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Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn

Własńie zaczął się ośmy rok mojej pracy na stanowisku wójta 
gminy Młodzieszyn. Był to czas pełen wyzwan,́ realizacji wielu 
projektów i ważnych inwestycji, a także wspólnych działan,́ starań 
o lepsze i bezpieczniejsze warunki życia w gminie Młodzieszyn.
2021 rok był trudny dla samorządu gminy ze względu na panującą 
pandemię. Nikt z nas nie był w stanie przewidziec,́ jak pandemia 
będzie się rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki 
wpływ wywrze ona na nasze życie. Choć przez dłuższy czas nie 
mogliśmy normalnie funkcjonować, to jednak nie zmniejszyliśmy 
tempa. Nauczyliśmy się życ ́i pracować w reżimie sanitarnym. 
Mimo wszystko ten czas przyniósł wiele sukcesów dla samorządu 
gminy Młodzieszyn. Wykonane inwestycje, pozyskane dofinanso-
wania w zakresie drogowym, oświatowym, sportowym, komunal-
nym, ochrony przeciwpożarowej czy ochrony środowiska zaw-
dzięczamy wspoĺnej, ciężkiej pracy.
Przeciwności losu nie są dla samorządu gminy Młodzieszyn prze-
szkodą, a jedynie motywacją do działania i ich pokonywania. 
Podsumowując miniony rok możemy stwierdzić, że dla gminy i jej 
mieszkańców zakończył się sukcesem. 
Zakończyła się długo oczekiwana budowa stadionu sportowego w 
ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa kompleksu lekkoatle-
tycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie”.
Pozyskaliśmy kolejne dotacje dzięki czemu udało się zmodernizo-
wac ́i przebudować drogi oraz wymienić oświetlenie na energo-
oszczędne typu LED. Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinanso-
wania w kwocie 1 937 533 złotych z PROW na lata 2014-2020 oraz 

kwotę 1 800 000 złotych z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych na przebudowę z rozbudo-
wą gospodarki wodno-ściekowej 
gminy Młodzieszyn.
Odnowiliśmy również budynek 
świetlicy w Mistrzewicach oraz 
przeprowadziliśmy remont Ga-
binetu Rehabilitacji Ruchowej
w Młodzieszynie. 
Dzięki dofinansowaniom zew-
nętrznym oraz własnym sŕod-
kom na strażnicach OSP zamon-
towano panele fotowoltaiczne,
a kolejne jednostki zostały wypo-
sażone w sprzęt specjalistyczny.
O wszystkich inwestycjach będą 
mogli Panśtwo przeczytać w tym 
wydaniu biuletynu. Możemy obiecać, że w 2022 roku będziemy 
pracować jeszcze intensywniej, aby spełnic ́ oczekiwania 
mieszkańców gminy Młodzieszyn. Nie zwalniamy tempa, przed 
nami kolejne wyzwania i kontynuacja tegorocznych zadań. 
Zapraszam do przypomnienia najważniejszych momentów 
minionych 12 miesięcy, które zawarto w niniejszym biuletynie 
informacyjnym.
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Rada Gminy Młodzieszyn odbyła w 2021 roku 16 posiedzeń, 
w tym 8 sesji nadzwyczajnych. W związku z trwającą pandemią 
koronawirusa, spotkania odbywały się w reżimie sanitarnym, 
przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności mających na 
celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Sesje 
w większości odbywały się wyłącznie z udziałem radnych, wójta 
oraz pracowników, których obecność była niezbędna. Ograni-
czenia te były działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.
Rada gminy podjęła 75 uchwał. Frekwencja radnych na posiedze-
niach wynosiła 99% . 
Tematyka sesji wynikała z bieżących spraw, które wymagały 
rozpatrzenia na forum rady, w zakresie których podejmowane 
były uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na sesjach 
przyjmowane były również sprawozdania i informacje z działal-
ności: Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, 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 terytorial-
nego, informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, infor-
macje z analizy oświadczeń majątkowych.  
Na każdej sesji wójt gminy składała informacje o swojej działal-
ności w okresie międzysesyjnym, w tym o stanie realizacji 
inwestycji planowanych w budżecie gminy. Radni drogą mailową  
otrzymywali informacje tygodniowe bądź dwutygodniowe z reali-
zacji zadań wykonywanych w minionym okresie. 
Podjęte uchwały dotyczyły :
Zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika-
jących w trakcie realizacji budżetu. Przyjęto budżet gminy na 2021 
rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Młodzieszyn na 
lata 2021- 2034.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowano raport o sta-
nie gminy, który obejmował podsumowanie działalności wójta 
w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał rady gminy. Raport został zamieszczony na 
stronie urzędu gminy oraz w biuletynie informacji publicznej. 
Mieszkańcy mogli zapoznać się z nim i wziąć udział w debacie. Do 
przewodniczącego rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie chęci 
udziału. 
Rada gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania wójtowi 
gminy Młodzieszyn Monice Pietrzyk oraz przyjęła jednogłośnie 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok i jednogłośnie 
udzieliła absolutorium wójtowi.  
Zgodnie z ustawą, która narzuca organom gminy co roku uchwalić  
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn, rada 

przyjęła program na 2021 rok przeznaczając na realizację tego 
programu środki  w  kwocie 60.000 zł.
Podjęto także uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały o przystą-
pieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów działek w miejscowości Helenka . 
Rozpatrywano dwie petycje które wpłynęły do rady dotyczące 
szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wskazane żądania 
wnoszących petycje wzywały radę do podjęcia uchwał w sprawie 
wyegzekwowania od Rządu RP kwestii związanych z wyborem 
producentów szczepionek i negocjacji dotyczących warunków ich 
zakupu. W związku z tym, że żądania stanowiące przedmiot 
wystąpienia nie mieszczą się w kompetencji organów gminy rada 
postanowiła nie uwzględnić petycji.
Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 
Przyjęto Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Młodzieszyn na lata 2021 – 2026.
Podjęto Uchwałę o nadaniu nazwy „Władysława S� lewińskiego” 
ulicy w miejscowości Witkowice .
Podjęto Uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia
w sprawach zasad współpracy stron w zakresie opracowania 
dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego 
wchodzących w skład IIT „Z�yrardowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego w perspektywie 2021 – 2027".  
Przyjęto Roczny Program współpracy z organizacjami poza-
rządowymi na 2022 rok, Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych gminy Młodzieszyn na lata 2021-2030, Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla gminy Młodzieszyn, Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, program osłonowy „Pomoc 
mieszkańcom gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościo-
wych i posiłków na lata 2021 -2023”. 
Zatwierdzono stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze 
zbiorników bezodpływowych: 
-  beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów na kwotę 
a ) 78,70 zł netto za usługę wykonaną z terenu gminy
b) 120,37 zł netto za usługę wykonaną spoza terenu gminy
-   beczką asenizacyjną o pojemności  10000 litrów na kwotę:
a) 157,40 zł netto za usługę wykonaną z terenu gminy
b) 240,74 zł netto za usługę wykonaną spoza terenu gminy
Ustalono stawki podatku od nieruchomości, stawki podatku od 
środków transportowych.
Radni na sesjach zgłaszali wnioski szczególnie dotyczące 
remontów dróg oraz oświetlenia ulicznego. Wnioski te były  
realizowane bieżąco, w miarę możliwości. Poruszane były także 
inne sprawy, związane z realizowanymi inwestycjami.

Rada Gminy

Informacja z działalności Rady Gminy
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Fundusz Sołecki

Planowanie przestrzenne

Rok 2021 był następnym po 2020 r. bardzo pracowitym okresem 
pod względem wydawania decyzji ustalających możliwość zabu-
dowy na terenie gminy Młodzieszyn.
Wydano 96 decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczyły one budo-
wy budynków mieszkalnych (80), budynków usługowych (2), 
stawów (2), oraz elektrowni fotowoltaicznych (3). Dla 13 wnio-
sków o warunki zabudowy, które wpłynęły do urzędu w grudniu, 
decyzje zostaną wydane w 2022 roku .
Ponadto wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, z czego 7 dotyczyło budowy sieci wodociągowych, 
1 budowy sieci energetycznej i 1 budowy stacji telefonii komór-
kowej. Pozostały 3 wnioski do rozpatrzenia w 2022 r.
Dla porównania w roku 2020 zostało wydanych 81 decyzji o wa-

runkach zabudowy, a  w roku 2019 wydane zostały 54 decyzje.
Oczywiście na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lokalizo-
wane są inwestycje na terenach gdzie nie obowiązują aktualne 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów 
objętych planami wydano także rekordową liczbę wypisów i wy-
rysów z planów, szczególnie dotyczyło to terenów położonych
w miejscowości Adamowa Góra i Juliopol.
Ponadto w 2021 r. kontynuowano prace nad sporządzaniem 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów położonych w Kamionie Poduchownym i Nowym Kamionie. 
Obecnie procedura sporządzania tych planów jest na etapie wys-
tąpień do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyrażenie 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
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Inwestycje

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Janów	w	gm.	Młodzieszyn”, dzięki któremu udało się położyć 
nową nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami obustronnymi
z tłucznia dolomitowego na odcinku o długości 1 km. 
W ramach inwestycji został wybudowany również kanał technolo-
giczny na potrzeby rozbudowy infrastruktury telekomunikacyj-
nej. Na realizację zadania gmina otrzymała 120 tys. zł dotacji ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadań 
określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, tzw. FOGR. Łączna kwota realizacji całego zadania 
wyniosła 526.694,87 złotych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów

Przeprowadziliśmy modernizację drogi w Mistrzewicach. Prace 
polegały na położeniu nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami 
obustronnymi z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej do 
cmentarza. 
Modernizacja objęła odcinek od drogi powiatowej nr 3813W
do wejścia na cmentarz. Nowa nawierzchnia polepszyła dojazd
do cmentarza licznie odwiedzanego przez osoby, których bliscy 
tam spoczywają oraz tych, którzy chcą oddać hołd poległym pod-
czas wojny żołnierzom.

Modernizacja drogi w Mistrzewicach

Wyremontowaliśmy pobocza drogi gminnej na odcinku Witko-
wice-Brochów (odcinek za mostem). Prace polegały na koryto-
waniu istniejącej nawierzchni poboczy pod nową nawierzchnię. 
Następnie uzupełniono pobocza masą asfaltową. 
Dzięki zrealizowanej inwestycji remontu poboczy na odcinku 
Witkowice-Brochów, zaplanowanej w celu poprawy komfortu 
korzystania z drogi oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
drogowego, odcinek przez wiele lat będzie służył użytkownikom 
tej trasy. Gmina Młodzieszyn zrealizowała również w 2021 roku 
uzupełnienia i wzmacniania wielu poboczy dróg gminnych za 
pomocą kruszywa drogowego oraz destruktu. Między innymi
w miejscowościach Młodzieszyn, Juliopol i Adamowa Góra. 

Remont poboczy dróg gminnych

20 października nastąpił odbiór nowo wyremontowanej drogi 
powiatowej nr 3813W na odcinku Mistrzewice-Helenka w km 
7+420–10+450, o łącznej długości aż 3,03km. Remont był możli-
wy dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 
dużego dofinansowania z programu Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na rok 2021 w wysokości 790 797, 08 zł. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 1 032 614,00 zł. Gmina Młodzieszyn na 
realizację remontu przekazała środki w wysokości 120 908,46 zł. 
W odbiorze drogi uczestniczyli minister Maciej Małecki, starosta 
Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta, wicestarosta Powiatu 
Sochaczewskiego Tadeusz Głuchowski, wójt gminy Młodzieszyn 
Monika Pietrzyk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgo-
rzata Dębowska, przedstawiciele rady powiatu Bożena Samson 
oraz Filip Kopka, a także radni gminy Młodzieszyn oraz wyko-
nawca remontu Bogdan Głuchowski.

Remont drogi powiatowej relacji  Mistrzewice-Helenka 
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Inwestycje

Zakończyła się budowa stadionu sportowego w ramach realizacji 
zadania pn. „Przebudowa	kompleksu	lekkoatletycznego	przy	Szkole	
Podstawowej	 i	 Gimnazjum	w	Młodzieszynie	 –	 wariant	 400	m	 –	
treningowy”. Całość inwestycji, na którą składała się budowa, 
nadzór i badania obiektowe wyniosła blisko 4 mln zł, z czego 
1,2 mln zł stanowiło pozyskane dofinansowanie od Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju infrastruktury 
lekko-atletycznej – edycja 2018.
Prace przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z zakładanym 
harmonogramem. Na początku wykonywano prace ziemne i prace 
związane z odwodnieniem gruntu. W ramach zadania została 
wykonana bieżnia okólna o nawierzchni poliuretanowej typu 
sandwich 400 m czterotorowa z bieżnią prostą sześciotorową 
wraz z następującymi urządzeniami lekkoatletycznymi: rzutnia 
do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do 
skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce. Wewnątrz bieżni 
zostały wykonane boiska: do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 

syntetycznej o wymiarach 56 x 26 m z ogrodzeniem i piłkochwyta-
mi, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o 
wymiarach 29 x 45 m. Dodatkowe elementy obiektu to: piesze 
ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, podstawowe zagospodaro-
wanie terenu, oświetlenie stadionu, a także wyposażenie w sprzęt 
sportowy.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole podstawowej w Młodzieszynie 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Polski Ład
w obszarach inwestycyjnych: gospodarka odpadami i odnawialne 
źródła energii w wysokości 3 472 250,00 złotych na realizację 
zadania, pn. „Budowa	PSZOK	wraz	z	infrastrukturą	towarzyszącą	
oraz	modernizacją	oczyszczalni	 ścieków”, które stanowić będzie 
95% kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany punkt selektywnej 
zbiórki odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wybudowana zostanie również instalacja odnawialnych źródeł 
energii – panele fotowoltaiczne. Zakres zadania obejmuje również 
przebudowę napowietrznej linii zasilania wraz z modernizacją 
układu pomiarowo-zasilającego oraz zakup agregatu prądo-
twórczego dla obiektu oczyszczalni ścieków. 

Blisko 3,5 mln złotych na budowę PSZOK w Młodzieszynie

Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację w wysokości 1,3 miliona 
złotych na modernizację oświetlenia z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji w całej gminie zosta-
nie wymienione oświetlenie na energooszczędne typu LED.
Jednym z priorytetowych działań wójt Moniki Pietrzyk było 
dążenie do zmodernizowania gminnego oświetlenia. 

Wkrótce plany zostaną zrealizowane. Realizacja tej inwestycji 
zapewni lepszy komfort życia i zwiększy bezpieczeństwo naszym 
mieszkańcom, a także wpłynie na oszczędności związane z koszta-
mi utrzymania oświetlenia. Rozpisano przetarg na wyłonienie 
wykonawcy zadania. Przewidywany termin zakończenia inwes-
tycji zaplanowano na 30 czerwca 2022 r.

1,3 miliona złotych na modernizację oświetlenia ulicznego
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Inwestycje

Otrzymaliśmy zwiększoną subwencję ogólną w kwocie
300 000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 
inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 
2 470 171,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe 

inwestycji w zakresie kanalizacji. 
Trwają prace projektowe w celu przygotowania dokumentacji 
na wybrane zadania inwestycyjne. Realizację projektu przewi-
duje się na lata 2022/2023.

2,7 mln złotych na kanalizację i wodociągi

10 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 
odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Poprawa	
Bezpieczeństwa	ruchu	drogowego	na	2	przejściach	dla	pieszych	w	
Kamionie	Poduchownym	na	drogach	nr	380311W	oraz	380301W”.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 117 600 zł. Całkowitą 
wartość zadania oszacowano na kwotę 147 000 zł. Podczas 
podpisania umowy obecni byli minister Maciej Małecki, wójt 
Monika Pietrzyk, 
sekretarz Anna 
Sobieraj, przewo-
dniczący rady Sła-
womir Makowski, 
ks. Sylwester Łaj-
szczak oraz wy-
konawca Ryszard 
Chłystek.
Dzięki pozyska-
nemu dofinanso-
waniu zostaną za-
projektowane i 
wybudowane dwa 

nowe przejścia dla pieszych w bliskiej lokalizacji szkoły podsta-
wowej, filii bibliotecznej, przystanku autobusowego oraz budynku 
ochotniczej straży pożarnej. 
Przejścia dla pieszych w tych miejscach są niezwykle ważne dla 
lokalnej społeczności ze względu na duże natężenie ruchu 
drogowego w tych lokalizacjach. 

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Zakończono realizację projektu nr RPMA.04.03.01-14-a987/18 
pt.: „Czyste	powietrze	w	gminie	Młodzieszyn	–	wymiana	urządzeń	
grzewczych”, na który gmina Młodzieszyn otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 1 208 929,60zł. 
Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Regio-
nalnego „Programu	Operacyjnego	Województwa	Mazowieckiego	

na	lata	2014-2020″, obsługiwanego przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych. W ramach projektu w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych wymieniono łącznie 54 źródła 
ciepła na niskoemisyjne kotły (29 na gaz i 25 na pellet). W ramach 
projektu zamontowano również instalacje fotowoltaiczne (25), 
panele solarne (6) oraz pompy ciepła (3).

Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych

Przeprowadzono modernizację oraz budowę 
oświetlenia i oznakowanie miejscowości w czte-
rech sołectwach: Januszew, Helenka, Nowa 
Wieś-Rokicina i Nowe Mistrzewice. Realizacja 
tych przedsięwzięć była możliwa dzięki 
współfinansowaniu z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego	
Instrumentu	 Aktywizacji	 Sołectw	 MAZOWSZE	
2021” w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. 
Natomiast cała realizacja zadań, pn.:  „Budowa	
oświetlenia	 w	 sołectwie	 Januszew”, „Budowa	
oświetlenia	 i	 oznakowanie	 sołectwa	 Helenka”,	
„Budowa	 oświetlenia	 i	 oznakowanie	 sołectwa	
Nowa	 Wieś-Rokicina”,	 „Wymiana	 lamp	 oświet-
lenia	i	oznakowanie	sołectwa	Nowe	Mistrzewice”, 
wyniosła 85 912,68zł.

W trzech sołectwach: Januszew, Helenka, Nowa 
Wieś-Rokicina powstało nowoczesne energo-
oszczędne solarne oświetlenie typu LED.
Posadowione zostały lampy solarne na sześcio-
metrowych słupach wraz z fundamentem, które 
oświetlają drogi oraz doświetlają miejsca publi-
czne (przystanki autobusowe) i skrzyżowania 
dróg. Natomiast na terenie sołectwa Nowe 
Mistrzewice wymieniono stare sodowe lampy 
na energooszczędne oprawy typu LED.
Ponadto w trzech sołectwach zamontowano 
nowe oznakowanie pionowe, mające na celu 
zapewnienie lepszej orientacji w terenie służb 
ratunkowych (straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, policji) oraz użytkowników dróg.

Oświetlenie uliczne i oznakowanie w ramach programu MIAS MAZOWSZE
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Nowe obwody oświetleniowe powstały na ul. Wrzosowej w Mło-
dzieszynie, w sołectwie Juliopol i Adamowa Góra.
Zrealizowane zostały w zakresie posadowienia betonowych 
słupów, a następnie montażu lamp energooszczędnych tylu LED 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Również na terenie Zabytkowego Parku w Młodzieszynie za-
montowano energooszczędne lampy typu LED na istniejących 
słupach. Nowe oświetlenie powstało także w sołectwie Bieliny-
Olszynki oraz na placu zabaw w Juliopolu. Posadowiono tam 
nowoczesne lampy solarne tylu LED na sześciometrowych słu-
pach wraz z fundamentem. Nowe oświetlenie znacząco poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, dlatego staramy 
się nieustannie podejmować działania w kierunku rozbudowy 
infrastruktury, polegającej na budowie oświetlenia.

Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy

Na terenie sołectwa Bieliny-Olszynki zamontowano nowe oznako-
wanie pionowe, mające na celu zapewnienie lepszej orientacji w 
terenie służb ratunkowych (straży pożarnej, pogotowia ratunko-
wego, policji) oraz użytkowników dróg. Realizacja zadań nastąpiła 

dzięki przeznaczeniu przez mieszkańców sołectwa środków 
pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Bieliny-Olszynki. 
Fundusz sołecki od lat służy naszym mieszkańcom, dlatego cieszy 
nas fakt, że kolejne sołectwa zyskują dzięki nowym inwestycjom.

Nowe oznakowanie sołectwa Bieliny-Olszynki

Wykonano remont budynku świetlicy w Mistrzewicach, polega-
jący na wykonaniu ocieplenia ścian  wraz z położeniem struktury 
na całej elewacji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 60 270,00 zł. 
S�wietlica wiejska w Mistrzewicach powstała w 2018 roku , w bu-
dynku po szkole podstawowej. Na przestrzeni lat sukcesywnie 
była modernizowana wewnątrz, pomieszczenia zostały wyre-
montowane oraz wyposażone. 
Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. ze stołu do bilarda, tenisa 
stołowego, komputerów z dostępem do internetu, placu zabaw dla 
dzieci oraz zorganizować imprezę okolicznościową. 
Jesteśmy przekonani, że pięknie odnowiony budynek będzie 
sprzyjał spotkaniom lokalnej społeczności.

Odnowiony budynek świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach

Gmina Młodzieszyn jak co roku pozyskała środki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w ramach „Ogólnopolskiego	programu	finansowania	usu-
wania	wyrobów	zawierających	azbest”. 
11 października odbyło się podpisanie umów przez przedstawi-
cieli gmin powiatu sochaczewskiego i prezesa funduszu. Dzięki 
pozyskanemu maksymalnemu dofinansowaniu na utylizację 
azbestu przez gminę Młodzieszyn w wysokości 30 000,00 złotych 

udało się odebrać aż 75 ton materiałów zawierających azbest
z wielu gospodarstw znajdujących się w naszej gminie.
Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych 
zadania pn. „Usuwanie	i	unieszkodliwienie	wyrobów	zawierających	
azbest	z	terenu	Gminy	Młodzieszyn	w	2021	roku”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
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Trwa realizacja zadania, pn. „Przebudowa	z	rozbudową	gospodarki	
wodno-ściekowej	Gminy	Młodzieszyn”. Inwestycja realizowana jest 
w ramach działania „Podstawowe	usługi	i	odnowa	wsi	na	obszarach	
wiejskich”, poddziałania „Wsparcie	inwestycji	związanych	z	tworze-
niem,	 ulepszaniem	 lub	 rozbudową	 wszystkich	 rodzajów	 małej	
infrastruktury,	w	tym	inwestycji	w	energię	odnawialną	i	w	oszczę-
dzanie	energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.
Przedsięwzięcie jest realizowane w trybie „Zaprojektuj	i	wybuduj” 
przez firmę EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J. W 2021 
roku przeprowadzone zostały prace projektowe, pozyskiwanie 
wymaganych uzgodnień oraz część prac ziemnych. 
Prognozowana wartość całości inwestycji wyniesie 3 745 350,00 zł. 
Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków zewnętrz-
nych. Na realizację inwestycji Gmina Młodzieszyn pozyskała 
dofinansowania z dwóch źródeł: kwotę 1 937 533 złotych z PROW 
na lata 2014-2020 oraz kwotę 1 800 000 złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny gminy.
Zakres jaki będzie obejmowała cała inwestycja to:
– wykonanie dokumentacji projektowej,
– rozbudowa z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody
w Młodzieszynie wraz z budową nowego ujęcia – studni 
głębinowej,
– uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę instalacji 
odwadniania osadu,
– budowę nowego, niezależnego odcinka sieci przeciwpożarowej 

zakończonej hydrantem nadziemnym dla potrzeb Ochotniczych 
Straży Pożarnych,
– budowę nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
– modernizację obiektu oczyszczalni ścieków pod względem 
elektro-automatycznym.

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej

Zrealizowano przebudowę chodnika wzdłuż drogi krajowej 
numer 50 w miejscowościach Młodzieszyn i Janów. Prace polegały 
na demontażu starej nawierzchni chodnika, następnie wykonaniu 
podbudowy cementowo-piaskowej oraz położeniu na nowo 
kostki brukowej wraz z posadowieniem obrzeży. Powierzchnia 
chodnika została zagęszczona, a spoiny wypełniono piaskiem. 
Zakres prac objął łącznie ok 660m² przebudowanego chodnika 
oraz miejscowe naprawy w miejscach najbardziej wymagających 
poprawy. 
Prace przeprowadzone zostały na dwóch odcinkach: wzdłuż ulicy 
Sochaczewskiej w Młodzieszynie na odcinku 240 metrów bieżą-
cych oraz w Janowie na odcinku 180 metrów bieżących.

Przebudowa chodnika relacji  Młodzieszyn - Janów

Wybudowano kolejną altanę rekreacyjną na 
terenie gminy. Tym razem altana stanęła na 
placu zabaw zlokalizowanym przy szkole 
podstawowej w Janowie. Powstała dzięki 
przeznaczeniu przez mieszkańców sołectwa 
Janów środków pochodzących z funduszu 
sołeckiego sołectwa Janów. 
Na placach zabaw w Juliopolu i Młodzie-
szynku położono nawierzchnię z kostki 
brukowej na podsypce cementowo-piasko-
wej w obrzeżach betonowych pod altanami 
znajdującymi się na placach zabaw. Na placu 
zabaw w Młodzieszynku zamontowano 
kolejne urządzenie do zabawy dla dzieci w 
postaci domku ze zjeżdżalnią
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
korzystania z placu zabaw w celu aktywnego 
spędzenia czasu i wspólnej integracji 
sąsiedzkiej na świeżym powietrzu.

Doposażenie gminnych placów zabaw
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Gmina Młodzieszyn została członkiem partnerstwa gmin na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 3 września w Z�yrardowie odbyło się 
uroczyste podpisanie aneksu „Wielostronnej	 deklaracji	 współ-
pracy	gmin	subregionu	żyrardowskiego	w	zakresie	partnerstwa	na	
rzecz	 zrównoważonego	 rozwoju	 społeczno-gospodarczego	
Żyrardowskiego	Obszaru	Funkcjonalnego”. 
Gmina Młodzieszyn, jako część Subregionu Z�yrardowskiego stała 
się tym samym członkiem partnerstwa międzygminnego, które 
pozwoli na pozyskiwanie nowych funduszy na rozwój gminy i po-
prawę życia mieszkańców. 23 gminy, które wspólnie tworzą 
Subregion Z�yrardowski, powołały partnerstwo, aby skuteczniej 
przygotować się do pozyskiwania funduszy na dofinansowania
z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, 
które to zostaną przeznaczone na realizację projektów przyczy-
niających się do rozwoju i podnoszenie jakości życia mieszkańców. 
Podstawą do współpracy w ramach Z�yrardowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego oraz dokumentem, który wyznaczać będzie 
wspólne kierunki rozwoju jest Plan Działań. 

Gmina Młodzieszyn w subregionie żyrardowskim

Przeprowadzono remont Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Mło-
dzieszynie. Przeprowadzenie prac remontowych było możliwe 
dzięki środkom przekazanym przez Fundację ORLEN w ramach 
realizacji zadania pn. „Remont	 Gabinetu	 Rehabilitacji	 Ruchowej	
w	Młodzieszynie	–	I	etap”.
Kwota 40 000 złotych pozwoliła na przeprowadzenie prac, które 
polegały m.in. na wymianie drzwi, okien wraz z parapetami, 
wymianie instalacji elektrycznej z grzejnikami 
olejowymi oraz podłogi, pomalowaniu ścian, a 
także przystosowaniu drugiego pomieszczenia 
do działalności punktu. 
Pragniemy raz jeszcze podziękować Fundacji 
ORLEN za darowiznę w kwocie 40 000 zł, która 
została przekazana gminie Młodzieszyn w celu 
wykonania remontu Gabinetu Rehabilitacji 
Ruchowej w Młodzieszynie. Gabinet jest 
bardzo potrzebny, dlatego cieszymy się, że 

zyskał większe możliwości realizacji nowych zabiegów rehabilita-
cyjnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu, jaki dzięki przepro-
wadzonym pracom udało się uzyskać. 
Po wznowieniu działalności, od 4 maja 2021 r. w wyremonto-
wanym gabinecie z zabiegów skorzystało 124 pacjentów i wy-
konano 426 zabiegów.

Gabinet rehabilitacji ruchowej

Gmina Młodzieszyn zakupiła 9 osobowy mikrobus marki 
FORD TRANSIT na potrzeby dowożenia dzieci do szkół. Nowy 
bus zastąpił już mocno wyeksploatowanego poprzednika tej 
samej marki. Dzięki temu dzieci są przewożone do szkoły w 
bardziej komfortowych i bezpieczniejszych warunkach.

Mikrobus dla potrzeb dowożenia dzieci

Otrzymaliśmy blisko 700 tysięcy dofinansowania na przewozy 
autobusowe o charakterze użyteczności publicznej dla gminy 
Młodzieszyn z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warsza-
wie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. 
Dzięki pozyskanym środkom finansowym w znacznym stopniu 
zwiększyła się liczba kursów autobusowych PKS z Gminy 
Młodzieszyn do Sochaczewa i z powrotem. Ceny biletów jedno-
razowych wynosiły 1,50 zł, natomiast bilety miesięczne 35 zł dla 
osoby posiadającej legitymację szkolną do 26 roku życia, a 68,62 zł 
dla osoby dorosłej.

Przewozy autobusowe
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Umowa na renowację pomnika w Młodzieszynie

28 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzie-
szynie Marek Ciurzyński podpisał umowę o 
przyznanie dofinansowania na „Renowację	
pomnika	 upamiętniającego	 Żołnierzy	 Wojska	
Polskiego	poległych	w	walce	o	wolność	i	niepodle-
głość	Ojczyzny	w	latach	1939-1945”. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzieszynie we 
współpracy z Gminą Młodzieszyn opracowała i 
złożyła wniosek o przyznanie pomocy finanso-
wej na realizację operacji pn. „Renowacja	pom-
nika	upamiętniającego	Żołnierzy	Wojska	Polskie-
go	poległych	w	walce	o	wolność	i	niepodległość	
Ojczyzny	w	latach	1939-1945” znajdującego się 
przed budynkiem urzędu gminy Młodzieszyn. 

Wniosek złożono w ramach „Wsparcia	na	wdra-
żanie	 operacji	 w	 ramach	 strategii	 rozwoju	
lokalnego	 kierowanego	 przez	 społeczeństwo” 
objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach 
naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę 
Działania „Razem	dla	Rozwoju” której członkiem 
jest Gmina Młodzieszyn.
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodzieszynie na 
realizację zadania otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 70 tys. zł, które stanowi 100% kosz-
tów całkowitych inwestycji.
Pomniki są ważnym elementem krajobrazu 
kulturowego naszej gminy. Ich utrzymanie oraz 
ochrona jest jednym z głównych priorytetów, o 
które możemy zadbać wspólnymi siłami.

Gmina Młodzieszyn w partnerstwie z samorządem Województwa 
Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki	 program	
przygotowania	szkół,	nauczycieli	i	uczniów	do	nauczania	zdalnego” 
w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja	dla	rozwoju	regionu”, 
Działania 10.1 „Kształcenie	i	rozwój	dzieci	i	młodzieży”, Poddzia-
łania 10.1.1 „Edukacja	ogólna”, którego celem jest podniesienie 
jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa 
Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz 
przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława 
Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie otrzyma pakiet sprzętu
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urzą-
dzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora 
interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę 
zdalną. 
Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalne-
go objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość całego projektu 
wynosi 55 624 305,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Sprzęt komputerowy dla szkoły w Młodzieszynie 

„Laboratoria	 przyszłości” zagoszczą we wszystkich szkołach 
podstawowych z terenu gminy Młodzieszyn.
Na ten cel otrzymaliśmy środki w łącznej wysokości 130 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu wraz 
z oprogramowaniem, które pomoże realizować ciekawe, nowo-
czesne zajęcia edukacyjne oraz lepszy rozwój kompetencji przysz-
łości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka).
„Laboratoria	Przyszłości” to inicjatywa eduka-
cyjna realizowana przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov-
Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Szkoły mogą zakupić sprzęt ze specjalnego 
katalogu wyposażenia. W skład tego wyposa-
żenia wchodzą m.in.: drukarki 3D z akceso-
riami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), 
mikrokontrolery z sensorami, wzmacniacza-
mi, płytkami prototypowymi i innymi akcesor-
iami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji 
swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświe-
tlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontro-
lerów).
Dzięki zapewnieniu szkołom wysokiej jakości 
sprzętu, przyczyniamy się do rozwijania kompe-
tencji, które zapewnią dzieciom lepszy rozwój. 

Dzięki środkom z projektu „Laboratoria	przyszłości” nasi ucznio-
wie od najmłodszych lat będą mieli możliwość rozwijania zdolno-
ści technicznych oraz manualnych, które zaowocują w przyszłości 
lepszą znajomością nowoczesnych technologii. Bardzo cieszy nas 
fakt, że dzięki wspólnym staraniom dyrektorów szkół, wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu gminy Młodzieszyn otrzymały 
wsparcie.

„Laboratoria Przyszłości”
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Termomodernizacja kościoła w Kamionie

7 czerwca dobiegła końca realizacja inwestycji pn.: „Termomo-
dernizacja	budynku	plebanii	 i	 kościoła	parafialnego	w	Kamionie	
Poduchownym” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Och-
rony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony S� rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 
444.830 zł. Prace prowadziła firma Tymbud Woj-
ciech Szwech. Wzniesiona metodą gospodarską 
świątynia po remoncie zyskała nowy blask i na po-
wrót stała się miejscem, z którego dumni są parafianie.
Wszystko zaczęło się od prac modernizacyjnych
w styczniu 2016 roku które to rozpoczął ks. Zbig-
niew Łuczak. Dzięki wsparciu i pomocy posła 
Macieja Małeckiego udało się przygotować wniosek 
i otrzymać dofinansowanie. Potem prace kontynu-
ował ks. Arkadiusz Grodzicki, zaś zakończył prace ks. 
Sylwester Łajszczak.
W kościele zamontowano powietrzne pompy ciepła, 
centralne ogrzewanie, ocieplono cały budynek 
styropianem, ocieplono strych kościoła szklaną 
watą, drzwi, wymieniono okna, w których pojawiły 
się witraże. Ogrom prac został zrobiony także na 
plebani - wykonano ocieplenie ścian styropianem,
a watą szklaną dachu. Wymieniono okna i drzwi na 

parterze. Założone zostały dwa panele słoneczne do podgrze-
wania wody, wymieniono schody wejściowe, otynkowano pleba-
nię i kościół oraz pomalowano je.

Bezpieczeństwo publiczne 
Przeznaczono kwotę 10 000 zł na dofinansowanie przez gminę 
zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej 
Policji w Sochaczewie. 
W posterunku Policji w Młodzieszynie w roku 2021 wszczęto 213 
postępowań przygotowawczych, zakończono 1208 , stwierdzono 
2125 czynów, wykryto 82 przestępstwa i osiągnięto ogólną 
wykrywalność  na poziomie 65,60 %. Przeprowadzono 124 postę-
powań w trybie art. 307 kpk z czego 34 zostało zakończonych 
wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. 
Główna część dotyczyła przestępstw przeciwko mieniu tj. 
kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia oraz 
przestępstwa gospodarcze, nietrzeźwi kierujący oraz uchylanie 
się od obowiązku alimentacyjnego.  
W 2021 roku policjanci z Posterunku Policji w Młodzieszynie 
nałożyli 89 mandatów karnych, pouczyli  167 osób, zatrzymali 11 
sprawców na gorącym uczynku z czego było 3 nietrzeźwych 
kierujących, zatrzymano również 8 osób poszukiwanych przez 
organy ścigania, wylegitymowano 2567 osób oraz przeprowa-

dzono  985 interwencji.  
Na terenie gminy Młodzie-
szyn zarejestrowano 76 zda-
rzeń drogowych w tym:
- 4 wypadki i 65 kolizji na 
drodze krajowej nr 50
- 2 wypadki i 5 kolizji na 
drogach wojewódzkich
- 5  kolizji na drogach gminnych.
Ponadto dużą popularnością wśród mieszkańców cieszy się 
aplikacja  „Moja	Komenda” oraz „Krajowa	Mapa	Bezpieczeństwa”.  
W 2021 roku pojawiły się zagrożenia takie jak: niewłaściwa 
infrastruktura drogowa, przekroczenie niedozwolonej prędkości, 
dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, grupowanie 
się młodzieży, spożywanie alkoholu, używanie środków 
odurzających, nielegalne rajdy samochodowe i jazdy quadami po 
obszarach leśnych.  

Realizując przyjęty program szczepień 
chronnych przeciwko grypie populacji z 
grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 
roku życia) pn. „grypa	65	+”	na lata 2018 – 
2022 ogłoszono otwarty konkurs ofert na 
świadczenie usługi szczepienia profilak-
tycznego przeciwko grypie dla osób w wie-
ku 65+ z terenu gminy Młodzieszyn w 2021 
roku. 

Do urzędu gminy nie wpłynęła żadna ofer-
ta, w związku z tym program w 2021 roku 
nie był realizowany. 
Mieszkańcy gminy powyżej 75 roku życia 
oraz inne określone grupy zawodowe, zgo-
dnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
mieli możliwość korzystania z bezpłatnych 
szczepień przeciw grypie, refundowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Program szczepień przeciwko grypie

Zdrowie i bezpieczeństwo
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Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 zostały określone 
uchwałą nr XLII/202/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 7 gru-
dnia 2021 r.  Ich wysokość wynosi  następująco: 
 1) od gruntów:
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków   - 0,95 zł - od 1 m. kw. powierzchni  
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 
1 ha powierzchni - 5,17 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m. kw. powierzchni - 0,42 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  -  1,80 zł                         
2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych - od 1 m. kw. powierzchni użytk. - 0,45  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 - 
21,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m. kw. 
powierzchni użytkowej - 12,00 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 - 4,80 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m. kw. powierzchni użytkowej - 4,85 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 2022 ogłoszona w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 
951) i wynosi 61,48 zł za 1 dt.
Do podatku rolnego przyjmuje się od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów równowartość 2,5 q żyta. W stosunku do roku 2021 
podatek rolny wzrósł o 7,3250 zł i wynosi od 1 ha przeliczenio-
wego gruntów (dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha) – 153,70 zł.
Natomiast  dla  pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha 
przyjmuje się równowartość  5 q żyta.  Podatek od 1ha fizycznego 
wzrósł  o 14,65 zł  i wynosi – 307,40 zł.

Podatek rolny

S�rednia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny 
drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2021 r. do celów podatku leśnego na rok 2022 została przyjęta 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszona
w Monitorze Polskim z 2021 r.  poz. 950.
W stosunku do roku 2021 podatek leśny na 2022 rok wzrósł
o 3,3924 zł i wynosi 46,6972 zł od 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

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

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

Serwis SMS

Urząd Gminy Młodzieszyn
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
tel.:	46	864	17	50	|	fax:	46	864	17	65
skrytka e-puap: /502c1uwyc5/SkrytkaESP 
e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl  | www.mlodzieszyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.mlodzieszyn.pl
Numer konta bankowego
13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
Urząd	Gminy	czynny	jest	w	godzinach:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00
Przyjęcia	interesantów:
Wójt Gminy – wtorek w godz. 13.00 – 17.00
Sekretarz Gminy – środa w godz. 12.00 – 16.00
Przewodniczący Rady Gminy - czwartek w godz. 14.00 - 16.00
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Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
Od 1 kwietnia do 30 września na terenie gminy oraz całego kraju 
odbywało się największe i najważniejsze badanie polskiego 
społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021 (NSP 2021). Jak sama nazwa wskazuje, 
podstawowym celem spisu było poznanie sytuacji demogra-
ficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powia-
tów i gmin. Udział był obowiązkowy dla każdego mieszkańca 
Polski. Dane zbierane były według stanu na dzień 31 marca 2021 r. 
Podstawową i obowiązkową metodą NSP 2021 był samospis 
internetowy. Osoby, które nie posiadały w domu komputera i 
Internetu, miały możliwość zgłoszenia się do urzędu gminy, gdzie   
funkcjonował punkt do samospisu internetowego.
W czasie NSP 2021 na terenie naszej gminy pracowało dwoje 
rachmistrzów spisowych. Ich praca odbywała się na dwa sposoby - 
poprzez wywiad telefoniczny i bezpośredni. Czynnościami 
przygotowawczymi i organizacyjnymi zajmowało się Gminne 
Biuro Spisowe pod nadzorem wójta jako Gminnego Komisarza 
Spisowego. 
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 odbywa się 
co 10 lat i jest najważniejszym badaniem statystycznym 

pozwalającym na aktualizację stanu i wielkości populacji osób, 
budynków i mieszkań. 
W 2021 roku spis był realizowany w szczególnie trudnych 
warunkach związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19
Spis ludności jest jedynym tak masowym badaniem, które pozwa-
la na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-
społecznej i ekonomicznej oraz o gospodarstwach domowych
i rodzinach. Spisom ludności zwykle towarzyszą spisy mieszkań
i budynków, dostarczając informacji nie tylko o ilościowymi jako-
ściowym stanie zasobów mieszkaniowych, ale pozwalając także 
na wszechstronną charakterystykę sytuacji mieszkaniowej ludno-
ści i gospodarstw domowych, w tym na ustalenie liczby gospo-
darstw domowych i rodzin nieposiadających własnego mieszka-
nia lub mieszkających niesamodzielnie.
Wszystkie osoby zainteresowane demografią naszego kraju, 
zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji  „Informacja	
o	 wstępnych	 wynikach	 Narodowego	 Spisu	 Powszechnego	
Ludności	i	Mieszkań	2021” na stronie stat.gov.pl.
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Sytuacja powodziowa na Wiśle i Bzurze

W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej 
na Wiśle 14 lutego stan wody na rzece w Wyszogrodzie przekro-
czył stan alarmowy i wynosił 590 cm. 29 maja poziom wody 
wzrósł aż do 636 cm (stan alarmowy wynosi 550 cm). Sytuacja 
była poważna, apelowano do mieszkańców o zachowanie ostro-
żności, o niewchodzenie na wały, a tym bardziej ich przekra-
czanie. Wójt gminy wspólnie z sekretarzem, przewodniczącym 
rady gminy oraz posłem Maciejem Małeckim w asyście druhów 
OSP Kamion odbyli wizję lokalną na terenach zagrożonych powo-
dzią. Podczas wizji prowadzona była konstruktywna rozmowa na 
temat bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych sołectw oraz 
mieszkańców całej gminy.
Wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe. Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorował sytu-
ację hydrologiczną, analizował powiadomienia otrzymywane
z IMGW i był w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, z Jednostkami OSP i Policją. Strażacy  
prowadzili ciągły monitoring rzeki Wisły i Bzury na odcinku 
terenu gminy Młodzieszyn. Pomimo wysokiego poziomu wody na 
rzekach nie wystąpiło zjawisko ,,cofki”, poziom wód spadł.

Dane demograficzne
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w naszej gminie zameldowanych 
na stałe było 5494 osoby (o 4 osoby mniej niż w 2020 roku):  2730 
mężczyzn i  2764 kobiety oraz na pobyt czasowy 75 osób (45 
mężczyzn i 30 kobiet). W minionym roku 29 cudzoziemców  
zarejestrowało swój pobyt na ternie gminy Młodzieszyn.
Rok 2021 okazał się rokiem niżu demograficznego w gminie 
Młodzieszyn. Urodziło się tylko 48 dzieci (27 dziewczynek i 21 
chłopców), to o wiele mniej niż w latach poprzednich. Zmarło 98 
osób, to z kolei więcej niż we wcześniejszych latach. Ujemny 
przyrost naturalny osiągnął bardzo wysoką wartość -50.
Najwięcej nowo urodzonych dzieci zamieszkało w miejscowości 

Młodzieszyn (11) oraz w sołectwie Kamion (7). Miesiącem, 
w którym najczęściej dzieci przychodziły na świat w naszej gminie 
był maj (9) i październik (7).
Imiona, które rodzice najchętniej wybierali dla dziewczynek to 
Hanna (3) oraz Maria (3), natomiast wśród chłopców prym wiódł 
Szymon (4) i Franciszek (2).
2021 rok był kolejnym, w którym rodzice nowonarodzonych  
mieszkańców gminy otrzymali od wójta gminy list gratulacyjny
i pamiątkową książkę z bajkami lub wierszami dla dzieci.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Młodzieszynie zarejestrowano 33 
akty małżeństwa, w tym udzielono 10 ślubów cywilnych.

Zbiorniki bezodpływowe

Przypominamy i apelujemy do wszystkich mieszkańców, którzy 
jeszcze do tej pory nie przekazali informacji o zbiornikach bez-
odpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny zobowiązany jest do zgłoszenia informacji dotyczącej 
wielkości oraz rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego 
(to znaczy szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków) do 
urzędu gminy.

Czyste powietrze

Gmina Młodzieszyn podpisała porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, dotyczące realizacji Programu „Czyste	Powietrze”. Oznacza to, 
że za pośrednictwem gminy mieszkańcy mogą uzyskać pomoc 
przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku o dotację na wymianę 
pieca oraz na termomodernizację budynku mieszkalnego. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Punktu Konsulta-
cyjnego Programu ”Czyste	Powietrze” w Urzędzie Gminy Młodzie-
szyn. Informacje dostępne są również pod numerem telefonu (46) 
864 17 60.
Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy 
właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego ma obowiązek 
złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 

Deklarację można złożyć drogą elek-
troniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl 
lub w wersji papierowej w urzędzie 
gminy (wniosek dostępny na naszej 
stronie internetowej ).
Na złożenie deklaracji obywatele 
mają czas do 30 czerwca 2022 r. w 
przypadku budynków już istnie-
jących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 
14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru 
Budownictwa (GUNB). 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu 
nadzoru.

Oczyszczenie i udrożnienie kanału

We współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Za-
rząd Zlewni we Włocławku w miejscowości Januszew w 2021 r. 
rozpoczęły się prace konserwatorsko-utrzymaniowe mające na 
celu oczyszczenie i udrożnienie „Kanału Arciechowskiego” na 
odcinku od Kamiona do Arciechowa. 
Część robót została już wykonana, dalszy etap prac będzie 
kontynuowany w 2022 r.  



15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wójt Monika Pietrzyk i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie w 2021 roku, dzięki dobrej współpra-
cy z Bankiem Z�ywności w ramach Podprogramu 2020, pozyskali
i przekazali żywność w łącznej ilości 33 ton 135 kg. Z�ywność tę 
otrzymało 408 mieszkańców gminy Młodzieszyn, łącznie wydano 
1529 paczek. W budynku OSP Budy Stare, przy zachowaniu 
szczególnych zasad bezpieczeństwa,  paczki  żywnościowe były 
wydawane cztery razy dla mieszkańców gminy Młodzieszyn 
objętych programem POPZ�  Podprogram 2020.  
W sumie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Z�ywnościowa 
2014-2020 (POPZ� ) współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, Bank Z�ywno-
ści w Warszawie z siedzibą w Regułach przekazał żywność którą 
wydano dla 408 mieszkańców gminy. W ramach podprogramu 
2020 dwa razy wydano ponadprogramowo żywność. W ramach 
warsztatów żywieniowych Bank Z�ywności przekazał także dla
25 rodzin, które otrzymują paczki żywnościowe poradnik	„O	nie-
marnowaniu,	oszczędzaniu	i	zdrowym	odżywianiu”.
Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali swoją pomoc w rozła-
dunku i rozdysponowaniu paczek żywnościowych. W szczególno-
ści dziękujemy druhnom i druhom z OSP Budy Stare, pracowni-
kom gospodarczym urzędu gminy, pracownikom GZGK w Mło-
dzieszynie, Tomaszowi Królikowskiemu, Maciejowi Kalocie

i pracownikom GOPS za pomoc w rozładunku i wydawaniu ży-
wności. Dzięki Waszej pracy mieszkańcy naszej gminy otrzymali 
pomoc w formie żywności. Dziękujemy bardzo wszystkim za 
włożony wysiłek i poświęcony czas.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy

Gmina Młodzieszyn przystąpiła do programu 
„Asystent	osobisty	osoby	niepełnosprawnej”	–	
edycja	2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej ze środków Funduszu Solidarno-
ściowego – państwowego funduszu celo-
wego. Program miał na celu zapewnienie 
dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w 
wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program adresowany był do:
· dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji;
· osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z usta-
wą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności mogły polegać na pomocy 
asystenta w:
· wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika 
Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szko-
leniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, 
gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, 
wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
· zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika 
Programu przy ich realizacji,
· załatwieniu spraw urzędowych,
· nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organiza-
cjami,
· korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, 
wystawy itp.),
· wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z 
orzeczenie o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i prze-
prowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika 
programu wynosił nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Młodzieszyn przystąpiła do Programu „Opieka	wytchnie-
niowa” –	edycja	2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościo-
wego – Państwowego Funduszu Celowego.
Realizacja opieki wytchnieniowej miała na celu odciążenie człon-
ków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad 
osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnie-
nie czasowego zastępstwa. Usługa mogła służyć również okreso-
wemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytu-
acji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obo-
wiązków.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, któ-
rzy sprawują bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważ-
nymi.
W ramach realizacji programu członkowie rodzin lub opiekuno-
wie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełno-
sprawnymi, mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w po-
staci usługi opieki wytchnieniowej, która świadczona była 
nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszka-
nia osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin.

Opieka wytchnieniowa
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Podobnie do lat ubiegłych, w 2021 r.  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Młodzieszynie nawiązał współprace z wolontariu-
szami „Szlachetnej	 paczki”, przekazaliśmy zgody 18 rodzin na 
przeprowadzenie przez wolontariuszy rozmowy i zakwalifiko-
wanie do otrzymania paczki w ramach tego projektu. O tym czy 
rodzina zostanie zakwalifikowana do otrzymania pomocy 
decyduje wolontariusz, który przeprowadza rozmowę z osobą, 
która wyraziła taką zgodę. Pracownicy GOPS-u typują takie 
rodziny i uzyskują od nich zgodę. W 2021 roku w związku z 
sytuacją epidemiczną mogliśmy zgłosić większą liczbę rodzin. W 
poprzednich latach nie przekraczała ona 10 osób czy rodzin, które 
mogły wziąć udział w akcji.

Szlachetna paczka

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej finansował obiady dla dzieci w szko-
łach i osób dorosłych oraz wypłatę świadczeń 
pieniężnych w ramach rządowego programu 
„Posiłek	w	szkole	i	w	domu”. 
Tą formą pomocy obiętych było 229 osób, 
w tym 104 dzieci. 

Warunkiem otrzymania wymienionej pomo-
cy było spełnienie kryterium dochodowego 
792,00 zł na osobę w rodzinie lub na osobę 
samotną 1051,50 zł, przy jednoczesnym 
spełnieniu jednej z przesłanek zapisanych
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Posiłek w szkole i domu

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Co zrobić z meblami, które nie są jeszcze stare ani zniszczone?
Można pomóc innym i oddac ́́ je za darmo. Jeśli robisz remont,
wymieniasz dobre meble i sprzęt AGD, zachęcamy do kontaktu z 
naszym ośrodkiem, a znajdziemy rodzinę, która potrzebuje tych 
rzeczy.

Prosimy osoby mające sprzęty do oddania o wiadomość na adres:
gops@mlodzieszyn.pl ze zdjęciem oraz krótkim opisem co 
przedstawia wraz z wymiarami lub kontakt telefoniczny 46 862 
41 59. W ten sposób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Młodzieszynie zachęca, aby pomoć potrzebującym.

Zbiórka mebli i sprzętu AGD

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzie-
szynie wyszedł z inicjatywą utworzenia oraz koordynowania listy 
osób i instytucji z terenu gminy, którym można przekazać 1% 
podatku. Każda z osób odprowadzających podatek, może przeka-
zać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku 
publicznego (OPP).Można w ten sposób w łatwy sposób pomóc 
tym, którzy potrzebują wsparcia. Zachęcamy osob, którym można 
przekazać 1% podatku do kontaktu z GOPS
Przedstawiamy Państwu listę mieszkańców i organizacji z tere-
nu gminy Młodzieszyn, którym możecie przekazać 1% podatku:
1.	Szymański	Wojciech
KRS 0000037904
cel szczegółowy: 9686 Szymański Wojciech
2.	Wilczek	Sandra
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 21909 Wilczek Sandra
3.	Adamczyk	Jan
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 34869 Adamczyk Jan Młodzieszyn
4.	Żuczek	Oskar
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 33550 Z�uczek Oskar

5.	OSP	Budy	Stare
KRS 0000116212
Cel szczegółowy:  OSP Budy Stare
Stare Budy 21, 96-512 Młodzieszyn
6.	OSP	Kamion
KRS 0000116212
Cel szczegółowy:  OSP Kamion
Kamion 5, 96-512 Młodzieszyn
7.	OSP	Młodzieszyn
KRS 0000116212
Cel szczegółowy:  OSP Młodzieszyn
Sochaczewska 18, 96-512 Młodzieszyn
8.	OSP	Witkowice
KRS 0000116212
Cel szczegółowy:  OSP Witkowice
Witkowice 31, 96-512 Młodzieszyn

Informacje te znajdziecie państwo na stronie internetowej 
urzędu gminy w zakładce „1%	Podatku	dla	mieszkańców	i	orga-
nizacji	z	terenu	gminy	Młodzieszyn”

Lista mieszkańców i organizacji, którym można przekazać 1% podatku

W niedzielę 25 lipca na terenie parku przy urzędzie gminy odbył 
się Piknik Rodzinny pod hasłem „Zdrowo	i	wesoło” organizowany 
wspólnie przez Wójta Gminy Młodzieszyn oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Było to wyjątkowe wydarzenie, chociażby ze 

względu na to, że było to pierwsze spotkanie, wspólna zabawa i 
integracja mieszkańców po długiej przerwie związanej z 
lockdownem. Więcej	na	temat	pikniku	można	przeczytać	w	
dziale	wydarzenia	na	stronie	30.

Piknik rodzinny „Zdrowo i wesoło”

W ramach Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej  
mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej  
pomocy psychologa i prawnika. Dyżur w ramach tego punktu  
pełni: 
1.Terapeuta–psycholog Daniel Wróblewski
we wtorki w godzinach 8⁰⁰-11⁰⁰ 
pod numerem telefonu 46 862 41 59    
W 2021 r. z pomocy skorzystało 15 osób, udzielono 49 porad.
2. Prawnik Jarosław Hernik – 2 razy w miesiącu, po ustaleniu  
terminu osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu
46 816 63 43 (-44, -45).  W 2021 r.  udzielono 59 porad.
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W związku z rozpoczęciem w 2021 r. realizacji Narodowego 
Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 wójt gminy zorganizowała możliwość transportu do 
punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do tych miejsc.
Transport taki przeznaczony był dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w sto-
pniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w 
schorzeniami; 
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we włas-
nym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego 
miejsca zamieszkania punktu szczepień, 
- osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe 

do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodziel-
nym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu 
szczepień.
Transport ten zapewniony był przez jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Młodzieszyna i Kamiona.
Udostępniliśmy numer telefonu, pod który mogły zgłaszać się 
osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do punktów szczepień.
Równolegle, w ramach produktów finansowanych przez Naro-
dowy Funduszu Zdrowia dotyczących szczepień pacjentów 
(szczepienie w punkcje szczepień lub szczepienie z dojazdem do 
pacjenta), realizowany był transport dedykowany osobom, które 
ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu 
sanitarnego. 

Transport do punktu szczepień

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia, wójt Monika 
Pietrzyk wspólnie z pracownikami gminnego ośrodka pomocy 
społecznej przygotowali paczki świąteczne, które w weekend 4-5 
grudnia trafiły do osób starszych, samotnych oraz rodzin 
potrzebujących wsparcia z terenu naszej gminy .
W akcję dostarczania paczek włączyły się lokalne jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki wsparciu druhen oraz 
druhów z OSP Kamion, OSP Młodzieszyn oraz OSP Budy Stare, 

akcja doręczenia paczek przebiegła bezpiecznie i sprawnie.
Paczki zawierały tradycyjne produkty spożywcze. Osoby, które 
zostały obdarowane nie kryły swojego szczęścia i wdzięczności za 
otrzymaną pomoc.

Paczki świąteczne

S�więta Wielkiej Nocy to czas nadziei, miłości oraz wzajemnej 
życzliwości. Wójt Monika Pietrzyk wraz z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzie-
szynie nie pozostawiła samotnych mieszkańców 
naszej gminy bez świątecznego wsparcia.
Nawiązując do akcji świątecznych paczek Bożo-
narodzeniowych, samotni seniorzy otrzymali pacz-
ki świąteczne z produktami wielkanocnymi. 
W paczce znalazły się tradycyjne świąteczne przys-
maki oraz upominki.
Dodatkowo do każdej paczki została  dołączona 
karta  z życzeniami wykonana przez uczniów ze 
szkół podstawowych z terenu gminy Młodzieszyn. 
Przy wsparciu pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, paczki 
wielkanocne dotarły do potrzebujących w Wielki 
Czwartek, 1 kwietnia z zachowaniem wszelkich 
norm sanitarnych. 
Starsi, samotni mieszkańcy gminy zostali obdaro-
wani Wielkanocną paczką, która trafiła pod ich 
drzwi. Dzięki temu obdarowani, samotni seniorzy 

mogli przygotować swoje wielkanocne śniadanie.

Paczki świąteczne dla samotnych



Gminna Biblioteka Publiczna

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

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

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Młodzieszynie	oraz	jej	Filia	w	Ka-
mionie	 zapraszają	 wszystkich	 mieszkańców	 gminy	 do	 naszych	
bibliotek.	Doradzimy,		jak	również	pomożemy	w	doborze	literatury.	
Czytelnikiem	może	 zostać	każdy.	Wystarczy	przyjść	do	biblioteki,	
wypełnić	 	kartę	zapisu.	Dzieci	 i	młodzież	muszą	posiadać	 	karty	
zapisu	podpisane	przez	rodziców		bądź	opiekunów	,	okazać	dowód	
osobisty	(osoby	pełnoletnie),	zapoznać	się	z	regulaminem	wypoży-
czalni.	Przy	zapisie	każdy	czytelnik	otrzyma	kartę	elektroniczną.		
Nasze	zbiory
Gromadzone	 zbiory	 wypożyczane	 są	 czytelnikom	 na	 zewnątrz.	
Wypożyczanie	książek	odbywa	się	w	warunkach	wolnego	dostępu	
do	 półek.	 Biblioteka	 gromadzi	 i	 udostępnia	 zbiory	 ze	wszystkich	
dziedzin	wiedzy,	dla	wszystkich	grup	użytkowników.	

Księgozbiór	biblioteki	na	dzień	31.12.2021	r.	liczy	ogółem:	24	730	
wol.	(GBP	–	16	728,	FB	–	8002).	
W	tym:	literatura	piękna	dla	dorosłych		-	13	431	wol.	(GBP	–	9180,	FB	
–	4251),		literatura	piękna	dla	dzieci	i	młodzieży		-6208	wol.	(GBP	–	
4048.	FB	–	2160),	 literatura	niebeletrystyczna	5091	wol.	 (GBP	–	
3500,	 FB	–	1591).	Księgozbiór	 jest	 na	bieżąco	aktualizowany.	W	
2021r.	zakupiono	786	wol.	,	(z	budżetu	Organizatora	–	511	wol.	 	z	
dotacji	MK	i	DN		-	275	wol.).	Przy	wyborze	literatury	bierzemy	pod	
uwagę	propozycje	naszych	czytelników.	
Biblioteka	 posiada	 księgozbiór	 regionalny	 oraz	 bogaty	 wybór	
czasopism.	 Przyjmujemy	 dary	 książkowe	 w	 dobrym	 stanie	
edytorskim.		Gorąco	zachęcamy	do	korzystania	ze	zbiorów	Biblioteki	
w	Młodzieszynie	i	Filii	w	Kamionie.																												
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Z ostatnim dniem 2021 roku zakoń-
czyła z nami współpracę Pani Dyrek-
tor Anna Walczak, przechodząc na 
zasłużoną emeryturę po ponad 38 
latach pracy. 
Swoją pracę w Bibliotece rozpoczęła 
w marcu 1983 roku pełniąc funkcje: 
Kierownika Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Młodzieszynie, a od grud-
nia 2001 roku funkcję Dyrektora   
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mło-
dzieszynie. Przez wszystkie te lata 
nienagannie i z zaangażowaniem 
wykonywała powierzone jej kolejno 
nowe obowiązki. 
Od 3 stycznia 2022 roku w drodze 
konkursu funkcję Dyrektora przejął 
Pan Daniel Janiak.

Szanowna	Pani	Dyrektor!	
Składamy	 Pani	 serdeczne	 podzięko-
wania	za	wspólną	pracę,	za	przekaza-
ną	wiedzę,	wyrozumiałość	i	otwartość	
na	 wspólne	 pomysły.	 Praca	 z	 Panią	
była	 prawdziwą	 przyjemnością	 i	
stanowić	 będzie	 już	 zawsze	 ważny	
rozdział	w	naszym	życiu	zawodowym.	
Dziękujemy	 za	 każde	 ciepłe	 słowo,	
życiową	mądrość,	otwarte	serce	i	Pani	
serdeczność.		
Życzymy,	aby	wszystkie	plany	i	marze-
nia	odkładane	na	później	spełniły	się	
właśnie	teraz,	żeby	znalazła	Pani	czas	
dla	siebie,	na	odpoczynek,	na	pielęgno-
wanie	swoich	pasji	i	zainteresowań	a	
także	dobrego	zdrowia,	pogody	ducha,	
ciepła	i	spokoju	w	życiu	osobistym.	

Pożegnanie i podziękowanie dla Pani Dyrektor Anny Walczak 

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie uzyskała 
środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 538,00 zł.
Fundusze otrzymaliśmy w ramach dofinansowania ze środków 
finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w 
ramach Programu Wieloletniego „Narodowy	 Program	 Rozwoju	
Czytelnictwa	2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych 
Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych.

Ze środków zakupiono książki dla dzieci, jak i dorosłych. Zawsze 
staramy się, aby każdy z naszych czytelników znalazł coś dla 
siebie.
Celem Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelni-
ctwa 2.0. na lata 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału 
bibliotek w środowiskach lok alnych poprzez wzrost atrakcyjności 
i dostępności ich zbiorów.

Zakup nowości wydawniczych



Gminna Biblioteka Publiczna

19

W okresie Ferii Zimowych 2021 w Filii Bibliotecznej w Kamionie 
zorganizowano konkurs plastyczny „Zimowy	 pejzaż”. Konkurs 
adresowany był do dzieci w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat i 
10-14 lat. Celem konkursu było dostrzeżenie w krajobrazie zmian 
charakterystycznych dla zimy i piękna zimy oraz rozwijanie 
kreatywności wyobraźni dziecka. 
Na konkurs wpłynęło 20 prac wykonanych w wielu technikach 
plastycznych. 
13 prac zostało wyko-
nanych przez dzieci 6-
9 lat oraz 7 prac przez 
dzieci 10-14 lat.
Ws z y s t k i e  p r a c e 
wzbudziły zachwyt 
organizatorów, a ich 
autorzy zasłużyli na 
pochwałę i uznanie w 
postaci dyplomu i 
nagrody. 
Prace uczestników 
można było oglądać w 
filii na wystawie .

Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż”

W okresie Ferii Zimowych 2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Młodzieszynie został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój	
czworonożny	przyjaciel”. Konkurs adresowany był do dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz uczniów z klas I – III z terenu gminy Mło-
dzieszyn. 
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci potrzebami zwie-
rząt, rozwijanie twórczej inwencji dziecka, kształtowanie 
sprawności manualnej, kreatywności i oryginalności pomysłu. Na 
konkurs wpłynęło 9 prac wykonanych w wielu technikach 
plastycznych. Każda praca była ciekawa oraz wykonana starannie
i z pomysłem . Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, 
a ich autorzy zasługują na 
wyróżnienie i uznanie. 
Jednomyślnie wszystkie 
prace zostały nagro-
dzone. Każdy biorący 
udział uczestnik otrzy-
mał dyplom i nagrodę. 
Prace uczestników mo-
żna był oglądać w biblio-
tece na wystawie po-
konkursowej.

Konkurs „Mój czworonożny przyjaciel” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie oraz wójt gminy 
Młodzieszyn Monika Pietrzyk zaprosili wszystkich, którzy piszą 
lub mieli ochotę sprawdzić się  w pisaniu artykułów, do udziału 
w konkursie na najlepszą publikację pod tytułem: „Jeszcze	będzie	
pięknie,	jeszcze	będzie	normalnie…”.
Tematyką konkursu było napisanie artykułu na temat życia 
podczas pandemii. Uczestnicy mieli za zadanie opisać życie 
codzienne w czasie kwarantanny oraz jak wyobrażali sobie 

radosny czas gdy w końcu zagrożenie minie i będziemy mogli od 
nowa cieszyć się normalnością. Napłynęły do nas bardzo ciekawe 
prace, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. 
Główną nagrodę w postaci czytnika Ebook wygrała mieszkanka 
gminy Młodzieszyn o pseudonimie Emka, która pragnęła pozostać 
anonimowa. Praca ta najlepiej spośród wszystkich spełniła 
kryteria regulaminu.
                                

 Konkurs „ Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie…”

Wiadomość	o	pandemii	koronawirusa	spadła	na	mnie	jak	grom	z	
jasnego	 nieba.	 Na	 początku	 było	 niedowierzanie,	 potem	 strach.	
Prawdziwe	 zaskoczenie	 przeżyłam,	 kiedy	 w	 sklepach	 zaczęło	
brakować	mąki,	cukru	a	nawet…	papieru	toaletowego.
Niespodziewanie	zamknięto	szkoły,	ośrodki	kultury,	galerie	handlo-
we.	Pomyślałam	-	totalna	paranoja.	Sama	dołączyłam	do	zbiorowej	
histerii,	kiedy	zaczęłam	odsuwać	się	od	ludzi	w	kolejce	do	kasy.	Ba,	
nawet	zwróciłam	komuś	uwagę,	żeby	„nie	wchodził	mi	na	plecy.”	Po	
przyjściu	do	domu	szorowałam	dłonie	wodą	z	mydłem	do	krwi.
Kontakty	z	dalszą	rodziną	i	przyjaciółmi	ograniczył	się	do	rozmów	
telefonicznych,	z	czasem	coraz	rzadszych.	Ci,	mieszkający	w	mieście	
z	zazdrością	w	głosie	mówili:	„Jakie	szczęście,	że	masz	takie	duże	
podwórko…”	 Fakt.	 Co	 ja	 bym	 robiła	 z	 dwójką	 dzieci	 na	 50	 m	
kwadratowych?	 Już	 widzę	 oczami	 wyobraźni	 nadciągającą	 falę	
frustracji	i	zniszczenia.
W	czasie	drugiej	fali	zauważyłam,	że	rośnie	moja	irytacja	związana	
z	 kolejnym	 lockdownem.	 Nieeee…	 Znowu	 maseczki	 na	 świeżym	
powietrzu	i	zamknięte	szkoły,	godziny	dla	seniorów.	Niezadowolenie	
zastąpił	 strach,	 kiedy	 krzywa	 zachorowań	 niebezpiecznie	
poszybowała	w	górę.
Progiem	zwalniającym	na	mojej	drodze	do	normalności	było	zdalne	
nauczanie.	 Na	 początek	 musiałam	 zapoznać	 się	 z	 aplikacją.	
Następnie	tę	wiedzę	przekazać	dziecku.	Poszło	w	miarę	sprawnie.	
Prawdziwy	 problem	 zaczął	 się	 później:	 jak	 wytłumaczyć	 2,5-	
latkowi,	że	trzeba	być	cicho,	bo	siostra	się	uczy?	Niejednokrotnie	siłą	

usuwałam	zainteresowanego	sprzed	ekranu	komputera.	Kiedy	już	
osiągnęłam	sukces	wychowawczy…	moja	córka	wróciła	na	 lekcje	
stacjonarne.
Radość	nie	trwała	długo,	bo	trzeba	było	się	zmierzyć	z	trzecią	falą	
pandemii.	 Znów	 powrót	 przed	 komputery	 i	 walka	 z	 młodszym	
dzieckiem	o	dostęp	do	monitora.
Miałam	 to	 szczęście,	 że	 przeszłam	 przez	 trzy	 fale	 pandemii	 bez	
kwarantanny.	Woda	na	młyn	dla	koronasceptyków.	Powiedzą:	„…	bo	
nie	ma	żadnej	pandemii!”	Chciałabym,	żeby	się	nie	mylili.	Niestety	
znam	osoby,	którym	wirus	poważnie	nadszarpnął	zdrowie	a	także	
zabrał	życie.	Z	czasem	zaczęło	do	mnie	docierać,	że	zachorowania	na	
skalę	masową	 to	 realność,	nie	 tylko	wyolbrzymione	przez	media	
relacje	ze	szpitali.	Niepokojące	dane	statystyczne	zaczęły	do	mnie	
przemawiać,	kiedy	chorowali	znajomi,	umierali	członkowie	dalszej	
rodziny.
Na	szczęście	jesteśmy	teraz	na	etapie,	kiedy	wszystko	powoli	wraca	
do	normalności.	Właśnie!	Tylko,	co	teraz	oznacza	słowo	„normal-
ność”…?
Nie	łudzę	się,	że	wrócimy	do	świata	sprzed	pierwszej	fali	korona-
wirusa.	 Mam	 tylko	 nadzieję,	 że	 nauczymy	 się	 doceniać	 to,	 co	
naprawdę	w	życiu	ważne.	Skupimy	się	na	wartościach	rodzinnych.	
Nauczymy	się	więcej	przebywać	ze	 sobą	 i	 czerpać	z	 tego	radość.	
Cenić	 zdrowie	 swoje	 i	 innych.	 Może,	 kiedy	 pogodzimy	 się	 z	
rzeczywistością,	wreszcie	będzie	normalnie…
																																																																																																																								emka

Zwycięska	publikacja	konkursowa	pt.	„Jeszcze	będzie	pięknie,	jeszcze	będzie	normalnie…”
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Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce 
w okresie wakacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszy-
nie. Uczestnicy letnich spotkań brali udział w zajęciach związa-
nych z książką. Dzieci rozwijały zdolności plastyczne wykonując 
ilustracje do czytanych tekstów oraz malowanki i prace plastyczne 
z wykorzystaniem różnych technik (np. farby, plastelina, kredki
i inne materiały). Uczestnicy zajęć wytężali umysły przy rozwiązy-
waniu zagadek, labiryntów, był czas na edukacyjne gry planszowe, 
puzzle oraz kalambury. 

Pobyt dzieci w bibliotece okazał się atrakcyjnym sposobem na 
spędzenie wolnego czasu.
W Filii Bibliotecznej w Kamionie odbywały się quillingowe waka-
cyjne warsztaty plastyczne dla dwóch grup wiekowych. Uczest-
nicy zajęć mogli nauczyć się i opanować technikę quillingu, 
wykazując się kreatywnością oraz pomysłowością.
Wszyscy w dobrej , wesołej atmosferze spędzili wakacyjny czas 
w bibliotece. Wszystko odbyło się zgodnie z normami i w miarę 
możliwości przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Wakacje w bibliotece

29 września obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania. Podobnie jak w poprzednich latach Gminna Biblioteka 
Publiczna w Młodzieszynie 5 października odwiedziła dzieci z 
grup przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. płk Ludwika 
Głowackiego w Janowie. Czytanie rozpoczęła dyrektor biblioteki 
Anna Walczak .
Maluszki z wielkim zainteresowaniem oraz ciekawością słuchały 
bajecznych opowieści. Głośne czytanie to cudowny sposób na 
wspólne spędzenie czasu z dzieckiem. Czytanie rozbudza w dzie-
cku wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, a przede wszystkim 
buduje niezwykłą więź między czytającym a odbiorcą. To okazja 
do dyskusji i wyciągania wniosków z przygód książkowych 
bohaterów. Na koniec spotkania każde dziecko zostało obdaro-
wane książeczką – bajeczką.
Książka to nie tylko kartki i słowa, ale z książką może być całkiem 
niezła zabawa.
CZYTAJMY		DZIECIOM		JAK		NAJCZĘŚCIEJ	!!!

Dzień Głośnego Czytania

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie w październiku 
przystąpiła do projektu Academica, administrowanego przez 
Bibliotekę Narodową. To dostęp do ponad trzech milionów 
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, 
objętych ochroną prawa autorskiego. Aby skorzystać z zasobów 
darmowej wypożyczalni Academica za pośrednictwem naszej 
biblioteki trzeba być jej czytelnikiem. 
Korzystanie z zasobów elektronicznych wypożyczalni jest 
możliwe tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki na specjalnie do 
tego celu wyznaczonym terminalu. Zachęcamy do korzystania z tej 
formy dostępu do wiedzy.

Academica – cyfrowa wypożyczalnia
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22 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszy-
nie odbyło się Narodowe Czytanie „Moralności	 pani	 Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publi-
czną w Młodzieszynie. Była to już dziesiąta, jubileuszowa odsłona 
tej ogólnopolskiej akcji służącej promocji czytelnictwa, pod 
patronatem Pary Prezydenckiej.
O godzinie 10.00 wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor 
biblioteki Anna Walczak. Uroczystego rozpoczęcia czytania 
dokonała sekretarz Anna Sobieraj, która w imieniu wójta powitała 
także wszystkich na 10-tej jubileuszowej edycji Narodowego 
Czytania. Wyraziła zadowolenie, że po raz kolejny odbywa się ona 
również w naszej gminie. Spotkanie uświetniła także młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie na czele z dyrektor 
Małgorzatą Malczewską oraz Markiem Orzechowskim.
Utwór czytali z podziałem na role uczniowie klasy VIII c Szkoły 
Podstawowej w Młodzieszynie, przygotowani przez Janusza 
Wlazło. Czytający swoją interpretacją, dostarczyli słuchaczom 
wspaniałych i niezapomnianych wrażeń czytelniczych. Szczypta 
humoru i niepowtarzalny klimat wydarzenia pozostanie w pa-
mięci na bardzo długo i stanie się inspiracją do dalszych działań na 
rzecz popularyzacji miłości do książek i czytania.
Dziękujemy dzieciom i młodzieży za zaangażowanie oraz udział 

w tak ważnym wydarzeniu. Udowodniliście, że nawet w trudnym 
czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad 
bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija
i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu tej akcji.

Narodowe Czytanie 2021 w Młodzieszynie
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W czasie okresu S�wiąt Bożego Narodzenia 2021 został zorgani-
zowany konkurs plastyczny „Najładniejsza	 Ozdoba	 Bożonaro-
dzeniowa”. Organizatorami konkursu były biblioteka w Mło-
dzieszynie wraz z filią w Kamionie. Temat prac obejmował 
wykonanie dowolnej ozdoby choinkowej (np. bombka, stroik, 
lampion, mikołaj, łańcuch itp.). Techniki i formy dowolne. Kon-
kurs kierowany był do wszystkich dzieci z terenu gminy.
Wpłynęło 13 prac. Przed komisją konkursową w składzie: 
Marzena Cichy, Elżbieta Gołdych i Anna Walczak stanęło wielkie 
wyzwanie, aby wśród tak różnorodnych prac wytypować 
zwycięzców. Komisja oceniając prace brała pod uwagę: pomysło-
wość, oryginalność, walory artystyczne, wykorzystanie różnoro-
dnych technik plastycznych oraz ogólne wrażenie estetyczne. 
Nagrodzeni laureaci konkursu: 
I kategoria (6–9 lat): I miejsce Ksawery Maślanka, II miejsce Antoni 
Ciura, III miejsce Michał Grzelak, wyróżnienie Anna Budek. 

II Kategoria (10–13 lat): I miejsce Róża Rotbart, II miejsce Zuzanna 
Walczak, III miejsce Dawid Pasiński, Wyróżnienie Michał Skumiał. 
Zwycięzcom gratulujemy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie.  

Konkurs Bożonarodzeniowy ,,Najładniejsza Ozdoba Bożonarodzeniowa”

3 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„S�więty Mikołaj” organizowanego przez bibliotekę. Temat prac 
mikołajkowych obejmował (oprócz samej postaci) również 
przedmioty, które się z nim kojarzą, czyli komin, worek, skarpeta, 
czerwona czapka z pomponem, sanie itd. Techniki i formy 
dowolne. Konkurs kierowany był do wszystkich mieszkańców 
gminy. Wpłynęło 11 prac. Komisja konkursowa w składzie: 
Jadwiga Czerwińska, Aleksandra Dziedzic, Marzena Kalino-
wska oceniając prace brała pod uwagę: pomysłowość, 
oryginalność, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych 
technik plastycznych oraz ogólne wrażenie estetyczne. 
Nagrodzeni laureaci konkursu:
Grupa I (do 6 lat): I miejsce  Stanisław Kornacki,  II miejsce Paulina 
Czerniawska, III miejsce Szymon Wesołowski , wyróżnienie Karol 
Wiśniewski. Grupa II (7 – 10 lat):  I miejsce Ciura Maria,  II miejsce 
Wiktoria Makowska, III miejsce Angelina Czerniawska, 
wyróżnienia: Ksawery Maślanka , Aleksander Wiśniewski

Wpłynęły dwie prace zbiorowe ze szkoły w Janowie: - „Pracowite	
Pszczółki” – 3–4 latki pod opieką Ewy Sławińskiej oraz praca dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego – opiekun Dorota Duplicka.
Nagrody zostały wręczone 5 grudnia na Gminnych Mikołajkach.

Konkurs „Święty Mikołaj”
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Początek roku 2021 nie był łatwy dla Gminnego Ośrodka Kultury 
w Młodzieszynie.
W okresie 1 stycznia – 20 maja z powodu zamknięcia instytucji 
kultury dla publiczności zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów nasza instytucja prowadziła działania tylko w sieci. 
W styczniu włączyliśmy się czynnie w akcję finału Wielkiej 
Orkiestry S�wiątecznej Pomocy organizowaną przez urząd gminy  
przekazując na aukcje internetowe prace wykonane w gminnym 
ośrodku kultury. W ferie zaproponowaliśmy dzieci i młodzieży 
rozpoczęcie lub doskonalenie nauki gry w szachy, dzięki 
wykupieniu lekcji kursu szachowego dostępnego do końca roku 
szkolnego 2020/2021. Kurs prowadzony był przez Jarosława 
Galeja - sędziego szachowego, najlepszego polskiego trenera 
szachowego w najmłodszej kategorii wiekowej, którego 
zawodnicy zdobyli w okresie 2014-2020 dziesięć medali 
Mistrzostw Polski, w tym 4 złote. Zachęcaliśmy także dzieci do 
różnych aktywności poprzez zorganizowanie akcji „Mój	
dzienniczek	 aktywności	 –	 FERIE	 2021.	 Aktywnie	 –	 zdrowo	 –	
pomysłowo”. Dzieci, które udokumentowały swoje aktywności 
zdjęciami i opisami wypełniając dzienniczek przygotowany przez 
GOK, zostały nagrodzone. Zorganizowaliśmy również konkurs 
plastyczny dla dzieci „Laurka	 dla	 Babci/Dziadka” oraz 
zapoczątkowaliśmy zbieranie historii, dawnych opowieści i le-
gend w ramach projektu „Rodzinne	Opowieści	z	Gminy	Młodzie-
szyn”. Kolejne konkursy zorganizowane przez instytucję to: 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Walentynkowe	serce”,  
konkurs dla młodzieży i dorosłych „Wielkanocne	 tradycje”	– w 
trzech kategoriach: pisanka, kartka wielkanocna, ozdoba 
ceramiczna oraz IV edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Rozry-
wkowej	„Wiosenne	spotkania	wokalne”, który odbył się w formie 
on-line. Zapoczątkowany został również konkurs fotograficzny 
„Gmina	Młodzieszyn	w	 obiektywie	 2021”, który realizowany był 
później w czterech odsłonach:	„ZIMA”,	„WIOSNA”,	”LATO”	i	„JESIEŃ” 
przez cały rok. Grupy artystyczne	 „Szakamani”,	 „Nictuponas”,	
„Cantare”,	„Marian	i	Dens	Babki” prowadziły próby do występów
i udziału w konkursach online – np. udział młodzieży i zespołów 
wokalnych w VIII Sochaczewskim Festiwalu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej	„Nie	mówię	szeptem,	gdy	mówię	skąd	jestem”.
Uczestnicy Kuźni Artystycznej przygotowywali prace do między-
narodowego konkursu plastycznego „Pejzaż	osobliwy”.	Odbywały 
się zajęcia „Lepimy	z	gliny” osób, które brały udział w konkursie 
„Tradycje	wielkanocne”. Wykonane zostały montaże filmików z 
kabaretów i przedstawień, które odbyły się w GOK, a następnie 
udostępnione na kanale YouTube: „Jeden	dzień	z	życia	Romana	2”,	
„W	drodze	 na	 Jacykalia”,	 „Szkło	 podglądające	 2”,	 „Uśmiechnij	 się	
mamo,	uśmiechnij	się	 tato”, filmik z projektu tanecznego online, 
filmik z koncertu z okazji Dnia Kobiet i z koncertu z okazji Dnia 
Matki. W GOK odbywały się również lekcje angielskiego dla dzieci i 
młodzieży metodą Teddy Eddie prowadzone przez British School. 

W tym czasie pracownicy brali udział w webinariach: „Świętowa-
nie	rocznic”,	„Jak	zrobić	dobry	podcast?”,	„Dizajn”,	„Jak	współpraco-
wać	z	mediami?”	i	w	szkoleniach	online:	„Szkolenia	PPK”,	„Kontrola	
zarządcza”,	„Koordynator	dostępności”.
Od 21 maja otwarcie instytucji kultury dla publiczności pozwoliło 
na organizowanie zajęć stacjonarnych i wydarzeń artystycznych w 
reżimie sanitarnym z udziałem mieszkańców gminy, na które tak 
bardzo wszyscy czekali. Wznowione zostały stacjonarne zajęcia 
taneczne „Ram	 Tam	 Tam” i	 „Inscenizacje	 taneczne”, a także 
rodzinne zajęcia „Lepimy	z	gliny”. Kontynuowane były zajęcia grup 
wokalno-teatralnych: dziecięcej i dorosłych, przygotowujące do 
występów z publicznością.
2 czerwca odbyła się premiera kabaretu „Szkło	podglądające	2” 
przygotowanego przez grupę teatralną „Nictuponas”. Nasi lokalni 
aktorzy spisali się świetnie! 
Ciągle zaskakują umiejętności aktorskie naszych mieszkańców. To 
duża umiejętność pokonać stres związany z występami przed 
publicznością ze swojej miejscowości, która na co dzień zna nas z 
całkiem innej roli…. S�wietnie spisała się nasza wielopokoleniowa 
ekipa – czują się w niej dobrze zarówno ci duzi jak i mali, ci, którzy 
występowali już kilkukrotnie jak i ci, którzy dopiero zaczynają 
swoją „karierę” na naszej scenie. Brawo dla naszych „kabare-
ciarzy”! Tego dnia po kabarecie z krótkim koncertem wystąpiła 
grupa „Cantare” oraz nagrodzeni uczestnicy IV Gminnego 
Festiwalu Piosenki Rozrywkowej	„Wiosenne	spotkania	wokalne”.
Natomiast 18 czerwca dzieci i młodzież z grup artystycznych 
działających w GOK przygotowały piękny program artystyczny 
„Dla	 Mamy	 i	 Taty” z przedstawieniem „Uśmiechnij	 się	 mamo,	
uśmiechnij	 się	 tato”, multimedialnym pokazem tanecznym oraz 
występem grupy „Cantare”. Szczególnie cieszy udany pierwszy 
występ dziecięcej grupy teatralno-wokalnej pod kierunkiem 
Beaty Oziemblewskiej i Alberta Szułczyńskiego, od którego 
imienia wzięła swoją nazwę - „Alberciaki”. Grupa ta postanowiła 
kontynuować swoją przygodę z teatrem i śpiewem w tej formie 
również w wakacje.
Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki i uczniowie z najmłodszych 
klas szkół z Janowa, Kamiona i Młodzieszyna zaproszone zostały 
do GOK na teatrzyk	„Ekologia	z	Alicją,	Królikiem	i	Kapelusznikiem”. 
W czerwcu odbyło się też podsumowanie XXV Mazowieckiego 
Przeglądu Twórczości Plastycznej „WIKTORIANY	2021.	Witraż	–	
siła	światła	i	koloru”	z rozdaniem nagród.
W wakacje – jak co roku – GOK przygotował ciekawe propozycje 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W lipcu były to m.in. „Wakacyjne	
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rytmy	z	ciocią	Martyną” z M. Chądzyńską dla dwóch grup wieko-
wych: 6-7 lat i 8-12 lat we wtorki i czwartki. Natomiast w lipcu
i sierpniu w środy odbywały się zajęcia teatralno-wokalne dla 
dzieci i młodzieży pod kierunkiem B. Oziemblewskiej i A. 
Szułczyńskiego pt. „Letnia	 Akademia	 Pana	 Alberta”. Uczestnicy 
przygotowali przedstawienie pt. „Akademia	 Pana	 Alberta”, 
którego premiera odbyła się 26 sierpnia. Dzieci wystąpiły z tym 
przedstawieniem kilkukrotnie również po wakacjach: 4 września 
na pikniku charytatywnym dla Alana z Brochowa zorganizowa-
nym przez KGW Mokasianki Dzięglewianki, 22 września w GOK
z dwoma przedstawieniami dla uczniów z SP Janów i SP Kamion 
oraz 29 września również z dwoma przedstawieniami dla 
uczniów z SP Młodzieszyn.
GOK zorganizował również wakacyjne warsztaty „Lepimy	z	gliny” 
dla dzieci oraz warsztaty witrażu dla młodzieży z M. Hetman. 
Natomiast planowane na 14-16 lipca warsztaty	„Wakacyjne	cuda	z	
papieroplastyki	 z	 panią	 Mirką” i na 19-21 sierpnia warsztaty 
„Kreatywne	lato	z	ciocią	Beatą” dla dzieci musiały zostać odwołane 
z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń.
W czasie wakacji zorganizowane zostały także kolejne odsłony 
konkursu fotograficznego „Gmina	Młodzieszyn	w	obiektywie	2021”	
–	„WIOSNA”	i	„LATO”	oraz dwie rodzinne wycieczki.
23 lipca zwiedziliśmy z przewodnikiem ciekawe miejsca w cen-
trum Błonia - zajrzeliśmy do Muzeum Ziemi Błońskiej na wystawę 
"Zabawki rodem z PRL" oraz spędziliśmy miło czas w Parku Bajka. 
Natomiast 24 sierpnia odbyła się rodzinna wycieczka do Muzeum 
Ludowego w Sromowie, gdzie podziwialiśmy niesamowite zbiory 
ruchomych figur rodziny Brzozowskich i  zajrzeliśmy do „Leśnego	
Zakątka” w Kurabce, gdzie z różnych atrakcji korzystały nie tylko 
dzieci ale i dorośli. Dużą atrakcją był przejazd bajkową ciuchcią, 
zjazd na tyrolce, tor przeszkód, ale największą popularnością 
cieszyły się pontony, na których zjeżdżały z górki nie tylko dzieci, 
ale i ich mamy.
W wakacje odbywały się również zajęcia teatralno-wokalne dla 

młodzieży, dorosłych i seniorów pt. „Letnie	śpiewanie	i	granie” pod 
kierunkiem B. Oziemblewskiej i P. Milczarka. Uczestnicy 
przygotowali program artystyczny z cyklu „Dawnych	wspomnień	
czar” czyli kolejne spotkanie we „Wspomnień	Czar	Cafe” miłoś-
ników piosenki dawnej (choć nie tylko), na które zaprosili 
mieszkańców gminy 25 października. Miło było posłuchać i po-
nucić razem z występującymi dawne przeboje z lat sześćdzie-
siątych, powspominać urok szlagierów płynących z szafy grającej, 
przypomnieć sobie smak oranżadki w proszku czy waty na patyku.
GOK włączał się w organizację wydarzeń organizowanych w gmi-
nie przez inne instytucje. 25 lipca instruktorzy z GOK prowadzili 
zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży podczas Pikniku 
rodzinnego „Zdrowo	i	wesoło” zorganizowanego przez GOPS i UG. 
Jak co roku GOK wspierał akcję „Narodowe	Czytanie” zorganizo-
waną przez GBP w Młodzieszynie we współpracy z SP w Młodzie-
szynie. W tym roku czytana była „Moralność	Pani	Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. We wrześniu i październiku Klub Seniora działający 
przy GOK zorganizował dwa bale, na których bawili się seniorzy
i zaproszeni przez nich goście.
W nowym roku szkolnym 2022/2023 kontynuowane były zajęcia 
taneczne „Ram	Tam	Tam” i „Inscenizacje	taneczne”, zajęcia fitness 
dla pań, a także rodzinne zajęcia „Lepimy	z	gliny”. Nowe przed-
stawienia przygotowywały grupy: „Alberciaki” i nowo powstała 
młodzieżowa grupa „Antrakt”. Niestety liczne zachorowania na 
Covid-19 i co się z tym wiąże izolacje i kwarantanny uczestników 
zajęć i instruktorów spowodowały, że zaplanowane na koniec 
roku premiery przedstawień, musieliśmy przełożyć na początek 
2022 roku. 
GOK kontynuował również coroczne świąteczne gminne konkur-
sy plastyczne: „Najpiękniejsza	 Bombka	 Bożonarodzeniowa”
i „Rodzinna	Szopka	Bożonarodzeniowa”. W grudniu 2021 r. miała 
miejsce już IV edycja tych konkursów. Cieszymy się, że coraz więcej 
rodzin wspólnie wykonuje szopki aktywnie i twórczo spędzając 
wolny czas. 
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Przed S�więtami Bożego Narodzenia GOK zorganizował również  
warsztaty „Makramowe	ozdoby	choinkowe” z M. Hetman.
Z większych wydarzeń pod koniec roku odbyły się pokazowe 
świąteczne występy grup tanecznych prowadzonych przez M. 
Chądzyńską oraz „Wieczór	 Kolęd” przygotowany przez grupę 
wokalną pod kierunkiem P. Milczarka ze słowem wiążącym B. 
Oziemblewskiej. Wszystkie te wydarzenia odbyły się przy 
ograniczonej publiczności, w reżimie sanitarnym, ale były także 
filmowane i udostępniane na kanale YouTube.  
Początek 2021 roku był okresem trudnym z powodu zamknięcia 
instytucji kultury dla publiczności. Niestety działania online to nie 
to samo, co zajęcia czy wydarzenia stacjonarne. Zarówno dzieci jak 
i dorośli dopytywali się o możliwość przyjścia do GOK mówiąc, że 
brakuje im spotkań i zajęć „w realu”, ale niestety nie mieliśmy na to 
wpływu.
We wrześniu zaczęliśmy realizację pomysłów, a przykładem tego 
jest projekt zbierania historii, dawnych opowieści i legend w ra-
mach projektu „Rodzinne	 Opowieści	 z	 Gminy	 Młodzieszyn”. 
Chcielibyśmy do zdjęć zebranych w ramach inicjatywy „Gmina	
Młodzieszyn	 na	 dawnej	 fotografii” dołączyć opowieści z nimi 
związane i wydać je w formie albumu. 

Do projektu zaprosiliśmy panią Agnieszkę Poryszewską – 
współautorkę albumu „Stary	 Sochaczew” o podobnym 
charakterze, która jest odpowiedzialna za redakcję materiału do 
naszego gminnego albumu. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się aktywnie włączyć w 
realizację tego pomysłu do kontaktu z nami. Może ktoś z Państwa 
ma w swoim rodzinnym albumie ciekawe stare zdjęcia z naszej 
gminy, których historią chciałby się podzielić z nami? Czekamy na 
Was i Wasze opowieści. Chcielibyśmy, aby w tym albumie znalazły 
się historie z każdej miejscowości gminy Młodzieszyn.
Zachęcamy do zaglądania na naszego facebooka:
www.facebook.com/GOKmlodzieszyn i na naszą stronę: 
www.gok.mlodzieszyn.pl. Szczególnie polecamy zakładkę 
GALERIA, gdzie zamieszczamy fotorelacje z zajęć i wydarzeń 
artystycznych oraz zakładkę FILMIKI, gdzie są linki do filmików 
umieszczonych na kanale YouTube z ważniejszych wydarzeń 
realizowanych w GOK.

Wycieczka	Kurabka	-	Leśny	zakątek

Alberciaki

Grupa	RAM	TAM	TAM

Grupa	Inscenizacje	Taneczne

Andrzejkowe	tańce

Wspomnień	dawnych	czar
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Rok 2021 był dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie czasem wielu inwestycji skierowanych na 
modernizację istniejącej infrastruktury technicznej oraz 
pozwalających na poszerzenie dotychczasowej oferty usług. GZGK 
uzdatnił i dostarczył do naszych mieszkańców 197,4 tys. m³ wody 
oraz odebrał i oczyścił 28,5 tys. m³ ścieków.
Największym osiągnięciem minionego roku jest kolejny rekord
w ilości kompleksowo zrealizowanych przez GZGK budów no-
wych przyłączy wodociągowych na terenie gminy, gdyż 
wybudowaliśmy ich aż 56 sztuk – w tym odcinki głównych sieci 
rozdzielczych. Tak duże zainteresowanie budową nowych 
przyłączy wodociągowych świadczy nie tylko o bardzo dynamicz-
nym rozwoju gminy, ale także o pełnym profesjonalizmie
i kompetencjach naszych pracowników oraz konkurencyjnych 
cenach, jakie możemy zaoferować naszym klientom pomimo 
gwałtownego i nadal trwającego wzrostu cen materiałów do 
budowy przyłączy oraz rosnących kosztów pracy. Wybudowano 
także 7 nowych przyłączy kanalizacyjnych, co bardzo nas cieszy 
po kilku latach skromnych wzrostów ilości użytkowników 
gminnej kanalizacji sanitarnej.
Od 4 marca obowiązują nowe taryfy regulujące wysokości cen
i stawek dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków. Warto odnotować, że ostatnia 
podwyżka tych stawek miała miejsce w 2017 roku i była symbo-
liczna, a koszty stałe ponoszone przez GZGK (szczególnie koszty 
zakupu energii elektrycznej, koszty pracownicze oraz zakupu 
materiałów i usług obcych) znacznie wzrosły od tego momentu
i niestety nadal wzrastają.
Pierwsze miesiące 2021 roku zapamiętamy, jako czas mroźnej
i śnieżnej zimy. Aby wyjść naprzeciw wynikającym z tego tytułu 
problemom komunikacyjnym GZGK kupił za kwotę 6.150 zł nowy 
pług śnieżny typu strzałka z obustronną niezależną regulacją 
hydrauliczną elementów zgarniających, który został sprzężony z 
przednim TUZ-em nowego traktora marki Farmtrac. Ponadto 
zakupiliśmy za kwotę 43.050 zł używany traktor Pronar 82 SA 
(rok produkcji, 2004) do którego został doczepiony posiadany już, 
sterowany hydraulicznie pług śnieżny boczny. Obydwa zestawy 
pracowały na rzecz naszych mieszkańców przy zimowym utrzy-
maniu dróg gminnych. Traktor Pronar 82 SA posłuży przede 
wszystkim do odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców 
gmin, na których terenie świadczymy usługi asenizacyjne. Zatem 
od lutego 2021 roku dysponujemy dwoma zestawami aseniza-
cyjnymi o pojemności 10 i 5 m³, którymi możemy świadczyć 
usługi niezależnie w tym samym czasie.
Na początku roku dokonaliśmy także rozbudowy infrastruktury 
technicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie o tzw. przelew 
rezerwowy. Wybudowano dodatkową przepompownię tłoczną 
wraz z niezależnym sterowaniem oraz odcinkiem rurociągu tłocz-
nego. Dzięki tej inwestycji zrealizowanej za kwotę 19 065,00 zł 
jesteśmy w stanie zmagazynować dodatkowo 226 m³ ścieków 
surowych przeznaczonych do dalszego oczyszczania.
Wiosna, jak co roku to czas napraw powierzchni asfaltowych dróg 
gminnych. Czynności te wykonywali pracownicy GZGK wbudo-

wywując mieszkankę asfaltową w ubytki metodą ,,na zimno”. 
Zakupiono i posadowiono oznakowanie alejek znakami 
drogowymi na terenie zabytkowego parku w Młodzieszynie. 
Oznakowaliśmy kolejne hydranty przeciwpożarowe przez 
posadowienie metalowych słupków z tabliczkami. Odnowiliśmy 
kilka drewnianych tablic informacyjnych dla sołectw, a także 
wykonaliśmy i zamontowaliśmy 4 ławki parkowe przed ośrod-
kiem zdrowia i urzędem gminy. W kwietniu przeprowadziliśmy 
badania wydajności hydrantów przeciwpożarowych w Mistrze-
wicach i Nowych Mistrzewicach. Przedstawiciel komendy 
Państwowej Straży Pożarnej dokonał kontroli z zakresu 
sprawności i oznakowania hydrantów w w/w miejscowościach.
W drugim kwartale przedłużyliśmy zestaw pompowy w jednej z 
dwóch studni głębinowych w Nowych Mistrzewicach. Spowodo-
wane to było stwierdzeniem obniżenia dynamicznego lustra 
wody. Natomiast w drugiej studni głębinowej wykonano 
czyszczenie ciśnieniowe zestawu tłocznego oraz czyszczenie 
wodociągu wody surowej od studni do stacji uzdatniania wody. 
W czerwcu i lipcu wystąpiły niedobory wody z gminnej sieci 
wodociągowej spowodowane brakiem opadów atmosferycznych 
i wynikającym z tego dużym poborem wody do celów gospodar-
czych i podlewania przydomowych upraw i trawników. 
Zaapelowaliśmy wówczas o wykorzystywanie wody z gminnego 
wodociągu wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Pomimo 
wszelkich starań, jakie poczynili pracownicy GZGK, aby 
dostarczyć wodę pod odpowiednim ciśnieniem jej pobór 
(szczególnie wieczorami) był na tyle duży, że brakowało wody
w sieci. Jesteśmy pewni, że modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Młodzieszynie, która dotyczy m.in. wybudowania  nowego trze-
ciego ujęcia – rozwiąże problemy z letnim niedoborem wody
w sieci. W lipcu zamontowano nową, bardziej wydajną pompę 
głębinową, w studni głębinowej przy SUW w Młodzieszynie celem 
zwiększenia ilości wody uzdatnionej. 
Latem, jak co roku kosiliśmy również pobocza dróg gminnych 
zestawem traktora z kosiarką bijakową. Pracownicy GZGK 
odnowili przez pomalowanie krzyż i postument na cmentarzu 
wojennym w Starych Budach.
Jesienią nasi pracownicy kontynuowali posadowienie znaków 
dotyczących oznakowania poszczególnych miejscowości. S�rodki 
finansowe na ten cel pochodziły z Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw. GZGK wspólnie z pracownikami urzędu 
gminy przygotował teren pasa drogowego dróg gminnych
w Adamowej Górze i Młodzieszynie pod nasadzenia nowych drzew.
W przeciągu roku usunęliśmy kilka poważnych awarii sieci 
wodociągowej polegających najczęściej na pęknięciu rury lub 
elementów infrastruktury wodociągowej. Częstymi awariami 
były te dotyczące sieci kanalizacyjnej. Prawie we wszystkich 
przepompowniach ścieków wirniki pomp zapychane były 
przedmiotami, które nie powinny się tam znaleźć m.in. chuste-
czkami nawilżanymi, elementami odzieży, pieluchami itp. 
generowało to dodatkowe koszty wynikające z konieczności 
napraw/regeneracji pomp. 
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Wydarzenia

Prawdziwa zima rozpoczęła rok 2021. W związku z bardzo 
obfitymi opadami śniegu wójt Monika Pietrzyk zaprosiła 
mieszkańców do zimowej zabawy, w ramach której należało 
ulepić najpiękniejszego bałwana. Po zakończeniu naszej 
zimowej zabawy jedno trzeba przyznać – to było 
prawdziwe zimowe szaleństwo. Jedne wyglądem przy-
pominały te prosto z bajki , inne były bardzo oryginalne 
lub stanęły na głowie. Mamy nadzieję, że udział w lepieniu 
bałwana sprawił Państwu wiele radości i nawet w doro-
słym obudził dziecko. Zwycięzca został nagrodzony 
voucherem na pobyt w hotelu „Nosalowy	Dwór	Resort	&	
SPA” w Zakopanem ufundowanym przez sponsora który 
chciał pozostać anonimowy. W zabawie zostały 

szczególnie wyróżnione maluchy z przedszkola w Młodzieszynie, 
które wspólnymi siłami z pomocą opiekunek ulepiły pięknego 
bałwana.

Ulep bałwana

31 stycznia cała Polska grała z Wielką Orkiestrą S�wiątecznej 
Pomocy. W Młodzieszynie nie mogło być inaczej i pomimo, iż 29. 
Finał Wielkiej Orkiestry S�wiątecznej Pomocy, ze względu na 
sytuację epidemiologiczną różnił się znacząco od tych z lat 
ubiegłych, nie było to przeszkodą i po raz kolejny wspólnymi 
siłami wsparliśmy fundację WOS�P. Mimo trudności nie poddaliś-
my się w myśl hasła: do końca świata i jeden dzień dłużej!
W Młodzieszynie zagraliśmy już po raz 23! To był wyjątkowy finał. 
Specjalnie dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy licytację 
telefoniczną. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. 
Licytacje prowadziły wspólnie m. in. wójt Monika Pietrzyk oraz 
sekretarz Anna Sobieraj. Wśród „fantów” znalazły się m.in. 
voucher na lot śmigłowcem nad Sochaczewem, obiad z wójtem, 
przejazd Wrak Race, kolekcja srebrnych monet, vouchery do 
gastronomii lub usług kosmetycznych i wiele, wiele innych. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.
Do zbiórki dołączyli również wolontariusze spośród Młodzieszyń-
skich zuchów i harcerzy wraz z nauczycielami ze Szkoły 
Podstawowej w Młodzieszynie, którzy kwestowali przed 
kościołem w asyście druhów z OSP Młodzieszyn i OSP Budy Stare. 
Wszystko odbyło się oczywiście w reżimie sanitarnym, przy 
zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nie zabrakło także 
światełka do nieba w postaci sygnałów świetlnych w wykonaniu 
naszych niezastąpionych strażaków z OSP Młodzieszyn, za co 
serdecznie dziękujemy!
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy spośród 
Młodzieszyńskich zuchów i harcerzy oraz nauczycieli ze szkoły 

podstawowej w Młodzieszynie, którzy kwestowali przed 
kościołem w asyście druhów z OSP Młodzieszyn i OSP Budy Stare 
podczas kwesty ulicznej, udało się im zebrać 4054,17 zł. Z kolei, 
dzięki licytacji prowadzonej na stronie urzędu oraz sumie 
zebranej do urzędowej puszki, udało się zebrać kwotę 5712,49 zł.
W sumie zebraliśmy 9766,66 zł! Jest to dla nas wielka radość
i duma, że mimo przeciwieństw udało nam się zebrać tak dużą 
sumę. Warto zaznaczyć, że w gminie, wspólnie ze szkołami oraz 
instytucjami zbieramy pieniądze od 1999 roku. W sumie, od tego 
czasu udało nam się przekazać na konto fundacji kwotę 
172 708,15 zł!
Podczas 29. finału – „Finału z głową”, zbieraliśmy pieniądze dla 
oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy. Dziękujemy za Wasze wielkie serca i wsparcie!

29 finał WOŚP
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Tradycyjnie 14 lutego obchodzimy S�więto zakochanych.
Odwzajemniona miłość to piękne uczucie, które powinniśmy cele-
brować każdego dnia. Jednak jest taki dzień w roku, kiedy miłość 
nabiera wyjątkowego znaczenia. Z tej okazji wójt Monika Pietrzyk 
zaprosiła mieszkańców do wzięcia udziału w naszej walentyn-
kowej zabawie „Mój	 sprawdzony	 przepis	 na	 słodkości	 pełne	
miłości”. Zabawa polegała na tym, że należało wykonać swój 
ulubiony deser w walentynkowym wydaniu oraz przysłać do nas 
zdjęcie i przepis. 
Decyzją Państwa – naszych obserwatorów na facebooku oraz 
komisji główną nagrodę otrzymał Roman Z� . dzięki swoim 
walentynkowym rogalikom! 
Zachęcamy do skorzystania z udostępnionych na naszej stronie 
przepisów, w tym tego na zwycięskie rogaliki. Z pewnością osłodzą 
one nie tylko walentynkowy dzień.
Dziękujemy za chęć udziału w konkursie oraz pracę włożoną w 
przygotowanie dań. Mamy nadzieję, że nasz konkurs kulinarny 
oraz przepisy naszych mieszkańców zainspirują Państwa do 
stworzenia słodkich deserów w swoich domach.

Konkurs walentynkowy 

Dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Z�ołnierzy Wyklętych, 
święta państwowego poświęconego żołnierzom zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego, w niedzielę 28 lutego w Witko-
wicach odbyło się XIII Spotkanie z Niezłomnymi, którego 
organizatorem było Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna 
im. II/18 pp. Spotkanie odbyło się przy pomniku w Witkowicach. 
Licznie zebranych gości powitała sekretarz Anna Sobieraj, 
przedstawiając jednocześnie rys historyczny dziejów Młodzie-
szyna. To tu historia była świadkiem wielu wydarzeń ważnych, nie 
tylko dla Ziemi Młodzieszyńskiej, ale i dla całego kraju. Kolejno 
głos zabrali także poseł Maciej Małecki oraz prezes stowarzy-

szenia Jakub Wojewoda. Następnie zaproszono do wspólnego 
zapalenia zniczy oraz złożenia kwiatów przy pomniku płk. 
Łukasza Cieplińskiego.
W uroczystości wzięli udział: ppłk Andrzej Mańkowski wraz z 
Z�ołnierzami 38. Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej,  
członkowie stowarzyszenia, lokalni samorządowcy oraz zgroma-
dzeni goście. Warto zaznaczyć, że wydarzenie organizo-wane 
przez Jakuba Wojewodę oraz stowarzyszenie po raz piąty odbywa 
się pod Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. Dziękujemy wszystkim za obecność w tym szczególnym 
wydarzeniu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Każdy miesiąc ma swój wyjątkowy dzień. Nie inaczej jest w przy-
padku marca, który bezdyskusyjnie należy do płci pięknej. 
Obchodzony 8 marca Dzień Kobiet to święto międzynarodowe, 
które obchodzimy niemalże w każdym domu. W 2021 roku nie 
mogliśmy się spotkać, aby wspólnie świętować. Każda z pań, która 
w dniu 8 marca odwiedziła urząd gminy otrzymała kwiaty oraz 
słodką niespodziankę. Wójt Monika Pietrzyk zaprosiła także panie 
do udziału w konkursie filmowym z okazji Dnia Kobiet pt. „Być	
kobietą,	 być	 kobietą…”. Konkurs polegał przesłaniu krótkiego 
filmiku, który opisywał kobiecy dzień, zajęcia, obowiązki. 

Bardzo dziękujemy paniom, które wzięły udział w naszej zabawie. 
Interpretacje naszego konkursowego hasła były różnorodne, 
przez co wybór zwyciężczyni nie był łatwy. Nagrodę w konkursie 
zdobyła pani Justyna W. Serdecznie gratulujemy! Zwycięski film 
został opublikowany na naszej stronie na facebooku.
Dzień Kobiet, to odpowiedni czas by podziękować wszystkim 
paniom, działającym społecznie na rzecz rozwoju gminy. To także 
okazja, by w tym szczególnym dniu docenić wkład pracy każdej 
kobiety w codziennym życiu. 

Dzień Kobiet z konkursem filmowym w roli głównej
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9 maja w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Młodzie-
szynie odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Młodzieszyn, 
której wyjątkowo w tym dniu przewodniczył Biskup Wojciech 
Osial.
Zawsze gotowi, żeby nieść pomoc. Są wszędzie tam, gdzie 
zagrożone jest życie, zdrowie i mienie - 4 maja w całym kraju 
obchodzili swoje święto. To właśnie z tej okazji zebraliśmy się, by 
podczas modlitwy podziękować im za czas wytężonej pracy.
W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele lokalnego 
samorządu: wójt Monika Pietrzyk, sekretarz Anna Sobieraj, 

skarbnik Małgorzata Zawadzka, a także druhowie jednostek OSP
z terenu gminy na czele z komendantem OSP Markiem Stobieckim 
oraz mieszkańcy.
Wójt wyraziła słowa podziwu i podziękowań dla ochotników za 
ich społeczną pracę. Na okoliczność minionego święta członkowie 
jednostek przyjęli także życzenia i gratulacje od duchownych. 
Na zakończenie mszy przedstawiciele samorządu wręczyli na ręce 
druhów symboliczne podziękowania.
Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obo-
wiązek. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań 
towarzyszą Wam w dalszej codziennej służbie i pracy.

Dzień strażaka

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z okazji tego święta, 
w gminie Młodzieszyn odbyło się spotkanie sołtysów z terenu 
gminy przy kawie i ciastku, na które zaprosiła wójt Monika 
Pietrzyk. Wśród przedstawicieli samorządu znaleźli się także 
sekretarz Anna Sobieraj, skarbnik Małgorzata Zawadzka oraz 
przewodni-czący rady Sławomir Makowski. Z funkcją sołtysa 
wiąże się wiele obowiązków, do najważniejszych z nich należy 

interweniowanie oraz pomoc w sprawach mieszkańców. Dlatego 
też, z okazji ich święta wójt złożyła życzenia oraz wręczyła 
podziękowania za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz 
mieszkańców. Spotkanie było także okazją do rozmowy o 
problemach i kolejnych pomysłach. Wszystkim sołtysom z okazji 
ich święta, raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia i 
dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Dzień sołtysa 
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50-lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywają 
wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym 
blaskiem. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote	
Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy 
przeżyli razem pół wieku. 
Jak co roku wójt gminy, po uprzednim wyrażeniu zgody jubilatów, 
występuje z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o nadanie 
medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Po otrzymaniu odzna-
czeń przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudę organizowane są uroczystości wręczenia medali.
W 2021 roku odbyły się dwie takie uroczystości. 11 maja miała 
miejsce pierwsza z nich. Ze względu na obostrzenia związane z 
pandemią COVID-19, uroczystość odbyła się przy zachowaniu 
szczególnych środków ostrożności. Udział wzięło w niej 5 par 
małżeńskich, byli to: Marianna i Wiesław Zawadzcy, Józefa
i Zygmunt Winniccy, Maria i Władysław Winniccy, Barbara
i Sylwester Samson, Elżbieta i Wiesław Więcek. 
Druga uroczystość odbyła się 29 listopada. Udział w niej wzięło 10 
par z terenu naszej gminy. 61 lat wspólnie przeżyli Państwo Zofia 

i Tadeusz Boczkowscy, 60 lat Państwo Marianna i Kazimierz 
Kowal-scy, 50 lecie obchodzili Państwo Irena i Władysław Durka, 
Zofia i Jan Kalota, Eliza i Edward Kamińscy, Stanisława i Tadeusz 
Kujawa, Danuta i Janusz Majcher, Elżbieta i Henryk Majszak, 
Zdzisława i Stefan Stefaniak oraz Zofia i Mieczysław Wilczek. 
Niestety z powodów osobistych nie wszystkie odznaczone pary 
mogły wziąć udział w uroczystości.
Wójt gminy skierowała pod adresem jubilatów słowa uznania i po-
dziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny 
przykład dla młodego pokolenia. Podczas uroczystości jubilaci 
otrzymali także pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicz-
nościowe upominki, które wręczyli wspólnie sekretarz gminy oraz 
przewodniczący rady gminy. Nie zabrakło również tortu oraz 
symbolicznego toastu. 
Oprawę artystyczną zapewniły utalentowane dzieci ze szkoły 
podstawowej w Janowie, które przygotowały pokaz tańca, za co 
serdecznie dziękujemy.
Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia wielu 
lat wspólnie spędzonych w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Jubileusz pożycia małżeńskiego
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Z okazji Dnia Dziecka wójt gminy zaprosiła wszystkie dzieci ze szkół 
z terenu gminy na Filmowy Dzień Dziecka do Kina Mazowsze!
Termin wyjazdu oraz repertuar dla każdej ze szkół został uzgod-
niony indywidualnie. Przez wgląd na wciąż trwający w tym okresie 
stan epidemii, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz 
nauczycieli klasy miały możliwość wyjazdu w różnym terminie. 
1 czerwca w każdej ze szkół czekało na dzieci wiele atrakcji: grill, 
zabawy sportowe, lody, a nawet malowanie buziek i fotobudka. 
Tego dnia każde dziecko wróciło do domu uśmiechnięte i szczęśliwe.

Filmowy dzień dziecka

W niedzielę 25 lipca na terenie parku przy urzędzie gminy odbył 
się Piknik Rodzinny pod hasłem „Zdrowo i wesoło” organizowany 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Młodzie-
szynie. Było to wyjątkowe wydarzenie, chociażby ze względu na 
to, że było to pierwsze spotkanie, wspólna zabawa i integracja 
mieszkańców po długiej przerwie związanej z lockdownem.
Piknik otworzyła wójt Monika Pietrzyk, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych, podziękowała za tak liczne  przybycie 
i życzyła dobrej zabawy. Nazwa pikniku „Zdrowo	 i	wesoło” jest 
nieprzypadkowa, ponieważ po raz pierwszy mieszkańcy mieli 
możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 podczas 
trwania pikniku w Przychodni Medycyny Rodzinnej Zdrowie
w Młodzieszynie. Cieszymy się, że tak wielu z Państwa skorzystało 
z tej możliwości. Wiele osób zdecydowało się dokonać pomiaru 
ciśnienia i cukru w wyznaczonym do tego miejscu, skorzystać
z punktu informacyjnego dotyczącego szczepień oraz punktu
z konsultacjami dietetycznymi Naturhouse. 
Dla seniorów przygotowaliśmy specjalne pakiety, które pomogą 
wielu osobom w prawidłowym przyjmowaniu leków. Było to 
możliwe dzięki przystąpieniu gminy do ogólnopolskiej kampanii  
„Mądre	 leczenie	to	szybszy	powrót	do	zdrowia”. Podczas pikniku 
odbył się także pokaz ratownictwa medycznego zaprezentowany 
przez WOPR Sochaczew oraz konkurs rzutek.
Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli także skorzystać z Mobil-
nego Punktu Spisowego na terenie parku oraz punktu spisowego 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Młodzieszynie.
Piękna pogoda, liczne stragany oraz darmowe atrakcje przycią-
gnęły bardzo wielu miłośników dobrej zabawy. Zgromadzeni 
korzystali z wielu bezpłatnych atrakcji takich jak: dmuchańce, 
popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy, warkoczyki, balony 
czy lody z maszyny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
przejażdżki kucykiem oraz wystawa rękodzieła wykonanego 
przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. 

Przez cały czas dostępne było również zaplecze gastronomiczne.
Najmłodszych mieszkańców zaprosiliśmy do zabaw anima-
cyjnych i wakacyjnych rytmów prowadzonych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.
Muzyka na żywo porwała wszystkich do tańca, a wszystko to dzię-
ki zespołowi Chaber's!
Serdecznie dziękujemy druhom Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Młodzieszyn, ratownikom z punktu medycznego oraz 
Policji, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Dziękujemy 
organizatorom pikniku oraz wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie wydarzenia, a także Leszkowi Borkowskiemu, który 
wspaniale poprowadził całą imprezę.
Szczególnie dziękujemy naszym mieszkańcom za przybycie
i wspaniałą zabawę!

Piknik rodzinny „Zdrowo i wesoło”



29 sierpnia w parku przy urzędzie gminy odbył się drugi „Piknik	
Rodzinny”. Dzięki pięknej pogodzie mieszkańcy mogli cieszyć się 
wspaniałą zabawą.
W dniu pikniku na mieszkańców i gości czekało wiele atrakcji.
O godzinie 15⁰⁰ na stadionie gminnym odbyło się cyrkowe show w 
wykonaniu CYRKU JUREMIX, które cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem.
Prosto ze stadionu przenieśliśmy się do parku, gdzie tuż po 
godzinie 17 wszystkich zgromadzonych na Pikniku Rodzinnym 
powitała wójt Monika Pietrzyk. W pikniku wzięli też udział: 
sekretarz Anna Sobieraj i skarbnik Małgorzata Zawadzka oraz 
radni gminy. Najbardziej cieszyła nas liczna obecność naszych 
mieszkańców, którzy jak zwykle nie zawiedli.
Nie zabrakło darmowych atrakcji takich jak: dmuchańce dla dzieci, 
tor wyścigowy, dmuchane boisko do gry w piłkę, popcorn, wata 
cukrowa, malowanie twarzy, warkoczyki, balony, bańki mydlane 
czy lody.
W programie znalazły się również: pokaz samochodu straża-
ckiego i policyjnego, pomiar ciśnienia i poziomu cukru, przejazd 
kucykami, punkt Narodowego Spisu Powszechnego oraz punkty 
informacyjne dla rolników.
Dużą uwagę przyciągnęła pracownia dawnych zawodów, gdzie na 
stanowisku garncarza chętni mogli wykonać wyroby z gliny,
a także pracowni dawnego druku. Własnoręcznie wykonane 
gliniane wyroby i druki z chęcią zabierano na pamiątkę do domu. 
Najmłodsi przymierzali także stroje i zbroje z dawnej epoki.
W trakcie trwania pikniku odbywały się konkursy z nagrodami. 
Na zgłodniałych czekały punkty gastronomiczne. Nie zabrakło 
także punktów handlowych z zabawkami.

Prawdziwe szaleństwo poczuliśmy jednak podczas Eksplozji 
Kolorów. Kolorowe szaleństwo po raz pierwszy ogarnęło naszą 
imprezę. Szczęśliwe twarze dzieci i młodzieży to dowód na to, że z 
pewnością powtórzymy atrakcję w przyszłości!
Podczas pikniku po raz pierwszy zaprezentowało się także nowo 
utworzone Koło Gospodyń Wiejskich z Młodzieszyna „Harde	
Babki”, które przygotowały wiele znakomitych przysmaków, 
takich jak ciasta, smalec, ogórki kiszone, czy wyroby wędli-
niarskie. Dziękujemy za Waszą obecność. Miło nam było gościć 
także pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Młodzie-
szynie.
O oprawę muzyczną zadbały zespoły Beautiful i niezawodny 
CHABER'S, dzięki którym nogi same rwały się do tańca. S�wietne 
nastroje i wspaniała zabawa towarzyszyła nam do późnych godzin 
nocnych.
Impreza nie byłaby udana, gdyby nie pomoc i współpraca wielu 
osób odpowiedzialnych za organizację Pikniku Rodzinnego. 
Dziękujemy OSP z terenu gminy za pomoc w przygotowaniu 
terenu, za zabezpieczenie przeciwpożarowe, dziękujemy Policji 
oraz zabezpieczeniu medycznemu za czuwanie nad naszym 
bezpieczeństwem. Dziękujemy wszystkim wystawcom za to, 
że nie bali się pogody i odwiedzili nas zapewniając tym samym 
wiele atrakcji. Dziękujemy pracownikom technicznym, którzy do 
końca imprezy byli w gotowości.
Dziękujemy zespołom muzycznym, które zadbały o dobrą zabawę. 
Dziękujemy Leszkowi Borkowskiemu za wspaniałe poprowa-
dzenie imprezy.

Drugi piknik rodzinny

Wydarzenia

31



Wydarzenia

Wakacje to czas na który wszyscy czekają, zarówno mali i ci trochę 
starsi. Piękna pogoda zachęcała aby wykorzystać ten czas jak 
najlepiej. Wójt Monika Pietrzyk zaprosiła mieszkańców gminy do 
udziału w 7 jednodniowych wyjazdach wakacyjnych, które 
odbywały się w soboty, począwszy od 17 lipca, a kończąc 28 
sierpnia. Wójt zapewniła bezpłatny transport, uczestnicy ponosili 
tylko koszt biletu wstępu. W programie wycieczek były wyjazdy 
do Płocka, Skansenu w Sierpcu, Wyszogrodu, Julinka, do Teatru 
Kamienica w Warszawie, Parku wodnego Suntago oraz do 
Warszawy. Piękna pogoda i wspaniałe nastroje mieszkańców 
towarzyszyły podczas wszystkich wyjazdów. 
Płockie zoo, skradło serca nie tylko najmłodszych uczestników 
wycieczki, ale również i dorosłych. Każdy miał możliwość 
spędzenia czasu wolnego podczas spaceru po płockiej starówce, 
czy malowniczej skarpie, a także odwiedzić katedrę. 
Wizyta w sierpeckim muzeum stanowiła jedyną w swoim rodzaju 
podróż w przeszłość. Spacer po skansenie zachwycił wszystkich 
uczestników wycieczki malowniczymi widokami. W kolejną 
sobotę odbył się wyjazd do pobliskiego Wyszogrodu gdzie była 
okazja przepłynąć się statkiem po Wiśle oraz zwiedzić Muzeum 
Wisły S�rodkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej. Pierwsza sobota sier-
pnia odbyła się pod hasłem „zabawa na całego” w parku rozrywki 
w Julinku, który funkcjonuje na terenie dawnej Bazy Cyrkowej. 

To magiczne miejsce jest połączeniem wypoczynku w naturze z 
beztroską zabawą dla całej rodziny. Na życzenie uczestników 
wyjazdu pobyt w parku został wydłużony co było to dla nas 
najlepszym potwierdzeniem, że wszyscy świetnie się bawili.  
Wycieczka do Teatru Kamienica skierowana była tylko do osób 
dorosłych. Spektakl „Metoda dla wnuczka” to przezabawna 
komedia z wątkiem kryminalnym w tle, która wszystkich bardzo 
rozbawiła, pozwoliła się zrelaksować i oderwać od codzienności. 
W końcu przyszedł czas na park wodny Suntago, wyjazd który 
cieszył się największą popularnością.  Warto było czekać! Zabawa 
była świetna a dzieci zachwycone. Wszyscy oddali się wodnemu 
szaleństwu, a trochę starsi odpoczęli w strefie relaksu. Wycieczką 
kończącą rodzinne wakacje z gminą Młodzieszyn był wyjazd do 
Warszawy do Muzeum Historii Z�ydów Polskich POLIN gdzie 
zapoznaliśmy się z wielowiekową historią Z�ydów w Polsce. 
Multimedialne wystawy objaśniły historię tego, jak żyli razem 
Polacy i Z�ydzi od setek lat i jak obie kultury się połączyły. Zakoń-
czeniem było zwiedzanie Starego Miasta, niby wszystkim nam 
znanego ale chętnie odwiedzanego.
Na „Rodzinne	wakacje	z	Gminą	Młodzieszyn” zaprosiliśmy Państwa 
po raz pierwszy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że chociaż w taki 
sposób mogliśmy urozmaicić letni wypoczynek naszym miesz-
kańcom.

Rodzinne wakacje z gminą Młodzieszyn

19 września odbyły się coroczne dożynki powiatowe, których 
gospodarzem była gmina Rybno. Samorząd gminy Młodzieszyn 
reprezentowali sekretarz gminy Anna Sobieraj, przewodniczący 
rady gminy Sławomir Makowski oraz starości dożynkowi których 
rolę pełnili Elżbieta Rotbart i Dariusz Sączewa z Kamiona. 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od odprawienia mszy 
dziękczynnej w intencji rolników, której przewodniczył dziekan, 
ks. Piotr Z� ądło. W uroczystości uczestniczyli rolnicy, Minister 
Maciej Małecki, przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu 

sochaczewskiego, ARiMR, MODR, MIR, KRUS, przedstawiciele 
szkół, poczty sztandarowe, strażacy, a także przybyli goście. 
Podczas mszy św. poświęcone zostały chleby, wieńce dożynkowe
i dary ziemi.
Ze względu na pandemię Covid-19 uroczystości dożynkowe były 
skromniejsze niż zwykle, lecz nie zabrakło tradycyjnego obrzędu 
dzielenia się chlebem. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni 
wysłuchali występu Sochaczewskiej Orkiestry Dętej i zostali 
poczęstowani grochówką.

Powiatowe święto plonów
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8 września w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Młodzieszynie odbyły się dożynki parafialne połączone z uro-
czystością odpustową. Mszę dziękczynną poprowadzili wspólnie 
ksiądz Prałat Stanisław Łubian oraz Ojciec Marek, który na co 
dzień pełni posługę misjonarską w Afryce.
S�więto plonów, to niepowtarzalna okazja, by cieszyć się z dobrze 
wykonanej pracy w polu i wspólnie uszanować wysiłek każdego 
związanego z ziemią mieszkańca gminy. To święto dziękczynienia 
za plony, ale także radości i odpoczynku po trudach i ciężkiej pracy.
Dożynki rozpoczęły się od powitania wszystkich uczestniczących 
we mszy świętej przez wójta gminy Młodzieszyn Monikę Pietrzyk.

„W	 tym	 szczególnym	 dniu	 życzę	 wszystkim	 rolnikom	 oraz	 ich	
rodzinom,	 aby	 czuli	 dumę	 i	 satysfakcję	 z	 trudnej	 i	 wymagającej	
pracy.	Aby	Waszej	ciężkiej,	codziennej	pracy	zawsze	towarzyszyła	
radość,	satysfakcja	oraz	należyty	szacunek	ze	strony	społeczeństwa.	
Państwa	 zaangażowanie	 w	 to,	 aby	 plony	 były	 jak	 największe,	
wynika	nie	tylko	z	wrodzonej	dbałości	i	pracowitości,	którą	macie	we	
krwi,	ale	przede	wszystkim	z	miłości	i	przywiązania	do	ziemi,	która	
jest	 często	 przekazywana	 z	 pokolenia	 na	 pokolenie.”-podkreśliła 
Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk
Delegacje z sołectw oraz urzędu gminy tradycyjnie przekazały na 
ręce Proboszcza parafii kosze z darami zawierające tegoroczne 
zbiory: chleb dożynkowy i kosz z owocami od wsi Stare Budy, chleb 
dożynkowy od wsi Bibiampol, ciasto drożdżowe od wsi Mistrze-
wice, chlebek dożynkowy ze wsi Juliopol, owoce z ulicy Wspólnej 
w Młodzieszynie, ziarna zbóż od rolników wsi Mistrzewice.
Delegacja urzędu gminy wspólnie z sekretarz Anną Sobieraj 
przekazała na ręce księdza proboszcza kosze z darami w postaci 
miodów oraz chlebków dożynkowych.
Nie mogło zabraknąć także wieńca dożynkowego, który został 
niesiony przez pracowników urzędu gminy. Msza dziękczynna 
była okazją do złożenia podziękowań i życzeń na ręce księdza 
prałata Stanisława Łubiana, który od września 2016 r. pełni 
posługę jako rezydent naszej parafii i jest wsparciem dla naszej 
społeczności parafialnej już od pięciu lat. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim za zaangażowanie w przygoto-
wanie tegorocznych dożynek, mieszkańcom sołectw za obecność, 
przygotowanie darów a także mieszkańcom całej naszej gminy, że 
tak licznie włączyli się we wspólne świętowanie rolniczego święta.

Dożynki - czas radości i podziękowań

Wydarzenia
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26 października we wszystkich szkołach oraz punktach przed-
szkolnych odbyły się specjalne apele poświęcone bezpieczeństwu 
na drodze po zmroku i konieczności noszenia odblasków.
Akcję promującą noszenie odblasków poprowadzili Kierownik 
Posterunku Policji w Młodzieszynie asp. szt. Marcin Kiełbasiński, 
który opowiedział o zasadach bezpieczeństwa oraz inicjator akcji 
–wójt Monika Pietrzyk. Podczas spotkań każdemu z uczniów
i uczennic wręczono odblaski.
Gmina co roku we współpracy z Komendą Powiatową Policji
w Sochaczewie organizuje akcję poświęconą bezpieczeństwu na 
drodze. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie 

zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma 
więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowa-
nia.
Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów 
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
Bycie widocznym to bycie bezpiecznym – noś odblaski!

Nosząc odblaski, świecisz przykładem

Andrzejki to czas niezwykły, kiedy ostatni raz przed nadchodzą-
cym adwentem urządzano zabawy i wróżby.  Najpopularniejszą z 
nich jest zdecydowanie lanie wosku przez klucz.
Z okazji Andrzejek, wójt Monika Pietrzyk zaprosiła mieszkańców 
do udziału w konkursie „Andrzejkowe	wróżby	woskowe”. Uczest-
nicy konkursu mieli za zadanie wykonać tradycyjny odlew 
woskowy przy użyciu klucza oraz zinterpretować w ciekawy 
sposób kształt, który powstał.
Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody za najlepiej prezentu-
jące się i najbardziej kreatywne wpisy.
Nagrody w postaci Voucherów do sieci sklepów Empik zdobyli:
I miejsce: Kacper Winnicki za odlew przypominający królika z 
bajki „Alicja	w	krainie	czarów”
II miejsce: Magdalena Baczyńska za odlew przypominający 
motyla.
III miejsce: Katarzyna Wiśniewska za odlew przypominający Bukę 
- postać z bajki Muminki 
Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy także wszystkim uczestni-
kom za poświęcony czas oraz chęć udział w konkursie. Mamy 
nadzieję, że zabawa we wróżby sprawiła Wam wiele radości. 

Andrzejkowe wróżby woskowe

Jesienny wieczór 18 października nasi mieszkańcy spędzili 
uczestnicząc w programie z zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej połączonym z koncertem w Teatrze Muzycznym Roma 
Warszawie.
Na scenie mogliśmy zobaczyć znanych artystów takich jak Sławek 
Uniatowski i Ania Rusowicz, którzy wraz z zespołem zabrali nas
w muzyczną podróż pod hasłem 'Love story'.
Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy zorganizować dla na-
szych mieszkańców wyjazd na ciekawe wydarzenie, które
z pewnością umiliło uczestnikom październikowy wieczór.

Wyjazd na program z zakresu pomocy przedmedycznej oraz koncert
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25 listopada swoje święto obchodzi najukochańszy przyjaciel 
wszystkich dzieci – PLUSZOWY MIS� .
W związku z nadal panującymi obostrzeniami dotyczącymi 
pandemii nie mogliśmy spotkać się z maluchami z naszej gminy 
aby świętować „Dzień	pluszowego	misia”. 
Dlatego przygotowaliśmy kolejną zabawę w formie on-line, do 
której wszystkich mieszkań-
ców zaprosiła wójt Monika 
Pietrzyk. Aby wziąć udział w 
zabawie należało pod postem 
na facebooku dotyczącym 
Dnia Pluszowego Misia podać 
ile dzieci w wieku do 5 lat (włą-
cznie) mieszka na terenie na-
szej gminy. Komentarzy było 
bardzo dużo, jednak długo 
musieliśmy czekać na prawi-
dłową odpowiedź , którą jest 
361. Pani Eliza która wygrała 
pluszowego misia zdecydowa-
ła się przekazać go na licytację 
Wielkiej Orkiestry S�wiątecz-
nej Pomocy w 2022 r.

Dzień Pluszowego Misia

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Przez 123 
lata niewoli Polacy wielokrotnie podejmowali próby oswobodze-
nia się spod jarzma zaborców – Prus, Rosji i Austrii.
Niestety, kolejne zrywy niepodległościowe kończyły się klęską 
powstańców. Dopiero rok 1918 przyniósł długo oczekiwaną 
wolność i niepodległość.
11 listopada spotkaliśmy się z tej okazji w Kościele p.w. Narodzenia 
N.M.P. w Młodzieszynie, by wziąć udział w uroczystej mszy św. 
w intencji Ojczyzny, odprawionej przez ks. proboszcza Dariusza 

Kuźmińskiego. Msza rozpoczęła się odśpiewaniem „Mazurka	
Dąbrowskiego”.
Po mszy rozpoczął się koncert patriotyczny. Zabrzmiały pieśni 
patriotyczne i żołnierskie. Program połączony był także z recytacją 
wierszy o tematyce patriotycznej. Artyści zaprezentowali się 
doskonale, zapewniając słuchaczom wiele pozytywnych wrażeń.
Wystąpili: Szymon Wiśniewski – SP Młodzieszyn, Jakub Brzózka – 
SP Młodzieszyn, schola kościelna pod kierunkiem Marzeny 
Barcińskiej, Klaudia Janiak – SP Kamion, Maria Ciura – SP Kamion, 
Marian i Dens Babki. Oprawę muzyczną pieśni zapewnił organista 
Henryk Wierzbicki.
We mszy świętej oraz koncercie uczestniczyły także zuchy i har-
cerze z opiekunami Elżbietą Boczkowską – 3GZ Tęczowa Gromada 
oraz z Beatą Ciurą – 66 DH „Knieje” za co bardzo dziękujemy, 
ponieważ dzięki takiej postawie w młodym pokoleniu kształtuje 
się patriotyzm, miłość i szacunek do ojczyzny.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie zaśpiewali pieśń 
Boże coś Polskę, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
była brana pod uwagę jako Hymn Narodowy.
Podsumowaniem spotkania były podziękowania wójt Moniki 
Pietrzyk skierowane do wszystkich wykonawców i uczestników 
tej pięknej uroczystości.

Pieśni patriotyczne w kościele w Młodzieszynie

10 listopada mieszkańcy gminy Młodzieszyn odwiedzili 
Królewski Ogród S�wiatła czyli jesienno-zimową wystawę, która 
rozświetla ogród przy pałacu w Wilanowie. Darmowy transport 
na wyjazd zapewniła wójt Monika Pietrzyk.
Oprócz spacerów po rozświetlonych ogrodach, wiele osób 
zachwycił Muzyczny Ogród Marzeń, gdzie przy dźwiękach muzyki 
klasycznej można było podziwiać barwną inscenizację. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli nie przeszli obojętnie obok bajkowej 
karuzeli. Był to bardzo miły wieczór, który z pewnością powtó-
rzymy. 

Wyjazd do Królewskich Ogrodów Światła w Warszawie
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Wydarzenia

5 grudnia o godz. 13⁰⁰ rozpoczęły się Gminne Mikołajki, które jak 
co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Wszystkich zebranych powitała wójt Monika Pietrzyk. 
Cudowna, zimowa pogoda dodała uroku temu niezwykłemu dniu. 
Na uczestników czekało wiele atrakcji takich jak: mikołajkowa 
fotobudka, paczki ze słodkościami i zabawkami dla najmłodszych, 
malowanie twarzy w mikołajkowe wzory, kiermasz ozdób 
przygotowany przez KGW Harde Babki, loteria fantowa przygoto-
wana przez Aleksandrę Chaber z kwiaciarni Ale Bajka oraz 
spotkanie z najważniejszym gościem tego dnia – S�więtym 
Mikołajem, z którym nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe 
chętnie robili sobie zdjęcia.
Niedzielne popołudnie umilały dźwięki znanych świątecznych 
piosenek. W trakcie wydarzenia odbyło się także podsumowanie 

konkursu oraz wręczenie nagród w konkursie „S�więty Mikołaj” 
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzie-
szynie. Dla każdego z gości przewidziano słodkości, pamiątkowe 
mikołajkowe długopisy oraz symbol Mikołajek – czapki S�więtego 
Mikołaja.
Podczas mikołajkowego spotkania podarowaliśmy mieszkańcom 
przedsmak świątecznych atrakcji. Dziękujemy bardzo wszystkim 
za przybycie. Mikołajki przyniosły zarówno dzieciom, jak i doro-
słym wiele uśmiechu i radości, z pewnością zostaną przez nas 
zapamiętane na długo.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
wydarzenia, a w szczególności sponsorom Wojciechowi i Agnie-
szce Pąk  firmie VOKE Sp. z o. o.

Gminne Mikołajki

Akcja „Choinka	pod	choinkę” w ubiegłym roku cieszyła się bardzo 
dużym powodzeniem, dlatego nie mogło jej zabraknąć także i w 
tym roku.
Choinkowe spotkanie przed urzędem gminy odbyło się 19 gru-
dnia. Początek zaplanowany był na godzinę 13⁰⁰, lecz mieszkańcy 
dużo wcześniej przyszli upatrzeć sobie drzewko, które ozdobi ich 
dom.Wszystkich zebranych powitała wójt Monika Pietrzyk. 
Po chwili wstępu rozpoczęło się rozdawanie choinek. Podczas 
spotkania nie zabrakło także słodkości dla najmłodszych oraz 
małych upominków w postaci książeczek oraz czapek S�więtego 
Mikołaja, które wójt Monika Pietrzyk wspólnie z sekretarz Anną 

Sobieraj rozdawały przybyłym mieszkańcom. 
S�wiąteczną niespodzianką był Mikołaj, który odwiedził naszą 
gminę po raz drugi w tym roku i miał przygotowane słodkości dla 
wszystkich zgromadzonych. Wybór świątecznego drzewka umilał 
dźwięk znanych kolęd i świątecznych piosenek. Choinki cieszyły 
się ogromną popularnością. Podczas akcji do Państwa domów 
trafiło blisko 300 choinek.
To już drugie spotkanie z mieszkańcami gminy w okresie przed-
świątecznym. Podczas S�wiąt Bożego Narodzenia w każdym domu 
ubierana jest choinka. Cieszymy się, że dzięki tej akcji mogliśmy 
podarować mieszkańcom odrobinę świątecznej	magii. 

Mieszkańcy wybrali swoje świąteczne drzewka



Wydarzenia

Składamy podziękowania naszemu miejscowemu KGW Harde 
Babki za przygotowanie kiermaszu, podczas którego mogli 
Państwo skosztować oraz zakupić pyszne wigilijne pierogi a także 
Aleksandrze Chaber z Kwiaciarni Ale Bajka za przygotowanie 
loterii fantowej.
Szczególne podziękowania kierujemy do S�więtego Mikołaja, który 

przebył daleką drogę by odwiedzić nas w tym okresie 
przedświątecznym oraz OSP Młodzieszyn za zapewnienie 
transportu naszemu wyjątkowemu gościowi.
Przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy 
tego dnia przybyli pod urząd, by w świątecznej atmosferze 
wybrać to najważniejsze bożonarodzeniowe drzewko.

Mieszkańcy wybrali swoje świąteczne drzewka - ciąg dalszy
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31 grudnia roku po raz pierwszy w gminie Młodzieszyn odbył się 
plenerowy Sylwester, który przyciągnął wielu mieszkańców oraz 
gości z okolicznych gmin. Jak wiemy, podobnie do ubiegłego roku, 
alternatyw spędzenia Sylwestra w okolicy było mało, dlatego 
postanowiliśmy zorganizować wydarzenie otwarte dla wszyst-
kich mieszkańców.
Podstawą programu była muzyka na żywo, której nie mogło tego 
dnia zabraknąć. O dobry nastrój zadbał zespół Speed, który po-
mimo zmiennej, deszczowej pogody, porwał wszystkich zgroma-
dzonych do tańca.
Jak na porę roku przystało, zadbano także o ciepłe napoje i poczę-
stunek. Tradycyjnie, o północy odbył się pokaz sztucznych ogni, 
który przyciągnął uwagę zebranych. Taneczna zabawa trwała do 
godziny 2⁰⁰ w nocy. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, a 
także gościom przybyłym na to wydarzenie.
Impreza nie byłaby udana, gdyby nie pomoc i współpraca wielu 
osób odpowiedzialnych za organizację Sylwestra 2021/2022
w Młodzieszynie. Dziękujemy firmie Rekin za pomoc w przygoto-
waniu, doświetleniu terenu oraz za zabezpieczenie elektryczne. 
Dziękujemy Policji oraz zabezpieczeniu medycznemu za czuwanie 
nad naszym bezpieczeństwem, strażakom za zabezpieczenie 
podczas pokazu fajer-
werków oraz pracow-
nikom technicznym, 
którzy do końca imp-
rezy byli w gotowości.
Dziękujemy zespo-
łowi muzycznemu, 
który zadbał o dobrą 
zabawę. Przede wszy-
stkim dziękujemy 
Wam – naszym miesz-
kańcom oraz zgroma-
dzonym gościom za 
obecność.

Młodzieszyn powitał Nowy Rok
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Ochotnicza Straż Pożarna

Instalacje fotowoltaiczne na strażnicach 

Wykonano instalacje fotowoltaiczne na czterech strażnicach 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Młodzieszyn (OSP 
Młodzieszyn, OSP Kamion, OSP Budy Stare oraz OSP Witkowice). 
Montaż kompletnych instalacji był możliwy dzięki pozyskaniu 
przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej 
wartości 120 tysięcy złotych oraz zabezpieczeniu środków w 

wysokości 20 tysięcy złotych w budżecie gminy. Łączny koszt 
jednostkowy jednej instalacji wyniósł 35 tysięcy złotych dla jednej 
strażnicy.
Cieszy nas fakt, że gmina może wesprzeć jednostki i zrealizować 
wybudowanie instalacji fotowoltaicznej, co pozwoli przede 
wszystkim na obniżenie kosztów utrzymania tych budynków 
poprzez własną produkcję energii.

Modernizacja strażnicy OSP w Młodzieszynie

Trwa modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mło-
dzieszynie. Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem i są coraz bardziej widoczne. Przeprowadzono 
już znaczną część robót wewnątrz budynku, polegających na 
usunięciu starych posadzek, a następnie na wykonaniu izolacji 
wraz z nowymi wylewkami. Przeprowadzono instalację 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz 
nałożono gładzie tynkowe na ściany. Natomiast na zewnątrz 
została położona struktura na wcześniej wykonanym ociepleniu. 
Ocieplono również fundamenty budynku oraz wykonano 
ogrodzenie terenu strażnicy. Trwają pozostałe prace wykoń-
czeniowe oraz utwardzenie wjazdów i parkingów. Planowane 
zakończenie robót wyznaczono na 30 czerwca 2022 roku. 
Na realizację inwestycji gmina Młodzieszyn pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
dofinansowanie, na realizację zadania, pn. „Modernizacja	strażnicy	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Młodzieszynie” w ramach 

„Instrumentu	 wsparcia	 zadań	 ważnych	 dla	 równomiernego	
rozwoju	województwa	mazowieckiego” w wysokości 60% całej 
inwestycji.

Walne zebranie OSP KSRG Młodzieszyn
10 września odbyło się walne zebranie jednostki OSP Młodzie-
szyn.
W zebraniu uczestniczyli wójt Monika Pietrzyk, sekretarz Anna 
Sobieraj oraz skarbnik Małgorzata Zawadzka.
W zebraniu uczestniczył również st. bryg. Piotr Piątkowski 
komendant powiatowy PSP w Sochaczewie oraz prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Roman Stobiecki.
Podczas zebrania ustępujący zarząd przedstawił sprawo-
zdania z działalności statutowej jednostki za rok 2020. 
Gratulujemy zarządowi uzyskania jednogłośnego absolu-
torium za 2020 rok.

W trakcie zebrania odbył się wybór władz jednostki na nową 
pięcioletnią kadencję.
Prezes – Marek Ciurzyński
Wiceprezes – Naczelnik – Marek Stobiecki
Sekretarz – Jarosław Dachowski
Skarbnik – Zenon Trojanowski
Gospodarz – Piotr Kwiatkowski
Członek – Bogdan Wieczorek
Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Marcin Kwiatkowski
Sekretarz – Krzysztof Staniszewski
Członek – Dariusz Niewiadomski



Ochotnicza Straż Pożarna

Dofinansowanie dla OSP Budy Stare

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych trafiło w sumie 
23 tysiące złotych na realizację zadania: „Zakup	 sprzętu,	
wyposażenia	 oraz	 środków	 ochrony	 indywidualnej	 służących	 do	
prowadzenia	akcji	ratowniczych	i	usuwania	skutków	zagrożeń	na	
potrzeby	OSP	w	Budach	Starych”	w ramach programu prioryte-
towego „Ogólnopolski	programu	finansowania	służb	ratowniczych	
część	2)	Dofinansowanie	zakupu	sprzętu	i	wyposażenia	jednostek	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych”. 
OSP Budy Stare otrzymało na ten cel dofinansowanie z Wojewó-
dzkiego Funduszu Ochrony S�rodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w wysokości blisko 20 tys. zł, które stanowiło 85% 
kwoty środków potrzebnych do realizacji zadania.
Pozyskane środki finansowe pozwoliły na polepszenie gotowości 
bojowej jednostki w trakcie przeprowadzanych akcji ratowniczo-
gaśniczych. 

Nowy sprzęt dla OSP Budy Stare
W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare 
skierowanym do Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika o dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego 
do działań ratowniczo-gaśniczych, jednostka otrzymała wsparcie 
w wysokości 12 280 zł. Oficjalnego przekazania sprzętu druhnom i 
druhom Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare dokonał 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Mirosław Adam Orliński w obecności wójt gminy Młodzieszyn 
Moniki Pietrzyk.
Przekazane dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup 
dwóch aparatów powietrznych Fenzy X-PRO z butlą stalową o 
pojemności 6l. Sprzęt ten jest niezbędny do ochrony dróg 
oddechowych podczas działań. Kolejne urządzenie to dwie 
prądownice wodne: BlueDevil 3012 na przewód o przekroju 52 
oraz prądownica TIPSA Viper SG 540 na szybkie natarcie. Wyżej 
wymieniony sprzęt jest potrzebny do nabytego przez Gminę 
Młodzieszyn samochodu STAR-266.
Urządzenia, na które jednostka otrzymała środki są niezbędne do 
działań, które są prowadzone w trakcie akcji ratowniczo-
gaśniczych przez OSP Budy Stare. Dziękujemy Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz 
wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za pomoc oraz za to, że 
zawsze możemy liczyć na wsparcie naszych inwestycji.

Prace remontowe w ramach programu MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021
Przeprowadzono prace remontowe wewnątrz 
strażnicy w OSP w Budach Starych, na które 
Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinan-
sowanie z budżetu województwa mazowiec-
kiego w wysokości 25 tys. zł na modernizację 
strażnicy OSP w ramach programu „MAZO-
WIECKIE	STRAŻNICE	OSP-2021”.
Modernizacja budynku strażnicy objęła 
zaadaptowanie pomieszczeń na szatnie dla 
strażaków. Adaptacja polegała na wykonaniu 
prac budowlanych i wykończeniowych 
pomieszczenia oraz wyposażeniu w niezbęd-
ną infrastrukturę, tj. wykonaniu ścianek 
działowych i sufitu wraz z tynkami, stolarki 
drzwiowej, podłóg, malowaniu ścian i sufitu 
oraz wyposażeniu szatni.
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Walne zebranie OSP KSRG Kamion i powołanie nowego zarządu
4 stycznia odbyło się walne zebranie w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kamionie. Podczas tegorocznego spotkania 
nastąpiła rezygnacja członków zarządu, wobec czego zamiast 
zwykłego zebrania sprawozdawczego, odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze. Jednogłośnie powołany został nowy 
zarząd w składzie:
Prezes OSP – Piotr Zygnerski
Naczelnik/ Wiceprezes OSP – Andrzej Kornacki
II Wiceprezes – Bogusław Ksyna
Zastępca Naczelnika – Michał Gołdych
Sekretarz OSP – Szymon Kacprzak
Skarbnik OSP – Arkadiusz Kacprzak
Gospodarz – Mariusz Jackowski
Członek Zarządu – Mateusz Winnicki

W zebraniu uczestniczyli wójt gminy Młodzieszyn Moniką 
Pietrzyk, sekretarzem Anną Sobieraj, skarbnikiem Małgorzatą 
Zawadzką, przewodniczącym rady Sławomirem Makowskim oraz 
sołtysem wsi Kamion Dariuszem Sączewą. W zebraniach wzięli 
również udział osoby oraz jednostki współpracujące z Ochotniczą 
Strażą Pożarną.
Podczas zebrań szczególną uwagę poświęcono na przedstawienie 
osiągnięć jednostki OSP i współpracy w zakresie ratownictwa w 
minionym 2020 roku .
Gratulujemy zarządowi, który jednogłośnie otrzymał 
absolutorium za 2020 rok.

OSP Kamion z dofinansowaniem

Jednostka OSP w Kamionie otrzymała dofinansowanie z budżetu 
województwa mazowieckiego w wysokości 20 tysięcy zł w 
ramach programu „OSP-2021” na zakup sprzętu specjalistycznego 
w celu doposażenia jednostki. Gmina Młodzieszyn dołożyła 
23.100,09zł. W ramach doposażenia zakupiono następujący 
sprzęt: 6 sztuk radiostacji, przecinarka do betonu i stali, 2 sztuki 
sygnalizatora bezruchu, wentylator oddymiający, lanca gaśnicza, 2 
sztuki aparatów powietrznych z maską OptiPro i butlą stalową, 3 
sztuki prądownic. Zakupiony sprzęt usprawni działania 
ratownicze prowadzone przez OSP Kamion.
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamo-
wi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Mazowiec-
kiego Adamowi Orlińskiemu za pomoc i wsparcie finansowe 
naszych jednostek OSP.



Oświata

Stypendia Wójta Gminy Młodzieszyn

Zakończenia roku szkolnego po raz kolejny okazują się wyjątkowe. 
Nauka zdalna i hybrydowa po raz kolejny wymagała zarówno od 
dzieci jak i nauczycieli oraz rodziców szczególnego 
wysiłku, z którym po raz kolejny wszyscy poradziliśmy 
sobie wzorowo.
Zanim wszyscy uczniowie ze szkół w Kamionie, Janowie i 
Młodzieszynie udali się na zasłużone wakacje, 
uczestniczyli wspólnie w uroczystych zakończeniach 
roku szkolnego, podczas których przyznano stypendia o 
charakterze motywacyjnym. Wójt Monika Pietrzyk oraz 
sekretarz Anna Sobieraj, wręczyły wyróżnionym 
uczniom stypendia wójta za wysokie wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe. W 2021 roku przyznano 
stypendium 66 uczniom, z tego 2 za wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe, 61 za wyniki w nauce i 3 za 
osiągnięcia sportowe.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom 
za szczególne zaangażowanie, bardzo dobre wyniki w 
nauce oraz osiągnięcia sportowe. Dziękujemy całej 

społeczności szkolnej, dzieciom oraz rodzicom, którzy musieli 
odnaleźć się w nowej sytuacji jaką była nauka zdalna.

24. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 października, na malowniczych 
trasach biegowych im. Roberta Lewan-
dowskiego w Kamionie rozpoczęły się 
24 Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych.
Uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał poseł na Sejm RP, wiceminister w 
Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki wspólnie z starostą 
sochaczewskim Jolantą Gontą, preze-
sem Warszawsko-Mazowieckiego 
Szkolnego Związku Sportowego Jolantą 

Zielińską-Mróz oraz sekretarzem gmi-
ny Anną Sobieraj. Następnie wspólnie z 
wójt Moniką Pietrzyk wręczą zasłużone 
nagrody.
Ponad 400 zawodników i zawodniczek 
z województwa mazowieckiego rywali-
zowało o mistrzostwo Mazowsza w 
sztafetowych biegach.
Cieszymy się, że tak ważne dla sportu 
szkolnego wydarzenie odbywa się na 
gościnnej, młodzieszyńskiej ziemi.
Zawodnikom życzymy samych sukce-
sów i wielu medali.
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Ważne wydarzenia w historii szkoły podstawowej w Janowie 

Ważne wydarzenia zapisały się w 2021 roku w his-
torii Szkoły Podstawowej w Janowie.
Leszek Borkowski otrzymał z rąk wójt Moniki 
Pietrzyk akt powierzenia stanowiska Dyrektora 
Szkoły im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie. 
Dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty, bardzo dobrej oceny 
pracy oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i 
Związku Nauczycielstwa Polskiego będzie pełnił 
tę funkcję przez kolejne 5 lat. Serdecznie gratulu-
jemy oraz życzymy samych sukcesów zarówno w 
sferze zawodowej jak i prywatnej. 

Wójt Monika Pietrzyk wręczyła także dwóm nau-
czycielkom szkoły podstawowej w Janowie akty 
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego. 
Serdecznie gratulujemy awansu zawodowego i ży-
czymy dużo sukcesów na dalszej drodze zawodo-
wej oraz satysfakcji w życiu osobistym.
Nauczyciele szkół z terenu gminy Młodzieszyn 
sukcesywnie i z dużym powodzeniem podnoszą 
swoje kwalifikacje zawodowe, z czego jesteśmy 
bardzo dumni.



Szkoła Podstawowa im. gen. Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
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 Od początku roku 2021 w SP Młodzieszyn kontynuowano 
nauczanie hybrydowe. Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych 
uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych, zaś w klasach starszych 
lekcje odbywały się zdalnie. Nauczyciele oraz uczniowie starali jak 
najlepiej sprostać postawionym przed nimi zadaniom. Pedagodzy 
wyszli z założenia aby skupiać się mniej na ocenianiu, a bardziej na 
docenianiu. Szkoła dbała o komfort psychiczny uczniów, aby 
sytuacja wywołana pandemią nie wywoływała trwałych lęków
i poczucia zagrożenia wśród najmłodszych. Nie zapomnieliśmy
o uczniach potrzebujących wsparcia, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, co odbywało się przy wydatnej pomocy urzędu 
gminy.
Styczeń rozpoczął się wesoło, od konkursu na najładniejszego 
śnieżnego bałwana. Konkurs zorganizowany przez panią Wójt 
dostarczył naszym przedszkolakom dużo radości. W ramach 
wyróżnienia nasze najmłodsze pociechy otrzymały od pani Wójt 
okolicznościowe zdjęcie oraz upominki. W styczniu świetlica 
wspólnie z biblioteką organizowały wiele konkursów takich jak 
np. Dzień Kubusia Puchatka, prowadzony przez panie Renatę 
Pręgowską i Monikę Brysiak. Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przedszkolaki z grupy 0a przygotowały kwiatki, kalendarze i 
życzenia. O tym, za co szczególnie kochają dziadków, można było 
usłyszeć nawet na antenie Radia Sochaczew. Na zakończenie 
semestru podsumowano konkurs biblioteczny „Plakat	 klasowy	
reklamujący	książki”. Z okazji 29. Finału WOS�P podczas kwesty 
przed kościołem w Młodzieszynie zebraliśmy 4054,17 zł. 
O bezpieczeństwo kwestujących dbali nauczyciele, strażacy z OSP 
Młodzieszyn i Bud Starych oraz rodzice.  Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie i obecność.
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 
warsztaty poprowadzone przez pedagoga szkolnego dla uczniów 
klas I-III. Podsumowaniem warsztatów było wykonanie tema-
tycznych plakatów. Podczas corocznego Balu karnawa-łowego w 
przedszkolu, dzieci przebrane w pomysłowe stroje, bawiły się 
świetnie. 
22 lutego harcerze obchodzili Dzień Myśl Braterskiej, uświada-
miający, że wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi, niezależnie od 
koloru skóry, narodowości czy wieku. Od 17 marca odbywały się 
próbne egzaminy ósmoklasisty. Przed Wielkanocą tradycyjnie
w naszej szkole przygotowywano palmy wielkanocne. 21 marca to 
pierwszy dzień wiosny, ale też S�wiatowy Dzień Zespołu Downa, 
który został upamiętniony przez kl. 6a.  
2 kwietnia pamiętaliśmy o S�wiatowym Dniu S�wiadomości 
Autyzmu. Uczniowie kl. 6a wykonali zdjęcia z dominującym 
kolorem niebieskim. Wśród laureatów XV powiatowej edycji 
Samorządowego Konkursie Nastolatków „8	 Wspaniałych” 
znalazło się trzech uczniów naszej szkoły – Tomasz Ambroziak, 
Jakub Kacprzak i Bartosz Z� akowski. 22 kwietnia dzieci z grupy 

„Słoneczka” świętowały Dzień Ziemi, a uczniowie z klasy 6a 
wykonali kolaż z nadesłanych fotografii. W dniach 18–24 kwietnia 
obchodziliśmy kolejny Ogólnopolski Tydzień Biblijny, podczas 
którego czytaliśmy Pismo S�więte.
W maju w przedszkolaki z grupy 0c wystrojone na żółto 
świętowały Międzynarodowy Dzień Słońca. Dzieci wysłuchały 
bajki o żółtej kredce, tańczyły z balonami w takt muzyki oraz 
układały słoneczne promienie z klocków. 4 maja w grupach 
przedszkolnych oraz na świetlicy obchodzono Dzień Strażaka. 
W spotkaniu wzięło udział około 100 przedszkolaków oraz 
druhny i druhowie z OSP Budy Stare. W okresie od 8 do 15 maja 
obchodziliśmy Tydzień Bibliotek. Pani Renata Pręgowska 
przygotowała lekcje, wystawki książek, plakatów i kolorowanek. 
18 maja obchodziliśmy rocznicę 101. urodzin Jana Pawła II, 
śpiewając online ulubioną pieśń Papieża przy akompaniamencie 
ucznia kl. 6a Jakuba Brzózki. Także w maju przedszkolaki z grup 0a 
i 0b wybrały się na wycieczkę do Z�elazowej Woli. W maju rozstrzy-
gnięto konkurs „Walentynka	dla	szkoły”. Jury przyznało I miejsce 
Wiktorii Adamczyk, II Mai Z� akowskiej, III Klaudii Stobieckiej. 
Wyróżniono Kubę Kacprzaka i Szymona Wiśniewskiego. 31 maja 
obchodziliśmy S�wiatowy Dzień Bez Tytoniu. W klasach I-VI 
pedagog szkolny przeprowadziła warsztaty dotyczące nega-
tywnych skutków palenia. Klasy VII i VIII przygotowały plakaty
i hasła antynikotynowe.
1 czerwca to świętowaliśmy Dzień Dziecka i Dzień Matki. Przed-
szkolaki podziękowały mamusiom za troskę oraz zapewniły o 
swojej miłości. Dzieci obdarowały mamy portretami. Mamy też 
przygotowały prezenty dla dzieci. 7 czerwca uczniowie klas IV 
zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową. Z okazji Dnia 
Dziecka dla najmłodszych Teatr Maska przedstawił w GOK 
spektakl pt. „Ekologia	z	Alicją,	Królikiem	i	Kapelusznikiem”. Z kolei 
od pani wójt dzieci otrzymały bilety do kina. 
Również w czerwcu nasza szkolna gazetka STYK, czyli co w Szkole 
Piszczy została uhonorowana III miejscem w 17. edycji konkursu 
dzien-nikarskiego „Jak	 zostać	 rzetelnym	 i	 interesującym	
dziennikarzem	 w	 epoce	 informacji”. Oprócz docenienia całego 
zespołu redakcyjnego organizatorzy przyznali też wyróżnienia za 
prace indywidualne Julii Kalocie (7a) i Zuzannie Wieczorek (6b). 
Inne członkinie naszego zespołu redakcyjnego, Wiktoria 
Adamczyk (7c) i Wero-nika Dąbrowska (7b) wzięły udział w 
regionalnym konkursie literacko-plastycznym „Witaj,	 majowa	
jutrzenko”, zdobywając odpowiednio 1. i 3. miejsca.
1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny. 20 września 
przedszkolaki świętowały Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
22 września uczniowie klas V-VIII brali udział w programie 
profilaktycznym „Debata” oraz „Smaki	życia,	czyli	debata	o	dopa-
laczach”, które miały uświadomić o zagrożeniach wynikających
z korzystania ze środków psychoaktywnych. 
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Tego dnia także, klasy I i III b pojechały do Płocka na spektakl 
teatralny „W	 zielonej	 krainie	 Oz”. We wrześniu w przedszkolu 
dzieci obchodziły Dzień Spadającego Liścia, S�wiatowy Dzień 
Jabłka oraz Dzień Głośnego Czytania. Odwiedziły GOK w Młodzie-
szynie i obejrzały przedstawienie muzyczne pt. „Akademia	pana	
Alberta”, które przygotowały dzieci i młodzież pod kierunkiem 
Beaty Oziemblewskiej i Alberta Szułczyńskiego. 23 i 24 września 
grupa uczniów z klas V-VIII wyruszyła na reintegracyjną 
wycieczkę na Mazury. Pod opieką Agnieszki Woźniak, Danuty 
Jasińskiej, Janusza Wlazło i Marka Orzechowskiego odbyli spływ 
Krutynią, relaksowali się w Zoo Safari, zaszaleli na torze 
tubingowym w m. Okrągłe oraz udali się w rejs po jeziorze 
S�niardwy. Jak zwykle we wrześniu świętowaliśmy Dni Patrona. 
W przeprowadzonym konkursie plastycznym najwyżej oceniono 
prace Zosi Barańskiej, Jana Hryniewieckiego i Nikoli Grzegoro-
wskiej (w klasach I-III) oraz Wiktorii Adamczyk, Małgorzaty 
Chaby i Antoniny Czubak (w klasach IV-VIII). 
30 września odbył się apel przygotowany przez klasę V na temat 
Stanisława Grzmota-Skotnickiego i II wojny światowej. Przedsta-
wiciele uczniów udali się do Tułowic, gdzie przy tablicy upamięt-
niającej złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakończenie symbo-
liczną wartę przy obelisku przed budynkiem szkoły objęli nasi 
harcerze. 30 września klasy 8ac wybrały się na wycieczkę do 
Tykocina pod opieką p. Marka Orzechowskiego.
W październiku maluchy świętowały: S�wiatowy Dzień Uśmiechu, 
Dzień Zwierząt, Dzień Marchewki, Dzień Drzewa, S�wiatowy Dzień 
Mycia Rąk, Dzień Poczty Polskiej, S�wiatowy Dzień Chleba, Dzień 
Kundelka i Dzień Postaci z Bajek. Klasy VII wyjechały do parku 
rozrywki „Stacja Grawitacja, a zuchy i harcerze uczestniczyli
w Mazowieckim Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą. Dzieci z klasy 
0a chętnie poznawały zwierzęta podczas wyjazdu do gospodar-
stwa agroturystycznego „Pawie	oczko”. 7 października pierwszaki 
stały się członkami Szkolnej Kasy Oszczędności, której opiekun 
Barbara Sieczkowska zapoznała dzieci z zasadami oszczędzania. 
Wszyscy uczniowie otrzymali książeczki SKO oraz drobne 
upominki. 
14 października w Dniu Edukacji Narodowej pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez panią 
dyrektor Małgorzatę Malczewską. Dzieci zaprezentowały 
program artystyczny. Samorząd Uczniowski złożył pedagogom 
życzenia, a pani Dyrektor wręczyła im nagrody. Również wtedy 
uhonorowano laureatów konkursu „Patron	 w	 moich	 oczach”. 
Słowa „Nie	lękajcie	się!” padły podczas XXI Dnia Papieskiego na 
apelu przygotowanym przez uczniów kl. 7a. Samorząd Ucznio-
wski i 66. D.H. „Knieje” przed dniem Wszystkich S�więtych 
zorganizowali zbiórkę zniczy na opuszczone groby na naszym 
cmentarzu w ramach akcji #szkołapamięta. 22 października w sali 

GOK odbyło się Narodowe Czytanie „Moralności	 pani	 Dulskiej” 
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzie-
szynie. Utwór czytali uczniowie kl. 8c przygotowani przez pana 
Janusza Wlazło. Lekturze towarzyszyły prezentacje multime-
dialne: „Gabriela	Zapolska” i „Moda	przełomu	XIX	i	XX	wieku”. 
26 października dzieci z grupy 0a uczyły się robienia pizzy w piz-
zerii „Da	Grasso” w Sochaczewie, z kolei w tym samym czasie naszą 
szkołę i przedszkole odwiedzili wójt gminy Młodzieszyn Monika 
Pietrzyk wraz z kierownikiem Posterunku Policji w Młodzieszynie 
asp. szt. Marcin Kiełbasińskim w ramach akcji „Noś	odblaski	–	świeć	
przykładem”.
5 listopada uczniowie kl. 5, 7a i 8c uczestniczyli w lekcji muzealnej 
na zamku w Łęczycy oraz w zajęciach relaksacyjnych w kom-
pleksie basenowym Termy Uniejów. Nasza szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu narodowego, który odbył 
się dokładnie 10 listopada o godz. 11:11. 25 listopada maluchy 
świętowały m.in. S�wiatowy Dzień Pluszowego Misia. 
W listopadzie z powodu zakażeń niektóre klasy musiały przejść na 
nauczanie zdalne.
W grudniu tradycyjnie odwiedził nas św. Mikołaj z prezentami. Po 
raz pierwszy, przystąpiliśmy jako szkoła do ogólnopolskiej akcji 
SZLACHETNA PACZKA i pragniemy z całego serca podziękować 
wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za pomoc w 
organizacji tej akcji. Podarowaliśmy osobom w trudnej sytuacji 
życiowej paczki z produktów zebranych w sklepach. 
Zapraszamy do śledzenia aktualnych wpisów na facebooku: 
Młodziesz.Zobacz.Historię, 66 Drużyna Harcerska „Knieje”, 
3 Gromada Zuchowa „Tęczowa	 Gromada” oraz aktualności na 
stronie szkoły www.spmlodzieszyn.edupage.org .



Szkoła Podstawowa  im. płk L. Głowackiego w Janowie 

Rok 2021 rozpoczęliśmy feriami zimowymi. Do pracy w systemie 
stacjonarnym klasy I-III wróciły 18 stycznia. Klasy IV-VIII nadal 
realizowały naukę z wykorzystaniem technik kształcenia na 
odległość.
W cieniu pandemii COVID 19 staraliśmy się zrealizować wszystkie 
zaplanowane zadania. Na Walentynki samorząd uczniowski 
zorganizował pocztę walentynkową. Dzieci robiły sobie zdjęcia
w serduszkowej foto ramce. Zorganizowana została e-poczta 
walentynkowa. Ponadto przeprowadzono akcję Walentynka dla 
kundelka, polegającą na zbiórce karmy dla psiaków z fundacji 
KUNDELEK.
Również w lutym przeprowadzony został Dzień Bezpiecznego 
Internetu - konkurs ph.: „Cyberprzemoc	 –	 jak	 na	 nią	 reagować
i	gdzie	szukać	pomocy”.
„Kup	Tulipana	dla	Alana” to akcja charytatywna przeprowadzona 
przez SSU, a mająca na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie Alana
z Brochowa. W wyniku akcji udało się zebrać 3110 zł.
S�wiatowy Dzień Osób z Zespołem Downa - uczniowie klas 0-III 
obejrzeli prezentację i film informacyjny. Starsi otrzymali 
materiały do zapoznania. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w skar-
petkowym wyzwaniu.
15 i 16 marca w kl. I-III przeprowadzono konkurs recytatorski 
wierszy Danuty Wawiłow.
W marcu powitaliśmy WIOSNĘ. Wszystkie dzieci ubrane były
w kolorowe stroje. W kwietniu, wirtualnie upamiętniliśmy 
S�wiatowy Dzień Ziemi- „Przywróć	naszą	Ziemię” oraz S�wiatowy 
Dzień S�wiadomości Autyzmu. Przeprowadziliśmy akcję „Zaświeć	
się	na	niebiesko”.
8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, a także 
S�wiatowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych odwiedziły szkolną bibliotekę. 13 maja naszą 
szkołę odwiedzili strażacy z OSP w Młodzieszynie. W czasie 
pogadanki uczniowie poznali zasady bezpiecznego zachowania 
podczas zagrożeń.
26 maja tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Mamy - dzieci z od-
działów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III własnoręcznie 
wykonały upominki oraz zaśpiewały piosenki i wiersze dla mam. 
W maju nasi ósmoklasiści zdawali pierwszy w życiu poważny 
egzamin. Mimo trudności poradzili sobie wspaniale osiągając 
świetne wyniki.
Z okazji Dnia Dziecka było mnóstwo atrakcji - kiełbaski z grilla, 
lody, malowanie buziek, gry i zabawy. Dzieciaki robiły sobie 
zabawne zdjęcia w fotobudce. Nie zabrakło także prezentu od wójt 
Moniki Pietrzyk - wszyscy uczniowie otrzymali vouchery do kina.
W czerwcu uczniowie klas I-III radośnie spędzili czas na wycieczce 
w Happy Parku w Sochaczewie. 25 czerwca uroczyście 
zakończyliśmy rok szkolny. 1 września tego samego roku 
rozpoczęliśmy naukę w trybie stacjonarnym.

S�więto Patrona przypadające na 16 września to szczególny dzień 
dla całej społeczności szkolnej. W tym dniu odwiedziliśmy 
sochaczewskie fortyfikacje budowane przez mieszkańców oraz 
braci Franciszkanów z Niepokalanowa na rozkaz Niemców. 
Obejrzeliśmy również film z nadania szkole imienia. We wrześniu 
wzięliśmy także udział w akcji „Sprzątanie	 Świata”. 28 edycja 
odbywała się pod hasłem „Myślę,	 więc	 nie	 śmiecę”. Najmłodsi 
obchodzili w tym czasie Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
W dniach 23-24 września grupa uczniów z naszej szkoły 
uczestniczyła w wycieczce na Mazury. W ciągu dwóch dni przeżyli 
wiele atrakcji - zwiedzili Muzeum Przyrodnicze, spływ łodzią po 
Krutyni, Mazurskie ZOO Safari, zamek w Rynie, rejs po S�niard-
wach.
28 września dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie I-III byli 
na wycieczce w gospodarstwie sadowniczym z okazji obchodów 
S�wiatowego Dnia Jabłka.
14 października obchodziliśmy S�więto Edukacji Narodowej. 
Samorząd uczniowski przygotował dla wszystkich pracowników 
słodkie niespodzianki oraz kwiaty, co stanowiło dodatek do 
życzeń. 3 dni później odbyło się ślubowanie i pasowanie 
przedszkolaków i uczniów klasy I.  Pod koniec października dzieci 
z klas 0-III spędziły miło czas w kinie Odeon w Sochaczewie na 
filmie „Psi	Patrol”.
„Nie	lękajcie	się” pod tym hasłem obchodziliśmy Dzień Papieski 
przypadający 22 października. Podczas części artystycznej 
uczniowie klasy ósmej wspominali postać Ojca S�więtego – Jana 
Pawła II.
26 października przeprowadzona została akcja „Świeć	 przykła-
dem” mająca na celu zachęcenie uczniów do noszenia odblasków, 
które uczniowie otrzymali od wójt Moniki Pietrzyk i kierownika 
PP w Młodzieszynie Marcina Kiełbasińskiego.
29 października uczniowie pojechali na wycieczkę do ENERGY-
LANDII w Zatorze. Był to dzień pełen wrażeń i doskonałej zabawy. 
Wycieczka, dzięki wspaniałej pogodzie i wielu atrakcjom 
przyniosła uczniom fantastyczne chwile relaksu i odprężenia od 
codziennej pracy.
Aktywnie uczestniczyliśmy w akcji Szkoła Pamięta.
5 listopada uczniowie pojechali na wycieczkę do Łęczycy i Unie-
jowa. Po zwiedzaniu zamku Łęczyckiego i lekcji historii 
relaksowali się na uniejowskich termach.
11 listopada tradycyjnie uczciliśmy S� więto Odzyskania 
Niepodległości włączając się do ministerialnej akcji #szkołado-
hymnu. O godzinie 11.11 wszyscy zaśpiewali Hymn Państwowy. 
Następnie uczniowie klasy VIII, w krótkiej części artystycznej 
wierszem i piosenką wspominali ofiarność, odwagę i poświęcenie 
legionistów Józefa Piłsudskiego.
12 listopada uczniowie klasy I wraz z wychowawcą zostali 
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zaproszeni do biblioteki szkolnej w ramach kampanii „MAŁA	
KSIĄŻKA	 –	 WIELKI	 CZŁOWIEK”. Uczniowie i wychowawcy 
otrzymali darmowe wyprawki czytelnicze.
23 listopada gościliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie – delegatura w Z�yrardowie oraz WORD w Płocku. 
Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Jesteś	
widoczny,	 jesteś	 bezpieczny” realizowanej pod patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 
Uczniowie otrzymali pakiet odblasków zwiększających 
bezpieczeństwo.
Miesiąc listopad obfitował również w inne uroczystości, 
szczególnie wśród młodszych dzieci, takich jak: Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek, S�więto Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzień 
Zdrowego S�niadania-S�niadanie daje moc. Uczniowie wzięli 
również udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym 
Bóbr - kategoria Skrzat klasy I-III oraz Benjamin IV-VI.
6 grudnia zorganizowano Klasowe Mikołajki, a dzieci z oddziałów 
przedszkolnych odwiedził S� więty Mikołaj. Przedszkolaki 
przywitały gościa świątecznym wierszykiem oraz piosenką. 
Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane upominkami. Nie 
zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Dwa dni później dzieci klas 
0-III uczestniczyły w świątecznym programie kina Odeon w So-
chaczewie przy współpracy animatorek „Elsa	i	spółka”. Na dzieci 
czekało wiele atrakcji: film „Nasze	Magiczne	Encanto”, świąteczne 
warsztaty artystyczne, zabawy z Elfami i spotkanie z Mikołajem.
17 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne. Klasa IV przygotowała 
Jasełka. Usłyszeliśmy piękne wiersze, kolędy i pastorałki. Było 
wiele ciepłych słów i życzeń. W tym samym dniu odwiedziły nas 
zuchy z Młodzieszyna i przekazali nam światełko betlejemskie.
23 grudnia zostały rozwiezione stroiki i karty świąteczne z życze-
niami osobom samotnie mieszkającym w Janowie. Podarunki 

wykonali uczniowie klasy IV na lekcjach plastyki.
Podczas całego roku uczniowie uczestniczyli w programach 
„Owoce	w	szkole” i	„Mleko	w	szkole” oraz w projekcie Internetowy 
Teatr TVP dla szkół. Obejrzano spektakle, m.in.: „O	mniejszych	
braciszkach	 św.	 Franciszka”,	 „Tymoteusz	 wśród	 ptaków”,	 „Skąd 
Mikołaj	wie?”.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
naszej szkoły i szkolnym facebooku. Serdecznie zapraszamy!
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Rok 2021 nie był łatwy ze względu na trwającą wciąż pandemię. 
Uroczystości szkolne trzeba było dostosować do odpowiednich 
warunków związanych z wirusem SARS-CoV-2. Mimo tych 
utrudnień świetnie sobie poradziliśmy w zorganizowaniu 
ciekawych wydarzeń!
Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta obchodzone, by uczcić
i uhonorować wszystkie babcie i wszystkich dziadków. W tym 
roku klasy 0-3 przygotowały specjalny program, który został 
przesłany wszystkim dziadkom w wersji elektronicznej.
3 lutego uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach dotyczących  
„Wirtualnego	Świata”, czyli po prostu internetu - globalnej sieci 
łączącej komputery na całym świecie. Dzieci coraz częściej 
korzystają z wyszukiwarek internetowych. Nie zawsze jednak są 
świadome jakie niebezpieczeństwa w nim czyhają. W związku z 
tym, w każdej klasie nauczyciele przeprowadzili pogadanki 
ilustrowane ciekawą prezentacją o wirtualnym świecie.
Walentynki dzieci spędziły w miłej atmosferze. Wszyscy przyszli 
w tym dniu do szkoły w czerwonych lub różowych strojach i ze 
zniecierpliwieniem oczekiwali na walentynkową pocztę, która nie 
zawiodła i zasypała walentynkowymi kartkami. W miesiącu lutym 
dzieci w wieku 5-6 lat wzięły udział w realizacji programu „Skąd	
się	biorą	produkty	ekologiczne?”. W czasie zajęć  poznały wygląd 
znaczka oznaczającego właśnie takie produkty oraz zostały 
zapoznane z piramidą zdrowego żywienia. Po zakończeniu lekcji 
dzieci skosztowały produkty ze znaczkiem „Eko”. W marcu 
uczennice Maria Ciura oraz Maja Jeznach wzięły udział w VIII 
Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie	mówię	szeptem,	gdy	
mówię	 skąd	 jestem	 2021”, który odbył się online. 22 kwietnia 
obchodzimy S�wiatowy Dzień Ziemi. Z tej okazji oddział przed-
szkolny, w trosce o naszą planetę posadził wokół swojej szkoły 
krzewy.
Uczniowie tradycyjnie wzięli także udział w tegorocznym 
Tygodniu Bibliotek, który obchodzony był pod hasłem ,,Znajdziesz	
mnie	w	bibliotece”. Hasło idealnie odzwierciedla ducha biblioteki, 
bo to właśnie tu, dzięki niezliczonym ilościom opowieści, bajek
i historii każdy doświadczy nieoczekiwanej przygody. 19 maja do 
grona czytelników naszej szkolnej biblioteki, przyjęliśmy uczniów 
pierwszej klasy. Pierwszoklasiści wykazali się doskonałą 
znajomością bajek i wierszyków. Poznali bibliotekę i jej zbiory 
oraz nauczyli się samodzielnie wypożyczać książki.
Z okazji obchodzonego 26 maja Dnia Matki ich pociechy 
przygotowały program artystyczny, który otrzymały w prezencie 
w wersji elektronicznej. Nasz szkoła przystąpiła do zbiórki karmy 
dla podopiecznych Fundacji Kundelek. Dzieci po raz kolejny 
okazały wielką hojność oraz wrażliwość i przez cały tydzień 
przynosiły karmę, którą 23 czerwca przekazano do urzędu gminy. 
W czerwcu odbyło się spotkanie z policjantem mł. asp. Tomaszem 
Królikowskim z Posterunku Policji w Młodzieszynie ph. 
„Bezpieczne	wakacje”. W prelekcji uczestniczyła cała społeczność 

uczniowska. Przypomniano dzieciom o tym jak ważna jest 
znajomość numeru alarmowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
i życia oraz o zasadach bezpieczeństwa m. in. nad wodą, w lesie, na 
boisku, w górach, na drogach i w domu podczas nieobecności 
rodziców. Ponadto młodsi uczniowie obejrzeli z zainteresowa-
niem film pt. „Bezpieczne	 zachowania”. Ze względu na zmiany 
kadrowe na naszym posterunku, uczniowie pożegnali się oraz 
podziękowali panu Tomaszowi za wieloletnią współpracę, 
wspieranie działań szkoły w zakresie profilaktyki i bezpieczeń-
stwa. 
Ze względu na pandemię zakończenie roku szkolnego odbyło się 
w czterech turach. Najlepsi uczniowie za wyniki w nauce i osią-
gnięcia sportowe otrzymali stypendia wójta. We wrześniu 
uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystościach upamięt-
niających tragiczne, ale jednocześnie bohaterskie wydarzenia 
września 1939 roku. W przeddzień rocznicy śmierci patrona 
naszej szkoły gen. bryg. Franciszka Włada odbył się uroczysty apel 
przygotowany przez uczniów klasy siódmej, piątej i czwartej. Po 
apelu delegacja uczniów wraz z dyrektorem udała się na 
dziedziniec szkolny, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
obeliskiem upamiętniającym postać generała. W ramach 
obchodów S�więta Patrona Szkoły uczniowie klasy siódmej poszli 
wraz z wychowawcą na cmentarz parafialny w Kamionie, aby 
zapalić znicze na grobie żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą. 
Uczniowie klasy trzeciej i szóstej odbyli edukacyjną pieszą 
wycieczkę szlakiem miejsc pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą. 
Odwiedzili gajówkę w Januszewie, miejsce śmierci generała 
Franciszka Włada. Uczniowie przygotowali także prace 
plastyczne na konkurs „Wojna	w	oczach	dziecka”. 
Z kilkudniowym opóźnieniem, spowodowanym deszczową 
pogodą, 21 września uczniowie wzięli udział w 28 akcji 
,,Sprzątanie	 świata”, która w tym roku przebiegała pod hasłem 
„Myślę,	 więc	 nie	 śmiecę”. Uczniowie klas IV – VIII, pod opieką 
nauczycieli, wyruszyli z plastikowymi workami do pobliskiego 
lasu, aby pozbierać śmieci pozostawione przez nierozważnych 
spacerowiczów i amatorów grzybobrania. Wszyscy wrócili 
zadowoleni mając świadomość, że, w miarę swoich możliwości, 
przyczynili się do polepszenie stanu środowiska naturalnego na 
naszej planecie. We wrześniu najmłodsi uczniowie zostali 
zaproszeni na przedstawienie pt. „Akademia	Pana	Alberta”, które 
odbyło się w GOK w Młodzieszynie. Wśród wykonawców byli 
również uczniowie z naszej szkoły.  Braliśmy także udział w apelu 
podsumowującym 51 Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą, 
który  odbył się  26 września w Witkowicach przy obelisku 
upamiętniającym żołnierzy polskich poległych w bitwie nad 
Bzurą we wrześniu 1939 roku. Naszą szkołę reprezentował poczet 
sztandarowy. 

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie
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W październiku wszyscy uczniowie zwiedzili z wychowawcami  
Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. 
Uczestnicy wycieczki zapoznali się z masą ciekawostek o dawnym 
życiu Olendrów, organizacją dnia pracy i odpoczynku. Obejrzeli 
także sprzęty, które dawniej ułatwiały pracę oraz mogli 
wykorzystać swoją kreatywność biorąc udział w warsztatach 
plastycznych. 8 października na terenie szkoły odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowe w sztafetowych biegach przełajo-
wych. Podopieczni Marzeny Cichy zajęli III miejsce. 
11 października uczniowie klas 0-III uczestniczyli w wycieczce do 
kina Odeon w Sochaczewie, gdzie obejrzeli film „Wilk	na	100%”.
14 października obchodziliśmy S�więto Edukacji Narodowej. 
Tradycją naszej szkoły stało się w tym dniu pasowanie dzieci
z klasy I na uczniów. Klasa I przy wsparciu uczniów z klasy IV 
przygotowała z tej okazji przedstawienie słowno – muzyczne. Nie 
zabrakło w tym dniu serdecznych życzeń skierowanych do 
uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 
19 października uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły wzięli 
udział w kolejnej edycji akcji bicia rekordu w liczbie osób 
czytających na szkolnej przerwie „Przerwa	na	czytanie”. Wyda-
rzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała	Polska	czyta	
dzieciom”. 24 października na terenie Szkoły Podstawowej
w Kamionie odbyły się Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Najlepsi 
zawodnicy województwa mazowieckiego rywalizowali na pięknej 
choć trudnej trasie im. Roberta Lewandowskiego na dystansie 
6×800 lub 6×1000. W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w akcji BohaterON – włącz historię! Ta 
ogólnopolska kampania o tematyce historycznej ma na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszaw-
skiego. 26 października kierownik Posterunku Policji w Młodzie-
szynie asp. szt. Marcin Kiełbasiński wraz z wójtem Moniką 
Pietrzyk spotkali się z uczniami. Podczas pogadanki zostały 
omówione podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na 
drodze. Na zakończenie spotkania wspólnie wręczyli dzieciom 
elementy odblaskowe. 
W ramach integracji uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w wycieczce 
do parku rozrywki Energylandia, która odbyła się 29 października. 
Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest promowanie zdrowego 
stylu życia oraz aktywności fizycznej, dlatego 5 listopada 
uczniowie z klas 6-8 uczestniczyli w wycieczce do Uniejowa, gdzie 
spędzili czas w basenach termalnych. 10 listopada nasi najmłodsi 
uczniowie z oddziałów przedszkolnych w Kamionie wybrali się na 
wycieczkę do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. 
Wycieczkę po muzeum rozpoczęli od lekcji pt. „Opowieści	starych	
lokomotyw”. Najbardziej ekscytującym etapem zwiedzania był 
muzealny skansen lokomotyw, który zrobił na dzieciach najwięk-
sze wrażenie. Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do akcji 
,,Szkoła	do	hymnu”. 10 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 
odśpiewaliśmy ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

18 listopada każdy pierwszoklasista został obdarowany dyplo-
mem oraz książką pod tytułem „Pierwsze	 abecadło”, przygoto-
waną w ramach kampanii „Mała	książka	–	wielki	człowiek”. 
24 listopada klasy: pierwsza i czwarta otrzymały od Adama 
Struzika elementy odblaskowe, do których dołączył list skiero-
wany do dzieci i młodzieży przestrzegający przed nieprawidło-
wym zachowaniem pieszych na drodze po zmierzchu. 
Grudzień to bardzo wzruszający czas, kiedy magia S�wiąt Bożego 
Narodzenia udziela się każdemu. 7 grudnia uczniowie z klas 4-8 
pod opieką nauczycieli odwiedzili Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku, gdzie obejrzeli widowisko muzyczne na 
podstawie opowiadania Charlesa Dickensa „Opowieść	wigilijna”. 
W tym roku nasza szkoła wzięła także udział w akcji „Razem	na	
Święta”. Głównym celem naszej inicjatywy było zachęcanie ucz-
niów do niesienia pomocy osobom potrzebującym, budowanie 
wspólnot oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Nasze 
działania wspierał także ksiądz proboszcz parafii pw. S�w. Michała 
Archanioła w Kamionie – Sylwester Łajszczak. 
17 grudnia Zuchy z 3 Gromady Zuchowej z Młodzieszyna pod 
opieką druhny Elżbiety Boczkowskiej przekazali naszej społecz-
ności szkolnej płomień Betlejemskiego S�wiatła Nadziei, życząc 
dużo zdrowia i wytrwałości w trudnych czasach.Tego samego dnia 
w świątecznej atmosferze, przy blasku choinki z udziałem księdza 
proboszcza zakończyliśmy kolejny trudny rok. Z�yczenia z opłat-
kiem w ręku dostarczyły nam wszystkim wielu wzruszeń, zaś 
kolędy, które rozbrzmiewały w szkole sprawiły wiele radości.
Zachęcamy do obserwowania naszych wydarzeń na stronie 
www.spkamion.mlodzieszyn.pl.
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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.pl
www.biblioteka.mlodzieszyn.pl
    

Filia Biblioteczna w Kamionie
Kamion Poduchowny 5, 95-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 72 61		|  e-mail: biblioteka.kamion@mlodzieszyn.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.mlodzieszyn.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: 47 705 53 58
Dzielnicowy: Robert Pieńkowski - 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.sochaczew.praca.gov.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
   

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

Gabinet Promocji Zdrowia w Młodzieszynie
ul. Krucza 4a, 96-512 Młodzieszyn
tel. 664 561 565
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