Z GLINY – prowadzone 
przez Małgorzatę Hetman (6 osób)
– do końca lutego odbywały się zajęcia z arteterapii „Słucham, 
tworzę i poznaję z otwartą buzią” z Jolantą Pisarek (3 osoby)
– od 5 lutego do 11 lipca odbywała się bezpłatna nauka j. angielskiego 
dla dorosłych z Bogumiłą Gutowską w trzech grupach (30 osób)  
Łącznie	w	tygodniu	w	stałych	zajęciach	grup	artystycznych	
brało	udział	ponad	150	osób.
Oprócz tego GOK zorganizował w 2019 r.:
– 6 konkursów: III Gminny Festiwal Piosenki Rozrywkowej 
„Wiosenne	 Spotkania	 Wokalne”, XXIII Mazowiecki Przegląd 
Twórczości Plastycznej „WIKTORIANY	2019.	Witraż	–	siła	światła	i	
koloru”, II Gminny Konkurs „Najpiękniejsza	Bombka	Bożonarodze-
niowa”, II Gminny Konkurs „Rodzinna	Szopka	Bożonarodzeniowa”, 
konkurs na najpiękniejszy wianek Nocy S�więtojańskiej i na najcie-
kawszy strój halloweenowy
– 2 programy artystyczne: „Karnawałowy	 wspomnień	 czar”, 
„Dawnych	wspomnień	czar”
– 1 kabaret i 2 przedstawienia grupy NICTUPONAS: „Jeden	dzień	z	
życia	Romana”,	„Autostopem	w	lata	60-te”,	„Świąteczny	galimatias”
– 3 koncerty: „Radość	najpiękniejszych	lat”	z	okazji	Dnia	Matki	–	
występ	J.	Rolewskiej	i	zespołu	„Marian	i	Dens	Babki”,	„Uśmiechaj	się,	
do	 każdej	 chwili	 uśmiechaj” – występ J. Rolewskiej i Szymona 
Kowalczyka, „Koncert	kolęd	i	pastorałek” – występ zespołu	„Marian	
i	Dens	Babki” i wokalistek z zespołu	„Cantare”
– 2 występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych pod 
kierunkiem P. Milczarka, J. Rolewskiej i M. Chądzyńskiej: „Dla	
Mamy	i	Taty” i występ z okazji MIKOŁAJEK
– 1 wystawę prac uczestników Kuźni Artystycznej „Obrazy	
inspirowane	ikonami” z prezentacją Z. Chlebowskiego „Moje	spot-
kanie	z	ikonami” i koncertem utworów religijnych w wykonaniu J. 
Rolewskiej
– 8 rodzinnych wycieczek różnorodnych tematycznie, często 
połączonych z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi lub 
warsztatami do: skansenu w Granicy, Pałacu i Królewskiego 
Ogrodu S� wiateł w Wilanowie, Muzeum Wsi Radomskiej, 
Manufaktury Czekolady w Warszawie, Miasteczka Westernowego 
w Runowie, na Plan Filmowy w Wytwórni Filmów Dokumental-
nych i Fabularnych w Warszawie, na międzynarodową wystawę 

„Miasto	Robotów”	w Łodzi, do „Juniora	Odkrywcy” w Sochaczewie
– 4 wyjazdy do teatrów w Płocku, Łodzi i Warszawie na spektakle: 
„Nic	nie	gra”,	„Mira	Zimińska”,	„Pomoc	domowa” i musical „Rock	of	
Ages”
– 3 bajki po dwa spektakle dla dzieci z gminnych szkół podstawo-
wych i przedszkoli: „Bajka	o	szczęściu” Teatru TOMCIO z Nowego 
Sącza, „Miś	 o	 bardzo	 małym	 rozumku” Teatrzyku TUP TUP z 
Warszawy, „Osiołek	Św.	Mikołaja” Teatru Lalek Marka Z�yły
– 1 imprezę plenerową: Noc S�więtojańska z puszczaniem wian-
ków i tańcami przy ognisku
– ferie zimowe w GOK (warsztaty ceramiczne, biżuterii, makramy, 
techniki kumihimo, wikliny papierowej, bal karnawałowy, wycie-
czki)
– wakacje w GOK (ARTYSTYCZNE	LATO	–	różne	warsztaty	dla	dzieci	
i	 młodzieży:	 plastyczne,	 rękodzieła,	 ceramiczne,	 WAKACYJNY	
RELAKS	–	zajęcia	rekreacyjne	w	parku	lub	w	GOK,	ROZŚPIEWANE	
LATO	–	warsztaty	wokalne,	wycieczki	rodzinne	itp.)
– różne warsztaty i spotkania tematyczne.
GOK włączał się w organizowanie gminnych uroczystości takich 
jak: finał WOS�P, Gminny Dzień Kobiet, Koncert Patriotyczny 11 
listopada czy Gminne Mikołajki. Współpracowaliśmy z Gminną 
Biblioteką Publiczną i SP w Młodzieszynie organizując w GOK po 
raz kolejny Narodowe Czytanie, we współpracy z Dariuszem 
Kuźmińskim - proboszczem parafii pod wezwaniem NNMP w 
Młodzieszynie przeprowadziliśmy II Gminny Konkurs pt. 
„Rodzinna	 Szopka	 Bożonarodzeniowa”, a zespół „Marian	 i	 Dens	
Babki” wziął udział w kolędowaniu w kościele zorganizowanym 
przez proboszcza.
Nasze działania sięgają również poza gminę Młodzieszyn m.in. 
dzięki występom zespołu „Marian	i	Dens	Babki”, który dał również 
koncerty: na Powiatowym Dniu Sołtysa w Sochaczewie, na 
spotkaniu integracyjnym mieszkańców Wężyk i Sarnowa w 
Wężykach, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w  Iłowie z okazji 
Dnia Matki, na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Brzozowie 
Starym i na koncercie charytatywnym „Dla	Kazika” w Warszawie 
oraz wziął udział w VI Senioralnym Kolędowaniu w Boryszewie i 
III Wędrującym Senioralnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej i 
Z�ołnierskiej w Rybnie zorganizowanych przez SCK w Sochacze-
wie. Zespół zdobył już popularność nie tylko w powiecie socha-
czewskim i jest chlubą nie tylko GOKu, ale i całej gminy. Przede 
wszystkim jednak członkowie zespołu pokazują, że można i warto 
w każdym wieku rozwijać swoje zamiłowania i talenty. Są więc 
żywą reklamą misji naszej instytucji.
Dzięki aktywności mieszkańców gminy, którzy sięgają często po 
środki z różnych źródeł finansowania odbyły się też w GOK:
–3 bezpłatne kursy nauki jęz. angielskiego dla osób z powiatu socha-
czewskiego w ramach projektu finansowanego z Powiato-wego 
Budżetu Obywatelskiego (pomysłodawca:	Katarzyna	Żakowska)
– „Warsztaty	rzemiosła	artystycznego	–	szycie,	zszywanie,	szydełko-
wanie” i wystawa prac na zakończenie projektu dofinansowanego 
z programu „Działaj	 lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności oraz warsztaty pieczenia chleba na zakwasie i wyko-
rzystaniu ziół w kuchni i leczeniu zorganizowane w ramach 
programu Sochaczewskiej Szkoły Liderów Społecznych przy 
dofinansowaniu z Porozumienia Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Sochaczewskiego (dzięki nieformalnej grupie „Aktywni	
mieszkańcy	gminy	Młodzieszyn”)

Gminny Ośrodek Kultury
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Gminny Ośrodek Kultury

Skrót wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Młodzieszynie w 2019 r. i wydarzeń poza 
naszym ośrodkiem, w których wzięli udział uczestnicy grup arty-
stycznych działających w GOK:
Styczeń	2019
5 stycznia – Bal członków Klubu AA
6 stycznia – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” na kolędowaniu 
w kościele w Młodzieszynie
13 stycznia – Finał WOS�P (organizowany	przez	wójta	gminy)	
22 stycznia –	„Bajka	o	szczęściu” Teatru Lalek	„TOMCIO” z Nowego 
Sącza – dwa spektakle dla dzieci z przedszkoli, SP Młodzieszyn, 
SP Kamion i SP Janów 
27 stycznia – Program artystyczny „Karnawałowy	 wspomnień	
czar” przygotowany przez B. Oziemblewską, P. Milczarka, M. 
Chabra i J. Rolewską
28 stycznia – 9 lutego - Ferie zimowe w GOK (warsztaty	ceramicz-
ne,	biżuterii,	makramy,	techniki	kumihimo,	wikliny	papierowej	z:	M.	
Szygalską,	J.	Pisarek,	M.	Hetman,	wycieczki)
28 stycznia – Bal karnawałowy dla dzieci
29 stycznia – Wycieczka do Sochaczewa (warsztaty	naukowe	dla	
dzieci	w	„Juniorze	Odkrywcy”)

31 stycznia – Rodzinna wycieczka do Granicy	(warsztaty	biżuterii	w	
Domu	Pracy	Twórczej,	zwiedzanie	skansenu,	warsztaty	robienia	pizzy)	
31 stycznia — Udział zespołu	„Marian	i	Dens	Babki”	w VI Senio-
ralnym Kolędowaniu zorganizowanym przez SCK w Boryszewie
Luty	2019
2 luty – Przedstawiciele zespołu „Marian i Dens Babki” w Radio 
Sochaczew
2 luty – Rodzinna wycieczka do Warszawy (warsztaty czekolady w 
Manufakturze Czekolady, Królewski Ogród S�wiatła z pokazem 
mapingu w Wilanowie)
6 luty – Zawieszenie plenerowej wystawy „Gmina	Młodzieszyn	na	
dawnej	fotografii” w Kamionie
9 luty – Rodzinna wycieczka do Warszawy (film „Mirai” w kinie 
„Muranów”, Plan filmowy – część scenografia i kostiumy w WFDiF)

16 luty – Bal Seniora 
17 luty – Kabaret „Jeden	 dzień	 z	 życia	 Romana” przygotowany 
przez grupę NICTUPONAS B. Oziemblewskiej z okazji Walentynek
22 luty – Zorganizowanie warsztatów biżuterii z masy porcela-
nowej z J. Pisarek dla mieszkańców Starych Bud (przy współpracy 
z K. Z� akowską i T. Kornacką)

Działalność w 2019 roku - ciąg dalszy

Kalendarium

– druga odsłona pokonkursowej wystawy VIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego im. Władysława S� lewińskiego pod 
tytułem: „Kocham	 Polskę…	 Oblicze	 Polskiej	 Ziemi”  (dzięki 
Towarzystwu Miłośników Malarstwa Władysława S� lewińskiego)
– Spotkanie „Zapomniani	–	przywrócenie	pamięci	osób	zasłużonych	
dla	 rozwoju	 Mazowsza,	 spoczywających	 na	 cmentarzach	 ziemi	
sochaczewskiej” i promocja książki „Zapomniana	 cukrownia	 w	
Młodzieszynie” w ramach projektu Fundacji Ochrony Zabytków 
Mazowsza dofinansowanego przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego (dzięki Andrzejowi Kornackiemu i Markowi 
Orzechowskiemu)
Przy GOK działa Klub	Seniora, który w 2019 r. zorganizował: 5 
bali, 2 spotkania integracyjne i 2 wycieczki krajoznawcze - do 
Lublina i do Ciechocinka. Odbył się też Bal Andrzejkowy dla 
mieszkańców gminy dzięki Aleksandrze Chaber.
27 lipca 2019 r. GOK wsparł również organizatorów projektu 
„Średniowieczne	Korzenie	Powiatu	Sochaczewskiego” zapewniając 
zaplecze i organizując poczęstunek dla uczestników pokazów 
rycerskich i artyleryjskich w parku.
W 2019 r. organizowaliśmy także różne warsztaty poza ośrodkiem 
np. warsztaty biżuterii z masy porcelanowej oraz warsztaty 
robienia palm wielkanocnych z J. Pisarek dla mieszkańców Starych 
Bud w świetlicy OSP we współpracy z K. Z� akowską i T. Kornacką 
czy odpłatne warsztaty decoupage (z M. Hetman i M. Dybiec) dla 
uczniów B. Oziemblewskiej w SP nr 6 w Sochaczewie.

 Prowadziliśmy też odpłatne warsztaty ceramiczne i szkliwienia 
prac z gliny (z M. Hetman) oraz warsztaty z masy porcelanowej (z 
M. Dybiec) w naszym ośrodku dla uczniów J. Pisarek z SP w Nowej 
Suchej. Naszą wystawę plenerową „Gmina	Młodzieszyn	na	dawnej	
fotografii” mogli oglądać mieszkańcy Kamiona, Starych Bud i 
dzięki zaangażowaniu J. Duplickiego również mieszkańcy DPS-u w 
Młodzieszynie.
Do stałego kalendarza wpisały się również atrakcje organizowane 
przez GOK dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji 
– bale, różne warsztaty (plastyczne, rękodzieła, wokalne), zajęcia 
rekreacyjne czy wycieczki rodzinne.
GOK dba również o to, aby jego pracownicy mieli możliwość 
rozwijania swoich umiejętności i talentów i samodoskonalenia się. 
W czerwcu Monika Dybiec wzięła udział w kursie makramy 
prowadzonym przez stowarzyszenie Akademia Łucznica, dzięki 
czemu mogła w wakacje uczyć dzieci i młodzież tej ciekawej 
techniki. Natomiast dyrektor GOK  Małgorzata Hetman była m.in. 
na ogólnopolskiej konferencji „Marketing	w	Kulturze” w Gdańsku 
oraz „Ogólnopolskiej	 Giełdzie	 Projektów” w Kielcach - dwóch 
bardzo ważnych wydarzeniach kulturalnych w kraju organizowa-
nych przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z innymi 
instytucjami, które pozwalają śledzić nowe trendy w kulturze i 
poznać najciekawsze projekty kulturalne realizowane w różnych 
miejscach Polski oraz odwiedzić interesujące instytucje kultury. 

Warsztaty	„Junior	odkrywca”

18



Gminny Ośrodek Kultury

27 luty – Warsztaty ceramiczne z M. Hetman i z masy porcelanowej 
z M. Dybiec dla uczniów SP w Nowej Suchej 
27 luty – Występ zespołu	„Marian	i	Dens	Babki” w OSP w Wężykach 
na spotkaniu integracyjnym mieszkańców Wężyk i Sarnowa
Marzec	2019
1 marca – Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl 
„Nic	nie	gra”	
10 marca – Gminny Dzień Kobiet – program artystyczny „Dawnych	
wspomnień	czar” w wykonaniu miłośników piosenki polskiej z GOK 
11 marca  – Gminny Dzień Sołtysa (organizowany przez wója)
14 marca – Warsztaty szkliwienia prac z gliny z M. Hetman dla ucz-
niów SP w Nowej Suchej
12 marca – Spotkanie seniorów z okazji Dnia Kobiet
18, 25 marca – Warsztaty quillingowych ozdób wielkanocnych 
z M. Szygalską
19 marca – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” na Powiatowym 
Dniu Sołtysa w Sochaczewie
23 marca – Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spek-
takl „Mira	Zimińska”	
26 marca – Zawieszenie plenerowej wystawy „Gmina	Młodzieszyn	
na	dawnej	fotografii” w Starych Budach 
29 marca – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” w Warszawie na 
koncercie charytatywnym „Przyjaciele	dla	Kazika”
30 marca – III Gminny Festiwal Piosenki Rozrywkowej „Wiosenne	
spotkania	wokalne”

Kwiecień	2019
1 kwietnia – Warsztaty quillingowych ozdób wielkanocnych
z M. Szygalską
11 kwietnia – Zorganizowanie warsztatów robienia palm wielka-
nocnych z J. Pisarek  dla mieszkańców Starych Bud w świetlicy OSP 
(przy współpracy z K. Z� akowską i T. Kornacką)

12 kwietnia – Zorganizowanie warsztatów robienia palm wielka-
nocnych z A. Chaber w GOK
16-17 kwietnia – Zorganizowanie zajęć plastyczno-rekreacyjnych 
dla dzieci szkolnych (podczas strajku nauczycieli)
27 kwietnia – Bal Seniora

Maj	2019
19 maja – Wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę 
„Pomoc	domowa”
21 maja – Warsztaty decoupage dla uczniów SP nr 6 w Socha-
czewie
24 maja - XXIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej 
„WIKTORIANY	2019	WITRAŻ	–	siła	światła	i	koloru” – uroczystość 
rozdania nagród

24 maja – Występ zespołu „Marian	 i	 Dens	 Babki” w Bibliotece 
Powiatowej w Iłowie z okazji Dnia Matki
27 maja – Koncert „Dla	Mamy	i	Taty” przygotowany przez dzieci i 
młodzież pod kierunkiem P. Milczarka i J. Rolewskiej oraz występ 
grup tanecznych M. Brzezińskiej 
29 maja –  Koncert z okazji Dnia Matki pt. „Radość	najpiękniejszych	
lat” – występ J. Rolewskiej i zespołu	„Marian	i	Dens	Babki”

Czerwiec	2019
4 czerwca – Bajka „Miś	o	bardzo	małym	rozumku” Teatrzyku TUP 
TUP z Warszawy – dwa spektakle dla dzieci z przedszkoli, SP 
Młodzieszyn, SP Kamion i SP Janów z okazji Dnia Dziecka 
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7 czerwca – Pokazy filmów w kinie sferycznym dla dzieci i 
młodzieży z SP Młodzieszyn, SP Kamion i SP Janów z okazji Dnia 
Dziecka (6 seansów)
8,12 czerwca – Lekcje poloneza z M. Brzezińską dla młodzieży z SP 
w Młodzieszynie
14 czerwca – Wystawa prac uczestników Kuźni Artystycznej 
„Obrazy	 inspirowane	 ikonami” z prezentacją Z. Chlebowskiego 
„Moje	 spotkanie	 z	 ikonami” i koncertem utworów religijnych w 
wykonaniu J. Rolewskiej
18 czerwca – wycieczka do Lublina zorganizowana przez Klub 
Seniora 
24 czerwca – Przedstawienie pt. „Autostopem	w	lata	60-te” grupy 
NICTUPANAS pod kierunkiem B. Oziemblewskiej
24 czerwca – Noc S�więtojańska (szukanie kwiatu paproci, konkurs 
na najpiękniejszy wianek, puszczanie wianków i tańce przy 
ognisku)

26 czerwca – Rodzinna wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej 
(zdobywanie	certyfikatu	pradziadka	i	warsztaty	„Od	ziarenka	do	
bochenka”)
Lipiec	2019
9 lipca – Zakończenie kursów języka angielskiego dla dorosłych
2-5 lipca – Wakacje w GOK (ARTYSTYCZNE	LATO	–	warsztaty	plas-
tyczne	z	Z.	Chlebowskim	pt.	SZTUKA	INDII,	warsztaty	ceramiczne	z	
M.	Hetman,	WAKACYJNY	RELAKS	–	zajęcia	rekreacyjne	w	parku	lub	
w	GOK,	ROZŚPIEWANE	LATO	–	warsztaty	wokalne	z	J.	Rolewską)
7 lipca – Rodzinna wycieczka do Miasteczka Westernowego w Ru-
nowie i Galerii Figur Stalowych w Warszawie
27 lipca – Zapewnienie zaplecza i zorganizowanie poczęstunku dla 
organizatorów pokazów rycerskich i artyleryjskich w parku przy 
GOK w ramach projektu „Średniowieczne	Korzenie	Powiatu	Socha-
czewskiego”
Sierpień	2019
7 sierpnia – wycieczka do Ciechocinka zorganizowana przez Klub 

Seniora  
11 sierpnia – Rodzinna wycieczka do Łodzi (bajka plenerowa 
„Zamieszanie	w	Kurzostanie” i Międzynarodowa Wystawa „Miasto	
Robotów”)
19-23 sierpnia – Wakacje w GOK (ARTYSTYCZNE LATO – warszta-
ty plastyczne z M. Hetman i M. Dybiec, WAKACYJNY RELAKS – 
zajęcia rekreacyjne w parku lub w GOK, ROZS�PIEWANE LATO – 
warsztaty wokalne z J. Rolewską)
26 sierpnia – Rodzinna wycieczka do Wilanowa	 (zwiedzanie	
zamku	 z	 przewodnikiem,	 warsztaty	 kulinarne	 „W	 staropolskiej	
kuchni”)

Wrzesień	2019
11 września – Druga odsłona pokonkursowej wystawy VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława S� lewiń-
skiego pod tytułem: „Kocham	 Polskę…	 Oblicze	 Polskiej	 Ziemi” 
zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa 
Władysława S� lewińskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Sochaczewie
28 września – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” w Grodzisku 
Mazowieckim na balu członków Klubu AA
Październik	2019
4 października – „Narodowe	Czytanie” zorganizowane przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną, Szkołę Podstawową w Młodzieszynie i 
GOK
5 października – Bal Seniora
31 października – Bal halloweenowy dla uczestników zajęć tane-
cznych
Listopad	2019
11 listopada – Uroczysta Msza S�w. i wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę (występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki”)
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14 listopada – Udział zespołu „Marian	i	Dens	Babki” i dyrektora 
GOK w III Wędrującym Senioralnym Festiwalu Piosenki Patrioty-
cznej i Z�ołnierskiej w Rybnie organizowany przez SCK 
15 i 20 listopada – Warsztaty biżuterii z M. Hetman dla Dens Babek
17 listopada – Koncert „Uśmiechaj	się,	do	każdej	chwili	uśmiechaj” 
w wykonaniu: J. Rolewska – wokal, Sz. Kowalczyk – pianino i 
aranżacje, połączony ze zbiórką charytatywną na leczenie chorego 
na hiperinsulinizm dziecka – Mikołaja Rokickiego
23 listopada – Wyjazd do Teatru Syrena w Warszawie (zwiedzanie 
teatru i musical „Rock	of	Ages”)
23 listopada – Bal Seniora
24 listopada – Spotkanie „Zapomniani	–	przywrócenie	pamięci	osób	
zasłużonych	 dla	 rozwoju	 Mazowsza,	 spoczywających	 na	 cmen-
tarzach	ziemi	 sochaczewskiej” i promocja książki M. Orzechow-
skiego „Zapomniana	 cukrownia	 w	 Młodzieszynie” w ramach 
projektu Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza dofinanso-
wanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
26 listopada – Andrzejki dla dzieci z grup rytmiczno-tanecznych 
RAM TAM TAM
28 listopada – Andrzejki dla dzieci i młodzieży z grupy Inscenizacje 
Taneczne
30 listopada – Bal A. Chaber dla mieszkańców gminy Młodzieszyn 
Grudzień	2019
1 grudnia – „Warsztaty	rzemiosła	artystycznego	–	szycie,	zszywanie,	
szydełkowanie” i wystawa prac na zakończenie projektu grupy 
nieformalnej „Aktywni	mieszkańcy	Gminy	Młodzieszyn”
5 grudnia – Bajka „Osiołek	Św.	Mikołaja” Teatru Lalek Marka Z�yły - 
dwa przedstawienia dla przedszkolaków i dzieci z najmłodszych 
klas szkół gminnych
9 grudnia – Warsztaty pieczenia chleba na zakwasie i wykorzys-
taniu ziół w kuchni i leczeniu z A. Gogół zorganizowane przez 
grupę nieformalną „Aktywni	mieszkańcy	Gminy	Młodzieszyn”
12 grudnia – Wigilia Seniorów
12 grudnia – Mikołajki dla dzieci i młodzieży z grup artystycznych 
działających w GOK z występami 
15 grudnia – Występ zespołu „Marian	i	Dens	Babki” na V Kierma-
szu Bożonarodzeniowym w Brzozowie Starym

15 grudnia – Przedstawienie pt. „Świąteczny	galimatias” przygoto-
wane przez grupę NICTUPONAS B. Oziemblewskiej i koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu zespołu „Marian	i	Dens	Babki” oraz wo-
kalistek grupy „CANTARE” połączone ze zbiórką charytatywną na 
leczenie chorego na hiperinsulinizm dziecka – Mikołaja Rokickiego
22 grudnia – Rozdanie nagród II Gminnego Konkursu „Rodzinna	
Szopka	Bożonarodzeniowa” w kościele NNMP w Młodzieszynie

31 grudnia – Bal Sylwestrowy Seniorów
Liczne	 zdjęcia	 z	wydarzeń,	 które	miały	miejsce	w	Gminnym	
Ośrodku	Kultury	w	Młodzieszynie	i	poza	nim	można	obejrzeć	w	
galerii	na	stronie	internetowej:	www.gok.mlodzieszyn.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Karta Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodzi-
ny przysługuje wszystkim rodzicom 
oraz małżonkom rodziców, którzy mają 
lub mieli na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica 
zastępczego lub osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty 
Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w 
szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie 
jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Dochód rodziny nie jest kryterium 
przyznania karty.
Rodzice mogą korzystać z Karty 
dożywotnio. Osobom posiadają-
cym orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności Karta wydawana jest 
na czas obowiązywania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta 
przyznawana jest dzieciom umie-
szczonym w rodzinnej pieczy 
zastępczej na czas umieszczenia w 
danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 
W 2019 roku do GOPS wpłynęły 64 wnioski o przyznanie karty 
dużej rodziny dla osób które miały na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci. Wpłynęło 9 wniosków dla rodzin które mają 
troje dzieci na utrzymaniu oraz 7 wniosków o przyznanie 
dodatkowej formy karty tj.  elektronicznej. 
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S�wiadczenie dobry start (300+) przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia oraz 
w przypadku dzieci  niepełnosprawnych, uczących się w szkole, do 
ukończenia przez nie 24 roku życia.
Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny 
dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o 
przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które 
przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba 
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 

opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 
lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość 
elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną 
(papierową).
Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie 
złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub 
listopadzie), środki trafiają do rodziny w ciągu 2 miesięcy od 
złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start (300+)

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

26 lipca Bus 500+ odwiedził gminę Młodzieszyn. Przedstawicieli 
Delegatury przywitała sekretarz Anna Sobieraj. Przed Urzędem 
Gminy odbyła się akcja informacyjna dotycząca rozszerzenia Pro-
gramu Rodzina 500+. Podczas wizyty Busa pracownicy udzielali 
mieszkańcom wszelkich informacji dotyczących Programu, odpo-
wiadali na pytania jak wypełnić wniosek oraz komu przysługuje 
świadczenie. 
Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" 
przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez 
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych 
zasadach można było składać on-line od 1 lipca (poprzez kanał 
bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą). 
W 2019 roku złożono 295 wniosków elektronicznych oraz 434 
papierowe.
Ważne	zmiany	:
Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. przyznanie 
prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia 
alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wnios-
ków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziec-
ko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia ali-
mentów na dziecko.
Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, liczonego 
od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie 
wychowawcze na nowo narodzone dziecko 
Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące od dnia urodzenia 
dziecka na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie 
świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Do tej pory 
świadczenie wychowawcze przysługiwało od miesiąca złożenia 
wniosku.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych 
po 30 czerwca 2019 r. Rozwiązanie dotyczy odpowiednio także 
opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.
Wprowadzone zmiany przewidują od 2021 r. znaczące przesu-
nięcie momentu składania wniosków o świadczenie wychowaw-
cze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego 
okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień 
na czerwiec – maj). Istotne jest, że w sprawach z wniosków o 
świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca br., prawo do 
świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłu-
żony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności 
składania kolejnego wniosku w 2020 r. Zaś od 2021 r., będzie 
funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 
dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.
W związku z powyższym, począwszy od 2021 roku (czyli od 

okresu świadczeniowego 2021/2022) prawo do świadczenia 
wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 
maja roku kolejnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmo-
wane od dnia1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowaw-
cze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 
świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 
zostanie złożony w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje 
do dnia 31 lipca tego roku.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 
zostanie złożony w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 
zostanie złożony w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje 
do dnia 30 września tego roku. 
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 
zostanie złożony w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do 
dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku. 
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12 stycznia w całej Polsce odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry 
S�wiątecznej Pomocy. W tą szlachetną akcję, od 22 lat włącza się 
również gmina Młodzieszyn. Jej mieszkańcy po raz kolejny 
udowodnili, że Wielkiej Orkiestrze można dać prawdziwego 
wiatru w żagle i pobili ubiegłoroczny rekord zbiórki. Należy 
podkreślić, że WOS�P zagrał w tym roku dla dziecięcej medycyny 
zabiegowej. Za zebrane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt 
medyczny dla oddziałów neurochirurgicznych, chirurgii ogólnej i 
kardiochirurgii dziecięcej.
Mieszkańcy gminy Młodzieszyn już nie raz pokazali, że mają 
gorące serca i potrafią pomagać. Przez kilka dni we wszystkich 
szkołach z naszej gminy organizowano akcje mające na celu 
zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel, poprzez loterie fantowe, 
licytacje pozyskanych gadżetów oraz sprzedaż ciast w kafejkach, 
podczas których zebrano kwotę 4 036,00 zł.
W dniu finału dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, 
uczniów, rodziców i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Młodzieszyn i Budy Stare, podczas kwesty ulicznej Wolontariusze 
zebrali kwotę 5 488,89 zł.
Podsumowaniem całej zbiórki był Gminny Finał Wielkiej Orkie-
stry S�wiątecznej Pomocy, który tradycyjnie odbył się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Młodzieszynie. Wydarzenie otworzyła Monika 
Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn oraz występ zespołu Marian i 
Dens Babki. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się licytacje prowa-
dzone przez Leszka Borkowskiego Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Janowie, które z każdą chwilą osiągały coraz większe kwoty. 
Między licytacjami wszyscy zebrani obejrzeli pokaz Judo przygo-
towany przez zawodników UKS „Siódemka” Sochaczew, w tym 
judoków z Młodzieszyna pod kierunkiem Janusza Piechny a także 
pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez uczniów pod 
kierunkiem Beaty Ciury. 
Liczyliśmy na to, że podobnie jak w poprzednich latach, tak 
również w tym roku mieszkańcy chętnie włączą się w akcję WOS�P. 
Ale tak wielki odzew z ich strony i tak ogromne wsparcie dla 
Wielkiej Orkiestry jest dla nas niezwykłą niespodzianką, a 
szczególnie miłym faktem było to, że mieszkańcy oraz lokalni 
przedsiębiorcy sami się do nas zgłaszali z chęcią pomocy i 
przekazania fantów i voucherów na licytację. Podczas finału odbył 
się kiermasz książek Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzie-
szynie oraz działała kawiarenka ze słodkościami przygotowana 
przez rodziców naszych uczniów. Dzięki czemu udało się zebrać 
kwotę 8534,41 zł.
Podczas ubiegłorocznego, 27. Finału WOS�P udało się zebrać 
14 493,80 zł i 0,5 euro. W tym roku efekty zbiórki przeszły 
najśmielsze oczekiwania osób zaangażowanych w jego organi-
zację. W	sumie	podczas	28	Finału	WOŚP	w	Gminie	Młodzie-
szyn	zebraliśmy	18	059,30	zł!

Składamy podziękowania za zaangażowanie i pomoc dyrektorom, 
nauczycielom, uczniom oraz rodzicom ze szkół Gminy Młodzie-
szyn. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w występy 
artystyczne oraz zuchom i harcerzom pod opieką Beaty Ciury i 
Elżbiety Boczkowskiej, którzy jak co roku dzielnie nas reprezento-
wali w studio TVN.
Dziękujemy strażakom z OSP Młodzieszyn i Budy Stare za asystę 
podczas kwesty ulicznej, za przekazane fanty na licytację oraz za 
profesjonalne zorganizowanie pokazu fajerwerków – światełka 
do nieba.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tegoroczną zbiórkę i 
wrzucali pieniądze do puszek. Szczególne podziękowania 
kierujemy do darczyńców za przekazane fanty i vouchery a także 
do Państwa, naszych gości za to, że tak pięknie licytowaliście, 
mieliście gorące serca, pełne miłości otwarte na potrzeby dzieci.
Sponsorzy 28. Finału Wielkiej Orkiestry S�wiątecznej Pomocy:
VOKE Wojciech Pąk, Zajazd 7 Mila, INES Agnieszka Gałka, Beczka 
Smaków, Klinika Piękna Daria Smółka, Kwiaciarnia „Ale Bajka” 
Aleksandra Chaber, Salon fryzjerski VIOLA Wioleta Z�ulczyk, Kino 
Odeon w Sochaczewie, MOSiR Sochaczew, Anna Sobieraj, Maciej 
Woźniak, Janusz Piechna, Marek Orzechowski, Leszek Borkowski, 
Marzena Cichy, Małgorzata Malczewska, Jarosław Duplicki, 
„Habciu Industrial” Adrian Habera, Stacja „Auto-Wis” w Janowie, 
MAX BAX Grzegorz Głowacki, MARO-„BIS” Hurtownia Spożywcza 
Sławomir Malejko, Dawid Smułka – Przystań Januszew, 
Motociekawy.pl, AutoMil, Ranczo Wrak Team, SM TECH Maciej 
Boczkowski, Sklep „Natek” Natalia Buda, Marian i Dens Babki, OSP 
Młodzieszyn, OSP Budy Stare oraz darczyńcy którzy chcieli zostać 
anonimowi.

28 Finał WOŚP 
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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.
Tegoroczne świętowanie zorganizowane przez Wójta Gminy 
Młodzieszyn i Gminny Ośrodek Kultury odbyło się w niedzielę, 
10 marca. Uroczystość otworzył Leszek Borkowski wspólnie z 
Wójtem Gminy Moniką Pietrzyk, którzy podziękowali zabranym 
za tak liczną obecność oraz złożyli wszystkim Paniom serdeczne 
życzenia. Z�yczenia otrzymali również Panowie, ponieważ tego 
dnia także obchodzili swoje święto.
Z okazji Dnia Kobiet został przedstawiony program artystyczny 

„Dawnych	wspomnień	 czar”	w wykonaniu miłośników piosenki 
polskiej, pod kierunkiem Beaty Oziemblewskiej przy współpracy 
z Piotrem Milczarkiem i Mariuszem Chabrem. Podczas występu 
usłyszeliśmy najpiękniejsze piosenki, nieżyjących gwiazd polskiej 
estrady takie jak: „Kawiarenki” Ireny Jarockiej, „Moje	 jedyne	
marzenie” oraz „Baju,	baj	proszę	pana” Anny Jantar, „Czarny	Ali	
Baba” Heleny Majdaniec, „Dni,	których	nie	znamy” Marka Grechuty 
oraz wiele innych. Artyści wprowadzili wszystkich zebranych w 
cudowny nastrój, za co zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.
Miłym akcentem kończącym uroczystość była zabawa fantowa 
podczas której, pośród uczestników były losowane bilety do teatru 
i vouchery na manicure hybrydowy.
Na koniec uroczystości wszystkie Panie zostały obdarowane 
tradycyjnym goździkiem i zaproszone na słodki poczęstunek.

Rozśpiewany Gminny Dzień Kobiet

11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa – opiekuna i 
gospodarza wsi, jest świętem które ma zwrócić uwagę na codzien-
ną pracę i zaangażowanie osób pełniących tą społeczną funkcję. Z 
tej okazji wójt Monika Pietrzyk zorganizowała w Gminnym Ośrod-
ku Kultury uroczystość, w której wzięli udział sołtysi z terenu 
gminy Młodzieszyn, sekretarz Anna Sobieraj, skarbnik Małgorzata 
Zawadzka, Jolanta Łukasiak-Malicka Prezes BS Vistula oddział w 
Wyszogrodzie oraz Sławomir Makowski Przewodniczący Rady 
Gminy. Wszystkich zebranych na uroczystości przywitała wójt, 

składając sołtysom życzenia i podziękowania za pracę i zaangażo-
wanie w życie społeczne naszej gminy.
Spotkanie rozpoczęło się występem artystycznym uczniów ze 
szkół podstawowych z Młodzieszyna, Janowa i Kamiona. Artyści 
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne, za co 
zostali nagrodzeni brawami. Następnie wszystkim sołtysom 
zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Po 
części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy, wymianę doświad-
czeń i słodki poczęstunek.

Gminny Dzień Sołtysa
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„Gminny Dzień Dziecka” w roku 2019 obchodziliśmy inaczej niż 
zawsze. Monika Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn z okazji Dnia 
Dziecka zaprosiła wszystkie dzieci ze szkół z Młodzieszyna, 
Janowa i Kamiona do kina na projekcję filmów „Panda i banda” dla 
uczniów klas 1-4 i „Kapitan Marvel” dla klas 5-8 i gimnazjalistów.  
Nudy w kinie nie było – dużo wątków i wiele postaci. 
Dzieci były zadowolone, a buzie uśmiechnięte, co było potwier-
dzeniem miło spędzonego dnia.
Dla naszych najmłodszych uczniów z zerówek i przedszkoli 
również czekała niespodzianka. Wszyscy otrzymali słodkie 
upominki i pamiątkowe długopisy co sprawiło maluchom wiele 
radości.

Gminny Dzień Dziecka

Pokaz rycerski i artyleryjski który odbył się 27 lipca 2019 r. w 
Młodzieszynie pozwolił poczuć klimat dawnej epoki. W parku 
przy Urzędzie Gminy ramach projektu “Średniowieczne	Korzenie	
Powiatu	Sochaczewskiego” odbyły się pokazy walki rycerskiej w 
wykonaniu Pocztu Rycerskiego Herbu Sobol i Grupy Strzelectwa 
Historycznego Czarna Kompania.  S�redniowieczni rycerze bardzo 
realistycznie zaprezentowali sztukę wojenną z XV wieku, a huk 
armat przeniósł nas na chwile do innej epoki. Po zakończeniu walk 
można było porozmawiać z rycerzami, przymierzyć hełm i zrobić 
pamiątkowe zdjęcie.  Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach 
wyplatania koszyków i lepienia z gliny. Po raz pierwszy w Młodzie-
szynie można było zobaczyć takie widowisko, mamy nadzieję, że 
nie ostatni.

Popołudnie ze średniowiecznymi rycerzami

27 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbyły 
się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Wójt Monika Pietrzyk, zaprosiła dostojnych Jubilatów, mie-
szkańców Gminy Młodzieszyn, aby wspólnie uczcić to niezwykłe 
święto, jakim są niewątpliwie	„Złote	Gody”. 
W tym roku, uroczystość uświetniona została występami mło-
dzieży szkolnej: Julii Brzezińskiej ze szkoły w Kamionie, która 
przypomniała najpiękniejsze utwory Anny Jantar oraz Cezarego 
Walkowskiego z Janowa wraz z Martą Stępień, którzy zaprezento-
wali kilka tańców standardowych i latynoamerykańskich. Wystąpił 
również zespół Chaber's, prezentując utwory z dawnych lat. 

Po części artystycznej, wójt złożyła Jubilatom serdeczne życzenia 
dalszych, wspólnych, długich lat pożycia małżeńskiego oraz 
uhonorowała ich medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Przewodniczący rady gminy Sławomir Makowski wspólnie w 
sekretarzem Anną Sobieraj, wręczali szanownym gościom kwiaty, 
kosze upominkowe oraz składali gratulacje. 
Następnie uroczyście pokrojono słodki tort, a także zaśpiewano 
sto lat dla zaproszonych par małżeńskich. Na koniec wójt zaprosiła 
wszystkich na słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego
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31 sierpnia spotkaliśmy się na zakończeniu lata w Młodzieszynie z 
Radiem Sochaczew. Była to kolejna okazja do wspólnej zabawy i 
integracji mieszkańców, którzy jak zwykle świetnie się bawili.
Zanim każdy dotarł pod scenę, mógł skorzystać z atrakcji 
skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych. Piękna pogoda, 
liczne stragany, dmuchane zjeżdżalnie, wesołe miasteczko 
przyciągnęły bardzo wielu miłośników dobrej zabawy. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się także pokaz iluzjonisty – Karola 
Sanetti. Zgromadzeni na imprezie mieszkańcy, w przerwie między 
koncertami, mogli także wziąć udział w konkursie rodzinnym, w 
którym do wygrania były atrakcyjne nagrody.
Z kolei na scenie, znani artyści zaprezentowali swoje największe 
przeboje. Na początek dla mieszkańców zagrał zespół Kontrast, 
który od razu przyciągnął pod scenę swoich fanów. Zakończenie 
lata było również okazją do występu Dominika Więcka, miesz-
kańca naszej gminy, który zaprezentował swój talent wokalny.
Następnie – pochodzący z Sochaczewa Voyager Music, który 
wydanym w 1992 roku albumem “A	 my	 lubimy	 dziewczyny” 
zwojował rynek muzyki disco polo. Chaber's i Divers Dance zagrali 
swoje największe przeboje, a Kordian swoją “Dziewczyną	z	gór” i 
całym występem przeniósł nas w góralskie klimaty.
Mateusz Mijal, laureat drugiego miejsca w konkursie Premier na 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, twórca singla “Za	to	co	mam” 
oraz współtwórca piosenek artystów takich jak Liber, Rafał 
Brzozowski czy Natalia Szroeder, swoim występem nie pozwolił 

oddalić się zgromadzonej publiczności.
Dzień pełen wrażeń zakończył elektryzujący i przyciągający 
uwagę koncert jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów 
w kraju – Michała Wiśniewskiego. Każdy z nas zna hity takie jak 
“Powiedz”,	 “Zawsze	z	Tobą	chciałbym	być”,	 “A	wszystko	to…”, lecz 
usłyszeć je na żywo w wykonaniu lidera zespołu Ich Troje?
To z pewnością coś, co na długo pozostanie w pamięci mieszkań-
ców.
Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować sponsorom, 
którzy wsparli nas w organizacji imprezy,  Druhom Ochotniczych 

Młodzieszyn zakończył lato

Tradycją jest, że wójt gminy odwiedza miesz-
kańców, którzy osiągnęli sędziwy wiek. Tak się 
stało i w tym roku.
13 lutego setną rocznicę urodzin obchodziła 
Pani Czesława Kamińska. W tym szczególnym 
dniu Dostojną Jubilatkę odwiedziła delegacja 
urzędu na czele z wójt Moniką Pietrzyk, sekre-
tarz Anną Sobieraj, Wiesławą Kmiecińską pra-
cownikiem urzędu oraz Marleną Kowalską 
Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w 
Sochaczewie.  
Jubileusz 100. rocznicy urodzin jest szczegól-
nym powodem dumy mieszkańców i władz 
samorządowych gminy, to wyjątkowa okazja 
ku temu, by złożyć Pani Czesławie serdeczne 
gratulacje oraz życzenia dobrego zdrowia, 
bowiem jest ono cenniejsze niż największe 
bogactwa. Tak długie życie jest skarbnicą 
doświaczeń dla kilku pokoleń. 

Wójt wręczyła pamiątkowy grawerton, kwiaty 
i kosz ze słodkościami.
Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był 
specjalnie na tę okazję przygotowany tort 
urodzinowy. Uczestnicy tej wzruszającej i nie-
codziennej uroczystości zaśpiewali Jubilatce 
„200	lat”.
Pani Czesława wychowała sześcioro dzieci, jest 
babcią 10 wnucząt i prababcią 18 prawnucząt. 
Cieszy się dobrym zdrowiem, jest pełna rado-
ści i dobrego humoru.
28 października wójt była z wizytą u Pani Zofii 
Z� akowskiej z Nowych Mistrzewic obchodzącej 
w tym roku 96. urodziny i Pana Tadeusza 
Duplickiego z Juliopola mającego 97 lat. 
Jubilaci otrzymali życzenia, kwiaty i upominki.
Gratulujemy przeżycia tylu lat oraz składamy 
serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i 
najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje szczę-
ścia, zdrowia i pomyślności.

Wójt z wizytą u najstarszych mieszkańców gminy
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W sobotę 7 września, w Kamionie odbyły się obchody 80-lecia 
Bitwy Nad Bzurą, połączone z pochówkiem 6-ciu żołnierzy 
poległych we wrześniu 1939 roku, szczątki których, odnalezione 
zostały w lesie w Rokicinie i Januszewie. Uroczystości rozpoczęły 
się od złożenia kwiatów przy pomniku gen. bryg. Franciszka 
Włada, przy Szkole Podstawowej w Kamionie .
Następnie, w Kościele S�więtego Michała Archanioła i S�więtej Anny 
w Kamionie odprawiona została uroczysta, pogrzebowa Msza 
S�więta, celebrowana przez księdza proboszcza Arkadiusza 
Grodzickiego. Po mszy, trumny ze szczątkami nieznanych żołnie-
rzy września przeniesione zostały na cmentarz parafialny w 
Kamionie, gdzie odbył się uroczysty pochówek, zgodny z ceremo-
niałem wojskowym.
Wójt Monika Pietrzyk podziękowała zgromadzonym za przybycie 
i wyraziła wdzięczność za pamięć o wydarzeniach sprzed 80 lat.
Na uroczystości obecni byli Starosta powiatu Sochaczewskiego 
Jolanta Gonta, która swoim przemówieniem nawiązała do pamięci 
o poległych, Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki, Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, 
Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Bartosz Bijak, 
Sekretarz Gminy Młodzieszyn Anna Sobieraj wraz ze Skarbnikiem 
Gminy Młodzieszyn Małgorzatą Zawadzką oraz Sekretarz Gminy 
Iłów Katarzyną Michalską.
Nie zabrakło także przedstawicieli Rady Powiatu, Rady Gminy, 
Sołtysów, Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Z�ołnierzy 38-go Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej 
im. mjr Feliksa Kozubowskiego z ppłk Wiesławem Z�bikowskim na 
czele oraz Piotra Kędziory-Babińskiego z biura upamiętnienia 
Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.
W uroczystości wzięli udział Kierownicy i Dyrektorzy jednostek 
podległych Gminie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie 
wraz z pocztami sztandarowymi. Obecni byli również najmłodsi: 
zuchy i harcerze, za co serdecznie dziękujemy, bo dzięki takiej 
postawie kształtuje się w najmłodszych patriotyzm.
Wszyscy obecni z powagą wsłuchali się w rys historyczny, przed-
stawiony przez Prezesa Stowarzyszenia Muzealnej Grupy History-
cznej Jakuba Wojewodę. Po przemówieniach oddano hołd 
poległym poprzez oddanie salwy honorowej przez obecnych na 
pogrzebie członków Stowarzyszenia Muzealnej Grupy Historycz-
nej im. II Batalionu 18-go pułku Piechoty.
Przez cały czas, trwała przy poległych Wojskowa Asysta Honorwa, 
wystawiona przez 38 Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej. Obecne delegacje złożyły także liczne wieńce 
i kwiaty na Grobie Nieznanych Z�ołnierzy dla upamiętnienia tej 
uroczystości.

Po części oficjalnej, wszyscy obecni na uroczystości zostali zapro-
szeni na wojskową grochówkę, przygotowaną według przepisu 
kuchni polowej przez Z�ołnierzy.
Całemu wydarzeniu towarzyszył wzruszający i podniosły 
charakter, gdyż dzięki temu wydarzeniu powstało nowe miejsce 
Pamięci Narodowej. Jako przedstawiciele gminy i zarazem 
mieszkańcy okolicznych miejscowości byliśmy zaszczyceni mogąc 
wziąć udział w tak podniosłym wydarzeniu. Dziękujemy wszyst-
kim za tak liczne przybycie.

Uroczysty pochówek Żołnierzy Wojska Polskiego w Kamionie
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W dniu, w którym w naszej parafii obchodzony jest odpust ku czci 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, odbyły się 
Gminne Dożynki. Były one okazją do wyrażenia wdzięczności i 
szacunku dla miejscowych rolników za trud włożony w zbiór 
tegorocznych plonów. Mieszkańcy po raz kolejny udowodnili 
swoją liczną obecnością, że obchody święta plonów są dla nich 
nadal jedną z najważniejszych staropolskich tradycji.
W tym roku Mszy S�więtej przewodniczył  Ksiądz Prałat Stanisław 
Pisarek, mocno związany z Parafią pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Młodzieszynie. Wygłosił On poruszające kazanie, 
które nawiązywało do początków kapłaństwa w Parafii oraz 
wspomniał historię budowy kościoła czym zachwycił parafian, 
którzy  nagrodzili wystąpienie brawami.
Wójt Gminy Monika Pietrzyk powitała księży, radnych , sołtysów, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców i podziękowała rolnikom 
za trud wniesiony w zbiór tegorocznych plonów.
Starostami dożynek byli Teresa Kornacka sołtys wsi Stare Budy 

oraz Mariusz Kornacki prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Budy 
Stare.
Podczas mszy świętej poświęcony został chleb, wieńce dożyn-
kowe, dary ziemi, nasiona i ziarna. Na zakończenie mszy świętej po 
procesji, zgodnie ze staropolską tradycją, wszyscy dzielili się 
chlebem jako wyraz, że stanowimy jedną wspólnotę.
Szczególne podziękowania kierujemy do Grupy nieformalnej 
„Aktywni	Mieszkańcy	Gminy	Młodzieszyn” oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej Budy Stare  za piękny wieniec dożynkowy, przygotowany 
podczas warsztatów rzemiosła artystycznego, Państwu Krystynie 
i Andrzejowi Sikora z Adamowej Góry za przygotowanie kosza z 
darami oraz piekarni Mariusz Domański i Andrzej Kopka z 
Wyszogrodu za wypieczenie bochna dożynkowego chleba.

Święto plonów

W niedzielę 15 września, mieszkańcy powiatu sochaczewskiego 
spotkali się na dożynkach powiatowych, które tym razem odbyły 
się w Giżycach – Gminie Iłów.
Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz województwa, 
organizacji i instytucji rolniczych, radnych gminnych i powiato-
wych. Obecni byli także burmistrz Sochaczewa, wójtowie gmin 
powiatu sochaczewskiego, w tym reprezentanci naszej gminy: 
wójt Monika Pietrzyk, sekretarz Anna Sobieraj oraz skarbnik 
Małgorzata Zawadzka, a także radni i mieszkańcy naszej Gminy.
Serdecznie dziękujemy Ewie Z� akowskiej z Juliopola i Włodzimie-

rzowi Ciurzyńskiemu z Mistrzewic – Starostom Dożynkowym 
reprezentującym Gminę Młodzieszyn. 
Dziękujemy za piękny wieniec dożynkowy Grupie nieformalnej 
„Aktywni	Mieszkańcy	Gminy	Młodzieszyn” oraz OSP Budy Stare, 
przygotowany podczas warsztatów rzemiosła artystycznego oraz 
piekarni Mariusz Domański i Andrzej Kopka z Wyszogrodu za 
wypieczenie bochna dożynkowego chleba.

Dożynki powiatowe
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Narodowe S�więto Niepodległości – w 2019 roku czciliśmy 101. ro-
cznicę tej najważniejszej dla nas Polaków daty.
Z tej okazji 11 listopada spotkaliśmy się w Kościele pw. Narodzenia 
NMP w Młodzieszynie, by wziąć udział w uroczystej Mszy S�więtej 
w intencji Ojczyzny, odprawionej przez ks. proboszcza Dariusza 
Kuźmińskiego. Msza rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka	
Dąbrowskiego”.
Po mszy świętej odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu pod-
opiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie: zespołu 
wokalnego ”Cantare” pod kierunkiem Piotra Milczarka oraz zes-
połu wokalnego „Marian	 i	 Dens	 Babki” prowadzonego przez 
Mariusza Chabra. Wyjątkowym koncertem na akordeon zachwy-
ciła nas Aleksandra Orlińska.
Program połączony był także z recytacją wierszy o tematyce pat-
riotycznej, które wykonali: Magdalena Gonta, Natalia Urbańska 
oraz Tomasz Ambroziak. Całą oprawę liryczną przygotowano pod 

czujnym okiem Janusza Wlazło – nauczyciela języka polskiego 
Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Interpretacja pieśni 
patriotycznych oraz utworów literackich wprowadziła wszystkich 
w podniosły nastrój. Na zakończenie występy zostały nagrodzone 
gromkimi brawami.
W trakcie gminnych obchodów S�więta Niepodległości, mogliśmy 
podziwiać wystawę obrazów poświęconych tematyce naszej 
Ojczyzny – wystawę pokonkursową „KOCHAM	POLSKĘ…	OBLICZE	
POLSKIEJ	 ZIEMI” Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władys-
ława S� lewińskiego.
Koncert Patriotyczny zapoczątkował nową tradycję w naszej gmi-
nie, którą z pewnością będziemy kontynuować w kolejnych latach. 
Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli wspólnie świętować Dzień 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę biorąc dział w tym pięk-
nym wydarzeniu.

Obchody Święta Niepodległości

25 listopada obchodzony jest S�wiatowy Dzień Pluszowego Misia. 
Co roku w naszych szkołach wszystkie najmłodsze dzieci świętują 
dzień swoich ulubieńców.
Z tej okazji dnia 29 listopada, wójt Monika Pietrzyk we współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Młodzieszynie zaprosili wszyst-
kie przedszkolaki oraz uczniów zerówek szkół z terenu gminy na 
Gminny Dzień Pluszowego Misia, który odbył się w Szkole 

Podstawowej w Młodzieszynie. S�więtowanie rozpoczęliśmy od 
wspaniałego przedstawienia w wykonaniu Teatru Profilaktyki i 
Edukacji MASKA pt. „Miś	Marcel	i	przyjaciele	kłopotów	mają	wiele”. 
Następnie wszystkie dzieci zostały obdarowane pluszowymi 
misiami. 
Ten dzień z pewnością przyniósł maluchom wiele radości i nie-
zapomnianych wrażeń.

Gminny Dzień Pluszowego Misia
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W grudniu 2019 roku uczniowie z całej Gminy Młodzieszyn już po 
raz piąty uczestniczyli w Gminnych Mikołajkach, organizowanych 
przez Wójta Gminy Młodzieszyn.
Nasze mikołajkowe spotkanie rozpoczęło się przed Urzędem 
Gminy. Wójt wraz ze S�więtym Mikołajem wspólnie przywitali 
wszystkie zgromadzone dzieci ze szkoły w Janowie i Kamionie. 
Następnie, mikołajkowym korowodem, w towarzystwie S�więtego 
Mikołaja oraz asyście młodzieszyńskich strażaków przeszliśmy 
do Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, gdzie przybyłych gości 
przywitali uczniowie szkoły.
W międzyczasie, S�więty Mikołaj odwiedził podopiecznych mło-
dzieszyńskiego przedszkola. Maluchy nie kryły radości ze spotka-
nia i ciepło przywitały wyjątkowego gościa, który obdarował 
każdego z nich upominkami.
Dalsza część uroczystości odbyła się na szkolnej sali gimnastycz-
nej, gdzie Monika Pietrzyk powitała serdecznie zebranych oraz 
zaprosiła na występ specjalnych gości – Cyrku Focus.
Artyści w swoim występie zaprezentowali wiele fantastycznych 
cyrkowych sztuczek a także zaprosili do ich wykonania zarówno 
uczniów jak i nauczycieli. 
Wszyscy z ogromnym zaciekawieniem obserwowali widowisko, 
za każdym razem nagradzając artystów brawami.
Po wspaniałym występie nastąpiło podsumowanie gminnego 
konkursu na „Najpiękniejszą	bombkę	bożonarodzeniową” organi-
zowanego przez GOK w Młodzieszynie. Na koniec wójt, zaprosiła 
wszystkich na gorące kiełbaski i zdrowe soki z Tęczowego Ogrodu.
Całemu wydarzeniu ze skupieniem przyglądał się nasz szczególny 
gość – S�więty Mikołaj, który częstował wszystkie dzieci słodkoś-

ciami ufundowanymi przez bibliotekę. Tegoroczne Mikołajki 
przyniosły dzieciom wiele uśmiechu i radości, z pewnością 
zostaną  przez nas zapamiętane na długo.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
dzisiejszego wydarzenia, a w szczególności strażakom z OSP w 
Młodzieszynie, Policjantom z miejscowego Posterunku Policji, 
Pawłowi Sałacińskiemu za bezpieczny transport Mikołaja oraz 
firmie „Tęczowy	 ogród”, która zapewniła zdrowe soki dla 
najmłodszych.
Szczególne podziękowania kierujemy do S�więtego Mikołaja, który 
swoją obecnością uświetnił ten szczególny mikołajkowy dzień.

Gminne Mikołajki

S�więta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pachnący choinką, 
pełen magii i radości.  Magia tych świąt polega na tym, że chcemy 
pomagać i dobrem dzielimy się z innymi, nie możemy pozwolić by 
ktoś potrzebujący pozostał bez wsparcia. 6 grudnia nasi druhowie 
i druhny z Ochotniczych Straży Pożarnych z Kamiona, Młodzie-
szyna oraz Bud Starych odwiedzili 100 potrzebujących rodzin z 
terenu naszej gminy, aby w imieniu wójt Moniki Pietrzyk wręczyć 
paczki świąteczne zawierające najpotrzebniejsze artykuły 
spożywcze.
Mamy nadzieję, że tą inicjatywą uprzyjemniliśmy Państwu 
przygotowania do S�wiąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy za 
okazaną wdzięczność i słowa podziękowań.
Szczególne podziękowania przekazujemy druhom i druhnom, 
którzy włączyli się do akcji, bowiem ponownie mogliśmy liczyć na 
Waszą pomoc w doręczeniu paczek. Dziękujemy!

Paczki świąteczne dla potrzebujących
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S�więta Bożego Narodzenia są czasem szczególnym, pełnym 
radości i miłości. Nieodłącznym elementem ich celebrowania jest 
spotkanie wigilijne, które jest okazją do złożenia życzeń oraz 
podzielenia się opłatkiem.
Z tej okazji w poniedziałek 16 grudnia w Szkole Podstawowej w 
Młodzieszynie cała społeczność samorządowa gminy zebrała się 
na spotkaniu opłatkowym.
Spotkanie rozpoczęły Jasełka przedstawione przez dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Młodzieszynie, które wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój.
Następnie wójt powitała serdecznie obecnych na uroczystości 
gości oraz złożyła wszystkim życzenia z okazji S�wiąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku. Głos zabrała także Starosta 

Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta oraz reprezentujący 
Posła Macieja Małeckiego – Michał Orliński, którzy także złożyli 
zebranym życzenia z okazji zbliżających się S�wiąt.
Jak co roku władze gminy zaprosiły do wspólnego kolędowania i 
dzielenia się opłatkiem. Fragment Pisma S�więtego odczytał ksiądz 
Arkadiusz Grodzicki, po czym przystąpiono do wspólnego 
składania życzeń. Nie zabrakło miłych słów oraz wspólnego 
świętowania w serdecznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy uświetnili 
naszą świąteczna uroczystość. Słowa podziękowań kierujemy 
także do osób, które przygotowały Jasełka, a także do wszystkich, 
którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego wigilijnego 
spotkania.

Wigilijne spotkanie

W 2019 roku po raz kolejny odbyła się wigilia dla osób starszych i 
samotnych z gminy Młodzieszyn, która została zorganizowana 
11 grudnia, wspólnie przez wójta, Parafię pw. NNMP w Młodzie-
szynie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Caritas oraz Szkołę 
Podstawową w Młodzieszynie.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem zebranych oraz 
świątecznym życzeniami. Następnie, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Młodzieszynie zaprezentowali przedstawienie Bożonaro-
dzeniowe, które wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój.

Nie zabrakło także świątecznych oraz noworocznych życzeń które 
złożyli zebranym wójt oraz Proboszcz parafii NNMP w Młodzie-
szynie. Później przyszedł czas na łamanie się opłatkiem. W 
rodzinnej atmosferze i świątecznym nastroju, przy wigilijnym 
stole jeszcze długo trwały rozmowy i wspólne świętowanie. 
Bardzo dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w 
przygotowanie tej uroczystości a przede wszystkim tym, którzy 
pomimo trudów dnia codziennego przybyli na spotkanie, by 
razem spędzić ten wyjątkowy dzień.

Spotkanie przy Opłatku dla osób starszych i samotnych 
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W piękną, słoneczną, niedzielę 16 czerwca w Kamionie na terenie 
boiska przy szkole podstawowej odbył się kolejny już Festyn 
Rodzinny. Jest to cykliczne zadanie realizowane przez Stowarzy-
szenie Aktywnych Kobiet z Kamiona w ramach zadań publicznych 
zlecanych przez Gminę Młodzieszyn organizacjom pozarządo-
wym w wyniku konkursu ofert.
Piękna pogoda i bogaty program sprawił, że zgromadziło się wiele 
osób. Wśród uczestników byli zaproszeni goście: wójt Monika 
Pietrzyk, sekretarz Anna Sobieraj, Adam Orliński Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Sławomir 
Makowski Przewodniczący Rady Gminy Młodzieszyn.
Na wszystkich uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Ogromnym 
powodzeniem wśród dzieci cieszyła się loteria fantowa, kiermasz 
prac dzieci, fotobudka, gry i zabawy dla najmłodszych (w wieku od 
3 do 6 lat), rodzinne konkurencje sportowe tj. rzut lotką do tarczy,  
wędkowanie, bieg z jajkiem na łyżce na czas,  strzały do bramki z 
zasłoniętymi oczami po wcześniejszym obrocie, rzuty do celu, 
turniej siatkówki plażowej drużyn mieszanych (rodzice kontra 
dzieci). Na scenie odbyły się pokazy wokalne i taneczne uczniów. 
Niecodzienną darmową atrakcją były dmuchane zamki oraz 
malowanie twarzy.
Dużym powodzeniem cieszył się również samochód strażacki, ze 
względu na wysoką temperaturę strażacy utworzyli kurtynę 
wodną. Wiele osób skorzystało także z kawiarenki. Wsparciem dla 

podniebienia były domowe wypieki, zapiekanki, gofry, kawa i 
herbata. Bezpłatnie można było posilić się kiełbaską. Dzieci miały 
możliwość zakupu  waty cukrowej oraz popcornu.
Odbyło się również ogłoszenie wyników konkursu plastycznego 
pt. „Ja	i	moja	rodzina” oraz konkursu cukierniczego. 
Uwieńczeniem imprezy był bieg na „Milę	Kamiońską”.

Festyn rodzinny na sportowo w Kamionie

24 sierpnia na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w 
Kamionie można było obejrzeć film pt. „Kształt	wody” –  baśń dla 
dorosłych, osadzona w realiach Ameryki czasów zimnej wojny,  
film o romansie niemej sprzątaczki i potwora . Seans przyciągnął 
liczne grono widzów. Pogoda była przychylna plenerowej imprezie.
Impreza była finansowana przez Gminę Młodzieszyn w ramach 

realizacji przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona 
zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr 
Kultury i Tradycji.
Organizatorzy składają serdecznie podziękowania na ręce wójt 
Moniki Pietrzyk za sfinansowanie projektu przez Gminę Młodzie-
szyn.

Seans Kina Letniego w Kamionie
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Dnia 11 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie 
odbyła się wystawa pokonkursowa połączona z galą wręczenia 
nagród związanych z dziewiątą odsłoną wydarzenia artystycz-
nego „Kocham	 Polskę…” Władysław S� lewiński pod patronatem 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Uroczystość poprowadził Prezes Towarzystwa Miłośników Malar-
stwa Władysława S� lewińskiego – Jarosław Miaśkiewicz.
Sekretarz gminy Anna Sobieraj, działająca w imieniu wójt Moniki 
Pietrzyk, pogratulowała autorom nagrodzonych prac, a w szcze-
gólności laureatce nagrody publiczności – Martynie Deleckiej – 
uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Łowiczu oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie 
– Natalii Paruszewskiej oraz Jakubowi Kalocie, których prace 
zostały docenione i nagrodzone przez wójta Gminy Młodzieszyn 
oraz dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.
Jesteśmy dumni że w naszej gminie możemy podziwiać prace plas-
tyczne, po raz kolejny nagrodzone w Konkursie Ogólnopolskim.
Po części oficjalnej sekretarz Anna Sobieraj zaprosiła zgromadzo-
nych na tort ufundowany przez wójt Monikę Pietrzyk.
Na wydarzeniu obecna była młodzież szkół podstawowych wraz z 
dyrektorami szkół oraz zaproszeni goście.
Gmina Młodzieszyn w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarzą-
dowym w wyniku konkursu, dofinansowała wydanie katalogu 
nagrodzonych prac w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława S� lewińskiego.

„Zgłoszone	 do	 konkursu	 prace	 plastyczne	 młodych	 i	 dorosłych	
artystów	wyrażają	niezwykłe	emocje,	często	pokazują	co	dzieje	się	w	
ich	 sercach,	 co	 gra	 w	 duszach.	 Wielka	 wewnętrzna	 potrzeba	
odczucia	piękna	i	chęć	podzielenia	się	tym	pięknem	z	odbiorcami	tej	
sztuki	daje	artystom	poczucie	osobistego	spełnienia.	Wystawa	prac	
nagrodzonych	pod	tytułem:	Kocham	Polskę	…Oblicze	Polskiej	Ziemi	
przedstawia	 obrazy	 ukazujące	 miłość	 do	 Ojczyzny.	 Te	 obrazy	
chwytają	 za	 serce,	 wzruszają,	 wzbogacają	 wrażliwość	 ludzkiej	
duszy” – przeczytać można w katalogu wystawowym.
Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Malar-
stwa Władysława S� lewińskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
w Sochaczewie, a cały projekt współfinansowany został ze środ-
ków Gminy Młodzieszyn, Gminy Sochaczew oraz Gminy Teresin.

„Kocham Polskę…” Władysław Ślewiński
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„Budnicka” straż to jednostka o bogatej historii i licznych 
tradycjach, której członkowie przez wszystkie lata aktywnie i z 
oddaniem działali na rzecz pomocy potrzebującym, rozwój  swojej 
wsi, gminy. Choć początki działalności były bardzo trudne, gdy była 
potrzeba, wyruszali do akcji, poświęcali swój czas i pracę na rzecz 
niesienia pomocy innym. To właśnie dzięki  aktywnym staraniom 
członków OSP Budy Stare, we współpracy z Gminą Młodzieszyn, 
powstała nowa piękna remiza i świetlica wiejska w budynku 
dawnego domu kultury na wsi zwanego przez wszystkich 
Ludowcem, także po dziś dzień. Dzięki wieloletniej pracy i 
staraniom zarządów i członków naszej jednostki przez te 
wszystkie lata dokonały się liczne jej korzystne przemiany i 
rozwój. Nasza współczesna „budnicka” straż to jednostka 
wyspecjalizowana z bogatym zapleczem strażackim, wozami 
bojowymi i kompetentnie przygotowanymi do swojej pracy 
druhami i druhnami. Dzisiaj jesteśmy strażą, która może nieść 
szybką,  skuteczną  i  profesjonalną pomoc potrzebującym, a także 
prowadzić szeroką działalność społeczno – kulturalną i 
edukacyjną. Posiadamy bogatą historię i liczne tradycje, które 
kultywujemy po dziś dzień i przekazujemy przyszłym 
pokoleniom. Straż w Budach stała się nowoczesną jednostką OSP, 
ale jedno w tej straży pozostało bez zmian – „strażacki duch”.  I tak 
jak nasi poprzednicy „gdy zawyje syrena” zostawiamy wszystko i 
jedziemy, pomagać. Bo tacy byli, są i będą strażacy i strażaczki z 
OSP Budy Stare.
Ale dzisiejszej „budnickej” straży i nas strażaków nie byłoby, gdyby 
nie praca naszych poprzedników – naszych rodziców, dziadków, 
sąsiadów. Dawnych członków naszej strażackiej społeczności, 
którzy dzisiaj są już na „strażackiej” emeryturze, ale wciąż 
interesują się swoją strażą. Dlatego pragnąc upamiętnić ich 
działania, ocalić od zapomnienia ich wspomnienia i opowieści 
zrealizowaliśmy projekt „Strażackie	 wspomnienia	 –	 50	 lat	
działalności	 OSP	 Budy	 Stare” w ramach którego odbyły się 
spotkania z pierwszymi „budnickimi” strażakami, „Dni	Otwarte”, 
konkurs plastyczny i wystawa zdjęć „Nasza	budnicka	straż”, a 30 
listopada 2019 roku uroczysta gala, podczas której podsumowa-
liśmy nasz projekt. Realizując projekt sukcesywnie poszukiwa-
liśmy i zbieraliśmy materiały o naszej straży i Ludowcu, spisywa-
liśmy strażackie wspomnienia i opowieści. Dzięki naszym 
poszukiwaniom udało się nam zdobyć ciekawe informacje o naszej 
straży, a także pozyskać wiele cennych pamiątek jak pierwsza 
strażacka pieczątka, mundury, czapki, legitymacje, odznaczenia 
czy zdjęcia z budowy starego „Ludowca”.

Efektem finalnym naszych działań 
było skomponowanie albumu w 
którym zawarliśmy historię naszej 
„budnickiej” straży, jak przekształ-
cała się przez te ponad 50 lat, działa-
nia jej członków, strażackie tradycje i 
zwyczaje, opowieści pierwszych 
druhów naszej straży, jej założycieli i 
aktywnych działaczy. Album „Stra-
żackie	wspomnienia	–	50	lat	działal-
ności	 OSP	 Budy	 Stare” to forma 
upamiętnienia i docenienia pracy 
nie tylko strażaków, ale całego starszego pokolenia mieszkańców 
naszej wsi. Pierwsze bowiem działania pożarnicze, budowanie 
obecnej remizy – „Ludowca”, były działaniami całej naszej 
„budnickiej” społeczności, którą należy właściwie docenić i ocalić 
od zapomnienia.

  
  

50 lat działalności OSP Budy Stare

Bo	jak	mówią	słowa	wiersza…
Lata	przemijają,	powoli	mija	czas
a	straż	w	Budach	pozostanie	zawsze	nam.
I	chociaż	różnie	bywa	bo	życie	różne	jest
to	zawsze	pamiętamy	strażacką	naszą	więź.
Strażakiem	być	to	zaszczyt	i	honor	wielki	jest
to	ciężka	trudna	praca	i	wyrzeczenia	też.
Strażakiem	być	to	pomóc	gdy	potrzebują	nas
to	pozostawiać	bliskich	i	ruszać	w	każdy	czas.
Nie	ważne	czy	to	w	nocy,	czy	w	dzień	do	akcji	biec
bo	takie	powołanie	i	nasz	„budnicki	zew”.
Kolejne	strażackie	pokolenia	zastąpią	pewnie	nas
a		nam	pozostaną	wspomnienia	z	minionych	lat.
Więc	pamiętajmy	o	tych	co	byli,
co	naszą		straż	stworzyli.
Bo	bez	ich	trudu	i	pracy
Nie	byłoby	dzisiaj	„budnickiej”	straży.

 Małgorzata	Kornacka
	Druhna	OSP	Budy	Stare



OSP po raz kolejny doposażone 
9 stycznia 2019 r. Mirosław Adam Orliński, Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Monika Pietrzyk, 
Wójt Gminy przekazali jednostkom OSP Kamion i OSP Witkowice 
sprzęt ratowniczy, dofinansowany przez Samorząd Woje-
wództwa. OSP Witkowice otrzymało nowoczesną motopompę o 
wartości 38745,00zł. dofinansowaną w kwocie 12500,00zł., a OSP 
Kamion przekazano przenośny zestaw oświetleniowy „Peli”, 
pilarkę ratowniczą, kamerę termowizyjną oraz detektor 
wielogazowy o wartości 22950,00 zł., dofinansowane w kwocie 
6200,00 zł.
Staramy się, aby nasze jednostki OSP były na bieżąco doposażane 
w nowoczesny sprzęt ratowniczy, bo to oni często ratują nas 
pierwsi. Zakupiony dzięki wsparciu Samorządu Województwa 
sprzęt pomoże strażakom w akcjach ratowniczych.
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Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Budy Stare z grantem na zakup sprzętu
7 października w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach 
Starych odebraliśmy czek na kwotę 5 000 złotych przyznany 
Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare w ramach programu 
„ORLEN dla Strażaków”.
Fundacja „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej fundatorem spółką PKN 
ORLEN od 20 lat organizuje Program „ORLEN dla Strażaków”. W 
tym roku po raz kolejny przekazała środki finansowe na zakup 
sprzętu dla Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straży 
Pożarnych. Wśród grantobiorców programu znalazła się jedno-
stka Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare. 
W tym roku złożono łącznie ponad 2200 wniosków przez 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski. Po analizie 
zgłoszeń wyłoniono 249 jednostek, które otrzymały darowiznę, 
a OSP Budy Stare była jedną z nich.
Kwota zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem grantu i 
umożliwi doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt potrzebny do 
walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi 
zagrożeniami.

Zawody sportowo-pożarnicze
W sobotę 7 września 2019 r. na boisku Szkoły Podstawowej im. 
gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze, które były eliminacjami do 
Powiatowych Zawodów Pożarniczych. W zmaganiach wzięły 
udział drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z  Młodzieszyna, 
Kamiona i Starych Bud. Zawody przebiegły pod czujnym okiem 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 
Sochaczewie Starszego Brygadiera Piotra Piątkowskiego.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1 miejsce – drużyna OSP Młodzieszyn
2 miejsce – drużyna OSP Kamion
3 miejsce – drużyna OSP Budy Stare

Remont w OSP Młodzieszyn
Wykonano kolejny etap Modernizacji strażnicy OSP w Młodzie-
szynie polegający na „Remoncie	 budynku	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	 w	Młodzieszynie	 w	 zakresie	 remontu	 stolarki	 okiennej	
strażnicy” za kwotę 24 500 zł brutto współfinansowany z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE	
STRAŻNICE	OSP	 -	 2019” w kwocie 12 000 zł. Wykonano także 
wymianę drzwi garażowych oraz posadzkę. Na dalszą moderni-
zację złożono wniosek do Marszalka Województwa Mazowiec-
kiego.



Ochotnicza Straż Pożarna

Poświęcenie „Franka”
Dnia 9 listopada w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Budy 
Stare odbyło się uroczyste poświęcenie pozyskanego w tym roku 
samochodu pożarniczego marki Star 266.
Poświęcenia dokonał ksiądz prałat naszej parafii Stanisław 
Łubian. Star 266 został ochrzczony imieniem „FRANEK”. Wójt 
Monika Pietrzyk przekazała na ręce Prezesa Mariusza Kornackie-
go kluczyki do samochodu wraz z życzeniami dla całej jednostki.
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Gminny Dzień Strażaka
Co roku 4 maja w dzień S�więtego Floriana, swoje święto obchodzą 
strażacy. Uroczyste obchody święta strażaków rozpoczęły się 
uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Dariusza 
Kuźmińskiego, w której uczestniczyły poczty sztandarowe OSP 
Kamion i OSP Witkowice, druhny i druhowie ze wszystkich 
jednostek OSP z gminy Młodzieszyn, przedstawiciele władz 
samorządowych gminnych i powiatowych. 
W czasie mszy św. wójt Monika Pietrzyk podziękowała strażakom 
za ich codzienną społeczną służbę, trud i poświęcenie na rzecz lo-

kalnej społeczności oraz nieustanną gotowość niesienia pomocy. 
Słowa podziękowań w kierunku druhów strażaków skierował 
również ks. proboszcz Dariusz Kuźmiński.
Po nabożeństwie dalsza część uroczystości odbyła się w OSP Budy 
Stare, gdzie wszystkich zgromadzonych przywitała wójt Monika 
Pietrzyk i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Roman Stobiecki.
Wszystkim Druhnom i Druhom składamy podziękowania i życzy-
my wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie.

Działalność jednostek
W ubiegłym roku odnotowano na terenie gminy Młodzieszyn 176 
wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych. 
W porównaniu z rokiem 2018 liczba zdarzeń wzrosła o 6%. 
Statystycznie co 49 godzin w jednej z czterech jednostek znaj-
dujących się w naszej gminie zawyła syrena alarmowa.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Grzmota-
Skotnickiego w Młodzieszynie w minionym roku kalendarzowym 
sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w licznych konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, swoje zdolności wykazywali także 
podczas zmagań sportowych. Zdobywali liczne nagrody, wyróż-
nienia i tytuły. Wiedza i umiejętności uczniów poddawane były 
zewnętrznym badaniom i ocenom. Nasi podopieczni osiągali 
również wysokie wyniki w nauce.
Pochwalić	możemy	się	laurami,	które	mali	i	starsi	młodzie-
szynianie	zdobywali	na:
-powiatowym konkursie ornitologicznym w Kapturach „Mój	
ulubiony	 ptak”, zorganizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody 
Okręg w Płocku (14.02.2019 r., Konrad Sulik i Paulina Mrów-
czyńska, Marcel Cybulski, Adrian Osiński, opiekunkami były panie 
Katarzyna Krzemińska i  Elżbieta Boczkowska);
-turnieju wiedzy „Mały	Omnibus	SKO,	czyli	ekonomia	z	ekologią	za	
pan	brat” (20.02.2019 r., Bartosz Kwiatkowski, organizatorką była 
pani Barbara Sieczkowska, zaś puchar wręczyła mu dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie p. R. Zielkowska);
-IV edycji gminnego konkursu Superdzieciak, którego inicjatorem 
i organizatorem była Szkolna Kasa Oszczędności (4.03.2019 r., 
Oliwia Smagała);
-XIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu	
Wspaniałych" (21.03.2019 r., Julia Krysztowiak i Bartosz 
Matuszewski zostali finalistami ogólnopolskimi);
-ósmej edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego im. 
Władysława S� lewińskiego pod tytułem „Kocham	Polskę…	Oblicze	
Polskiej	Ziemi”oraz finale IX Wydarzenia Artystycznego „Kocham	
Polskę…” zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników 
Malarstwa Władysława S� lewińskiego oraz Miejską Bibliotekę 
Publiczną (6.06.2019 r., Jakub Kalota i Natalia Paruszewska);

-XVI edycji powiatowego konkursu „Jak	 zostać	 rzetelnym	
dziennikarzem	w	epoce	informacji” (6.06.2019 r., Aleksandra Orliń-
ska, a także nagroda specjalna dla gazetki „Młodziesz” – opiekun 
pan Marek Orzechowski i wyróżnienie dla gazetki STYK czyli CO W 
SZKOLE PISZCZY – opiekunowie Agnieszka Woźniak i Janusz 
Wlazło);
-powiatowym Konkursie Młodych Dziennikarzy – nagroda spe-
cjalna Kolorowego Ołówka (Bartosz Matuszewski z gazetki STYK);
-gminnym konkursie plastycznym Drogi do Niepodległości 
(8.11.2019 r., Adrian Osiński, Dominik Łapczyński oraz Maja Dylik);
-gminnym Konkursie Wiedzy o Oszczędzaniu „Jeden	z	dziesięciu” 
(20.11.2019 r., Kacper Mitrowski).
Tradycyjnie Młodzieszyn jest kuźnią sportowych talentów. Nasi 
sportowcy, którymi opiekowali się pp. Ryszard Wiśniewski, 
Leszek Borkowski i Karol Stawicki, odnosili sukcesy w konkuren-
cjach indywidualnych i zespołowych podczas zawodów na szcze-
blu powiatu, rejonu i województwa.
Ciekawym zajęciom lekcyjnym, na których wykorzystywane są 
codziennie technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), 
towarzyszyły również w naszej placówce działania wycho-
wawcze, kształtujące pożądane postawy wśród uczniów.
Nauczyciele z przedszkola i szkoły podstawowej organizują apele, 
uroczystości i przedsięwzięcia, takie jak: Projekt Edukacyjny Mały 
Ratownik, Powitanie Wiosny, S�wiatowy Dzień Wody, spotkanie z 
cukiernikiem, strażakami i policjantami, pisarzem Wiesławem 
Drabikiem, XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Dzień Mamy i 
Taty, obchody rocznicy śmierci Patrona w bitwie nad Bzurą, Dzień 
Kropki - święto kreatywności, odwagi i zabawy, S�wiatowy Dzień 
Uśmiechu, Narodowe Czytanie Nowel Polskich Autorów, Dzień 
Drzewa, Dzień Głośnego Czytania, S�wiatowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia, S� lubowanie klas pierwszych – S�więto KEN, Dzień 
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Marchewki, ministerialny projekt SZKOŁA PAMIĘTA, Dzień 
Papieski, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Z�yczliwości i Pozdrowień, 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, cykliczne czytanie bajek 
dla dzieci pod hasłem "Książeczki	z	bibliotecznej	półeczki", Dzień 
Pluszowego Misia, inscenizacja „Sąd	 nad	 papierosem” z okazji 
S�wiatowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, akcja Góra Grosza.
Uczniowie udzielali się wolontariacko, zbierając środki na rzecz 
WOS�P, w ramach akcji „Pomoc	dla	Mikołaja” oraz #RazemNaS�wię-
ta, dla Fundacji Pomóż i Ty. Dawali też jasełkowe występy dla 
pensjonariuszy DPS, podczas Wigilii dla Samotnych, na opłatko-
wym spotkaniu radnych gminy i w czasie mszy w parafialnym 
kościele.

Kulturalne i krajoznawcze zainteresowania dzieci i młodzież 
realizowali podczas wycieczek. Odbyliśmy m.in. wyjazdy do 
Teatru Dramatycznego w Płocku na „Opowieść	 wigilijną”, do 
sochaczewskiej Biblioteki Publicznej na zajęcia z katalogami, do 
Fabryki Bombek w Piotrkowie, do Europejskiego Centrum 
Artystycznego w Sannikach, do Happy Parku w Stróżewku i 
skansenu w Maurzycach, do Niepokalanowa, do Term Uniejów, do 
MDK Sochaczew na musical „Chłopcy	z	Placu	Broni”.
Dzieje się więc w naszej szkole dużo, jest ciekawie, nauka 
towarzyszy zabawie a zabawa nauce. Dzięki temu w naszej 
placówce uczniowie się nie nudzą!  Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej szkoły www.spmlodzieszynedupage.org  

http://www.spmlodzieszynedupage


Szkoła Podstawowa  im. płk L. Głowackiego w Janowie 

Nowy rok 2019 rozpoczęliśmy finałem Wielkiej Orkiestry 
S�wiątecznej Pomocy. Jak co roku przez cały tydzień działała 
kawiarenka z własnymi wypiekami. 12 stycznia w sali 
gimnastycznej odbył się finał w trakcie którego trwały licytacje, 
loteria fantowa i dyskoteka. W sumie uzbieraliśmy 1400 zł.
18 stycznia był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Dzieci z 
oddziału przedszkolnego i klas I-III zaprosiły swoje babcie i 
dziadków. Wśród gości znalazły się również osoby samotnie 
mieszkające, zaproszone przez SSU. Dzieci, pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowały bogaty program artystyczny, w którym 
każde dziecko zaprezentowało swoje zdolności wokalne i 
aktorskie.
W ramach akcji „Razem	na	Święta”, dla podopiecznych Fundacji 
Kundelek, od stycznia trwała zbiórka karmy, koców i innych 
potrzebnych artykułów dla psiaków, którymi opiekuje się 
Fundacja. W czwartek 24 stycznia wszystkie zgromadzone 
podarunki zostały przekazane właścicielom fundacji.
27 stycznia odbyła się coroczna zabawa choinkowa.
Młodsze dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas I – III, przebrane 
w różne stroje oraz starsi uczniowie z szalonymi fryzurami na 
głowach z wielką ochotą brały udział w organizowanych tańcach i 
zabawach. W trakcie uroczystości odbywały się przeróżne. 
Uczennice ze Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wraz z p. 
Eweliną zaprezentowały układ taneczny do kilku piosenek. Na 
uczniów czekał również obficie przygotowany poczęstunek 
przygotowany przez Radę Rodziców. Wszyscy uczniowie świetnie 
się bawili i w dobrych nastrojach zakończyli pierwszy semestr.
15 lutego w młodzieszyńskiej sali gimnastycznej zorganizowana 
została akcja pod hasłem ,,Dzień	 Bezpiecznego	 Internetu	 –	
działajmy	 razem”. Nastąpiło podsumowanie ogłoszonego 
wcześniej konkursu, pogadanka o bezpieczeństwie w sieci oraz 
występy w wykonaniu uczniów szkoły w Młodzieszynie. Sukcesy 
w konkursie odniosły siostry Warsickie, Martyna i Nikola.
19 lutego naszą szkołę odwiedzili wolontariusze z Indii i Sri Lanki. 
W trakcie spotkania opowiadali o swoich krajach, zwyczajach i 
tradycjach w nich obowiązujących. Pokazywali tańce narodowe, 
zapraszając dzieci i nauczycieli do podjęcia próby zatańczenia ich. 
Dzieciom, na karteczkach pisali ich imiona w pisowni hinduskiej. 
Zaprezentowali również Mehendi, czyli tradycyjny, hinduski 
zwyczaj dekorowania dłoni i stóp ze sproszkowanych liści henny.
4 marca w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie odbyła się IV 
edycja super dzieciaka. O ten zaszczytny tytuł walczyli uczniowie 
ze szkół podstawowych w Janowie, Kamionie i Młodzieszynie. 
Tytuł „super	dzieciaka” jury otrzymał uczeń naszej szkoły Cezary 
Walkowski wraz z partnerką, Martą Stępień Zaprezentowali oni 
trzy tańce standardowe, walca angielskiego, sambę i cza-czę.

7 marca w naszej sali gimnastycznej, rozegrany został Gminny 
Turniej Piłki Nożnej Pamięci Z�ołnierzy Wyklętych o Puchar Wójta 
Gminy Młodzieszyn. Zorganizowany został w ramach zajęć 
„Akademia	 Piłki	 Nożnej	 w	Młodzieszynie”, prowadzonych przez 
Tomasza Trafalskiego, który również był sędzią głównym, przy 
współpracy z dyrektorami szkół, Marzeną Cichy (SP Kamion), 
Małgorzatą Malczewską (SP Młodzieszyn) i Leszkiem Borkow-
skim (SP Janów).
Niezwykle ważnym wydarzeniem, które na stałe wpisało się w 
kalendarz uroczystości w naszej szkole jest konkurs na Ozdobę 
Wielkanocną. 7 kwietnia nastąpiło podsumowanie V edycji 
konkursu „Ozdoba	 Wielkanocna”. Przeprowadzony został 
tradycyjnie pod patronatem wójt Moniki Pietrzyk. Wszystkie 
nagrodzone prace zostały zlicytowane a dochód został przekaza-
ny na fundację AVALON, która zajmuje się finansowaniem leczenia 
i rehabilitacji uczennicy naszej szkoły. Tradycyjnie rozegrany 
został również turniej w badmintona.
Uczniowie naszej szkoły odnoszą wiele sukcesów w zawodach 
sportowych. W lekkiej atletyce odbyły się w Teresinie 8 maja, 
Kacper Orliński, w biegu na 300m zajął I miejsce, Martyna 
Warsicka w pchnięciu kulą zajęła również I miejsce, Patryk 
Sobczak zajął IV miejsce w biegu na 300m.
14 maja odbyły się zawody międzypowiatowe w Międzyborowie. 
Kacper Orliński zajął III miejsce w biegu na 300 m. Martyna 
Warsicka zajęła III miejsce w pchnięciu kulą.
Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 23 maja, po raz siódmy w 
progach naszej szkoły gościliśmy reprezentantów klas trzecich z 
powiatu sochaczewskiego, których pasją jest poprawna 
polszczyzna. Tekst konkursowego dyktanda został opracowany na 
podstawie książki Justyny Bednarek „Niesamowite	 przygody	
dziesięciu	skarpetek	(czterech	prawych	 i	sześciu	 lewych)”. Jest to 
pozycja z nowego kanonu lektur. Honorowy Patronat nad 
konkursem i fundatorem nagród dla laureatów była Jolanta Gonta 
– Starosta Powiatu Sochaczewskiego. O dyplomy i upominki dla 
pozostałych uczestników zadbał dyrektor Leszek Borkowski.
Wrzesień obfitował w wiele wydarzeń o charakterze patriotycz-
nym, związanych z 80-leciem wybuchu II Wojny S�wiatowej. Poczet 
sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w pogrzebie mjr Feliksa 
Kozubowskiego w Sochaczewie. 
W pochówku szczątków żołnierzy września, odnalezionych w 
młodzieszyńskich lasach, który odbył się podczas gminnych 
uroczystości patriotycznych w Kamionie. Uczestniczyliśmy 
również we Mszy polowej w Trojanowie na odnowionym cment-
arzu wojennym. 19 września w kościele w Młodzieszynie 
odprawiona została uroczysta Msza S�więta „Ku	pamięci	ofiarom	
września	1939	r.”. 
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11 listopada poczet szkoły uczestniczył w patriotycznej Mszy 
S�więtej w kościele w Giżycach.
20 września, po raz 16 udaliśmy się na pielgrzymkę „Z Bogiem w 
nowy rok szkolny”. Tym razem odwiedziliśmy rodzinne strony 
proboszcza naszej parafii, ks. Rafała Banasiaka. Zobaczyliśmy 
niebieskie źródła koło Tomaszowa Mazowieckiego, zalew 
sulejowski, kościół św. Idziego. W kościele w Rzeczycy modliliśmy 
się o łaski w nowym roku szkolnym.
17 października, nasi badmintoniści uczestniczyli w Mistrzos-
twach Powiatu Sochaczewskiego, które rozgrywane były w Socha-
czewie, w sali gimnastycznej CKU „Ogrodnik”. Tytuł mistrzowski 
obroniła Martyna Warsicka i Karolina Kwiatkowska. Dziewczęta 
po raz kolejny okazały się najlepsze w powiecie.
Oliwia Kobierecka, Zuzanna Szymborska i Julia Wieczorek zajęły II 
miejsce.
W zawodach międzypowiatowych, które odbyły się 24 paździer-
nika Martyna z Karoliną zajęły także II miejsce.
„Śniadanie	Daje	Moc” to akcja, w którą od wielu lat nasza społecz-
ność włącza się. Ma na celu promowanie zdrowego odżywiania, a 
przede wszystkim śniadania jako najważniejszego posiłku dnia. 
Tym razem 15 listopada wszyscy uczniowie wspólnie przygoto-

wali i zjedli pyszne i zdrowe śniadanie.
11 grudnia odbył się finał XVII edycji konkursu na zbiórkę 
makulatury i puszek aluminiowych, organizowany przez Staros-
two Powiatowe w Sochaczewie. Uczniowie naszej szkoły zebrali 
4,5 tony makulatury i 11402 puszek. W kategorii zbiórki maku-
latury III miejsce zdobył Szymon Bogusz uczeń klasy VI, który 
zebrał 1815 kg. Jego wynik przyczynił się do przyznanej jego klasie 
nagrodzie pieniężnej w wysokości 750 zł. Nagrodę pieniężną w 
wysokości 750 zł i wspaniałe zabawki otrzymał też Oddział 
Przedszkolny w kategorii zbiórki puszek aluminiowych. Liderem 
w tej grupie jest Małgorzata Winnicka, która zebrała 3100 sztuk 
puszek. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy III Patrycja Rze-
czycka, Maciej Juras i Piotr Bogusz.
16 grudnia, w poniedziałek na apelu szkolnym podsumowaliśmy 
konkurs na forum szkoły. Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z 
wynikami konkursu oraz ze wspaniałymi nagrodami, jakie 
uczniowie otrzymali w Starostwie.
To tylko niektóre z wydarzeń, jakie miały miejsce w 2019 roku w 
naszej szkole. Zapraszamy na stronę internetową Szkoły Podsta-
wowej w Janowie http://spjanow.mlodzieszyn.pl, gdzie na 
bieżąco publikujemy wydarzenia z życia szkoły.
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,, Ale to już było…”- rok 2019
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w 
Kamionie 2019 rok spędzili bardzo aktywnie. Brali udział w wielu 
konkursach i zawodach a także w przedstawieniach, które 
przygotowywali na uroczystości organizowane w szkole. Efektem 
ich całorocznej, ciężkiej pracy były wysokie wyniki w nauce.  
Nasi podopieczni wzięli udział w:
- powiatowym konkursie na prezentację multimedialną pod 
hasłem ,,Dzień bezpiecznego Internetu – działajmy razem”, - Błażej 
Słowiński z kl.V zajął pierwsze miejsce,
- Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież	 zapobiega	
pożarom”, w kategorii wiekowej klas IV-VI Zuzanna Budek z kl. VI 
zajęła I miejsce, w starszej grupie wiekowej Mateusz Witkowski z 
kl. VIII zajął I miejsce oraz Bartłomiej Gołdych z kl. VII zajął III 
miejsce,
- IV edycji „Super	Dzieciaka” naszą szkołę reprezentowali: Klaudia 
Janiak, Julia Brzezińska, Wiktoria Grabowska, Igor Mijas. Tytuł 
„Super	Dzieciaka” publiczności zdobyli - Igor Mijas (SP Kamion) i 
Oliwia Smagała (SP Młodzieszyn),
- eliminacjach powiatowych XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
W konkursie wzięło udział troje naszych uczniów: Zuzanna Budek 
kl. VI, Bartłomiej Gołdych kl. VII, Mateusz Witkowski kl. VIII. W 
starszej grupie wiekowej Mateusz Witkowski zajął II miejsce, 
- Międzypowiatowym Finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych, szkołę repre-
zentowali Kamil Popławski z kl. V oraz Karol Kołecki z kl. VII,
- Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji 
Patriotycznej pt. „POLSKA	–	MOJA	OJCZYZNA”,
- XXIII Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Plastycznej WIKTO-
RIANY „Witraż	–	siła	światła	i	koloru”	gdzie uczennica kl. VII Sylwia 
Popławska została wyróżniona
- etapie gminnym IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Bezpiecznie	na	wsi:	maszyna	pracuje	a	dziecko	obserwuje!” Oskar 
Karpiński z kl. VI, zajął I miejsce,
- XV edycji  konkursie plastyczno–informatycznym pod hasłem 
„Zdrowie	 i	 siłę	mamy,	 bo	 jabłka	 i	 inne	 owoce	 zjadamy” Gabriel 
Grudnicki z  kl. IV zajął II miejsce, Błażej Słowiński z kl. IV zajął III 
miejsce,
- w sztafetowym biegu ku czci Sylwestra Rozdżestwieńskiego,  
- II Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Legionowej 
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Iłowie. Maria Ciura 
uczennica kl. II, zdobyła wyróżnienie, Klaudia Janiak uczennica kl. 
V zdobyła III miejsce w kategorii klas IV-VI , Wiktoria Grabowska 
uczennica kl. VIII zdobyła wyróżnienie,
-  Gminnym Turnieju Wiedzy o Oszczędzaniu „Jeden	z	dziesięciu” - 
szkołę reprezentowali: Zuzanna Budek, Bartłomiej Gołdych i 

Karol Kołecki.
Wydarzenie, które rozpoczęło 2019 r. to 27 Finał Wielkiej 
Orkiestry S�wiątecznej Pomocy. W naszej szkole zorganizowaliśmy 
kilka przedsięwzięć, które spowodowały, że wśród milionów 
złotówek zebranych w całej Polsce i na świecie znajdzie się „kilka” 
naszych. W finałową niedzielę cztery uczennice Daria Szulc, Oliwia 
Cieślak, Julia Pakulska i Julia Kwiatkowska wraz z opiekunem, 
kwestowały przed kościołem parafialnym w Kamionie. 
21 stycznia w naszej szkole odbył się Dzień Babci i Dziadka. 
Zaproszeni dziadkowie przybyli, aby podziwiać występy swoich 
wnucząt. Treści recytowanych wierszy, śpiewanych piosenek i 
skeczy przekazały cały ogrom miłości i radości jaką odczuwają 
dzieci na widok swoich dziadków. Następnie Babcie i Dziadkowie 
zostali obdarowani laurkami, prezentami oraz zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek. 
Początek roku wiąże się z karnawałem który jest świetną okazją do 
zabawy choinkowej. Uczniowie czekali na nią z wielką niecierpli-
wością, ponieważ przygotowali ciekawe kostiumy karnawałowe.
10 maja nasi uczniowie bili rekord podczas "Przerwy	na	czytanie" - 
ogólnopolskiej akcji. Wydarzenie to odbyło się w ramach kampa-
nii społecznej „Cała	Polska	czyta	dzieciom”.
Bardzo ważnym świętem dla uczniów i ich rodziców jest Dzień 
Mamy i Taty. Z tej okazji 28 maja odbyła się uroczysta akademia. W 
przygotowanych inscenizacjach dzieci przedstawiły ogrom swojej 
miłości do najbliższych im osób, pokazały trud rodziców związany 
z wychowaniem dziecka podkreślając pozytywne cechy Mamy i 
Taty.
14 października odbył się uroczysty apel z okazji S�więta Komisji 
Edukacji Narodowej oraz pasowanie pierwszoklasistów na ucz-
niów. Pierwszoklasiści zostali obdarowani licznymi prezentami 
od starszych kolegów.
Kolejnym wydarzeniem w naszej szkole był dzień poświęcony S�w. 
Janowi Pawłowi II, który rozpoczął się od zaprezentowania pro-
gramu artystycznego w wykonaniu klasy VI oraz VIII.
8 listopada obchodziliśmy 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy II 
i V przedstawiła tragiczne losy Polaków. Na uroczystość przybyli 
dyrektorzy szkół z naszej gminy z pocztami sztandarowymi. Pod 
koniec uroczystości odbyło się podsumowanie konkursu 
plastycznego „Droga	do	wolności	mojej	małej	Ojczyzny”.
Organizatorem konkurs była wójt gminy Monika Pietrzyk. Z naszej 
szkoły w kategorii klas I-IV wyróżnienie zdobyła Maja Jeznach. W 
kategorii klas V-VIII pierwsze miejsce zajął Błażej Słowiński, a 
trzecie Gabriel Grudnicki. Wyróżnienia otrzymały prace Klaudii 
Oporskiej, Zuzanny Walczak i Darii Szulc. O godzinie 11:11 wspól-
nie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.
Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem 
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magii, czarów, wróżb. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej 
zabawy. W naszej szkole 22 listopada odbyła się długo wyczeki-
wana dyskoteka integrująca społeczność uczniowską, zarówno tę 
młodszą jak i starszą.
Z okazji Mikołajek całą społecznością szkolną pojechaliśmy do 
Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie na Gminne Mikołajki gdzie 
świętowaliśmy razem z gospodarzami i uczniami ze szkoły w 
Janowie.
19 grudnia w udekorowanej sali gimnastycznej przy blasku 
choinki odbyło się spotkanie opłatkowe dla całej społeczności 
szkolnej. Jako pierwsi na uroczystości wystąpili uczniowie klasy 
„0”. Następnie klasa szósta zaprezentowała widowisko ukazujące 
sceny narodzin Dzieciątka. Na zakończenie wszyscy podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.
Nasza szkoła nosi imię generała brygady Franciszka Włada - boha-
tera bitwy nad Bzurą. W tym roku w szczególny sposób upamiętni-
liśmy o tych, którzy 80 lat temu rozpoczęli heroiczną walkę w 
obronie naszej Ojczyzny. S�więtowanie rozpoczęliśmy wspólną 
modlitwą, następnie uczniowie z klas VII - VIII oraz III zaprezento-
wali program artystyczny pt. ,,PO	TO	ZGINĘLI	TAMCI,	ABYŚMY	MY	
MOGLI	ŻYĆ”. Wiersze, pieśni patriotyczne, dekoracje przypomnia-
ły wszystkim o tamtych tragicznych wydarzeniach. Na zakoń-
czenie wszyscy zaśpiewali dwie zwrotki „Roty”, która jest apelem 
do najszlachetniejszych uczuć Polaków.
We wrześniu w Kamionie odbyła się szczególna uroczystość. Na 
cmentarzu parafialnym pochowano odnalezione szczątki sześciu 
polskich żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 
1939 roku. Uroczystość rozpoczęła się na terenie szkoły przy 
obelisku upamiętniającym postać jej patrona gen. bryg. Franciszka 
Włada, który zmarł 18 września 1939 roku w gajówce Januszew 
wskutek odniesionych ran. Po przywitaniu gości przez wójt gminy 
Monikę Pietrzyk i złożeniu kwiatów pod obeliskiem, udaliśmy się 
do kościoła w Kamionie na mszę świętą. Po mszy kondukt żałobny 
przeszedł na cmentarz, gdzie we wspólnej mogile pochowano 

szczątki bohaterów września 1939 roku. Na uroczystości nie 
zabrakło pocztu sztandarowego naszej szkoły.
W rocznicę napaści Rosji na Polskę, poczet sztandarowy wraz z 
dyrektorem szkoły Marzeną Cichy uczestniczył w otwarciu oraz 
poświęceniu odnowionego cmentarza w Trojanowie. Dla uczniów 
biorących udział w tej pięknej uroczystości była to wyjątkowa 
lekcja patriotyzmu i miłości do własnej Ojczyzny.
W tym roku mieliśmy również okazję do wzięcia udziału w wyjąt-
kowej uroczystości, która odbyła się w Warszawie w katedrze 
polowej Wojska Polskiego w celu uhonorowania poległych nad 
Bzurą generałów: Stanisława Grzmota Skotnickiego, Franciszka 
Seweryna Włada i Mikołaja Bołtucia. W uroczystości wziął udział 
poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka 
Seweryna Włada oraz Szkoły Podstawowej im. gen.  Stanisława 
Grzmota Skotnickiego. Po mszy na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach odbyła się ceremonia złożenia wieńców na grobach 
generałów. Delegacja spotkała wdową po synu generała Włada, 
rodziną naszego patrona, Panią Krystyną Skuzą Wład. Dla uczniów 
naszej szkoły była to niezapomniana lekcja historii. 
Poza nauką i oficjalnymi uroczystościami, szkoła to również 
zabawa i poznawanie świata. Nasi uczniowie z chęcią brali udział 
w organizowanych wycieczkach w tym:
- Interaktywnym Widowisku Multimedialnym pt. ,,Mity	greckie,	
czyli	 olimpiada	 szkolna”, które odbyło się w Sochaczewskim 
Centrum Kultury – Kino ,,Mazowsze”,
- wycieczkach do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Płocku, m.in. na adaptację sceniczną powieści Kornela 
Makuszyńskiego ,,Szatan	 z	 siódmej	 klasy” czy przedstawienie 
„Pchła	Szachrajka”,
- wycieczce do Niepokalanowa, uczniowie byli w Bazylice oraz w 
S�wiatowym Centrum Modlitwy o Pokój - kaplicy wieczystej 
adoracji o pokój dla świata, zwiedzili także Radio Niepokalanów – 
najstarsze prywatne radio w Polsce,
- międzyszkolnej wycieczce  na Mazury. 
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Sport

1 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. płk 
Ludwika Głowackiego w Janowie, rozegrany został XII Memoriał 
Krzysztofa Piwowarczyka. Impreza sportowa ma na celu uczcić 
pamięć zmarłego przed trzynastu laty nauczyciela wychowania 
fizycznego w SP Kamion i Gimnazjum w Młodzieszynie, który całe 
swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą. Był wychowawcą wielu 
pokoleń. Jako nauczyciel wychowania fizycznego przygotowywał 
uczniów do zawodów sportowych, odnosząc wiele sukcesów w 
różnych dyscyplinach sportowych – wiodącymi była lekkoatletyka 
i piłka siatkowa. Memoriał rozpoczął się grami eliminacyjnymi 
rozgrywanymi w grupach, w których udział wzięły reprezentacje 
ze szkół z Rybna, Iłowa, Młodzieszyna, Kamiona i Janowa. 
Wójt gminy Monika Pietrzyk dokonała uroczystego otwarcia XII 
Memoriału Krzysztofa Piwowarczyka. W meczu o III miejsce 
spotkały się reprezentacje Rybna i Janowa. W finale zagrali ze sobą 
zawodnicy z Iłowa i Młodzieszyna. Wyniki końcowe: I miejsce -  
Iłów, II miejsce - Młodzieszyn, III miejsce - Janów

XII Memoriał Krzysztofa Piwowarczyka

7 marca 2019r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. płk 
Ludwika Głowackiego w Janowie, rozegrany został Gminny 
Turniej Piłki Nożnej Pamięci Z�ołnierzy Wyklętych o Puchar Wójta 
Gminy Młodzieszyn. Zorganizowany został w ramach zajęć 
„Akademia Piłki Nożnej w Młodzieszynie”, prowadzonych przez 
Tomasza Trafalskiego, który również był sędzią głównym, przy 
współpracy w dyrektorami szkół Marzeną Cichy SP Kamion, 
Małgorzatą Malczewską SP Młodzieszyn i  Leszkiem Borkowskim 
SP Janów. Impreza, oprócz wartości sportowych takich jak gra w 
duchu fair play, kształtowanie umiejętności kulturalnego 
kibicowania, integracja międzyszkolna, itp. miała również na celu 
aspekt edukacyjny, w postaci uczczenia pamięci Z� ołnierzy 
Wyklętych. O laur najwyższy, w postaci tytułu Mistrza Gminy 
Młodzieszyn, walczyły reprezentacje szkół podstawowych z 
Kamiona, Młodzieszyna (dwa zespoły) i Janowa, w dwóch 
kategoriach wiekowych – grupa młodsza i grupa starsza. Turniej 
rozegrany został systemem „każdy z każdym”. O godz. 9.30 
rozpoczął się blok historyczny. Uczniowie klas gimnazjalnych, pod 
opieką Marka Orzechowskiego przedstawiły prezentacje 
multimedialną, poświęconą Z� ołnierzom Wyklętym. Wszyscy 
wysłuchali również dwóch piosenek patriotycznych. Następnie, w 
dalszym ciągu rozgrywane były mecze. Wyniki końcowe turnieju: 
w kategorii młodszej: I miejsce – SP Młodzieszyn I (Jeznach 
Szymon, Pietrzyk Franciszek, Duplicki Igor, Karpiński Filip, Z�uczek 
Filip, Sobisiak Norbert, Mijas Adam, Cybulski Marcel), II miejsce – 
SP Kamion, III miejsce – SP Janów, IV miejsce SP Młodzieszyn II.
W kategorii starszej: I miejsce – SP Młodzieszyn I (Majewski Kamil, 

Bryński Szymon, Chudzyński Adam, Drzewiecki Dawid, Mokos 
Łukasz, Szymański Mateusz, Szczęsny Patryk, Dąbrowski Jakub), II 
miejsce – SP Młodzieszyn II, III miejsce SP Kamion, IV miejsce – SP 
Janów. 
W każdej kategorii wiekowej wybrano również króla strzelców i 
bramkarza turnieju. W grupie starszej królem strzelców został 
Drzewiecki Dawid, a w grupie młodszej Franciszek Pietrzyk. W 
grupie młodszej najlepszym bramkarzem został Piotr Bogusz, a w 
grupie starszej Mateusz Szymański. Wszystkie zespoły otrzymały 
pamiątkowe puchary, a zawodnicy medale oraz jogurty od firmy 
Bakoma.

Gminny Turniej Piłki Nożnej pamięci Żołnierzy Wyklętych o Puchar Wójta Gminy Młodzieszyn

25 września, na malowniczych trasach biegowych im. Roberta 
Lewandowskiego, znajdujących się przy Szkole Podstawowej im. 
gen Franciszka Włada w Kamionie, przeprowadzone zostały 
Powiatowe Zawody w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
Szkolnego Związku Sportowego. Zawody zostały zorganizowane 
w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020 
r. Sędzią głównym zawodów był Zenon Grąbczewski.
Zawodnikom nie straszna była mroźna pogoda. Z chęcią podjęli 
wyzwanie i z dużym zaangażowaniem i walecznością rywalizo-
wali o miejsca na podium oraz awans do zawodów między-
powiatowych. 

Indywidualne Biegi Przełajowe
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4 października po raz kolejny gościliśmy na trasie biegowej przy 
Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Włada w Kamionie by 
tym razem spotkać się na Zawodach Powiatowych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych Szkolnego Związku Sportowego zorganizo-
wanego w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2019/2020 r. 
Wójt gminy Młodzieszyn, powitała zgromadzonych, podkreśliła 
wartość podtrzymywania sportowych tradycji oraz doceniła 
ciężką pracę włożoną w przygotowanie do zawodów zarówno 
wychowawców, którzy aktywnie wspierają swoich podopiecz-
nych, jak i samych uczestników, którzy włożyli wiele starań w to by 
zająć jak najwyższe miejsce na podium.
Zmaganiom z entuzjazmem przyglądali się także dyrektorzy szkół 
pdstawowych Marzena Cichy oraz Leszek Borkowski, rzecznik 
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Marcin Odolczyk, a także 
nauczyciele wychowania fizycznego, dla których start wychowan-
ków był równie emocjonujący co dla samych uczestników.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom zaangażowania i ducha 
walki, gdyż pomimo niesprzyjających warunków dzielnie przystą-
pili do zawodów. 
Klasyfikacja końcowa - szkoły podstawowe:
Dziewczęta	młodsze: 1. SP 4 Sochaczew, 2. SP Kozłów Biskupi, 
3. SP Teresin, 4. SP Iłów, 5. SP 7 Sochaczew, 6 .SP Młodzieszyn.
Dziewczęta	starsze:	1. SP 6 Sochaczew, 2. SP Kozłów Biskupi, 

3. SP 1 Sochaczew, 4. SP 7 Sochaczew, 5. SP Teresin (drużyna nie 
ukończyła biegu).
Chłopcy	młodsi: 1. SP 4 Sochaczew, 2. SP Kozłów Biskupi, 
3. SP Brochów, 4. SP 7 Sochaczew, 5. SP Iłów, 6. SP Młodzieszyn, 
7. SP Teresin.
Chłopcy	starsi: 1. SP 7 Sochaczew, 2. SP 6 Sochaczew, 
3. SP Kozłów Biskupi, 4. SP 2 Sochaczew, 5. SP Teresin.

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

7 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Płk Ludwika 
Głowackiego w Janowie uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu 
Sochaczewskiego w Badmintona, które rozgrywane były w Socha-
czewie, w sali gimnastycznej CKU „Ogrodnik”. 
Tytuł mistrzowski obroniła Martyna Warsicka i Karolina Kwiatkow-
ska. Dziewczęta po raz kolejny okazały się najlepsze w powiecie.
Oliwia Kobierecka, Zuzanna Szymborska i Julia Wieczorek zajęły 
II miejsce. Jakub Uzdowski i Mateusz Wawrzyńczak w grupie 
młodszej zajęli IV miejsce. Dawid Stańczak, Mateusz Malejko i 
Mateusz Krawczyk, w grupie starszej zajęli V i VI miejsce.
Uczniów do zawodów przygotował Ryszard Wiśniewski.
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszych zawodników. 
Gratulujemy osiągnięcia dobrych wyników i cieszymy się, że 
zawsze godnie reprezentują naszą gminę. 

Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego w Badmintona

Szczególne gratulacje należą się reprezentantce szkoły podstawo-
wej z Janowa – Martynie Warsickiej za zajęcie II miejsca oraz 
uczniom Szkoły Podstawowej z Kamiona – Kacprowi Witkowskie-
mu, który zajął zaszczytne III miejsce oraz Karolowi Kołeckiemu 
za zajęcie również III miejsca.

Wszyscy, którzy stanęli na podium zostali uhonorowani meda-
lami, które wręczyła sekretarz Anna Sobieraj, oraz dyrektorzy 
szkoł Marzena Cichy oraz Leszek Borkowski.

Indywidualne Biegi sztafetowe - ciąg dalszy
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Baza teleadresowa

Urząd Gminy Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 864 17 50 | fax 46 864 17 65
e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl
www.mlodzieszyn.pl
    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 862 41 59		|  e-mail: gops@mlodzieszyn.pl  
www.gops.mlodzieszyn.pl
    

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie
ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 04 83		|  e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl 
www.gzgk.mlodzieszyn.pl
    

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 64 54		|  e-mail: gok@mlodzieszyn.pl
www.gok.mlodzieszyn.pl
    

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 66 02		|  e-mail: biblioteka-mlodzieszyn@o2.pl
ww.biblioteka.mlodzieszyn.pl
    

Filia Biblioteczna w Kamionie
Kamion Poduchowny 5, 95-512 Młodzieszyn
Tel. 46 861 72 61		|  e-mail: biblioteka.kamion@op.pl
    

Parafia pw. Narodzenia NMP w Młodzieszynie
Kancelaria - tel. 46 861 64 18
   

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kamionie
Kancelaria - tel. 46 861 70 10 
    

Przychodnia Medycyny Rodzinnej "ZDROWIE" NZOZ
ul. Wyszogrodzka 7, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 64 15
 

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 101, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 69 16 | fax 46 863 55 07
e-mail: dps.mlodzieszyn@op.pl
www.dps.e-sochaczew.pl
   

 Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota 
Skotnickiego w Młodzieszynie
ul. Wspólna 13a, 96-512 Młodzieszyn
tel./fax 46 861 65 03  |  e-mail: spmlodzieszyn@wp.pl
www.spmlodzieszyn.edupage.pl
   

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada 
w Kamionie
Kamion Poduchowny 9, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 70 02 | fax. 46 816 63 26
e-mail: sp_kamion@wp.pl |		www.spkamion.e-sochaczew.pl   

Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie
Janów 71a, 96-512 Młodzieszyn
tel./fax 46 861 66 19		|  e-mail: spjanowo@o2.pl
www.spjanow.mlodzieszyn.pl

Punkt Apteczny
ul. Wyszogrodzka 7, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 64 51
      

Urząd Pocztowy Młodzieszyn
Wyszogrodzka 24, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 64 13
       

Posterunek Policji w Młodzieszynie
ul. Wyszogrodzka 58, 96-512 Młodzieszyn
Telefon: 46 863 73 58
Dzielnicowy: Tomasz Królikowski - tel. 506 866 202
      

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew
tel. 46 864 95 00		|  e-mail: kancelaria@szpitalsochaczew.pl
www.szpitalsochaczew.pl
    

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
Janusza Kusocińskiego 11, 96-500 Sochaczew
tel. 46 862 24 24		|  wash@praca.gov.pl
www.pupsochaczew.pl
    

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Hanki Sawickiej 1, 96-500 Sochaczew
tel. 46 862 34 23		|  www.krus.gov.pl
    

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Reymonta 20, 96-500 Sochaczew
tel. 22 560 16 00		|  www.zus.pl
    

Urząd Skarbowy w Sochaczewie
ul. Władysława Grabskiego 4
96-500 Sochaczew 
tel. 46 862 26 04
    

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Łąkowa 22, 96-500 Sochaczew
tel. 46 861 83 58		|  www.arimr.gov.pl
    

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
tel. 46 864 18 00		|  www.powiatsochaczew.pl
   

Terenowy punkt paszportowy 
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129, 05-850 Ożarów
tel. 22 733 72 16
   

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Bielice - Bielice 19, 96-500 Sochaczew
tel. 46 862 00 50
Urszula Jassa
tel. 511 459 942 |  urszula.jassa@modr.mazowsze.pl
   

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie - Oddział Młodzieszyn
ul. Walk nad Burą 10B, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 64 09
   

Gminny Komendant OSP Młodzieszyn
Marek Mieczysław Stobiecki - tel. 606 142 668   
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