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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
Dnia 29 czerwca 2017 r. odbyła się XXVIII
sesja Rady Gminy Ojrzeń. Radni uchwalili
m.in. cztery uchwały dotyczące przystąpienia
do sporządzania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz przyjęty został
„Program rewitalizacji dla Gminy Ojrzeń”, który jest wieloletnim programem działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej, zmierzającym do
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do
ich zrównoważonego rozwoju. Program ten jest
również narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w
ramach rewitalizacji.
Podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany uchwały Nr XI/51/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2015 r. o
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Zielona, położonej w gminie
Ojrzeń;
• zmiany uchwały Nr VIII/27/2015 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 r. o
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla miejscowości Osada
Wola;
• zmiany uchwały Nr VIII/28/2015 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 r. o
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
gminy Ojrzeń dla fragmentu miejscowości
Nowa Wieś;
• zmiany uchwały Nr XII/63/2015 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniającej uchwałę nr VIII/29/2015 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015 r. o
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
gminy Ojrzeń dla fragmentów miejscowości: Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin;
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ojrzeń;
• przyjęcia i realizacji „Programu rewitalizacji dla Gminy Ojrzeń”;
• uchylenia uchwały Nr XXV/149/2017 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu;

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń;
• zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń
na rok 2017.
W dniu 1 sierpnia 2017 r. miała miejsce
XXIX Nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Podjęto uchwały w sprawie:
• projektu zmiany planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętych uchwałą
Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Ojrzeń z
dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.;
• przystąpienia jako partner do realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja w Powiecie
Ciechanowskim” w ramach Regionalnego
Projektu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
• przyjęcia gminnego Programu Osłonowego
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży na rok szkolny 2017/2018;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń;
• zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń
na rok 2017;
• wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działek oznaczonych nr ewid. 125,
126, 127 w miejscowości Radziwie gmina
Ojrzeń;
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie geodezyjnym Kałki;
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa;
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych, stanowiących własność Gminy Ojrzeń, położonych w obrębie geodezyjnym Ojrzeń.
Dnia 22 września 2017 r. odbyła się kolejna, XXX sesja Rady Gminy. W programie
obrad znalazły się m.in.: informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

oraz uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, która pozytywnie zaopiniowała
przedłożoną przez Wójta Gminy informację
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2017 roku. Sprawozdanie z wykonania w/w budżetu było również omawiane na
sesji. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
• zaliczenia drogi w m. Bronisławie do kategorii dróg gminnych;
• zaliczenia odcinka drogi w m. Ojrzeń,
ul. Przedszkolna do kategorii dróg gminnych;
• zmiany uchwały Nr XXV/146/2017 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
• zmiany uchwały Nr XLI/247/2014 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli;
• podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody
głosowania;
• podziału Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym;
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w roku budżetowym 2017;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń;
• zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń
na rok 2017;
• zmiany Programu rewitalizacji dla Gminy
Ojrzeń.
Po zakończonym bloku głosowań Rada
Gminy Ojrzeń przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie przywrócenia posterunku Policji
w Gminie Ojrzeń.
Wszystkie uchwały Rady Gminy Ojrzeń
publikowane są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Ojrzeń w zakładce
„Polityka wewnętrzna”, natomiast relacje filmowe z obrad Rady można obejrzeć na stronie
internetowej www.ojrzen.pl w zakładce „Sesje
Rady Gminy”.

Rys historyczny szkoły w Kraszewie
Szkoła w Kraszewie zaczęła funkcjonować już przed odzyskaniem niepodległości
przez Polskę. Rozpoczęcie roku szkolnego
1918/1919 nastąpiło 5 września 1918 roku.
Kierownikiem szkoły został Wacław Koziński, absolwent Seminarium Nauczycielskiego
w Wymyślinie, które ukończył w 1903 roku.
Na mocy „dekretu o obowiązku szkolnym
z 7 lutego 1919 rok powstała jednoklasowa
Szkoła Powszechna w Kraszewie o czterech
oddziałach. Wacław Koziński realizował postanowienia dekretu Naczelnika Państwa do-

tyczące obowiązku szkolnego. Do obwodu
szkolnego w Kraszewie należały następujące
wsie: Kraszewo, Kraszewko, Kraków, Żochy
– folwark, Skarżynek, Łebki Wielkie, Janusy,
Łabędy, Narty, Bronisławie, Amalia, Trzpioły,
Grabówiec, Kryszpy. W szkole w Kraszewie,
jako najniżej zorganizowanej, realizowano program nauczania w klasach łączonych.
W latach 1918-1939 w szkole pobierało naukę ponad 1700 uczniów. Do 1935 roku
wzrastała liczba uczniów, a stopień organizacyjny szkoły podnosił się. Od roku szkolnego

1935/1936 nastąpiło obniżenie stopnia organizacji, gdyż zmniejszyła się liczba uczniów
danego rocznika, zapewne zjawisko to miało
związek z kryzysem światowym. Wówczas
ograniczono wydatki na oświatę, a starsze
dzieci z wielodzietnych rodzin przerywały
naukę i podejmowały pracę w Ciechanowie.
W dokumentach szkoły często pojawiały się
zapisy: „opuścił(a) szkołę” lub „niesklasyfikowany(a) z powodu nieuczęszczania do szkoły”.
W rubryce uwagi wpisywano: „Niepromowany
z powodu złego uczęszczania do szkoły”.
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Uczniowie, którzy ukończyli szkołę, nie podejmowali już dalszej nauki, swoje życie zawodowe związali z pracą w gospodarstwach rolnych.
Do 1939 roku pozostawali w swoich rodzinnych
miejscowościach. Dopiero po 1945 roku nieliczni wyjechali szukać lepszego losu. Kadra
nauczycielska w latach międzywojennych nie
należała do ustabilizowanych. Jedynie kierownik szkoły Wacław Koziński pełnił swoją funkcję nieprzerwanie. W roku szkolnym 1924/1925
pracę nauczycielską rozpoczął Jan Jastrzębski, brak jakichkolwiek danych za rok szkolny
1925/1926 uniemożliwia potwierdzenie jego
pracy w tym roku. Kolejni nauczyciele to: Stanisława Bukowska, Władysława Nesterowa, Zofia
Skibińska, Teresa Kierowa, Maria Wanowska.
W czasie wojny Kraszewo należące do rejencji ciechanowskiej znalazło się w granicach
Prus Południowych. Budynek szkoły okupanci
przeznaczyli na posterunek żandarmerii. Sprzęt
szkolny przeznaczyli na opał, zniszczyli pomoce naukowe. Dokumentację szkoły częściowo
spalono, częściowo wywieźli ją w 1945 roku
wycofujący się Niemcy. Jedynym dokumentem, który ocalał jest Księga główna.
W okresie okupacji obowiązywał zakaz
nauczania w każdej formie, ale niektórzy nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Tuż po
wybuchu wojny kierownik szkoły, Wacław Koziński został wyrzucony ze swego służbowego
mieszkania. Zamieszkał na plebani u księdza
Bolesława Plewińskiego. Wieczorami potajemnie prowadził nauczanie na tzw. kompletach.
Po wyzwoleniu w 1945 roku nastąpiło
wznowienie działalności szkoły według zasad przedwojennego ustroju szkolnego, ale
resort oświaty ujednolicił organizację szkół
powszechnych poprzez likwidację szkół pierwszego i drugiego stopnia, a tym samym klas
wielorocznych. Pierwsza próba reaktywowania
szkół w gminie odbyła się na posiedzeniu Rady
Gminnej w Ojrzeniu 1 lutego 1945 roku. Komisja w składzie: Wacław Koziński, Zygmunt
Świtalski i Czesław Olbryś miała rozpoznać
stan bazy lokalowej szkół na terenie gminy.
Szkoła w Kraszewie musiała przyjąć dzieci z
Ojrzenia, gdyż szkoła w tej miejscowości uległa całkowitemu zniszczeniu.
Rok szkolny 1945/1946 Wacław Koziński
rozpoczął sam. Dopiero w następnym roku
wsparły go dwie nauczycielki: Wanda Betey
i Irena Grelówna. W pierwszych latach powojennych wychowanie społeczno-moralne było
zgodne z zasadami etyki katolickiej. Uroczystość rozpoczynała się nabożeństwem w kościele parafialnym, dopiero później obowiązywał ceremoniał świecki.
W 1948 roku Wacław Koziński zmarł w
tragicznych okolicznościach. Kierownikiem
szkoły został Kazimierz Załuski. W latach pięćdziesiątych XX wieku systematycznie wzrastała liczba godzin nauczania. W roku szkolnym
1957/1958 ilość godzin wynosiła 139. Ustawą z 15 lipca 1961 roku wprowadzono szkołę podstawową ośmioklasową. Od września
1960 roku kierownictwo szkoły objął Wacław
Grzeszczak. Kierował tą placówką do 1975
roku. Uwieńczył sukcesem wcześniej rozpoczęte starania budowy nowej szkoły. W roku
1966 szkoła otrzymała w użytkowanie nowy
budynek. Nastąpił dalszy rozwój placówki.

Następnym etapem było powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kraszewie, która miała
stać się w perspektywie pełną dziesięciolatką.
Pierwszym ogniwem realizacji tej koncepcji miały stać się ogniska przedszkolne, dla
których Ministerstwo Oświaty od 1 września
1972 roku wprowadziło program pracy wychowawczo-dydaktycznej. W 1973 roku oddziały
przedszkolne uznano za I podstawowe ogniwo
nowego systemu Edukacji Narodowej, określając zadania i obowiązki pracy w placówkach
przedszkolnych. Od roku szkolnego 1974/1975
zaczyna funkcjonować w Kraszewie ognisko
przedszkolne (mała liczba dzieci nie kwalifikowała do utworzenia oddziału przedszkolnego).
W latach 1975-1977 funkcję dyrektora pełnił
Zygmunt Komorowski, w 1977 roku zostało
powołane stanowisko Gminnego Dyrektora
Szkół w Ojrzeniu. Objął je Józef Dąbrowski.
W latach 1977-1980 Zbiorcza Szkoła
Gminna organizowała oświatę dla dorosłych z
zakresu szkoły podstawowej dla pracujących.
Uczestnikami kursów były najczęściej osoby
urodzone w latach trzydziestych i czterdziestych. W ciągu kilku lat egzamin złożyło 21
osób. Dla uczniów, którzy nie podjęli dalszej
nauki w szkołach zawodowych czy liceum, organizowano naukę przygotowującą do zawodu
rolnika. Od roku szkolnego 1960/61 w budynku Szkoły Podstawowej funkcjonowała Szkoła
Przysposobienia Rolniczego. Nadzór nad nią
sprawowało Technikum Rolnicze w Gołotczyźnie. W SPR nauczyciele szkoły podstawowej
uczyli przedmiotów ogólnokształcących, ogólnokształcących zawodowych – nauczyciele
specjalności rolniczych. W latach siedemdziesiątych zainteresowanie młodzieży tą formą
nauczania było znikome, toteż w roku szkolnym 1975/1976 rozwiązano Zasadniczą Szkołę
Przysposobienia Rolniczego.
Kolejna reorganizacja nastąpiła w roku
1984. Utworzono wówczas w Urzędzie Gminy stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania, który sprawował nadzór pedagogiczny
nad funkcjonującymi na terenie gminy placówkami. Funkcję administracyjną pełnił Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
O poziomie szkoły świadczyły wyniki egzaminów wstępnych do szkół średnich, udział
w konkursach i zawodach sportowych. Zaczęli pojawiać się absolwenci szkoły, którzy
pomyślnie ukończyli wyższe studia. W latach

3
70. i 80. placówka zyskała 2 pełnowymiarowe
boiska. Stanowiło to impuls do rozwoju szkoły i sportowych sukcesów. W 1984 roku Rada
Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kraszewie imienia
Wacława Kozińskiego – długoletniego nauczyciela i kierownika, który organizował szkołę
w pierwszym okresie II Rzeczpospolitej i po
zakończeniu II wojny światowej.
Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Jerzego Królikowskiego w 1986 roku
powołano Społeczny Komitet Budowy Sali
Gimnastycznej. W 1988 roku Jerzy Królikowski objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraszewie. Przez osiem lat zabiegał
o środki z różnych źródeł. Pod koniec sierpnia
1994 roku sala gimnastyczna była ukończona.
W 1998 roku na zlecenie Komitetu Rodzicielskiego został wykonany sztandar dla szkoły
podstawowej. Został on uroczyście przekazany
społeczności uczniowskiej w Święto Niepodległości – 11 listopada 1998 roku.
Jerzy Królikowski pełnił funkcję dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego do nowej reformy oświaty. Po sporządzeniu
aktu założycielskiego Zarząd Gminy w Ojrzeniu z dniem 15 kwietnia 1999 roku powierzył
Jerzemu Królikowskiemu stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie, a dyrektora
Szkoły Podstawowej – Stanisławowi Studzińskiemu. Jerzy Królikowski przystąpił do czynności związanych z organizowaniem placówki.
Gimnazjum miało do dyspozycji „starą część”
Szkoły Podstawowej wraz z jej wyposażeniem.
Rozpoczęły się starania o urządzanie klasopracowni i zdobywanie niezbędnych pomocy dydaktycznych. Z dniem 1 września 1999 roku do
Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie zostało przyjętych 51 absolwentów klasy szóstej. Utworzono
3 oddziały – klasy: I a, I b i I c.
W roku 2002 został utworzony Zespół Szkól
w Kraszewie, w skład którego weszły szkoły;
Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie oraz Gimnazjum w Kraszewie. W takim kształcie funkcjonowały do dnia
31 sierpnia 2017 r. Od 1 września 2017 r. w wyniku reformy edukacji Zespół Szkół w Kraszewie przestał istnieć i na nowo zaczęła funkcjonować wyłącznie Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie, na której czele
stoi obecnie dyrektor Stanisław Studziński.
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POSTĘP „SENIOR+”
Od czerwca trwają intensywne prace budowlane związane z utworzeniem Dziennego
Domu „Senior+”. Prace prowadzone są systematycznie mimo niesprzyjających ostatnio warunków atmosferycznych. Główne roboty budowlane, jakie na obecną chwilę zostały zakończone, to m.in. położenie pokrycia dachowego
wraz z rynnami, budowa ścianek działowych,
wykonanie kanalizacji oraz instalacji elektrycznej. Zamontowano również stolarkę okienną,
ocieplono budynek z zewnątrz, ocieplono dach,
zostały częściowo położone tynki, wywieziono
gruz, wykonano podkład betonowy z izolacją
przeciwwilgociową i cieplną.

Niezbędne prace budowlane, jakie pozostały do wykonania, to: posadzki, prace
wykończeniowe polegające
na montażu stolarki drzwiowej, malowaniu ścian,
montażu sufitów podwieszanych, ułożeniu płytek,
montażu sanitariatów, położeniu struktury na zewnątrz
budynku oraz założeniu podbitki dachowej a
także zakup wyposażenia.
Dzienny Dom „Senior+” zlokalizowany jest
przy ulicy Grzybowskiego 3 w Ojrzeniu i roz-

pocznie działalność 2 stycznia 2018 r. Powstaje z dofinansowania zadania realizowanego w
ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020, Edycja 201, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

I N W E S T YC J E
Zakończono modernizację ul. Przedszkolnej
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego oddano do użytku nowo wybudowaną drogę
przy ulicy Przedszkolnej w Ojrzeniu wraz z kanalizacją. Zadanie to było zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Łączny koszt budowy tej części całego projek-

tu wyniósł 493 tyś. zł, z czego udział gminy to
178 tyś. zł, tj. 36%.
Ze środków z tego projektu powstała również droga w Bronisławiu. Koszt jej wykonania wyniósł 156 tyś. zł przy wkładzie własnym
gminy 57 tyś. zł. Budowa tej drogi była roz-

poczęta w roku 2015 wyłącznie ze środków
własnych samorządu.
Do wykonia pozostała na przyszły rok
budowa drogi Łebki Wielkie – Kraszewo za
2 mln 300 tyś. zł, przy udziale własnym gminy
w kwocie 850 tyś. zł.

Utwardzenie dróg w Kałkach i Wojtkowej Wsi
Gmina w trzecim kwartale utwardziła kolejne odcinki dróg gminnych. Tym razem w miejscowości Kałki – do centrum konferencyjno-szkoleniowego Panorama oraz w miejscowości Wojtkowa Wieś. Droga

Droga w Kałkach

w Wojtkowej Wsi została wykonana za łaczną kwotę 100 tyś. zł, przy
czym w sierpniu br. gmina otrzymała na ten cel z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł.

Droga w Wojtkowej Wsi
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Przygotowanie do sezonu grzewczego
w szkołach
W ramach przygotowań do sezonu grzewczego gmina jak co
roku przygotowuje we własnym zakresie opał dla szkół z drewna
pozyskanego na terenie gminy w ramach bieżącego utrzymania
dróg. Przykład poniżej na zdjęciu ze szkoły w Młocku.

Wymiana poszycia hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu
W wyniku działania
gwałtownych
wiatrów
w okresie wakacyjnym
w Szkole Podstawowej
w Ojrzeniu doszło do
uszkodzenia
poszycia
znajdującej przy niej
hali sportowej. Wiatr zerwał wierzchnią część
pokrycia hali. Naprawa
kosztowała 34 440 zł,
a kwota ta w całości
została pokryta w ramach
ubezpieczenia.

Kradzież ogrodzenia w Woli Wodzyńskiej
W nocy z dnia 14 na 15 sierpnia 2017
17 r. w W
Woli
li W
Wodzyńskiej
d ń ki j z ddziałki
i łki
gminnej leżącej przy drodze krajowej nr 50 skradziono 88 sztuk przęseł
ogrodzeniowych o długości 2,5 m każda. Łączna wartość skradzionego
mienia to 6 657,20 zł. Sprawa została zgłoszona do organów ścigania

bezpośrednio
b
ś d i po ujawnieniu.
j
i i Gmina
G i w ramach umowy ubezpieczeniowej otrzymała pełne odszkodowanie, w związku z czym będzie możliwość odtworzenia ogrodzenia.

Mieszkańcy skarżą się na stan dróg powiatowych

Droga w Nowej Wsi

Droga Młock-Kopacze
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Remont strażnic w Młocku
18 września 2017 r. zakończył się remont
świetlicy wiejskiej w miejscowości Młock. Roboty obejmowały wykonanie podłogi na całej
powierzchni sali świetlicy wiejskiej. Wykonano demontaż starej podłogi, zainstalowano izolacje przeciwwilgociową i termiczną, położono
legary oraz nową podłogę z desek, która została olistwowana oraz zabezpieczona poprzez
olejowanie. Łaczny koszt remontu wyniósł
44 tyś. zł, przy jednoczesnym zaangażowaniu

środków z dwóch lat z funduszu sołeckiego wsi
Młock oraz z budżetu gminy.
Na bieżący rok w OSP Młock zaplanowany
został również remont garażu dla samochodu
gaśniczego. W jego zakres wchodzi głównie
wymiana poszycia dachu wraz z konstrukcją.
Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2017 r. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to kwota 50 000 zł, przy czym
na remont OSP Młock otrzymała dofinansowa-

nie w kwocie 29 821,00 zł w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 realizowanego
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotację w wysokości 12 000,00
zł z budżetu gminy. Pozostałe środki na pokrycie kosztów realizacji zadania OSP Młock
zobowiązana jest sfinansować z innych źródeł.

Pozyskano środki dla szkół z Programu Rządowego „ Aktywna tablica”
26 września 2017 r. rozstrzygnięty został
nabór wniosków na dofinansowanie w ramach
rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. W naszej
gminie w pierwszej turze dofinansowanie na
ten cel w kwotach po 14 000, 00 zł otrzymały Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu oraz Szkoła

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Młocku. Organ prowadzący w ramach uzyskanego
dofinansowania musi zapewnić wkład własny
w wysokości min. 20% otrzymanej dotacji na
ten cel, tj. po 3500,00 zł dla każdej szkoły. Do
tych szkół zostaną zakupione po 2 tablice interaktywne wraz z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, a do Szkoły Podstawowej w Młocku
również głośniki.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019, w związku z czym
wniosek o wsparcie dla Szkoły Podstawowej
im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie, pomimo, iż nie otrzymał dofinansowania w tym
naborze, będzie ponawiany w naborach przyszłych.

Szlachetna Paczka już działa w Gminie Ojrzeń
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
Szlachetna Paczka to projekt, który pomaga
potrzebującym, aby sami zaczęli radzić sobie
w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół
idei mądrego pomagania. Gmina Ojrzeń po
raz pierwszy gości w programie. Dołączyliśmy
tym samym do innych regionów zaangażowanych w taką pomoc i zapraszamy do współpra-

– ks. Jacek Wiosna Stryczek

cy osoby chętne, aby pomagać innym. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki na portalu facebook. Wzmianki
o naszej działalności ukazały się również w
innych miejscach w sieci m.in. na portalu ciechanowinaczej.pl
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Dożynki gminno-paraﬁalne Kraszewo 2017
Dożynki to święto plonów kończące najważniejsze prace polowe. W naszej gminie
i parafii uroczystości dożynkowe odbyły się
3 września 2017. Gospodarzem uroczystości
było sołectwo Gostomin wspierane przez Szkołę Podstawową w Kraszewie.
Dziękczynienie za plony rozpoczęła Msza
św. celebrowana przez księdza proboszcza Józefa Deptułę. W wygłoszonym kazaniu ksiądz
proboszcz podkreślił ogromną wartość pracy
rolników, ich oddanie i poświęcenie, dzięki
któremu mamy chleb na swoich stołach. Zwrócił również uwagę, że zebrane plony to wyniki
ciężkiej pracy rolników, ale przede wszystkim opieki Bożej, za którą powinniśmy być
wdzięczni.
Słowa podziękowania do rolników skierował starosta dożynek pan Wojciech Sepczyński.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że dożynki to
najpiękniejsze święto, na które rolnicy czekają
cały rok. W tym dniu wyrażają swoją radość
i wdzięczność za zebrane plony. Upieczony z
tegorocznych zbiorów chleb, miód oraz mister-

nie wykonany wieniec dożynkowy to dary, które rolnicy ofiarowali za szczęśliwe ukończenie
żniw i plony zebrane z pól.
W uroczystościach udział wzięła również
pani poseł na Sejm RP Anna Cicholska. Przypomniała, że czas dożynek w polskiej kulturze
i tradycji to okazja do podziękowania rolnikom
za ich ciężką pracę, że dzięki ich poświęceniu
i codziennej pracy nad rozwijaniem rodzinnych
gospodarstw, przekazywanych następnym pokoleniom, polskie rolnictwo stoi na wysokim
poziomie. Pani poseł podziękowała za pracę,
pielęgnowanie tradycji narodowych oraz poszanowanie ojcowizny.
Wójt Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski wyraził podziękowania oraz wyrazy najwyższego szacunku dla wszystkich rolników z
gminy Ojrzeń, za ich trud i oddanie pracy na
roli. Zwrócił uwagę na takie wartości jak solidarność i współdziałanie, które są niezmiernie
ważne w tej ciężkiej pracy. Życzył rolnikom
zdrowia, jak również tego, aby mogli korzystać
z nowych szans i możliwości, aby nastawały

coraz lepsze czasy dla polskiego rolnictwa. Podziękował wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tegorocznych uroczystości
dożynkowych. Na koniec zaprosił wszystkich
mieszkańców i gości do wspólnego świętowania i biesiadowania.
Na placu wokół strażnicy OSP w Kraszewie na gości czekało mnóstwo stoisk z regionalnymi potrawami przygotowanymi przez
Koła Gospodyń Wiejskich z Kraszewa i Gostomina oraz Stowarzyszenie Dla Gminy Ojrzeń
„Samorządność”. Czas spędzony w gronie sąsiadów i przyjaciół umilał zespół muzyczny.
Serdeczna, rodzinna atmosfera sprawiła, że
zabawa dożynkowa trwała do godzin wieczornych. Licznie zebrani goście potwierdzili, że
Święto Plonów jest ważnym wydarzeniem integrującym społeczność lokalną gminy Ojrzeń.
Mamy nadzieję, że piękna polska tradycja
dożynek będzie przekazywana i pielęgnowana
przez kolejne pokolenia.
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26 sierpnia na placu między Urzędem Gminy a Szkołą Podstawową w Ojrzeniu odbył się
rodzinny festyn. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Był pokaz sprzętu ratowniczego
straży pożarnych, między innymi podnośnik,
który cieszył się ogromną popularnością wśród
uczestników, ale również pokaz ratownictwa
drogowego przeprowadzony przez naszych

miejscowych strażaków ochotników. Dla młodszych dużą atrakcją była dmuchana zjeżdżalnia,
można było również odbyć przejażdżkę na kucyku. Kulinarne atrakcje zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich z Ojrzenia i Stowarzyszenie
Dla Gminy Ojrzeń „Samorządność”, a Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej dostarczył
elementy odblaskowe dla dzieci w ramach
ogólnopolskiej akcji bezpieczeństwa na drogach. Piknik upłynął w miłej atmosferze, a czas
umilał zespół muzyczny. Na koniec można było
skosztować kiełbasek pieczonych przy ognisku.
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu
Nowy rok szkolny to zawsze nowy początek – czysta karta, którą można zapisać. W
tym roku uczniów i wszystkich pracowników
oświaty w całej Polsce czeka pierwszy krok w
stronę reformy szkolnictwa. W wyjątkowej sytuacji znaleźli się zwłaszcza szóstoklasiści, którzy 4 września nie powędrowali do gimnazjów,
lecz pozostali w dobrze znanych im murach
jako uczniowie klasy siódmej. W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu tych zmian było jeszcze
więcej…
Powitanie nowego roku szkolnego dla szkół
z Ojrzenia i Kraszewa tradycyjnie rozpoczęło
się od Mszy Św. w kościele parafialnym pw. św.
Zygmunta w Kraszewie, gdzie uczniowie wraz
z rodzicami i nauczycielami prosili o łaski w
nadchodzącym okresie wytężonej pracy.
Dalsza część uroczystości odbyła się w hali
sportowej, gdzie zgromadzonych w tym roku
nie powitała Pani dyrektor, lecz Pan dyrektor.
W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu funkcję tę
przez najbliższe pięć lat będzie sprawował p.
Łukasz Kozłowski i to on skierował pierwsze
słowa do zebranych, witając Wójta Gminy Ojrzeń – p. Zdzisława Mierzejewskiego, nauczycieli, rodziców i oczywiście dzieci. Już na wstępie poprosił starszych uczniów, aby otoczyli
troską i opieką najmłodszych kolegów, którzy
w nowej szkole mogą jeszcze czuć się trochę
zagubieni.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który w
imieniu Samorządu Gminy Ojrzeń w związku

z zakończeniem przez p. Mariannę Jeskie pracy
zawodowej na stanowisku dyrektora skierował
do niej słowa podziękowania i uznania za długoletnią pracę na rzecz szkoły, gminy i społeczności lokalnej oraz za dbałość o wysoki poziom
edukacji i kształcenie właściwych postaw społecznych. Życzył ustępującej dyrektor zdrowia
na spokojne lata zawodowego odpoczynku oraz
odnalezienia nowych dróg realizacji życiowych
planów i ambicji.
Bardzo miłą niespodzianką było pojawienie
się w tym momencie absolwentów szkoły, którzy serdecznie podziękowali pani dyrektor za
trud, poświęcenie, zapewniając jednocześnie,
że na zawsze pozostanie dla nich i ich kolegów
człowiekiem bliskim sercu.

Wówczas głos zabrała pani Marianna
Jeskie i, nie kryjąc wzruszenia, przyznała, że
te wszystkie lata wydają jej się teraz zaledwie
jedną chwilą. Podziękowała Panu Wójtowi
i Radzie Gminy Ojrzeń, którzy przyczynili się
do świetności szkoły i pozostałym pracownikom Urzędu Gminy, którzy zawsze służyli
dobra radą. Za wsparcie i modlitwę wyraziła
wdzięczność dla ks. proboszcza, za zaangażowanie – wszystkim nauczycielom. Zaznaczyła,
że zostawia szkołę w dobrych rękach młodego,
ale doświadczonego człowieka. „Moje serce
jest tu i zawsze tu będzie” – podkreśliła na zakończenie.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Młocku
4 września o godzinie 8.00 w Szkole Podstawowej w Młocku zabrzmiał pierwszy dzwonek
rozpoczynający nowy rok szkolny 2017/2018.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała dy-

rektor szkoły – p. Elżbieta Adamiak. Powitała
zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i
pracowników szkoły. Odczytała też list minister edukacji – p. Anny Zalewskiej. Następnie
uczniowie przedstawili program artystyczny,

którym uczcili pamięć wszystkich, którzy walczyli w czasie II wojny światowej za wolność,
gdyż dzięki ich ofiarności dzisiejsze pokolenie
może uczyć się, wypoczywać i bawić bez obaw
o swoje bezpieczeństwo. Wyrazili przekonanie,
że dzisiejsza młodzież powinna wykorzystać
każdy dzień i godnie wypełniać swoje obowiązki. Uczniowie starali się przekonać, szczególnie nowych kolegów, o wyjątkowości naszej
szkoły, gdzie można się uczyć, śmiać, spotkać
serdecznych ludzi. A jaki będzie ten nowy rok?
Zależy tylko od nas, bo wszyscy tworzymy zespół. Występujący uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
W dalszej części pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli i życzyła wszystkim:
„…byśmy tu razem budowali świat, dobry i
mądry świat…”. Po akademii uczniowie udali
się do klas na spotkanie z wychowawcami.
Życzymy powodzenia w nowym roku
szkolnym!

A w Kraszewie…
Zainaugurowany w Szkole Podstawowej
im. Wacława Kozińskiego przez dyrektora
Stanisława Studzińskiego nowy rok szkolny
2017/2018 rozpoczęły trzy oddziały przedszkolne, klasy I – VII szkoły podstawowej oraz
klasy II i III po zlikwidowanym gimnazjum.
Społeczność szkolna zgromadziła się w sali

gimnastycznej. Oficjalną część uroczystości
rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał pan dyrektor
Stanisław Studziński, który szczególnie ciepłe
słowa skierował do najmłodszych uczniów –
dzieci z oddziałów przedszkolnych, wyrażając

nadzieję, że chwile spędzone w szkole upłyną
im radośnie. Dyrektor życzył wszystkim owocnej pracy i sukcesów w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności. Później uczniowie udali się do
klas lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami, koleżankami i kolegami. Naukę czas zacząć …
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Dni Przedszkolaka w Ojrzeniu
Uroczystość odbyła się 22
września. Wzięły w niej udział
dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Grupy przedszkolne
spotkały się w hali sportowej, by
wspólnie świętować ich dzień. Panie z poszczególnych oddziałów
przedszkolnych przywitały zebranych zabawą integracyjną: „balonik”, „stary niedźwiedź”, „lisek”,
„raz dwa trzy baba jaga patrzy”.
Następnie pojawiła się zabawa ruchowa „wiewióreczki w dziupli”,
tunel hula-hop, chodzenie z wo-

reczkami na głowie w rytm tamburynu, rzucanie woreczkiem do
celu, tor przeszkód. Na zakończenie zabaw wszystkie dzieci zostały
poczęstowane cukierkami. Dalsza
część uroczystości odbyła się w
sali przedszkolnej. Przy wesołych
rytmach muzyki dzieci odtańczyły
„taniec kaczek” podczas którego
„starszaki” tańczyły w parach z
„maluchami”. Przedszkolaki bawiły się nie tylko w swoich grupach,
ale również wspólnie z dziećmi i
nauczycielkami z innych grup.

15 sierpnia…
… w Kościele Parafialnym w
Kraszewie odbyła się uroczysta
Msza Św. Tego dnia wypadają bowiem dwa bardzo ważne święta.
Jest to dzień istotny zarówno historycznie, jak i religijnie. Przede
wszystkim jest to święto kościelne, czyli Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny.
Ponadto 15 sierpnia to również
Święto Wojska Polskiego obcho-

dzone tego dnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w
1920 roku.
Podczas Mszy Św. w słowach
skierowanych do parafian ksiądz
proboszcz zaznaczał, że tego dnia
obchodzimy dwa ważne duchowo i
historycznie święta. W odniesieniu
do Święta Matki Boskiej Zielnej
podkreślał, że kłosy zbóż, owoce i
kwiaty, które zostaną przez niego

poświęcone są symbolem duchowej dojrzałości i pełni łask, jakimi
Maryję obdarzył Bóg.
W trakcie uroczystości proboszcz Deptuła odniósł się również do wydarzeń historycznych –
bitwy warszawskiej. Podkreślił, że
bitwa warszawska to ważna data
historyczna nie tylko dla Polski,
ale i dla całej Europy. Następnie
zebrani pomodlili się za wszyst-

kich żołnierzy poległych w czasie
walk.
Po nabożeństwie udano się na
cmentarz, aby złożyć wieniec na
zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920
roku. Wieniec został ufundowany
przez Wójta Gminy Ojrzeń i lokalną społeczność.
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Zawody wędkarskie w Ojrzeniu
W dniu 10 września 2017 r. na zbiorniku
wodnym w Ojrzeniu odbyły się I Spławikowe
Zawody Wędkarskie w kategorii Open o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń. Do zawodów przy-

stąpiło 10 zawodników z miejscowości: Ojrzeń, Wojtkowa Wieś oraz Dąbrowa. Zawody
trwały w sumie 3 godziny, a zwycięzcą został
zawodnik z Ojrzenia pan Tomasz Ślubowski.

Po zmaganiach nad stawem na uczestników
czekał poczęstunek z grilla. Wszystkim przybyłym na zawody serdecznie dziękujemy.

Trzeci i Czwarty Bieg Korony Przasnyskiej

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ
CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Nazwa

Tuż po zakończeniu roku szkolnego
25 czerwca 2017 r. uczennice Gimnazjum w
Młocku stanęły przed kolejnym trzecim biegiem Korony Ziemi Przasnyskiej, który odbył
się w miejscowości Łoje w gminie Krzynowłoga Mała. Mierzyły się z dystansem 1 km
oraz 5 km. Tym razem warunki atmosferyczne
sprzyjały i przyczyniły się do kolejnego zwycięstwa. W biegu na 1 km Klaudia Perkowska
zajęła II miejsce, natomiast w biegu na 5 km
Justyna Perkowska zajęła I miejsce.
Gospodarzem czwartych zawodów Korony Ziemi Przasnyskiej była Gmina Jednorożec. Bieg odbył się w miejscowości Przejmy
27 sierpnia 2017 r. Trudne warunki atmosferyczne, w jakich biegały zawodniczki, nie
przeszkodziły w zajęciu dobrych miejsc. W
biegu na 1 km Klaudia Perkowska była druga,
a Justyna Perkowska – dwunasta, natomiast w
klasyfikacji generalnej w biegu na dystansie
1 km Klaudia Perkowska jest druga, a Justyna Perkowska pierwsza. Przed dziewczętami
ostatni V bieg Korony Ziemi Przasnyskiej
który odbędzie 1 października w Przasnyszu.
Życzymy powodzenia.

M.

Pkt.

Z. R. P.

Bramki

1. Nadnarwianka Pułtusk

9

24

8

0

1

18-4

2. Wkra Żuromin

9

23

7

2

0

34-7

3. Iskra Krasne

9

19

6

1

2

26-11

4. Korona Szydłowo

9

19

6

1

2

25-18

5. KS CK Troszyn

9

17

5

2

2

27-14

6. Makowianka Maków Mazowiecki

9

16

5

1

3

19-13

7. Żbik Nasielsk

9

14

4

2

3

23-19

8. Sona Nowe Miasto

9

13

4

1

4

18-20

9. Tęcza Ojrzeń

9

12

4

0

5

19-18

10. Ostrovia Ostrów Mazowiecka

9

11

3

2

4

9-12

11. Wkra Bieżuń

9

10

3

1

5

23-25

12. Orzyc Chorzele

9

10

3

1

5

18-27

13. Mazowsze Jednorożec

9

10

3

1

5

10-25

14. GKS Strzegowo

9

6

2

0

7

10-21

15. Wkra Sochocin

9

3

1

0

8

11-28

16. Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna

9

1

0

1

8

6-34

Mecze „Tęczy” Ojrzeń oraz wyniki meczy w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018
Wieczfnia Kościelna – Tęcza 0:2; Tęcza – Wkra Żuromin 1:2; Pułtusk – Tęcza 1:0;
Tęcza – Nasielsk 3:4; Wkra Sochocin – Tęcza 5:1; Tęcza – Chorzele 5:2;
Nowe Miasto – Tęcza 3:2; Strzegowo – Tęcza 1:3; Tęcza – Maków Mazowiecki 2:0
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