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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
XXXI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Ojrzeń odbyła się 23 października 2017 roku.
Podczas obrad przedstawiono analizę oświadczeń majątkowych oraz informację o wykonaniu zadań oświatowych w roku szkolnym
2016/2017. Radni przyjęli także stanowisko
w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w
Gminie Ojrzeń.

Ponadto Radni przyjęli uchwały dotyczące
wysokości stawek podatku. Stawka podatku
rolnego nie uległa zmianie w stosunku do roku
ubiegłego, podatek od budynków mieszkalnych
został obniżony o 4 gr, a pozostałe stawki dotyczące właścicieli nieruchomości znajdujących
się na terenie Gminy Ojrzeń również pozostały
bez zmian.

Podjęto uchwały w sprawie:

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

1. rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia
Sympatyków Halinina Stop Wykluczeniu Społecznemu „Pod Dębami” na
działalność Wójta Gminy Ojrzeń,
2. zmiany uchwały Nr XXX/179/2017
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września
2017 roku w sprawie zaliczenia drogi w
m. Bronisławie do kategorii dróg gminnych,
3. zmiany uchwały Nr XXX/180/2017
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września
2017 roku w sprawie zaliczenia odcinka
drogi w m. Ojrzeń ul. Przedszkolna do
kategorii dróg gminnych,
4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie
geodezyjnym Kraszewo gm. Ojrzeń,
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
6. zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2017.

1. przyjęcia „Programu współpracy gminy
Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2018”;
2. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu;
3. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior+” w Ojrzeniu;
4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Marii
Konopnickiej w Młocku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Młocku;
5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Ojrzeniu;
6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kraszewie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Wacława Koźmińskiego w Kraszewie;
7. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
8. określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,

Dnia 30 listopada 2017 roku podczas
XXXII Sesji Rady Gminy Ojrzeń. W porządku
obrad znalazła się m.in. informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
10. zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2017;
XXXIII Sesję Rady Gminy Ojrzeń zwołano dnia 15 grudnia 2017 roku. W trakcie sesji
przedstawiono informacje z działalności Wójta
Gminy Ojrzeń w okresie międzysesyjnym oraz
wykonania funduszu sołeckiego za 2017 rok i
sprzedaży mienia komunalnego za 2017 rok.
Podjęte zostały uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń
położonej w m. Kałki z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Ojrzeń położonej w m. Ojrzeń z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3. wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności działki oznaczonej nr ewid.
372/10 w miejscowości Ojrzeń gmina
Ojrzeń z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową – poszerzenie drogi,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
5. zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2017;

POPRAWA OŚWIETLENIA
MIEJSCOWOŚCI I ULIC
W ROKU 2017
Poprawa stanu bezpieczeństwa miejscowości i ulic na terenie Gminy Ojrzeń poprzez
instalację nowych punktów oświetleniowych
jest realizowana w sposób ciągły od wielu lat.
W roku 2013 wszystkich punktów oświetleniowych było 234.

Z zawartych w bieżącym roku umów i porozumień z Energą „Oświetlenie” wynika, że
liczba ta wzrośnie do 333.
Już są, lub wkrótce będą zamontowane 34
nowe lampy oświetleniowe tj. w: Dąbrowie
– 2; Gostominie – 1; Przyrowie – 1; Obrębie
– 1; Luberadzu – 3; Barańcu- 3; Młocku – 2;

Lipówcu – 2; Skarżynku – 1; Kraszewie – 1;
w Ojrzeniu ul. Ciechanowska – 2; ul. Grzybowskiego – 1; oraz na ul. Polna- 5; ul. Przedszkolna – 4; ul. Słoneczna – 5, które będą zamontowane wiosną po wykonaniu projektu budowlanego. Dodatkowo w Skarżynku będą założone
2 lampy solarne.
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Stanowisko samorządów
w sprawie podwyżki opłat
za korzystanie ze środowiska
Samorządowcy gmin z terenu powiatu ciechanowskiego wypracowali wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się zmianom wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, które
mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Pełna
treść stanowiska poniżej:
My niżej podpisani, samorządowcy subregionu ciechanowskiego, protestujemy przeciwko drakońskim podwyżkom, jakie zafundował
nam minister środowiska Jan Szyszko, zmieniając z dniem 1 stycznia 2018 roku wysokość
opłat za korzystanie ze środowiska.
Rozporządzenie Rady Ministrów z
6.03.2017 w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska zwiększa te stawki z 24,15 zł do 140
zł w 2018 roku, 170 zł w 2019 roku i 270 zł 2020
w roku. Jest to wzrost o 1118% w ciągu trzech
lat. To co Kraje UE osiągały w ciągu 30 lat
mozolnej pracy, Polska ma osiągnąć w ciągu
trzech najbliższych lat.

Nie liczą się realia z jakimi borykają się samorządy w zagospodarowaniu odpadów, koszty które muszą ponosić, aby spełniać, bądź co
bądź, słuszne założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Co istotne, podwyżki tzw. opłaty śmieciowej nie zasilą budżetu naszych samorządów,
a będą stanowiły jeszcze jeden ukryty podatek
przekazywany do budżetu Państwa.
Na to nie ma i nie będzie naszej zgody.

Aby spełnić te warunki, wymaga się od samorządów przerzucania kosztów gospodarki
odpadami na mieszkańców. Nie jest to w interesie zarówno przedsiębiorców odbierających
odpady ani też mieszkańców. Kłamliwe twierdzenie Ministerstwa Środowiska, że nie odbije
się to na opłatach pobieranych od mieszkańców
nijak ma się do rzeczywistości.
Nie da się w tak krótkim okresie zaszczepić
w mieszkańcach nawyku prawidłowej segregacji. To wymaga ogromnego wysiłku edukacyjnego i organizacyjnego, a przede wszystkim winno być racjonalnie rozłożone w czasie.

Pod protestem podpisali się:
Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit,
Wójt Gminy Regimin Lech Zduńczyk, Wójt
Gminy Strzegowo Wiesław Zalewski, Wójt
Gminy Sońsk Marzena Ślubowska, Wójt Gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk, Wójt Gminy Grudusk Jacek Oglęcki, Wójt Gminy Gołymin Andrzej Chrzanowski, Wójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław Mierzejewski oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
W GMINIE OJRZEŃ W ROKU 2018
W dniu 14 listopada 2017 r. rozstrzygnięto
przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń
w roku 2018. Kwota, jaką Gmina zamierzała
przeznaczyć na sfinansowanie całego zadania opiewała na kwotę 385.000,00 zł brutto.
W przetargu ofertę złożyło tylko Przedsiębior-

stwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ciechanowie. Spółka wyceniła usługę na kwotę
389.772,00 zł. Jest to jednak kwota, która
odnosi się wyłącznie do samego odbioru odpadów od mieszkańców. Kwota uwzględniająca wszystkie koszty obsługi zadania to
451 281, 00 zł. Gmina musiałaby dodatkowo
wydać 61 509,00 zł, czyli miesięcznie brakuje

kwoty około 5500,00 zł. W związku z powyższym mogą ulec zmianie stawki opłat za odbiór odpadów od mieszkańców na rok 2018, o
czym Rada Gminy Ojrzeń zdecyduje prawdopodobnie na sesji planowanej w dniu 29 grudnia br.

Konferencja „Narkotyki i Dopalacze”
W dniu 13 grudnia 2017 roku w Urzędzie
Gminy w Ojrzeniu odbyło się spotkanie edukacyjno-metodyczne pt. „Substancje psychoaktywne – zjawisko zagrożenia. Delegacje dla
profilaktyki.” Jest to program autorski przygotowany przez Centrum Profilaktyki Społecznej
w Milanówku i Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Osobami prowadzącymi konferencję byli
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, oraz
mgr Maciej Szczodrowski.
Konferencja adresowana była do radnych,
sołtysów, Zespołu Interdyscyplinarnego do

spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych
oraz przedstawicieli policji. Organizatorem
spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu.
Omówiono tematy dotyczące substancji
psychoaktywnych i ich działania na ośrodkowy układ nerwowy. Przedstawiono praktyczne
sposoby rozpoznawania zachowań wskazujących na spożycie takich substancji oraz zasady
postępowania z osobą pod wpływem środków
odurzających. Wskazano także na wprowadze-

nie na rynek nowych narkotyków, których oddziaływanie na organizm ludzki jest niewspółmiernie wyższe od substancji psychoaktywnych „starego typu”. Omówione zostały także
podstawy pomocy medycznej.
Konferencja została bardzo pozytywnie
oceniona przez uczestników spotkania. Była
doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń. Wykład oraz prezentacja wzbudziły
zainteresowanie, a dostępne w trakcie konferencji fachowe materiały cieszyły się powodzeniem i uznaniem. Udział w konferencji został
potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.
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Planowane wydatki na 2018 rok
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Planowane
wydatki

1

Bronisławie

Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie

5 619,66

2

Bronisławie

Ułożenie kratek betonowych w rowie we wsi Bronisławie

8 000,00

3

Baraniec

Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec – Młock Kopacze

9 320,83

4

Dąbrowa

Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa

15 186,53

5

Wola Wodzyńska

Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej

15 307,05

6

Gostomin

Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin

14 784,77

7

Halinin

Budowa sołtysówki we wsi Halinin

8

Kałki

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki

9

Kownaty Borowe

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe

10

Kownaty Borowe

Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych

11

Kraszewo

Zakup bramy garażowej do OSP Kraszewo

12

Kraszewo

Modernizacja stawu we wsi Kraszewo

16 123,49

13

Luberadz

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu

15 668,64

14

Luberadzyk

Modernizacja dróg gminnych we wsi Luberadzyk

15

Łebki Wielkie

Modernizacja dróg gminnych we wsi Łebki Wielkie

12 253,68

16

Nowa Wieś

Budowa boiska we wsi Nowa Wieś

10 066,88

17

Nowa Wieś

Oświetlenie uliczne 2 lampy we wsi Nowa Wieś

4 000,00

18

Nowa Wieś

Zakup narybku do stawu wiejskiego we wsi Nowa Wieś

1 200,00

19

Obrąb

Modernizacja drogi gminnej we wsi Obrąb

14 182,13

20

Przyrowa

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie

12 575,09

21

Skarżynek

Zagospodarowanie działki nr 64

13 057,20

22

Wojtkowa Wieś

Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej

13 780,37

24

Żochy

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach

14 378,32

25

Żochy

Stół do tenisa stołowego

1 500,00

26

Żochy

Zakup kosy spalinowej

2 000,00

27

Rzeszotko

Przebudowa drogi we wsi Trzpioły

13 418,78

28

Kicin

Modernizacja drogi Kicin – Wojtkowa Wieś

12 775,97

30

Młock – Kopacze

Modernizacja drogi gminnej Młock –Kopacze – Baraniec (f. soł. Młock-Kopacze)

8 128,75

31

Młock – Kopacze

Zakup i montaż 2 latarni ulicznych we wsi Młock – Kopacze

3 000,00

32

Brodzięcin

Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcin

33

Radziwe

Zagospodarowanie działek nr 125, 126, 127 w m. Radziwie

34

Zielona

Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego

10 084,17

35

Młock

Budowa oświetlenia w Młocku

11 000,00

36

Młock

Zakup przepustu do drogi gminnej w Młocku

1 000,00

37

Młock

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku

9 212,93

38

Ojrzeń

Utwardzenie ulic Słoneczna – Tęczowa w m. Ojrzeń
Ogółem

9 923,47
11 048,40
3 000,00
12 307,05
7 500,00

9 682,42

11 972,45
9 642,24

37 323,50
380 024,77
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NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W NASZYCH SZKOŁACH
,,Przyśniła się dzieciom Polska
11 listopada słowo „Ojczyzna” nabiera szcze- w purpurze żołnierskiej krwi.
szacunek dla bohaterów narodowych oraz patriogólnego znaczenia. W tym dniu Polska odzyskała Szła z pola bitwy gościńcem,
tyzm i przywiązanie do własnego kraju. Uczniowie
niepodległość po 123 latach niewoli.
opowiedzieli
ten okres historii Polski słowem i pioSzła i pukała do drzwi.”
W 99-tą rocznicę tamtych wydarzeń uczniosenką. 19 listopada program z okazji Narodowego
wie szkoły w Ojrzeniu przygotowali program słowno-muzyczny. Święta Niepodległości został zaprezentowany w kościele parafialnym
Hasłem przewodnim były słowa: ,,Ojczyzna w sercach się zaczyna”. w Kraszewie.
To właśnie w sercach najmłodszych zaszczepiamy miłość do ojczyzny,

W dniu 10 listopada 2017 roku od- „Stara szabla.
była się uroczysta akademia z okazji NaNiech ona opowie,
rodowego Święta Niepodległości Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej gdzie była, co widziała,
w Młocku. Uroczystość rozpoczęła się może młodzieniec
wprowadzeniem sztandaru szkoły przez wyrwie się ze snu.
poczet sztandarowy oraz wspólnym odWtedy spyta:
śpiewaniem hymnu narodowego. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy ar- czym jest Polska?”
tystyczne przygotowane przez uczniów
klasy III gimnazjum pod kierunkiem wychowawcy p. Jerzego Rackiego.
Uczniowie przedstawili życie współczesnej rodziny, w której rodzice są
zabiegani, syn Kamil żyje w świecie wirtualnym a dziadek nie bardzo
ich wszystkich rozumie. Trzy dni przed 11 listopada dziadek wiesza w
domu portret Piłsudskiego, flagę i starą szablę. Tego dnia Kamil musi
napisać wypracowanie o patriotyzmie. Postanawia pracę ściągnąć z zasobów sieci. Jednak komputer przestaje działać, a ze ściany spada stara
szabla – świadek i symbol walki o wolność.
W Kraszewie 10 listopada 2017 r. uczniowie klas II 11 LISTOPADA
i III gimnazjalnych zapre- – symbol miłości Ojczyzny,
zentowali montaż słowno walki o wolność, wiarę i zwycięstwo
– muzyczny z okazji Święta
Niepodległości. Podążając
za słowami poety: „historia ci pokaże,
jakie było i jakie jest twoje miejsce na
ziemi”, młodzież, w czterech odsłonach:
UPADEK – NIEWOLA – WALKA –
WOLNOŚĆ, zobrazowała dramatyczne
losy naszych przodków, którzy doświadczyli rozbiorów i upadku Rzeczypospolitej, a później, zniewoleni, tęsknili, walczyli i obce im były współczesne dylematy. Prezentacje multimedialne współtworzyły nastrój i charakter 99 rocznicy
odzyskania niepodległości.

To ona staje się jego przewodnikiem, w wizji chłopca pojawiają się
żołnierze, muzy, którzy wspominają ważne fakty i postaci z historii naszej ojczyzny.
Kamil zrozumiał, widzowie zgromadzeni na sali też, że „gra na
komputerze” nie jest najważniejsza i że warto czasem posłuchać opowieści dziadków. Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez
społeczność naszej szkoły.
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W sobotę 9 grudnia oficjalnie zaczął się
ogólnopolski finał XVII edycji Szlachetnej
Paczki. Pomoc otrzymały wszystkie rodziny,
które zostały przyjęte do projektu. Weekend
cudów trwał do niedzieli 10 grudnia.
Akcja odbyła się w całej Polsce, ale w tym
roku po raz pierwszy grupa z Ojrzenia miała
zaszczyt w niej uczestniczyć. Zostaliśmy zaproszeni do udziału razem z innymi rejonami.
Nasza grupa to lider zespołu i pięciu wolontariuszy, ale znaleźliśmy także osoby, które
bezinteresownie zgodziły się nas wspierać. W
pierwszym roku naszej działalności skupiliśmy
się głównie na pomocy dla osób starszych i samotnych, które często zdane są tylko na siebie.

SZLACHETNEJ
PA C Z K I
W OJRZENIU
Ostatecznie do projektu udało nam się włączyć
8 rodzin, które znalazły wspaniałych darczyńców (osoby z dużych miast), do serc których
trafiły historie naszych bohaterów. Mieliśmy
przyjemność poznać ich osobiście. Byliśmy
pozytywnie zaskoczeni ich optymizmem oraz
faktem, iż pomoc potrzebującym jest dla nich
czymś naturalnym.
Szlachetna paczka to coś niesamowitego
zarówno dla potrzebujących jak i dla wolontariuszy. Nie każdego często stać na zaspokojenie
podstawowych potrzeb i takim ludziom podajemy rękę, dla niektórych
y rodzin prezenty
p
y były
yy
spełnieniem marzeń.
ń. Dzięki wsparciu darczyńców i ludzi dobrej woli uwierzyliśmy, że warto

być otwartym na drugiego człowieka. Aby pomagać wystarczy mieć wielkie serce i kochać
ludzi. Dla nas wszystkich to nowe przeżycie,
pełne wspomnień, wzruszeń, niezapomnianych
chwil, które spędziliśmy z rodzinami i darczyńcami. Będziemy to pielęgnować.
,,Szlachetna paczka’’ dziękujemy.

PA C Z K
KII Ś W
WII Ą
ĄT
TE
EC
C Z N E R Ó WN
W N IEŻ
I EŻ W GM
GMINIE
IN IE
W przededniu Świąt Bożego Narodzenia 60 rodzin z terenu
Gminy Ojrzeń otrzymało paczki żywnościowe przygotowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie dla Gminy
„Samorządność”. Pomoc przeznaczona była głównie dla osób najbardziej potrzebujących, samotnych, znajdujących się w szczególnie

trudnej sytuacji materialnej. Mamy nadzieję, że otrzymana pomoc
umożliwi spędzenie Świąt Bożego Narodzenia w radosnej atmosferze i pozwoli rodzinom, choć w części, ograniczyć wydatki związane
z zakupami świątecznymi.
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SPOTKANIE
Z HR. BRUNONEM KICIŃSKIM
XXII Ciechanowska Jesień Poezji to literacka impreza, która corocznie odbywa się na ziemi ciechanowskiej. Obchody tej edycji przypadły 4 i 5 października. Organizatorami byli: Związek Literatów na Mazowszu,
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Partnerowali w tym przedsięwzięciu m. in. Parafia w Kraszewie i Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu.
Obchodom
Ciechanowskiej Jesieni Poezji
towarzyszy premiera kolejnego
Ciechanowskiego Zeszytu Literackiego.
Ten ukazujący się od 19
lat periodyk ma, co roku
swój tytuł, wiodący temat i
przeważnie poświęcony jest
znanemu pisarzowi związanemu z regionem (do tej
pory rocznik był poświęcony m.in. Zygmuntowi Krasińskiemu, Aleksandrowi
Świętochowskiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, M. K. Sarbiewskiemu, Marii Konopnickiej, Bolesławowi Biegasowi, Zuzannie Morawskiej). Najnowszy numer z 2017 r. nosi tytuł
„Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, wydawca”. Choć
można tego wybitnego człowieka określić jeszcze mianem publicysty,
redaktora, tłumacza.
BRUNO KICIŃSKI urodził się 7 października 1797 r. w Lachowicach, a zmarł 23 marca 1844 r. w Ojrzeniu. Obchody zbiegły się z 220
– tą rocznicą urodzin twórcy. Był współtwórcą polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim oraz w zasadzie twórca pierwszego koncernu prasowego. Był inicjatorem powstania „Pamiętnika Lwowskiego”
i założycielem „Kuriera Warszawskiego”. W swojej pracy zastosował
nowoczesne możliwości kolportażu, płacił honoraria publicystom,
stosował reklamę. Cenzura przeszkodziła hr. Kicińskiemu w realizacji dalszej pracy wydawniczej. Rozpoczął polityczną działalność konspiracyjną, był członkiem Towarzystwa Patriotycznego, wziął czynny
udział w powstaniu listopadowym. W 1824 r. nabył majątek w Ojrzeniu

i rozkochał się w otaczającej
przyrodzie. Jego pasją stały
się polowania. Związał się z
działaczami prawicowymi,
współpracował z pismem
„Polak sumienny”, pisał patriotyczne wiersze. Parał się
także przekładami (głównie dzieł greckich i epoki
romantyzmu), stworzył w
Ojrzeniu duży księgozbiór.
Zajął się też działalnością
gospodarczą, m.in. zbudował młyn nad Wkrą, drogi:
Ciechanów – Płońsk i Ciechanów – Przasnysz, most w Płońsku, zorganizował kilka folwarków (Bronisławie, Halinin, Kicin, Wandowo). Spoczywa w Kraszewie, przy miejscowym kościele.
Ze względu na silne powiązania hr. Kicińskiego z ziemią ojrzeńską
promocję „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 19 zaplanowano
właśnie w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu. Uroczystość rozpoczęto
zapaleniem ognia pamięci na grobie hrabiego, spoczywającego z córką
Haliną przy kościele w Kraszewie.
Po oficjalnym otwarciu spotkania odbył się występ artystyczny
przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. W zaaranżowanym salonie dworku zasiadł sam B. hr. Kiciński i przyjmując
gościa, snuł wraz z nim rozważania na temat swojego bogatego życiorysu. W treść wywodu wpleciono najpiękniejsze utwory hrabiego, które
razem z nastrojową muzyką stały się ilustracją do kolejnych etapów jego
życia. Następnie dwóch znawców biografii B. hr. Kicińskiego – prof.
dr hab. Wiesław Pusz i dr Aleksander Kociszewski wygłosiło prelekcje
dla zebranych na temat głównego bohatera spotkania. Na zakończenie
przygotowano słodki poczęstunek.
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ŚLUBOWANIE
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W OJRZENIU

ŚLUBOWANIE
I DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W MŁOCKU
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Dzień Przedszkolaka w Kraszewie

Dzień Papieski
w Szkole Podstawowej w Młocku

Wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Młocku do Łodzi

„Laser Arena”

„Eksperymentarium”
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Najmłodsi
z Kraszewa
w Centrum Zabaw
Happy Park
w Płocku

TORUŃ – GOTYK NA DOTYK
Toruń przepięknymi budowlami i dachami z cegły palonej lśniącymi tak znamienity, że nic mu chyba pięknością, położeniem i blaskiem
świetnym dorównać nie zdoła – pisał w 1450 r. Jan Długosz w „Historiae Polonicae Liber I” i chociaż wiele z uroku dawnego Torunia minęło bezpowrotnie, zwłaszcza w XIX w., to jednak dziś Toruń uważany
jest nie tylko za jedno z najpiękniejszych i najbardziej „klimatycznych”
miast, ale także za przykład oryginalnie zachowanej architektury najwyższej próby.
W Polsce Toruń jest drugim po Krakowie, a na Północy pierwszym,
największym, niepowtarzalnym i oryginalnym średniowiecznym zespołem architektonicznym, zachowanym niemal w stanie nienaruszonym od
czasów Kopernika.
Perła gotyku – tak określany jest Toruń – w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. przywitała uczniów Szkoły Podstawowej im. Wacława
Kozińskiego w Kraszewie. Na miejscu czekała pani przewodnik, która opowiedziała historię miasta. Uczniowie zobaczyli: Bramę Klasztorną, Krzywą Wieże, dom i pomnik
Mikołaja Kopernika, gotycki ratusz, średniowieczny
Dwór Artusa, Kościół św. Ducha. Poznali również
legendę o pladze żab, która przed wiekami nawiedziła
Toruń. Żaby, jak wspominają kronikarze, były wówczas wszędzie: w pościelach, w szafach, na strychach
i stanowiły ogromne utrudnienie dla mieszkańców Torunia. Burmistrz, chcąc stawić się czoła żabiemu problemowi, ogłosił, że kto uwolni miasto od ogromnej
ilości żab, otrzyma sowitą nagrodę. Śmiałków było
wielu. Jedni próbowali żaby przeganiać, inni zbierali
je do worków i wynosili poza mury miasta, niestety
nic nie skutkowało. Aż pewnego dnia młody flisak
zaczął grać na skrzypkach, flisacze melodie okropnie
przy tym fałszując.
Żabom tak bardzo spodobała się ta dziwna muzyka, że zaczęły gromadzić się wokół młodzieńca.
Flisak, grając na skrzypkach, wyprowadził żaby za
miasto, gdzie były mokradła i stawy. W nawiązaniu

do tego wydarzenia w samym centrum miasta stoi pomnik legendarnego
flisaka grającego na skrzypkach, zaś wokół niego siedzi osiem zasłuchanych żabek. Trzeba je tylko pogłaskać i pomyśleć życzenie, a na pewno
się spełni.
Następnie udali się do Muzeum Żywego Piernika. Własnoręcznie
wyrabiali ciasto i formowali pierniki. Na górnym piętrze w muzeum,
uczestniczyli w warsztatach odkrywających tajniki zdobienia pierników. Kolejny punkt programu wycieczki to Planetarium im. Władysława Dziewulskiego’, obejrzeli tam pokaz astronomiczny, „Wirująca
Ziemia”. Obserwowali zmiany wyglądu nieba i układu gwiazdozbiorów
w ciągu roku. Sprawdzali, jak długo trwa doba oraz rok na innych planetach, prezentowano także wybrane różnice między Ziemią a innymi
planetami Układu Słonecznego.
To był niezwykły dzień, a uczniowie zaliczyli tę wyprawę do interesujących.
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BAJKOWE POSTACIE W WYKONANIU DZIECI Z KRASZEWA

„Bezpieczna droga
do szkoły”
– spotkanie
z funkcjonariuszami
policji w Młocku

„Kręci mnie bezpieczeństwo
– przez cały rok szkolny”
w szkole w Kraszewie
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Zar ybianie stawów w Ojrzeniu

W dniu 28 października 2017 r. został dorybiony staw w Ojrzeniu. Do zbiornika wpuszczono 60 kg narybku karasia. Zakupu dokonano
ze składek wędkarskich w ilości 10 kg, a 50 kg zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Dla Gminy „Samorządność”.

S ygnał y od mieszkańców

„Droga powiatowa Luberadz – Malużyn”

NASZ SI Ł ACZ
W dniach 30 listopada – 3 grudnia w Siedlcach odbyły się
Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym, Wyciskaniu Leżąc oraz
w Martwym Ciągu federacji WPA WORLD POWERLIFTING.
W zawodach uczestniczyło ponad 200 zawodników z całego
świata, min. z USA, Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Rosji, Armenii,
Niemiec, Ukrainy i Polski.
W turnieju wziął udział również nauczyciel wychowania
fizycznego, obecnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu
Łukasz Kozłowski. Jego pasją od kilku lat jest wyciskanie sztangi leżąc. A od momentu, kiedy w gminie powstały dwie dobrze
wyposażone siłownie w Kraszewie i Ojrzeniu, pasja ta nabrała na
sile. Do tej pory pan Łukasz startował w różnych zawodach na
szczeblu lokalnym, np. w mistrzostwach Mławy, Sierpca, Szczytna, czy w zawodach o Puchar Prezydenta miasta Ciechanowa.
Jego wielkim marzeniem był udział w Mistrzostwach Świata. Cel
ten stał się bardzo realny, gdyż w 2017 roku impreza została zorganizowana w Polsce.
W Siedlcach nasz reprezentant wystartował w konkurencji:
wyciskanie sztangi leżąc w kategorii wagowej do 75 kg oraz wiekowej submaster 33-39 lat. Rywalizacja była bardzo wyrównana.
Łukasz Kozłowski osiągnął wynik 157, 5 kg i zdobył tytuł Mistrza Świata w swojej kategorii wiekowej. Dzięki zwycięstwu automatycznie uzyskał nominację na Mistrzostwa Europy w 2018
roku, które odbędą się na Ukrainie.

