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WYDATKI NA 2017 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY,

 W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.
Nazwa sołectwa 

lub innej jednostki 
pomocniczej

Nazwa zadania, przedsięwzięcia
Planowane wydatki

 w tymŁączne
wydatki bieżące majątkowe

1 Baraniec Kontynuacja oświetlenia wsi Baraniec 7 041,23 7 041,23

2 Brodzięcin Przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie 9 526,20  9 526,20

3 Bronisławie Dokończenie ogrodzenia boiska w Bronisławiu 10 896,18  10 896,18

4 Dąbrowa Dalsza rozbudowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie 11 979,43  11 979,43

5 Gostomin Budynek - sołtysówka (rozpoczęcie budowy) w Gostominie 11 788,27  11 788,27

6 Grabówiec Przebudowa drogi gminnej Grabówiec - Kownaty Borowe 9 239,45  9 239,45

7 Halinin Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół sołtysówki 
w Halininie 7 996,91

 
7 996,91

8 Kałki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach 8 697,83  8 697,83

9 Kicin Przebudowa drogi gminnej Kicin - Wojtkowa Wieś 10 258,98  10 258,98

10 Kownaty Borowe Przebudowa drogi gminnej Kownaty Borowe - Grabówiec 12 202,45  12 202,45

11 Kraszewo Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kraszewie 18 765,65  18 765,65

12
Lipówiec, 
Rzeszotko, 
Trzpioły

Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w Lipówcu 6 000,00

 

6 000,00

13
Lipówiec, 
Rzeszotko, 
Trzpioły

Poprawa jakości drogi we wsi Trzpioły 4 864,32

 

4 864,32

14 Luberadz Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu 12 552,91  12 552,91

15 Luberadzyk Nawiezienie szlaki na drogę od krzyżowek do P. Krzemińskich 1 km oraz 
wyrównanie poboczy w Luberadzyku 5 710,16

 
5 710,16

16 Luberadzyk Remont dorgi do P. Adamkowskich (200 m) w Luberadzyku 1 500,00 1 500,00 0,00

17 Luberadzyk Remont drogi wyjazd od P. Ignaczaka (100 m) w Luberadzyku 500,00 500,00 0,00

18 Łebki Wielkie Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich 9 685,50  9 685,50

19 Młock Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku 16 822,18  16 822,18

20 Młock - Kopacze Dwa progi zwalniające na drodze przechodzącej przez wieś Młock 
Kopacze z montażem 5 000,00

 
5 000,00

21 Młock - Kopacze Utwardzenie drogi łączącej Młock Kopacze i Baraniec (od P. Jadczak) 
i jej wytyczenie 3 729,69

 
3 729,69

22 Nowa Wieś Budowa boiska w Nowej Wsi 12 075,01  12 075,01

23 Obrąb Zakup i instalacja lampy ulicznej przy posesji nr 6 w Obrębie 6 000,00  6 000,00

24 Obrąb Naprawa nawierzchni drogi nr 161 Obrąb - Przyrowa, usunięcie 
krzewów i drzew 5 214,79

 
5 214,79

25 Ojrzeń Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu 28 992,77  28 992,77

26 Osada Wola, 
Wola Wodzyńska Zakup działki pod świetlicę w Woli Wodzyńskiej 12 329,89

 
12 329,89

27 Przyrowa Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie 10 004,10  10 004,10

28 Radziwie Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Radziwiu 7 582,72  7 582,72

29 Skarżynek Oświetlenie drogi w Skarżynku 10 386,42  10 386,42

30 Wojtkowa Wieś Ogrodzenie działki komunalnej pod zabudowę altany w Wojtkowej Wsi 10 959,90  10 959,90

31 Zielona Utwardzenie drogi wiejskiej żwirem w kierunku do P. Piątkowskich 
w Zielonej 8 092,49

 
8 092,49

32 Żochy Zakup żyrandoli 1 400,00 1 400,00 0,00

33 Żochy Wentylacja świetlicy wiejskiej w Żochach 12 841,50  12 841,50

Ogółem 310 636,93 3 400,00 307 236,93
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Dnia 29 grudnia 2016 roku odbyła się 
kolejna, XXIII sesja Rady Gminy Ojrzeń. 
Na sesji tej uchwalony został roczny plan do-
chodów i wydatków gminy, czyli budżet gmi-
ny. Oto pełen wykaz uchwał przyjętych na 
XXIII sesji Rady Gminy:

● Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2016;

● Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ojrzeń;

● Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 
2017; 

● Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2017”;

Pierwsza sesja w nowym roku odbyła się 
dnia 20 lutego 2017 roku. Zwołana została w 
trybie nadzwyczajnym, co było podyktowane 
przygotowywaną przez rząd reformą oświaty. 
Na sesji tej radni jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

Przypominamy, że wszystkie uchwały 
Rady Gminy Ojrzeń publikowane są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gmi-
ny Ojrzeń w zakładce „Polityka wewnętrzna”, 
natomiast relacje fi lmowe z obrad Rady Gmi-
ny Ojrzeń można obejrzeć na stronie interne-
towej www.ojrzen.pl w zakładce „Sesje Rady 
Gminy”.

Dnia 24 marca 2017 roku odbyła się 
XXV sesja Rady Gminy Ojrzeń.  W progra-
mie znalazły się m.in. informacja z działalności 

Wójta w okresie międzysesyjnym, sprawozda-
nie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ojrzeniu za 2016 rok, sprawoz-
danie z działalności Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie za 2016 rok, sprawozdanie 
z realizacji zadań wynikających z Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii w 2016 roku, sprawozdanie z 
działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Ojrzeń w 2016 roku.

Radni przyjęli również uchwały. Oto ich 
pełen wykaz:

● uchwała w sprawie sporządzenia planu 
miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ojrzeń dla fragmentu 
miejscowości Nowa Wieś;

● uchwała w sprawie sporządzenia planu 
miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Zielona, poło-
żonej w gminie Ojrzeń;

● uchwała w sprawie sporządzenia planu 
miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ojrzeń dla fragmentu 
miejscowości Osada Wola;

● uchwała w sprawie sporządzenia planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ojrzeń dla fragmentów miejscowo-
ści: Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin;

● uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie prawa własności działki oznaczo-
nej nr ewid. 51/3 w miejscowości Krasze-
wo gmina Ojrzeń;

● uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomości gruntowej stanowiącej wła-
sność Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie 
geodezyjnym Kraszewo gm. Ojrzeń;

● uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej stano-
wiącej własność Gminy Ojrzeń, położo-
nej w obrębie geodezyjnym Ojrzeń gm. 
Ojrzeń;

● uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XXI/116/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 
25 listopada 2016 roku w sprawie uchwa-
lenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Ojrzeń;

● uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XXI/117/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 
25 listopada 2016 roku w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i sposób świad-
czenia usług przez punkty selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych;

● uchwała w sprawie dostosowania sie-
ci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego na okres od 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.;

● uchwała w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Ojrzeń w 2017 roku”;

● uchwała w sprawie przyjęcia „Progra-
mu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Ojrzeń na lata 2016-
2032”;

● uchwała w sprawie udzielenia pomocy fi -
nansowej Powiatowi Ciechanowskiemu;

● uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń; 

● uchwała w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2017.

SESJE RADY
Obradowała Rada Gminy Ojrzeń

Zadłużenie gmin na 31 grudnia roku: 2014, 2015 i 2016:

Gmina 2014 r.
kwotowe w zł

2014 r. 
w proc.

2015 r.
kwotowe w zł

2015 r. 
w proc

2016 r.
kwotowe  w zł

2016 r. 
w proc.

Ciechanów 56.502.275 35,54 58.772.842 36,93 51.263.206 30,53

Glinojeck (miejsko-wiejska) 13.200.000 41,94 13.800.000 48,05 11.800.000. 32,85

Ciechanów (wiejska) 6.040.000 29,40 4.745.000 22,55 3.450.000 13,07

Gołymin 4.093.259 . 30.85 3.139.000 23,92 2.659.000 16,88

Grudusk 8.268.262 59,75 7.913.202 49,73 7.912.435 51,17

Ojrzeń 4,015,632 28,15 4.745.632 33,93 4.253.032 24,17

Opinogóra 4.948.000 25,23 4,040.000 21,65 3.312.000 14,69

Regimin 5.046.134 30,22 3.837.845 21,28 3.421.322 16,79

Sońsk 6.867.151 30,47 5.850.377 24,98 9.091.679 30,84

Jak widać na powyższym zestawieniu wszystkie gminy powiatu ciechanowskiego są zadłużone, ale każda z nich w 2016 r. zmniejszyła kwoty długu. 

Zadłużenie gmin powiatu ciechanowskiego
W ślad za publikacją Tygodnika Ciechanowskiego o zadłużeniu gmin powiatu ciechanowskiego poniżej tabela prezentująca kwoty wraz ze 

wskaźnikiem  stopnia zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu w stosunku do wykonanych do chodów ogółem tej jednostki w danym roku 
budżetowym. 
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Projekt planu dla fragmentu miejscowości 
Osada-Wola był wyłożony do publicznego 
wglądu od 30 marca 2016 r. do 22 kwietnia 
2016 r., w ramach którego przeprowadzono 
dyskusję publiczną nad przyjętymi w nim roz-
wiązaniami w dniu 20 kwietnia 2016 r. Termin 
na wniesienie uwag został ustalony do dnia 
10 maja 2016 r. W tym czasie wpłynęło 12 wnio-
sków z uwagami do wyłożonego do publicz-
nego wglądu planu miejscowego. Jeden wniosek 
z uwagami został uwzględniony w całości, jeden 
wniosek uwzględniono częściowo, pozostałych 
wniosków z uwagami nie uwzględniono.

Projekt planu dla miejscowości Zielona 
był wyłożony do publicznego wglądu od 16 
listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r., w ra-
mach którego zorganizowana została dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w nim rozwiązaniami 
w dniu 7 grudnia 2016 r. Termin na wniesienie 
uwag został ustalony do dnia 23 grudnia 2016 r. 
W tym czasie wpłynął jeden wniosek z uwaga-
mi do wyłożonego do publicznego wglądu pla-
nu miejscowego, nie został on uwzględniony.

Projekt planu dla fragmentu miejscowości 
Nowa Wieś był wyłożony do publicznego wglą-
du od 30 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r., 
w ramach którego przeprowadzono dyskusję pu-
bliczną nad przyjętymi w nim rozwiązaniami w 
dniu 20 kwietnia 2016 r. Termin na wniesienie 
uwag został ustalony do dnia 10 maja 2016 r. W 

tym czasie wpłynęło 10 wniosków z uwagami 
do wyłożonego do publicznego wglądu planu 
miejscowego. Dwa wnioski zostały uwzględ-
nione w całości. Cztery wnioski uwzględnione 
częściowo. Uwagi dotyczące umożliwienia lo-
kalizacji na tych terenach zabudowy rekreacji 
indywidualnej zostały odrzucone.

Projekt planu dla fragmentów miejscowo-
ści: Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin był wy-
łożony do publicznego wglądu od 7 grudnia do 
29 grudnia 2016 r., w ramach którego przepro-
wadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w 
nim rozwiązaniami w dniu 14 grudnia 2016 r. 
Termin na wniesienie uwag został ustalony do 
dnia 13 stycznia 2017 r. W tym czasie wpłynę-
ło 18 wniosków z uwagami do wyłożonego do 
publicznego wglądu planu miejscowego. Dwa 
wnioski uwzględniono w całości, pięć uwag 
uwzględniono częściowo, pozostałych uwag 
nie uwzględniono. 

Procedura opracowania planów została 
przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
199, z późn. zm.). Opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla 
w/w miejscowości podyktowane było potrzebą 
określenia profi lu zagospodarowania funkcjo-
nalno-przestrzennego i wykluczenia zabudowy 
rekreacji indywidualnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1235, z późn. zm.) przy sporządzaniu planów 
zapewniono możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko przy realizacji 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Opracowane projekty planów wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, do-
stosowane do wymagań ustawy, rozporządzeń 
wykonawczych i do pozostałych przepisów 
odrębnych, zostały poddane opiniowaniu i 
uzgadnianiu, uzyskując pozytywne uzgodnie-
nia i opinie. Plany miejscowe zostały sporzą-
dzone z uwzględnieniem ustaleń i standardów 
przewidzianych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 64, poz. 1587).

Uwzględniając aspekty środowiskowe oraz 
walory krajobrazowe terenu, realizacja ustaleń 
planów nie zakłóci ładu przestrzennego ani 
zrównoważonego rozwoju, który jest podstawą 
działań Gminy Ojrzeń.

Uchwalono  nowe  plany 
zagospodarowania  przestrzennego
Na XXV sesji w dniu 24 marca 2017 r. Rada Gminy Ojrzeń podjęła 4 uchwały w sprawie sporządzenia 

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń dla fragmentu miejscowości Osada 
Wola; miejscowości Zielona; dla fragmentu miejscowości Nowa Wieś oraz dla fragmentów miejscowości: 
Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin.

Podział  wolnych  środków  w  budżecie
Uchwałą Nr XXV/151/2017 Rady 

Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 
roku w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Ojrzeń na rok 2017 doko-
nano m.in. podziału wolnych środków 
wynikających z zamknięcia roku w kwo-
cie 410.000 zł zarówno na pokrycie wy-
datków inwestycyjnych, jak i bieżących.

W ramach wydatków inwestycyjnych 
wprowadzono następujące zmiany:
 o kwotę 25.000 zł zwiększono środki na re-

alizację zadania „Modernizacja infrastruktu-
ry wodociągowej”;

 zaplanowano zadanie budowy sieci wodo-
ciągowej w Ojrzeniu w kwocie 20.000 zł;

 na wykonanie dokumentacji drogi w Bro-
dzięcinie zaplanowano środki w kwocie 
20.000 zł;

 w związku z aneksem do umowy w sprawie 
partnerskiej realizacji projektu „Regional-
ne partnerstwo samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 
w zakresie e-administarcji i geoinformacji” 
zmniejszającego udział własny gminy Oj-
rzeń zmniejszono środki z tytułu dotacji o 
kwotę 9.260 zł;

 w związku ze złożeniem przez sołectwo 
Kownaty-Borowe wniosku o zmianę przed-
sięwzięcia realizowanego w ramach fundu-

szu sołeckiego dokonano zmiany zadania na 
przebudowę drogi gminnej Kownaty Boro-
we - Grabówiec; 

 wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja 
sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w 
Ojrzeniu” w kwocie 20.000 zł;

 wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa bu-
dynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” w kwocie 
20.000 zł;

 wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa 
budynku garażu OSP w Młocku” w kwocie 
20.000 zł;

 wprowadzono zadanie pn. „Zakup pieca i 
wykonanie centralnego ogrzewania w Ze-
spole Szkół w Młocku – dopłata” w kwocie 
5.000 zł;

 wprowadzono środki niewykorzystane z 
roku ubiegłego na realizację inwestycji „Za-
kup platform e-learningowych w ramach 
projektu pn. „W Gminie Ojrzeń patrzymy w 
przyszłość” - projekt edukacyjny dla szkól” 
w łącznej kwocie 1.938,75 zł;

 wprowadzono zadanie pn. „Zakup wyposa-
żenia do gabinetu stomatologicznego w Oj-
rzeniu w kwocie 30.000 zł;

 wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja 
sieci informatycznej w GOPS w Ojrzeniu” 
w kwocie 7.000 zł;

 na zakup i montaż lampy solarnej w Krasze-
wie zwiększono środki w kwocie 12.500 zł,
zamieniając nazwę zadania na „Zakup i 

montaż lamp solarnych w Zielonej, Nowej 
Wsi i Kraszewie”;

 zwiększono środki w kwocie 40.000 zł na 
„Budowę siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu”

 na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia 
świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu” zwiększono 
środki o kwotę 4.000 zł;

 na zadanie pn. „Dokończenie wykonania 
ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Krasze-
wie” zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł

 wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu” w kwocie 
12.000 zł;

 wprowadzono zadanie pn. „Urządzenie pla-
cu zabaw w Skarżynku” w kwocie 20.000 zł;

  wprowadzono zadanie „Zagospodarowanie 
działki nr 465 w Młocku” – 12.000 zł; 

 wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa 
świetlicy wiejskiej w Młocku” – 20.000 zł; 

  wprowadzono środki na zakup działki pod 
budowę placu zabaw w Zielonej – 20.000 zł 

  wprowadzono środki na zakup działki pod 
budowę świetlicy w Obrębie – 30.000 zł; 

 na usuwanie azbestu z terenu gminy Ojrzeń 
zabezpieczono wkład własny w kwocie 
10.000 zł; 

 zmniejszono wydatki w kwocie 21.000 zł na 
budowę hali sportowej w Ojrzeniu; 

 zwiększono o kwotę 18.000 zł środki na 
wykonanie prac związanych z utrzymaniem 
parku podworskiego. 
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W związku z przeprowadzaną 
przez MEN reformą oświaty i 
licznymi głosami o rzekomym 
zamykaniu szkół na terenie naszej 
gminy oraz nowej rejonizacji in-
formujemy, że sieć i liczba szkół 
w Gminie Ojrzeń pozostaje bez 
zmian. Dotychczasowe obwody 
szkół podstawowych zostają zacho-
wane w takim kształcie, jak jest to 
w chwili obecnej. Jedyne zmiany 
obejmują wyłącznie zmiany or-
ganizacyjne w samych szkołach, 
gdzie obecne dwa Zespoły Szkół 
w Młocku i w Kraszewie, obej-
mujące szkoły podstawowe i 
gimnazja, stają się od 1 września 
2017 r. z mocy prawa szkołami 
podstawowymi. W tych szkołach 

do 31 sierpnia 2019 r. będą pro-
wadzone klasy gimnazjum, które 
pobierają w nich naukę obecnie, tj. 
do czasu zakończenia kształcenia 
w klasach gimnazjalnych. Na-
tomiast Szkoła Podstawowa w 
Ojrzeniu od 1 września 2017 r. 
staje się również z mocy prawa 
ośmioletnią szkołą podstawową.  
Wszelkie głosy negatywne w ra-
mach podejmowanych uchwał w 
sprawie dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego nie 
mają żadnego oparcia, gdyż pro-
ponowane rozwiązania w zakresie 
obwodów szkół są tożsame z obec-
nie obowiązującymi uchwałami w 
tym zakresie, które dostępne są w 
Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Ojrzeń w zakładce 
Polityka Wewnętrzna.

Informacje o planowanym 
remoncie szkoły w Kraszewie, w 
celu jej późniejszej sprzedaży są 
oczywistym kłamstwem. Szkoła 
ta istniała i istnieje, a Gmi-
na podejmie wszelkie możliwe 
działania, aby istniała również w 
przyszłości. Informacje na temat 
likwidacji i sprzedaży budynku, 
rozpowszechniane są celowo, tak 
aby wywołać niepokój i nieza-
dowolenie społeczności lokal-
nej, i nie mają żadnego oparcia 
w faktach, ani tym bardziej w 
działaniach podejmowanych przez 
samorząd. Co więcej, samorząd 
przygotowuje się do kompleksowe-

go remontu budynku z udziałem 
środków unijnych. Działanie to ma 
na celu poprawę komfortu i wa-
runków nauki dla uczniów szkoły, 
a nie jak to jest rozpowszech-
niane – podniesienie wartości 
budynku przed sprzedażą. Osoby 
rozpowszechniające tego typu in-
formacje nie mają elementarnej 
wiedzy z zakresu funkcjonowania 
systemu dotacji ze środków UE. 
Jednym z wymogów otrzymania 
dofi nansowania i niezwrócenia go 
w przyszłości jest tzw. „trwałość 
projektu”, czyli utrzymanie celów 
projektu przez wiele lat, skutku-
jące niemożnością jakiegokolwiek 
zbycia budynku objętego dofi nan-
sowaniem.

Sieć szkół w gminie Ojrzeń bez zmian

27 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w 
Młocku odbyło się podsumowanie I okre-
su nauki i osiągnięć uczniów. Podczas apelu 
p. dyrektor E. Adamiak wyróżniła i nagro-
dziła tych, którzy dzięki swojej postawie, 
osiągnięciom w nauce lub konkursach stano-
wią wzór dla pozostałych.

Uczniowie, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki w I śródroczu 

roku szkolnego 2016/2017:
klasa I SP: Antoszkiewicz Arkadiusz, Burkac-

ka Patrycja
klasa II SP: Ostaszewska Ewa, Giszcz Kacper, 

Pikus Magdalena
klasa III a SP: Brzeziński Jakub, Maliszewska 

Kamila, Maliszewska Magda
klasa III b SP: Nawrocki Antoni, Wernicki 

Jakub, Budek Mateusz
klasa IV SP: Bober Julia, Ostaszewska Julia, 

Szczepańska Julia, Stawińska Oliwia, Sę-
kowski Michał

klasa V SP: Szczepańska Maja
klasa VI SP: Chylicki Krzysztof, Delura Maja
klasa I G: Sadkowski Piotr, Głowacka Wikto-

ria, Królikowska Julia

Uczniowie ze 100% frekwencją

• Oliwia Stawińska z kl. IV. 

Uczniowie brali też udział w konkursach. 
Oto ich osiągnięcia:  

Nagroda 
w  Powiatowym Konkursie Plastycznym 

„Szopka Bożonarodzeniowa, 
Karta Świąteczna” 

• Piotr Sadkowski w kategorii karta bożona-
rodzeniowa

• Krzysztof Chylicki – w kategorii szopka 
bożonarodzeniowa.

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji 
Romantycznej

• Małgorzata Brzezińska – I miejsce 
• Piotr Sadkowski – wyróżnienie.

Szkolny Konkurs Przyrodniczy

• Michał Ginter – I miejsce 
• Krzysztof Chylicki – II miejsce
• Szczepańska Maja – III miejsce

Szkolny Konkurs Matematyczny

• Julia Bober – Mistrz Tabliczki Mnożenia

Biblioteka Szkolna tradycyjnie 
przeprowadziła konkurs na najlepszego 

czytelnika. Oto Najlepsi Czytelnicy 
Biblioteki Szkolnej w Młocku:

Ewelina Wolska, Bartosz Kamiński,
Małgorzata Grzankowska,
Julia Ostaszewska, Julia Szczepańska, 
Izabela Wichowska

Sportowcy, również przywozili 
z zawodów medale: 

• II miejsce dziewcząt gimnazjum w Mistrzo-
stwach powiatu ciechanowskiego w sztafe-
towych biegach przełajowych – październik 
2016 r.

• II miejsce chłopców szkół podstawowych 
w Mistrzostwach powiatu ciechanowskiego 
w sztafetowych biegach przełajowych – paź-
dziernik 2016 r.

• I miejsce chłopców szkół podstawowych 
w Mistrzostwach powiatu ciechanowskiego 
w unihokeju – listopad 2016 r.

• II miejsce chłopców gimnazjum w Mistrzo-
stwach powiatu ciechanowskiego w uniho-
keju – grudzień 2016 r.

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów! 

Podsumowanie śródrocza w Zespole Szkół w MłockuPodsumowanie śródrocza w Zespole Szkół w Młocku
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Mimo, że styczeń jest zimo-
wym miesiącem, pełnym chłod-
nych dni, są takie dwa dni, kiedy 
każdemu robi się cieplej na sercu, 
bo przecież jest to święto naszych 
kochanych babć  i dziadków. W 
oddziałach przedszkolnych w Kra-
szewie zapraszanie babć i dziad-
ków na uroczystość z okazji ich 
święta jest tradycją na stałe wpisa-
ną w repertuar imprez szkolnych. 
Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla babć i dziad-
ków.

Ta wspaniała impreza odbyła 
się w Zespole Szkół w Kraszewie  
w dniu 20.01.2017 r.

W pięknie udekorowanej na tę 
okazję sali gimnastycznej Pan dy-
rektor Stanisław Studziński oraz 
wychowawczynie Pani Bożena 
Włodarska i Agata Orlińska po-
witali czcigodnych gości i złożyli 
życzenia.

W trakcie uroczystości 
babcie i dziadkowie mogli po-
dziwiać swoje wnuki w róż-
nych formach artystycznych. 

Mali artyści z przejęciem od-
twarzali role, śpiewali i tańczyli, 
a goście ze wzruszeniem odbie-
rali czułe słowa, kierowane pod 

ich adresem. Frekwencja jak co 
roku dopisała.

Dzieci z pomocą rodziców 
przygotowały słodki poczęstu-
nek. Następnie obdarowały swo-
ich ukochanych gości upominka-
mi, wykonanymi własnoręcznie. 
Były to piękne laurki  z życze-
niami i własnoręcznie wykonane 
kwiaty. Finalny punktem uro-
czystości była wspólna zabawa. 
Babcie i Dziadkowie wrócili na 
chwilę do lat dziecięcych, ba-
wiąc się wraz z wnukami w „Sta-
ry niedźwiedź mocno śpi”, czy 
„Stoi Różyczka w czerwonym 
wieńcu”. Atmosfera tej uroczy-
stości była wspaniała, podzięko-
waniom ze strony gości nie było 
końca. Pamiątką ze spotkania 
będą rodzinne zdjęcia oraz wpi-
sy do księgi pamiątkowej. 

Do zobaczenia za rok!

Święto Babci i Dziadka to 
dzień niezwykły. Ta wspania-
ła impreza odbyła się w Zespole 
Szkół w Młocku 20 stycznia 2017 
r. Powitano znakomitych gości 
ciepłymi słowami. W trakcie uro-
czystości babcie i dziadkowie 
mogli podziwiać swoje pociechy 
podczas artystycznych popisów. 
Były to wzruszające wiersze, pio-
senki okolicznościowe, tańce oraz 
wesołe przedstawienie pt. „Dzia-

dek, stołek i rosołek”. Mali artyści 
z przejęciem spisali się na „szóst-
kę”, a czcigodni goście ocierali 
ukradkiem łzy wzruszenia. Widać 
było, że dzieci sprawiły im ogrom-
ną przyjemność. Dzieci wraz ze 
swoimi niezawodnymi rodzicami 
przygotowały również dla gości 
słodki poczęstunek, na którym 
nie zabrakło ogromnego tortu z 
fajerwerkami. Następnie babcie 
i dziadkowie zostali obdarowani 

laurkami wykonanymi własno-
ręcznie przez wnuczęta.

Podczas imprezy dzieci za-
prosiły gości do wspólnej zabawy 
przy muzyce. Tańce w wykonaniu 
seniorów były rewelacyjne! Po-
nadto babcie i dziadkowie w za-
bawie „Jaka to melodia” pięknie 
śpiewali piosenki takie, jak: „Hej 
sokoły”, „Ładne oczy masz”, 
„Znamy się tylko z widzenia”, 
„Tak bardzo się starałem”. Te 

przeboje w ich ustach brzmiały 
wyjątkowo!

To był wspaniały, niezapo-
mniany dzień. Wdzięczność dro-
gich gości, ich uśmiech i wzru-
szenie to największy skarb, który 
wnuki zachowają w sercu i wspo-
mnieniach.

Dziękujemy Wam, że jesteście 
DROGIE BABCIE I DRODZY 

DZIADKOWIE!

Święto Babci i Dziadka to wy-
jątkowy dzień, nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla babć i 
dziadków. To dzień pełen ciepłych 
słów, pięknych życzeń, uśmie-
chów, wzruszeń, łez i radości. 

W Szkole Podstawowej w 
Ojrzeniu ten dzień zawsze jest 
uroczyście świętowany. Tegorocz-
ne obchody różniły się jednak od 
poprzednich. Dzięki współpracy 
z Panem Wójtem impreza została 
przeniesiona z murów szkoły do 
Strażnicy OSP w Ojrzeniu.

20 stycznia 2017 roku o godzi-
nie 16.00 budynek OSP zapełnili 
mieszkańcy gminy Ojrzeń, którzy 
jak zawsze nie zawiedli i licznie 
przybyli, by obejrzeć występy 

dzieci. Wśród zebranych gości nie 
zabrakło również Wójta Gminy – 
Pana Zdzisława Mierzejewskiego 
i pracowników Urzędu Gminy. 

Uroczystość rozpoczęła Dy-
rektor Szkoły – Pani Marianna 
Jeskie, która przywitała gości 
ciepłymi słowami i zaprosiła do 
wysłuchania przygotowanego pro-
gramu artystycznego, który rozpo-
czął się od przedstawienia Jasełek 
Bożonarodzeniowych. Był to już 
czwarty występ uczniów, bowiem 
wcześniej prezentowali swoje 
zdolności aktorskie i umiejętno-
ści wokalne występując w szkole, 
w PCKiSz w Ciechanowie oraz w 
kościele parafi alnym w Krasze-
wie. Tym razem historię świętej 

rodziny sprzed ponad 2000 lat 
młodzi artyści przybliżyli przyby-
łym mieszkańcom gminy, babciom 
i dziadkom. 

W drugiej części programu 
dzieci prezentowały wzruszające 
wiersze i piosenki związane tema-
tycznie z Dniem Babci i Dziadka. 
Nie zabrakło również dobrego 
humoru. Uczniowie klasy trzeciej 
przygotowali bowiem krótkie, ale 
jakże zabawne skecze dotyczące 
naszych kochanych dziadków. 
Ze specjalną dedykacją dla babć 
i dziadków uczniowie wystawi-
li również krótką inscenizację 
o dwunastu miesiącach nawiązu-
jącą do tematyki noworocznej. 
Mali artyści z przejęciem od-

twarzali swoje role, a wspaniali 
goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa, kierowane pod ich 
adresem. 

Po części artystycznej głos 
zabrał Pan Wójt – Zdzisław Mie-
rzejewski, który złożył babciom 
i dziadkom najserdeczniejsze ży-
czenia oraz podziękował uczniom 
i nauczycielom za przygotowany 
program artystyczny i szerzenie 
idei integracji społeczności lo-
kalnej. Pani Dyrektor zaprosiła 
babcie i dziadków na słodki po-
częstunek przygotowany dzięki 
wsparciu fi nansowemu Pana Wój-
ta i ogromnemu zaangażowaniu 
rodziców. 

BABCIU…  DZIADKU…  KOCHAMY  WAS!!!BABCIU…  DZIADKU…  KOCHAMY  WAS!!!

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA  W  MŁOCKUDZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA  W  MŁOCKU

DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA  W  OJRZENIUDZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA  W  OJRZENIU
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KARNAWAŁ CZAS ZACZĄĆ. 
ZABAWA CHOINKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W KRASZEWIE

W Zespole Szkół w Kraszewie 28 stycznia 
2017 r. odbyła się zabawa choinkowa – jedno 
z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w kalen-
darzu imprez szkolnych. Tego dnia dzieciom 
towarzyszyło wiele emocji i niepowtarzalnych 
przeżyć. Zimowa scenografi a korytarza szkol-
nego dopełniała wyjątkową atmosferę tej uro-
czystości. 

Nad oprawą muzyczną balu czuwał DJ, 
który umiejętnie łączył najnowsze hity z list 
przebojów z utworami nieco starszymi, ale 
wciąż popularnymi.

Oryginalność, nietuzinkowość kostiumów 
uczniów ubarwiała choinkową zabawę.  

Tylu rozbójników, piratów, batmanów, ry-
cerzy i księżniczek nie brało udziału w żadnym 
balu. W czasie zabawy zorganizowano szereg 
tanecznych korowodów, zabaw tanecznych oraz 
konkursów.

Najwięcej emocji wzbudził: „taniec z balo-
nem”, prezentacja karnawałowej mody oraz wy-
bór najlepiej tańczącej pary. 

Szczególną radość sprawiło dzieciom przy-
bycie z dalekiej Laponii św. Mikołaja z workiem 
pełnym prezentów. Jest sprawą oczywistą, że w 
Zespole Szkół w Kraszewie są najgrzeczniejsze 
dzieci, dlatego też wszystkie otrzymały paczki. 

Rada Rodziców zapewniła wszystkim 
uczestnikom słodki poczęstunek.

Boże Narodzenie to czas, kiedy 
wszyscy stają się dla siebie bardziej 
życzliwi, milsi i zapominają o wszel-
kich sporach i waśniach. Aby podkreślić
wyjątkowy charakter tych świąt 
20.12.2016 r., uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Ojrzeniu wystawili Jasełka 
Bożonarodzeniowe pod tytułem „Dom 
dla Dzieciątka”. W specjalnie przygoto-
wanych strojach oraz w pięknej sceno-
grafi i młodzi aktorzy przedstawili sceny 
narodzin Chrystusa. Całość przedsta-
wienia przeplatana była kolędami i pa-
storałkami w wykonaniu zdolnych akto-
rów i wokalistów.

Po zakończonym spektaklu głos 
zabrała dyrektor szkoły p. Marianna 
Jeskie, która podziękowała uczniom za 
występ oraz złożyła wszystkim życze-
nia świąteczne. Do życzeń dołączył się
także Proboszcz naszej parafi i ks. Jó-
zef Deptuła, życząc, abyśmy żyli wiarą 
i innym dawali przykład chrześcijań-
skiej postawy. 

Jasełka Jasełka BożonarodzenioweBożonarodzeniowe

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów 
doceniono również na Powiatowym Przeglądzie 
Jasełek w PCKiS w Ciechanowie, gdzie ucznio-
wie zdobyli II miejsce. 

Również mieszkańcy naszej parafi i mogli 
podziwiać i cieszyć się z występu uczniów na-

szej szkoły, którzy wierni tradycji Bożonarodze-
niowej zaprezentowali swoje aktorskie i wokalne 
zdolności w dn. 15.01. 2017 r. w kościele para-
fi alnym w Kraszewie. 
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„Choinka” to szczególna uroczystość orga-
nizowana każdego roku w szkole w Ojrzeniu. 
W świątecznej atmosferze, na tle cudownych 
dekoracji swój pierwszy życiowy występ ar-
tystyczny rozpoczęły dzieci 3-letnie z grupy 
„Biedronek”. Następnie zaprezentowała się 
grupa 4-latków, czyli „Krasnoludki”, „Smer-
fy” – dzieci 5-letnie i „Skrzaty” jako najstarsza 

grupa. Każda z tych grup w strojach wybranych 
postaci z bajek przedstawiła bogaty program 
artystyczny.

W dalszej kolejności uczniowie klas star-
szych wystawili inscenizację pt. „W krainie 
bajek”. Następnie skeczem słowno – muzycz-
nym, którego sami byli autorami, rozbawili 
zgromadzoną publiczność do łez. Nie zabrakło 

tańców, pokazów aerobowych oraz występu ze-
społu wokalnego, który powiódł wszystkich w 
świat piosenek polskich i angielskich.

Honorowym i najbardziej oczekiwanym 
gościem był Mikołaj. Przydźwigał ze sobą 
wielki worek ze słodyczami i obdarował nimi 
każde dziecko. Akcentem kończącym imprezę 
była wspólna zabawa taneczna.

Gdzie Darth Vader bawi się w najlepsze ze 
Spidermanem? W jakim miejscu na świecie jest 
najwięcej księżniczek i wróżek? Oczywiście na 
balu karnawałowym w Młocku. 

Zabawa trwała od rana 19 stycznia. Pięk-
nie przystrojona sala była zimowym tłem dla 
tanecznych popisów. Tradycyjnie swoją obec-

nością zaszczycił też Mikołaj, który i małym, 
i dużym rozdał paczki ze słodką zawartością. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami 
przygotował zawody i konkursy, które stano-
wiły główną atrakcję dnia. Największą popu-
larnością cieszyły się „gorące krzesła” oraz 
muzyczno-taneczny pociąg, który odwiedził 

najciekawsze zakątki świata. Każdy, kto wziął 
udział w konkursach, otrzymał upominek, na-
tomiast klasa, która bawiła się tego dnia najle-
piej – piłkę. Zwycięzcami okazali się ucznio-
wie klasy I, ale najlepszą nagrodą za mijającą 
pracę w pierwszym półroczu nauki była po pro-
stu świetna zabawa. 

Bal karnawałowy
w Zespole Szkół w Młocku

Choinka szkolna
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Uroczyste Pasowanie
na Przedszkolaka „Biedroneczkę”

Po Nowym Roku w kościele katolickim rozpoczyna 
się czas wizyt duszpasterskich, czyli tak zwanej kolędy. 
Takie spotkanie odbyło się 13 stycznia 2017 r. w naszej 
szkole – przybył na nie ks. kan. Krzysztof Kozłowski – 
proboszcz Parafi i św. Wojciecha w Malużynie.

Tematem przewodnim katechezy było hasło pro-
gramu duszpasterskiego na rok 2016/17 r. – „Idźcie 
i głoście”, które jest częścią czteroletniego programu 
nawiązującego do 1050. rocznicy Chrztu Polski pt. 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez 
wiarę i chrzest do świadectwa”. Proboszcz przypo-
mniał poprzednie hasła: „Wierzę w Syna Bożego” 
(2013/2014), „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” 
(2014/2015), „Nowe życie w Chrystusie” (2015/2016). 
Ksiądz zachęcał młodych, aby swoim życiem głosili 
światu Ewangelię.

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Kra-
sińskiego zawsze hucznie obchodzi Dzień 
Patrona. Organizatorzy w tym roku oprócz 
tradycyjnej gali zaproponowali uczniom szkół 

gimnazjalnych konkurs recytatorski o zasię-
gu powiatowym – „Współcześni romantycy”. 
Gimnazjum w Młocku reprezentowali w ro-
mantycznym repertuarze: Małgorzata Brzeziń-

ska z klasy III gimnazjum i Piotr Sadkowski z 
kl. I gimnazjum. Piękna i wzorowa recytacja 
Małgorzacie przyniosła I miejsce, a Piotrowi – 
III. Gratulujemy! 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 
w I LO w Ciechanowie 

Talent pisarski uczennicy z Młocka Talent pisarski uczennicy z Młocka 
W roku szkolnym 2016/2017 Biblioteka 

Pedagogiczna w Ciechanowie zorganizowała 
pierwszą powiatową edycję konkursu „Wyda-
jemy Własną Książkę”. Jest to konkurs prze-
znaczony dla uczniów Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów z terenu powiatu ciechanowskie-
go. Główny cel przedsięwzięcia to propago-
wanie czytelnictwa oraz rozbudzanie twórczej 
wyobraźni wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem 
konkursowym było oczywiście napisanie wła-
snej książki przez ucznia i złożenie jej w szkol-
nej bibliotece. Następnie bibliotekarz – który 
był opiekunem uczestnika konkursu – przekazał 
pracę Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie. 
Jury oceniało książki w trzech kategoriach: lite-
rackiej, plastycznej, edytorskiej. 

Uczennica III klasy Gimnazjum w Młoc-
ku – Natalia Tralewicz – osiągnęła ogromny 
sukces literacki, została bowiem nagrodzona 
(III miejsce) za książkę pt. „Purpose” . Natalia 
postawiła się przed trudnym zadaniem – stwo-
rzyła powieść dla młodzieży, której akcja dzieje 
się w Seattle. Młoda bohaterka zostaje uwikła-
na w intrygi, których nie rozumie, a co gorsze 
– nie rozumie własnych uczuć rodzących się w 
wirze wydarzeń. Pozostaje tylko pogratulować 
i życzyć Natalii, aby to osiągnięcie stało się do-
brym początkiem pisarskiej kariery. 

Wizyta duszpasterska 
w Zespole Szkół w Młocku
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Tradycją biblioteki szkolnej w Zespo-
le Szkół w Kraszewie stało się pasowanie 
uczniów klasy pierwszych na czytelników.

8 lutego 2017 r. szkolny korytarz stał się 
Baśniolandią i gościł przedszkolaków oraz 
uczniów klas I-III wraz z wychowawcami. 
Prowadzący uroczystość Czarodziej zaprosił 
na leśną polanę krasnoludki oraz wspaniałych 
pierwszoklasistów.

Uczestnicy spotkania poznali smutną hi-
storię: Śnieżki, Kopciuszka, Jasia i Małgosi 
oraz smoka. Gospodarze spotkania postanowili 
rozweselić baśniowych bohaterów, zachęcając 
ich do wspólnej zabawy oraz rozwiązywania 
baśniowych zagadek. Uczniowie klasy pierw-
szej zaś obiecali: dbać o książki, wskazówek i 
rad książek słuchać z uwagą, obowiązki czytel-
nika traktować z wielką powagą.

Następnie wszyscy zostali uroczyście pa-
sowani na czytelników przez Pana Dyrektora, 
który na pamiątkę wręczył każdemu nowe-
mu czytelnikowi dyplom oraz słodką niespo-
dziankę. 

Powiększyło się grono czytelników Powiększyło się grono czytelników 
biblioteki w Młockubiblioteki w Młocku

We wtorek 7 marca uczniowie I klasy 
szkoły podstawowej zostali uroczyście paso-
wani na czytelników Biblioteki Szkolnej.

Pierwszoklasiści zapoznali się z zasada-
mi korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
Wykazali się wzorową wiedzą na temat tego, 
co książka lubi, a czego nie. Dzieci zwiedzi-
ły wszystkie pomieszczenia: wypożyczalnię, 
czytelnię, miejsce opracowywania nowych 
zbiorów. Przyglądając się półkom pełnym 

książek, już w myślach wybierały tę, która od-
wiedzi ich dom.

Przed pasowaniem każdy uczeń musiał 
złożyć przyrzeczenie, że będzie szanować 
książki i często odwiedzać bibliotekę. Potem 
wszyscy zostali uroczyście pasowani na czy-
telników przez bibliotekarza, który na pamiąt-
kę wręczył każdemu nowemu czytelnikowi 
dyplom, naklejkę okolicznościową, drobne 
upominki i poczęstował cukierkami.

Wtedy przyszedł czas na założenie kart 
czytelnikom i pierwsze wypożyczenie książ-
ki. Radość pierwszaków była ogromna. Po-
zostaje mieć nadzieję, że ten entuzjazm nigdy 
nie straci na sile i od tej pory nowi czytelnicy 
będą częstymi gośćmi w bibliotece, rozbudzą 
w sobie potrzebę czytania oraz odkrywania 
z lekturą nowych światów, przygód, bohate-
rów...

PASOWANIE NA CZYTELNIKAPASOWANIE NA CZYTELNIKA
Jest w książkach potęga

I rozum jest wszelki.
Po książki, gdy sięgniesz,

Ty też będziesz wielki.
„{ }”
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Dnia 08.03.2017 r. w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu odbył się apel 
z okazji Dnia Kobiet. W uroczysty nastrój tego święta wprowadziły nas 
najmłodsze dzieci, dedykując dla wszystkich pań i dziewczynek słowno- 
wokalne życzenie. 

W kolejnej części uroczystości inicjatywę przejęli starsi uczniowie. 
Przemierzając różne epoki w sposób żartobliwy zaprezentowali sposoby 
obchodzenia Dnia Kobiet od zarania dziejów do czasów współczesnych. 
Akademia wywołała uśmiech na twarzach odbiorców i wprawiła wszyst-
kich w radosny nastrój.

Podsumowaniem uroczystości były życzenia oraz występ wokalny 
kierowany do wszystkich kobiet. Na koniec przedstawiciele społecz-
ności szkolnej wręczyli paniom kwiatki, a koleżankom przygotowane 
upominki.

Ferie zimowe to wymarzony 
czas dla dzieci i młodzieży. Waż-
ne, by ta oczekiwana chwila od-
poczynku od nauki nie zamieniła 
się w nudę i bezczynność. O tym 
właśnie pomyślano  w Zespole 
Szkół w Kraszewie i zorganizo-
wano wiele ciekawych zajęć, któ-
re rozpoczęły się 13 lutego. Zaję-
cia zostały tak zaplanowane, aby 
bez względu na wiek i płeć każde 
dziecko mogło znaleźć coś dla sie-
bie, rozwijać swoje zainteresowa-
nia oraz aktywnie wypoczywać.

Tegoroczne ferie odbywały się 
w okresie przygotowań do dnia św. 
Walentego, dlatego też uczniowie 
chętnie uczestniczyli w warszta-
tach literackich „Historie miłosne 
w słowa zaklęte”, podczas których 
tworzyli plakaty liryczno – epickie 
obrazujące miłości. Dopełnienie 
tego niezwykłego święta stanowi-
ły warsztaty kulinarne, na których 
uczniowie upiekli „słodkie wa-

lentynki”. Piękne ciasteczka oraz 
pyszne faworki to wspaniały pre-
zent dla św. Walentego. 

Niecodzienną formą zajęć 
okazało się również połączenie 
rozgrywek sportowych z mate-
matycznymi grami logicznymi. 
Zaproponowano fi lmowy poranek, 
zajęcia plastyczno – teatralne, na 
których uczniowie rozwijali swoje 
zdolności recytatorskie oraz aktor-
skie. 

16 lutego 2017 r. uczniowie 
klasy III gimnazjum wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Edukacyjnym „Trzymaj formę”. 
Nie zabrakło propozycji dla mi-
łośników gier komputerowych 
oraz programów interaktywnych. 
Różnorodne gry i zabawy dla 
najmłodszych wyzwalały szczere 
zaangażowanie i ogromną radość 
uczestników zajęć. Dodatkową 
atrakcją były wyjazdy na basen do 
Ciechanowa.

WALENTYNKIWALENTYNKI

DZIEŃ KOBIET

,,I zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz”. 
J. Twardowski 

Jesteś zakochany? A może w Twoim sercu dopiero przygotowujesz 
miejsce na przyjście najpiękniejszej wiosny w życiu? To bez znaczenia 
– walentynki to dzień, który warto świętować. Miłość jest najsilniejszym 

uczuciem, które może działać cuda i przenosić przysłowiowe góry. Za-
równo ta spod znaku „różowych serduszek”, jak i ta nazywana miłością 
bliźniego, która przejawia się między innymi w akcjach charytatywnych. 

W Zespole Szkół w Młocku można było poczuć tę niepowtarzalną 
atmosferę już 9 lutego dzięki zaangażowaniu Samorządu Uczniowskie-
go. Wtedy właśnie przyszedł czas na doręczenie poczty walentynkowej, 
która wywoływała uśmiechy i rumieńce. Później uczniowie bawili się 
podczas dyskoteki – oczywiście w rytm piosenek o miłości…

Dnia 30 stycznia 2017 r. zawitał do 
nas cyrk „Szok”. Jak się okazało nazwa 
odpowiadała rzeczywistości, gdyż dwo-
je artystów wprawiło w zachwyt zebraną 
publiczność – przedszkolaków i uczniów.

Dzieci bawiły się świetnie, ogląda-
jąc magiczne sztuczki oraz popisy akro-
batyczne. Były nie tylko widzami, ale 
próbowały swych talentów cyrkowych, 
włączając się czynnie do zabawy. Najważ-
niejszą osobą był oczywiście klaun, który 
żonglerskimi popisami rozbawiał publicz-
ność. Brawurowa jazda na  rowerze z jed-

nym kołem, w dodatku bez kierownicy 
wprawiła wszystkich w osłupienie. Za-
prezentowane pokazy tresowanych gołębi 
i pieska rozśmieszyły całą publiczność. 

Nie zabrakło także chwil „grozy”, 
kiedy pojawiła się treserka z wężem na 
ramionach. Okazało się szybko, że jest on 
niegroźny i chętnych do dotknięcia, czy 
potrzymania gada było wielu. To było na-
prawdę „szokujące” przeżycie!

Popisy dostarczyły społeczności 
szkolnej zabawy i mnóstwa uśmiechów.

Cyrk  „Szok”  w  Szkole  Podstawowej  w  OjrzeniuCyrk  „Szok”  w  Szkole  Podstawowej  w  Ojrzeniu

Ferie  zimowe  radosne  i...Ferie  zimowe  radosne  i...
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6 lutego 2017 r. w auli Centrum Olimpijskiego w Warszawie odbyła 
się gala fi nałowa  II edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra, adre-
sowanego do starszej młodzieży szkolnej.

Organizatorami konkursu była Agencja Reklamowa MG Media. 
W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, 
zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów i fundatorów nagród, 
dziennikarze oraz TV. Wśród zaproszonych gości byli p. prof. Jan Żaryn 
– Senator RP, p. dr Rafał Łatka – Instytut Pamięci Narodowej, p. Jaro-
sław Stawiarski – Ministerstwo Sportu i Turystyki, p. Anita Włodarczyk 
– polska mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata w lekkiej atletyce.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30-sekundowej ani-
macji komputerowej dotyczącej ważnych wydarzeń z historii naszego 
kraju – od czasów najdawniejszych aż do współczesnych dziejów Pol-

ski. Nad poprawnością merytoryczną, jakością prac, prawdą historyczną 
czuwała Rada Programowa polskich naukowców na czele z prof. Janem 
Żarynem – Senatorem RP. Ocena prac polegała na głosowaniu wszyst-
kich uczestników konkursu na 5 najlepszych prac wykonanych przez 
inne grupy konkursowe.

 W konkursie wzięło udział 89 trzyosobowych zespołów z Pol-
ski (głównie z Warszawy i okolicznych powiatów), a także ucznio-
wie mieszkający na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zespól Szkół 
w Kraszewie reprezentowały trzy uczennice: Natalia Sosnowska, Patry-
cja Szczepańska, Karolina Tomaszek, które przygotowały pod kierun-
kiem Pana Stanisława Studzińskiego 30 – sekundowa animację fi lmową 
o POWSTANIU WARSZAWSKIM.

Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

„Ta chwila... niech trwa...”
W  sobotnie popołudnie 10 lutego 2017 r. uczniowie klasy trzeciej 

Gimnazjum w Kraszewie przeżywali swój pierwszy bal. Inauguracja tej 
uroczystości od wielu lat rozpoczyna się od walca wiedeńskiego w wy-
konaniu przedstawicieli trzecioklasistów. Po prezentacji tanecznej i mi-
łych słowach uczniów skierowanych do pedagogów oraz rodziców Pan 
dyrektor Stanisław Studziński wyraził przekonanie, że bal gimnazjalny 
będzie wspaniałym preludium do ostatnich przygo-

towań do egzaminów gimnazjalnych, których wyniki dadzą przepustkę 
do wymarzonych szkół. Kończąc swoją wypowiedź, zacytował myśl Jana 
Kochanowskiego: „Miło szaleć, kiedy czas po temu’.

Doskonała zabawa trwała do północy. Szkoda, że pierwszy bal jest 
już wspomnieniem – pięknym wspomnieniem.

■

„I  TWÓJ  MIŚ  MOŻE  ZOSTAĆ  RATOWNIKIEM”

ROCZNICA  POWSTANIA  STYCZNIOWEGO

Państwowa Straż Pożarna była organizatorem akcji „I Twój miś 
może zostać ratownikiem”. Główny cel tej inicjatywy to zebranie jak 
największej liczy maskotek, które strażacy podczas akcji ratowni-
czych wręczają maluchom w celu złagodzenia stresu jaki przeżywają 
dzieci w takich sytuacjach.

 Do zbiórki przyłączyli się także uczniowie Zespołu Szkół w Kra-
szewie. Najmłodsi darczyńcy (uczniowie oddziałów 0-3) odwiedzili Jed-
nostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Ciechano-
wie w celu przekazania zebranych maskotek.

Zostali zaproszeni na zajęcia w sali edukacyjnej „Ognik”, która 
przypomina typowe mieszkanie wraz ze sprzętem i wyposażeniem,  
mogącym być źródłem zagrożeń.

Były to zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne 
jak i praktyczne   z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i 
sprzętu pożarniczego. Strażacy wytłumaczyli dzieciom, jak ustrzec 
się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),  jak należy dbać  o prawidło-
wą wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić 
niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna prze-
biegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mo-
gły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak 
działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za 
którymi powstał pożar.

Duże wrażenie na dzieciach wywarł zaprezentowany przez stra-
żaków próbny alarm, kombinezony i sprzęt indywidualny każdego z 
nich oraz wyposażenie wozów strażackich.

Uczniowie szkoły w Kra-
szewie pamiętają o bohaterach 
narodowych. 24 stycznia 2017 
roku uroczystym apelem upa-
miętnili 154. rocznicę wybuchu 
powstania styczniowego. W 
zaprezentowanym programie 
muzyczno-literackim uczniowie 
przypomnieli jak długa i trudna 
była  droga Polski do wolności. 
Jednym z wydarzeń na naszej 
historycznej drodze do wolności 
było właśnie powstanie stycz-
niowe z 1863 roku. Uczniowie 

poprzez wiersze i teksty literac-
kie starali się przekazać uczu-
cia i wartości patriotyczne pie-
lęgnowane przez wiele pokoleń 
naszych przodków. Podniosły 
nastrój uroczystości tworzyły 
doskonale dobrane utwory mu-
zyczne oraz prezentacja multi-
medialna, dostarczająca wiedzy 
o wydarzeniach i bohaterach 
powstania. Uroczystość była 
hołdem złożonym bohaterom 
oraz żywą lekcją historii dla 
młodego pokolenia.

KONKURS HISTORYCZNY PATRIA NOSTRA
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Golonka w karmelu
Składniki:
– 2 tylne golonki
– marynata (o niej niżej)
– sól do smaku
– 2 łyżki cukru
– piwo (jasny lager)
Składniki marynaty:
– 1 marchew
– 1/4 selera
– 1 pietruszka
– 1 cebula
– 5 ząbków czosnku
– kilka ziaren ziela angielskiego
– 4 liście laurowe
– szczypta kruszonego pieprzu
– 1 łyżka majeranku

PRZYGOTOWANIE:
• Umyj dwie tylne golonki i 

ułóż je w garnku. Obierz (albo po 
prostu dokładnie umyj) warzywa i 
pokrój je w plastry. Rozgnieć czo-
snek. Wrzuć do golonek warzywa 
i przyprawy. Przykryj i zostaw na 
noc w lodówce.

• Zalej golonki z warzywami 
wodą, tak aby były przykryte, po-
sól do smaku i bardzo wolno gotuj 
przez trzy godziny. Potem pozo-
staw w wywarze na kolejne pięć 
godzin. Od czasu do czasu pod-
grzewaj garnek, aby wywar nie 
wystygł, ale nie gotuj!

• Wyjmij golonki z garnka i po-
zostaw do wystygnięcia.

• Przygotuj karmel - na suchej 
patelni rozpuść dwie łyżki cukru, 
podgrzej, aż stanie się lekko brą-
zowy. Dodaj mały kieliszek (około 
30-40 ml) piwa. Pomieszaj, aby 
cukier się rozpuścił. Wolno gotuj, 
aż karmel z piwem zgęstnieje.

• Ugotowane golonki piecz w 
temperaturze 195 st. C przez kwa-
drans. Potem wyjmij je z pieca, 
posmaruj karmelem i wstaw do 
piekarnika na kolejne 5 minut.

• Podawaj golonki z chrzanem, 
musztardą, kapustą z grochem i so-
sem pieczeniowym.

zykryj i zostaw na

Kącik kulinarny

„„Cudze ganicie, swego nie znacieCudze ganicie, swego nie znacie””

PRZED WYBOREM ZAWODU…
W ramach preorientacji za-

wodowej uczniowie klasy III 
Gimnazjum z Młocka 31 stycznia 
zwiedzili gmach Zespołu Szkół 
Technicznych im. S. Płoskie-
go w Ciechanowie. Gimnazja-
liści poznali budynek, który już 
od września może być ich nową 
szkołą, a następnie wzięli udział 
w bardzo ciekawych zajęciach 

i ćwiczeniach, które przybliżyły 
im ofertę szkoleniową Zespo-
łu. Trzecioklasiści m.in. poznali 
tajemnice energii odnawialnej, 
wykonali kilka doświadczeń che-
micznych, sporządzili projekt 
reklamy i dokonali pomiaru geo-
dezyjnego. A to wszystko w at-
mosferze pełnej humoru i dobrej 
zabawy. 

WYJAZD DO LEGIONOWA
Dnia 23.02.2017 r. uczenni-

ce oraz absolwentki Gimnazjum 
w Kraszewie pod opieką trenera 
szkolnej drużyny siatkówki pana 
Łukasza Kozłowskiego pojechały 
na mecz piłki siatkowej do Legio-
nowa.

Rozgrywki obyły się na Are-
nie Legionowo o godzinie 19.00. 
W zaległym spotkaniu 16. kolejki 
Orlen Ligi 2016/2017, Legionovia 

Legionowo przegrała z Chemi-
kiem Police 0:3. MVP spotkania 
została wybrana rozgrywająca Iza-
bela Bełcik.

Mecz zwiększył motywację 
do ćwiczeń. Siatkarki mają nadzie-
ję, że będą mogły częściej uczest-
niczyć w takich wyjazdach. Wcie-
lenie się w rolę kibica pozwala 
dostrzec uroki tego sportu zupełnie 
z innej strony.

BIEGAMY – POMAGAMY
W dniu 15 stycznia 2017 r. 

uczniowie szkoły w Młocku wzięli 
udział w biegu zorganizowanym 
przez TKKF Promyk Ciechanów 
pod hasłem „ Policz się z cukrzycą 
i ucz się pierwszej pomocy”. Bieg 
ten odbył się na terenie ogrodu 
botanicznego nad ciechanowski-
mi kanałami w ramach 25. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

18 lutego odbyła się kolej-
na impreza z udziałem uczniów 
z Młocka zorganizowana przez 
TKKF Promyk Ciechanów pod 
hasłem „Z miłości do biegania”. 
Bieg ten odbył się na ciechanow-
skim deptaku na dystansie 3 km 
ulicą Warszawską. Po zakończo-
nych biegach uczestnicy otrzy-
mali okolicznościowe koszulki 
i medale.

NOWY  PARKING NOWY  PARKING 
PRZED  OŚRODKIEM  ZDROWIA PRZED  OŚRODKIEM  ZDROWIA 
W  OJRZENIUW  OJRZENIU  

Szpec¹cy za
bytek

Szpec¹cy za
bytek
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Wielki Post rozpoczyna się w Środę Po-
pielcową. Trwa 40 dni. Głównym przesłaniem 
tego okresu jest duchowe przygotowanie do 
godnego przeżywania świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Są to najważniejsze święta prze-
żywane przez chrześcijan, dlatego wymagają 
specjalnego przygotowania, by móc je odpo-
wiednio przeżyć.

Okres ten, zanim przybrał dzisiejszą formę, 
kształtował się bardzo długo. W pierwszych 
wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę. Od III w. poszczono już 
cały tydzień, zaś od IV w., na pamiątkę waż-
nych wydarzeń biblijnych, został on przedłużo-
ny do czterdziestu dni.

Długość trwania Wielkiego Postu nawiązy-
wała nie tylko do czterdziestodniowego postu 
Jezusa na pustyni, ale także do czterdziestu lat 
wędrowania Izraelitów po wyjściu z Egiptu.

W VII w. za początek postu przyjęto szóstą 
niedzielę przed Wielkanocą. Niedziele (jako 
pamiątka Zmartwychwstania Jezusa) nie były 
zaliczane do dni postnych, dlatego, aby zacho-
wać 40 dni pokutnych, za początek tego okresu 
liturgicznego przyjęto środę, nazywaną Środą 
Popielcową. Od drugiej połowy XVI wieku 
był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący 
w Kościele.

Po Soborze Watykańskim II ujednolicono 
różnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkie-
go Postu. Obecnie nazywają się one: pierwsza, 
druga, trzecia, czwarta, piąta Wielkiego Postu, 
szósta zaś nazywa się Niedzielą Palmową, czy-
li niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego 
Postu kończy się liturgią Wielkiego Czwart-
ku. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna tzw. 
Triduum Paschalne, czyli obchody Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

W Środę Popielcową podczas Mszy św., 
na znak żałoby i pokuty, posypuje się głowy 
popiołem. Kapłan wypowiada wtedy słowa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub 
„Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, 
przypominające o pokutnym charakterze roz-
poczynającego się okresu.

Zwyczaj posypywania głów popiołem zna-
ny jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. 
w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. 
W liturgii Kościoła pojawił się on w VIII w. 
Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu po-

chodzą z X w. To wtedy 
papież Urban II wprowa-
dził ten zwyczaj, jako obo-
wiązujący w całym Ko-
ściele. Ustalono wówczas, 
że popiół do posypywania 
głów wiernych powinien 
pochodzić z palm poświę-
conych w Niedzielę Pal-
mową poprzedniego roku.

 Obecnie w Środę 
Popielcową obowiązuje 
wstrzemięźliwość (po-
wstrzymanie się) od po-
karmów mięsnych i post 
ścisły, który oznacza, że 
wolno spożyć trzy posiłki 
w ciągu dnia, w tym tyl-
ko jeden – do syta. Obo-
wiązek wstrzemięźliwo-
ści dotyczy osób powyżej 
14 roku życia, a obowią-
zek postu – osób pełno-
letnich, aż do rozpoczęcia  
60 roku życia.

W okresie Wielkie-
go Postu, który jest cza-
sem pokuty i nawrócenia, 
Kościół stara się realizo-
wać słowa Jezusa, który 
wskazał trzy drogi zbliża-
nia się do Boga. Poprzez 
post, jałmużnę i modlitwę, 
chrześcijanie realizują biblijną zachętę swojego 
Pana i przygotowują swoje serca na przeżywa-
nie świąt Jego Zmartwychwstania.

Liturgia Wielkiego Postu wprowadza w 
atmosferę skupienia i refl eksji. Dominującym 
kolorem szat liturgicznych w tym okresie jest 
fi olet. W obrzędach Mszy św. pomija się uro-
czysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” 
(jest on śpiewany jedynie w czasie przypada-
jących w Wielkim Poście uroczystości, takich 
jak: uroczystość św. Józefa – 19 marca, czy 
Zwiastowania Pańskiego – 25 marca). Śpie-
wana przez odczytaniem fragmentu Ewangelii 
aklamacja „Alleluja”, zostaje zastąpiona przez 
bardziej stonowane słowa o charakterze po-
kutnym” „Chwała Tobie, Królu wieków” oraz 
„Chwała Tobie, Słowo Boże” używane są za-

równo w dni powszednie, jak i w niedziele, 
święta i uroczystości Wielkiego Postu. W tym 
okresie nie powinno się nawet przyozdabiać 
kwiatami ołtarza.

W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest 
udział w zabawach. Przypomina nam o tym 
jedno z Przykazań kościelnych. „Zachowywać 
nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu 
powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

W okresie Wielkiego Postu w parafi ach 
organizuje się kilkudniowe rekolekcje, które 
mają  pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. 
W wielu kościołach praktykowany jest zwyczaj 
ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć 
i ucałować rany Chrystusa.

Ks. Józef Deptuła
Proboszcz Parafi i Kraszewo

WIELKI POST
– CZAS DUCHOWEGO– CZAS DUCHOWEGO
PRZYGOTOWANIA DO PRZYGOTOWANIA DO 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCHŚWIĄT WIELKANOCNYCH
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