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Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko udało się nam zrealizować. Wiem również, 

że nie wszystkie potrzeby mieszkańców zostały zaspokojone. Zarówno ja, jak i moi 

współpracownicy, staramy się jak możemy, aby stan taki trwał możliwie najkrócej. 

Niestety ograniczają nas możliwości fi nansowe oraz rodzaj otrzymanego dofi nanso-

wania zależny od dysponenta, czyli Unii Europejskiej.

Z roku na rok na barkach samorządów spoczywa coraz więcej zadań i kosztów 

z tym związanych. Już teraz wydatki na oświatę i opiekę społeczną stanowią ponad 

60 procent całego budżetu. Z pozostałych środków trzeba sfi nansować administra-

cję, kulturę, sport, rolnictwo, bezpieczeństwo i inwestycje. Cieszę się, że te ostatnie 

nie zostały w naszej gminie zmarginalizowane. Nie bez znaczenia był tu udział 

środków zewnętrznych.

Uważam, że jak na tak małą gminę, zrobiliśmy bardzo dużo i nie zamierza-

my spoczywać na laurach. Czeka nas bowiem ogrom pracy w latach następnych. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju gminy Ojrzeń, dziękuję za dotychcza-

sowa współpracę. Osiągnięcia samorządu są przede wszystkim osiągnięciami jego 

mieszkańców. Możemy być dumni z naszej małej Ojczyzny.

W dalszej części biuletynu przygotowaliśmy zbiór informacji na temat inwesty-

cji zrealizowanych i realizowanych przez gminę Ojrzeń w latach 2005- 2014. Mam 

nadzieję, że odzwierciedli ona nasze najważniejsze działania.    

   

Z poważaniemZ poważaniem
Zdzisław MierzejewskiZdzisław Mierzejewski

Wójt Gminy OjrzeńWójt Gminy Ojrzeń

W tym roku mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to 

dobry czas na podsumowanie działań naszego samorządu. Razem z pracow-

nikami Urzędu Gminy, radnymi Rady Gminy, sołtysami i licznymi społeczni-

kami staraliśmy się jak najlepiej zarządzać naszą gminą i dbać o jej dobro. 

Bez wątpienia przystąpienie Polski do grupy państw Wspólnoty Europejskiej, 

otworzyło samorządom drogę do szybszego rozwoju. Staraliśmy się tę szansę 

wykorzystać jak najlepiej.
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Zobacz jak zmieniała się nasza gmina

INWESTYCJE 2005-2014 
– PODSUMOWANIE PRAC SAMORZĄDU

Ponad 136 zadań inwestycyjnych i lokal-

nych inicjatyw zrealizowała gmina Ojrzeń 

w okresie od 2005 do 2013 roku. W tym 

czasie wydano na te cele ponad 22 miliony 

złotych. W roku 2014 są realizowane kolejne 

43 inwestycje za łączną kwotę 3,5 miliona. 

Razem jest to równowartość dwóch rocz-

nych budżetów naszej gminy. Zdecydowana 

większość zadań realizowana była przy 

współudziale środków unijnych i rządo-

wych. Łącznie było to ok. 9 milionów złotych 

dofi nansowań. Udział środków zewnętrz-

nych stanowi ponad 36 procent wartości 

wszystkich inwestycji.

Tak wysokie wskaźniki to zasługa 

dobrej pracy naszych urzędników, soł-

tysów i  radnych. Nie bez znaczenia jest 

teraz współpraca z  powiatem, Urzędem 

Marszałkowskim oraz Mazowieckim 

Urzędem Wojewódzkim. Wiele projektów 

realizowanych było w partnerstwie z tymi 

instytucjami. Często dzięki takiemu wła-

śnie rozwiązaniu możliwa była ich reali-

zacja. Wejście Polski do Unii Europejskiej 

1.05.2004 r. otworzyło samorządom rów-

nież możliwość pozyskiwania dodatko-

wych środków.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Razem

Wartość inwestycji ogółem 1 431 2 103 2 933 2 575 3 879 2 000 4 186 1 490 1 510 3 557 25 664

w tym

kwota dofi nansowania ogółem 455 680 1 457 626 1 212 352 2 430 1 237 350 408 9 207

udział % 32 32 50 24 31 18 58 83 23 11 36

kwota środków własnych 976 1 423 1 476 1 949 2 667 1 648 1 756 253 1 160 3 149 16 457

udział % 68 68 50 76 69 82 42 17 77 89 64

Inwestycje według kategorii

Inwestycje 
wodociągowo - sanitacyjne

1 011 285 666 185 109 321 30 6 15 250 2 878

Kwota dofi nansowania 300 150 160 100 0 0 0 0 0 0 710

Inwestycje drogowe 341 946 1 660 802 1 984 525 2 088 148 326 1 357 10 177

Kwota dofi nansowania 0 230 1 011 111 623 138 1 355 310 0 37 3 815

Inwestycje oświatowe 0 639 21 941 335 0 419 56 70 569 3 050

Kwota dofi nansowania 100 200 6 145 100 0 0 0 0 233 784

Inwestycje dotyczące straży pożarnej 
i świetlic

0 0 238 578 136 830 312 42 694 288 3 118

Kwota dofi nansowania 0 0 180 231 90 214 191 147 350 137 1 540

Inwestycje sportowe 0 154 212 10 1 215 20 1 252 1 166 109 35 4 173

Kwota dofi nansowania 0 100 100 0 399 0 833 780 0 0 2 212

Pozostałe 79 78 135 60 99 305 85 72 297 1 058 2 268

Kwota dofi nansowania 55 0 0 39 0 0 50 0 0 0 144

* kwoty zaplanowane w budżecie gminy na 2014 rok

Inwestycje w naszej Gminie 2005 - 2014
Tab. Wartość inwestycji oraz pozyskanego dofi nansowania w latach 2005-2014 (w tys. zł)

ROK 2005

Pierwsze tego efekty można było za-

uważyć już w roku 2005. Wówczas to wy-

konano dokumentację projektową przebu-

dowy drogi Młock – Luberadz i rozpoczęto 

aplikacje o dofi nansowanie ze środków UE.  

Kontynuowano modernizację kolejnych 

dróg gminnych. Powierzchniowo utrwalo-

no odcinki dróg:  Kraszewo  - Grabówiec, 

Łebki Wielkie w  kierunku Drążewa oraz 

w miejscowości Kraszewo. Wspólnie z po-

wiatem zrealizowano modernizację drogi 

Ojrzeń – Bronisławie – Gostomin oraz  

drogi Luberadz – Obrąb. W  tym samym 

roku kontynuowano również rozbudowę 

sieci wodociągowej na terenie naszej gmi-

ny. Wykonano odcinki w miejscowościach 

Żochy – Kraszewo, Kałki – Wojtkowa 

Wieś, Żochy – Brodzięcin, Kałki – Rze-

szotko – Lipówiec – Grabówiec – Kownaty 

Borowe. Budowa sieci wodociągowej pro-

wadzona była również w kolejnych latach 

2006-2008. Prawie 150 tys. zł w roku 2005 

gmina wydała na remont chodnika w Oj-

rzeniu i parkingu przed świetlicą wiejską w  

Ojrzeniu. W tym czasie gmina zorganizo-

wała Gminne Centrum Informacji, otrzy-

mując na ten cel dofi nansowanie w pełnej 

wysokości 50 tys. złotych.

ROK 2006

Rok później rozpoczęto przygotowania 

do jednej z  największych inwestycji, czyli 

modernizacji boiska wiejskiego w  Kra-

szewie. W roku 2006 w I etapie inwestycja 

kosztowała ok. 154 tys. zł. Zakup przeno-

śnej hali sportowej oraz budowa łącznika 

do hali sportowej przy szkole w  Ojrzeniu 

kosztował samorząd  ok. 410 tys. zł. Budo-

wa boiska przy szkole w Młocku to kolejna 

inwestycja oświatowa zrealizowana w roku 

2006. Kontynuowano plan modernizacji 

dróg gminnych. Zmodernizowano drogi 

Młock – Luberadz, Żochy – Nowa Wieś, 

Luberadz – Luberadzyk, Kraszewo – Kra-

ków oraz odcinki dróg w miejscowościach: 

Bronisławie, Dąbrowa i  Młock. Powiatowi 

udzielono wsparcia dofi nansowującego 

modernizację dróg Luberadz – Luberadzyk 

oraz Halinin – Wola Wodzyńska.

ROK 2007

W  2007 roku wykonano przebudowę 

drogi Młock – Luberadz za łączną kwotę ok. 

1.082 tys. zł., przy udziale środków ZPORR-

-u ok. 782 tys. zł. Ponadto w ramach moder-

nizacji dróg utwardzono nawierzchnię drogi 

Nowa Wieś – Brodzięcin oraz drogi Kra-

Droga Luberadz-Młock
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szewo – Łebki Wielkie. Wyremontowano 

również odcinki dróg w  miejscowościach: 

Dąbrowa, Kraszewo i  Skarżynek. Gmina 

partycypowała również w kosztach moder-

nizacji dróg powiatowych: Obrąb – Wola 

Wodzyńska oraz drogi w  miejscowości 

Gostomin. Wykonano ostatnie etapy rozbu-

dowy sieci wodociągowej w  miejscowości 

Wojtkowa Wieś oraz Ojrzeń, Bronisławie i   

Łebki Wielkie. Przy dofi nansowaniu środ-

ków unijnych wyremontowano świetlicę 

w Żochach. Dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Kraszewie zakupiono lekki samochód 

ratowniczy. W roku 2007 wykonano kolejny 

etap modernizacji boiska w Kraszewie.

ROK 2008

W  2008 roku zakończono wodociągo-

wanie gminy. Ostatni odcinek sieci wyko-

nano w  Ojrzeniu. Kontynuowano moder-

nizację boiska w Kraszewie. W tym okresie 

wyremontowano również drogi w  Ojrze-

niu przy ul. Polnej, Rzeszotku, Grabówcu, 

Łebkach Wielkich oraz Kałkach. Wspólnie 

z  powiatem zmodernizowano drogę po-

wiatową w  Młocku łącznie z  wykonaniem 

chodników. W tym czasie zakończono roz-

budowę i  wykonano termomodernizację 

szkoły w Ojrzeniu. Dzięki inwestycji szkoła 

uzyskała dodatkowe pomieszczenia na sale 

lekcyjne, szatnie i  łazienki. Termomoder-

nizacja zapewniła oszczędności dotyczące 

kosztów ogrzewania oraz poprawiła ogólny 

wygląd obiektu.  Łączny koszt inwestycji 

wyniósł ok. 930 tys. złotych. Ochotnicza 

Straż Pożarna w  Ojrzeniu otrzymała śred-

ni samochód bojowy zakupiony ze środ-

ków własnych gminy przy dofi nansowaniu 

z  Urzędu Marszałkowskiego oraz Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Ogólny koszt zakupu wozu wyniósł ok. 580 

tys. złotych.

ROK 2009 

W 2009 roku zakończono kolejny etap 

modernizacji boiska wiejskiego w  Krasze-

wie. Ogólny koszt inwestycji wyniósł ok. 

1.588 tys. zł. przy pozyskanym dofi nan-

sowaniu w  wysokości 600 tys. zł. Udział 

środków własnych to ok.988 tys. zł. W tym 

okresie zmodernizowano drogi relacji: 

Nowa Wieś – Brodzięcin, Żochy – Bro-

dzięcin, Żochy – Nowa Wieś, Kraszewo 

– Grabówiec, Wojtkowa Wieś – Przyrowa, 

Rzeszotko – Lipówiec oraz odcinki dróg 

w miejscowościach: Obrąb, Wojtkowa Wieś, 

Trzpioły, Ojrzeń ul. Okopowa, Młock Kopa-

cze, Młock. W Kraszewie wykonano chod-

niki. Zmodernizowano dwie drogi powiato-

we wraz z wybudowaniem chodników przy 

udziale środków gminy: Młock – Luszewo 

(przejście przez Kownaty Borowe) oraz 

Ojrzeń – Nowe Miasto (przejście przez Oj-

rzeń). Rozpoczęto I etap rozbudowy szkoły 

w Młocku. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kraszewie zakupiono używany ciężki sa-

mochód bojowy. 

ROK 2010

W  roku 2010 przy udziale środków 

unijnych zmodernizowano świetlicę wiej-

ską w  Młocku oraz wybudowano świetlicę 

w  Nowej Wsi. Naprawiono drogę Żochy 

– Dąbrowa oraz most w  Kownatach Bo-

rowych. Gmina partycypowała również 

w  kosztach modernizacji dróg powiato-

wych. Dzięki partnerskiemu rozwiązaniu 

w 2010 roku wyremontowano drogę Ojrzeń 

– Kałki – Malużyn (przejście przez Lube-

radz) oraz drogę Kraszewo – Żochy (przej-

ście przez Kraszewo). W  tym roku gmina 

kontynuowała przygotowywanie dokumen-

tacji pod budowę oczyszczalni wraz z kana-

lizacją sanitarną oraz na modernizację sta-

cji uzdatniania wody w Kraszewie. W  tym 

roku gmina dofi nansowała zakup lekkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP Ojrzeń. 

ROK 2011

W  2011 roku w  Kraszewie w  ramach 

rządowego programu powstał pierwszy 

w  gminie Orlik – boisko wielofunkcyjne. 

Kosztowało ono 1,3 mln złotych, z  cze-

go 983 tys. stanowiło dofi nansowanie ze-

wnętrzne. Przy udziale środków unijnych 

zakończono przebudowę drogi Kraszewo 

– Grabówiec. Łączna wartość dofi nanso-

wania UE wyniosła 1,8 mln złotych. Gmi-

na dofi nansowała powiat kwotą 300 tys. zł 

z  przeznaczeniem na modernizacją drogi 

Ościsłowo – Ojrzeń. Zakończono rozbudo-

wę szkoły w Młocku, pozyskując dodatkowe 

pomieszczenia oraz kuchnię przygotowują-

cą posiłki dla uczniów. Zmieniono dach na 

budynku Ośrodka Zdrowia, który zapocząt-

kował remont budynku. Zmodernizowano 

świetlicę w  Ojrzeniu za łączną kwotę 283 

tys. złotych przy dofi nansowaniu unijnym 

w kwocie 109 tys. zł.

ROK 2012

W roku 2012 samorząd pozyskał środki 

na dofi nansowanie budowy drugiego Orlika 

w Ojrzeniu. Gmin, które dysponują dwoma 

takimi obiektami, jest niewiele. Rozpoczęto 

również modernizację boiska w  Ojrzeniu. 

Wykonano remonty cząstkowe nawierzch-

ni dróg. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kraszewie zakupiono zestaw hydraulicz-

nych narzędzi ratowniczych. Na wyposa-

żenie świetlic wiejskich w Młocku i Nowej 

Wsi pozyskano środki unijne w kwocie 22 

tys. zł. Zakupiono wiatę przystankową dla 

miejscowości Żochy. Ponadto wykonano 

monitoring wizyjny dla obiektu boiska 

Samochód strażacki

Boisko Orlik w Kraszewie

Świetlica wiejska w Ojrzeniu

Orlik w Ojrzeniu
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W  ramach umowy o  świadczenie kom-

pleksowej usługi oświetlenia na terenie gmi-

ny Ojrzeń w  ostatnim czasie zainstalowano 

i zmodernizowano 31 dodatkowych punktów 

świetlnych. Nowe lampy pojawiły się w miej-

scowościach: Gostomin, Ojrzeń ul. Sportowa, 

Żochy, Brodzięcin, Obrąb, Kraszewo i Bara-

niec. Docelowo ilość punktów świetlnych ma 

zostać zwiększona do 70. Podkreślić należy, 

iż rozbudowa infrastruktury oświetleniowej 

stanowi integralną część umowy na wykona-

nie kompleksowej usługi oświetleniowej i nie 

wymaga ponoszenia przez samorząd dodat-

kowych kosztów. Miesięczne wydatki gmi-

ny z  tytułu konserwacji lamp i  dostarczanej 

energii aktualnie wynoszą 9.782 zł. Obecnie 

na terenie gminy zainstalowane są 272 lam-

py. Załączenie lamp następuje pół godziny 

po zachodzie słońca natomiast ich wyłącze-

nie – pół godziny po jego wschodzie. Przerwa 

nocna dla miejscowości Ojrzeń, Dąbrowa 

oraz Kraszewo trwa od godz. 0.00 - 3.00, na-

tomiast dla pozostałych miejscowości – od 

godz. 23.00-5.00 rano. Korzystnie rozwiąza-

ny został problem świecących w dzień lamp. 

Gmina, płacąc co miesiąc stałe ryczałtowe 

wynagrodzenie za dostarczoną energię, nie 

ponosi kosztów z tym związanych. Umowa ze 

spółką Energa Oświetlenie podpisana została 

do 31.12.2017 roku.

Lp. Lokalizacja Ilość

1. Halinin S-650 5 szt.

2. Przyrowa 1 S-642 3 szt.

3. Bronisławie Łabędy S-599 9 szt.

4. Nowa Wieś S2-632 3 szt.

5. Gostomin S-603 5 szt.

6. Ojrzeń ul. Sportowa 3 szt.

7. Żochy S-606 12 szt.

8. Brodzięcin S-608 3 szt.

9. Brodzięcin 2 S-633 2 szt.

10. Obrąb II S-2495 3 szt.

11. Obrąb I 2409 4 szt.

12. Lipówiec S602 9 szt.

13. Kraszewo S2-598 1 szt.

14. Baraniec S2-646 3 szt.

15. Kicin S-642 3 szt.

16. Młock Kopacze S-157 2 szt.

Razem 70 szt.

Zwiększenie punktów świetlnych w poszczególnych miejscowościach

OŚWIETELNIE ULICZNE  
W GMINIE

sportowego w Kraszewie. W 2012 roku re-

fundacje z  Powiatowego Urzędu Pracy na 

zatrudnienie pracowników w ramach robót 

publicznych i prac interwencyjnych w urzę-

dzie gminy oraz jednostkach organizacyj-

nych wyniosły ok. 86 tys. zł.

ROK 2013

Rok 2013 rozpoczął się od podjęcia inwe-

stycji modernizacji kolejnej świetlicy, tym ra-

zem w Kraszewie. Łącznie gmina pozyskała na 

ten cel to 350 tys. zł. W ramach modernizacji 

dróg przebudowano drogę w Kicinie. Zakoń-

czono modernizację obiektu boiska sporto-

wego w Ojrzeniu. Wykonano termomoderni-

zację budynku Ośrodka Zdrowia oraz remont 

budynku komunalnego w  Ojrzeniu przy ul. 

Ciechanowskiej 19 (obecna siedziba Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej). Rozpoczęto 

również modernizację budynku Urzędu Gmi-

ny. W  I  etapie inwestycji wykonano zmianę 

konstrukcji dachu. W  kolejnym planowana 

jest termomodernizacja budynku. Ochotniczej 

Straży Pożarnej w  Ojrzeniu dofi nansowano 

zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ra-

towniczych. Została zakupiona spryskiwarka 

do asfaltu, która w znacznym stopniu obniża 

koszty naprawy dróg gminnych wykonanych 

w ramach robót publicznych. 

ROK 2014

Na etapie realizacji są kolejne prze-

budowy i  modernizacje dróg: Gostomin, 

Wojtkowa Wieś, Obrąb oraz droga powia-

towa Ojrzeń – Bronisławie – Grabówiec. 

Ponadto zaplanowano wykonanie moder-

nizacji dróg gminnych w Bronisławiu oraz 

Ojrzeń – Dąbrowa. Powstały dwa place 

zabaw przy szkole w  Ojrzeniu. Podobne 

obiekty organizowane są przy szkołach 

w Kraszewie oraz Młocku. Kończą się prace 

I etapu kanalizacji w miejscowości Dąbro-

wa. Na zakup wyposażenia do świetlic wiej-

skich w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, No-

wej Wsi i Żochach oraz siłowni w Ojrzeniu 

i Kraszewie samorząd pozyskał dofi nanso-

wanie w kwocie ponad 137 tys. zł. Trwają 

prace nad utworzeniem Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów w Ojrzeniu oraz ter-

momodernizacja budynku urzędu gminy. 

Po zakończeniu w czerwcu br. I etapu prac 

związanych z  rozbudową szkoły w  Ojrze-

niu rozpoczął się kolejny. Przy cmentarzu 

w  Kraszewie powstaje parking. Przed bu-

dynkiem świetlicy w  Luberadzu położono 

kostkę brukową. 

W analizowanym okresie bez wątpienia 

najdroższymi inwestycjami były te, które 

dotyczą dróg. Od roku 2005 na terenie gmi-

ny Ojrzeń wyremontowano ich łącznie za 

kwotę ponad 8,8 mln złotych. Część z nich 

to drogi gminne. Ale samorząd partycypo-

wał również w kosztach naprawy dróg po-

wiatowych.

W tym roku gmina przeznaczy na drogi 

ponad 1.300 tys. zł.

Świetlica wiejska w Kraszewie

Ośrodek zdrowia w Ojrzeniu

Sprzęt strażacki

Plac zabaw w Ojrzeniu
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Radni podjęli uchwałę o udzieleniu 

absolutorium Wójtowi Gminy Ojrzeń 

z tytułu wykonania budżetu gminy 

za 2013 rok.

W  porządku obrad sesji, która 

odbyła się 27 czerwca 2014 roku 

znalazły się m.in.:

- informacja z  działalności Wójta 

Gminy w okresie międzysesyjnym;

- wystąpienie Przewodniczącego 

Rady Gminy;

- dyskusja dot. sprawozdania 

z  wykonania budżetu i  udzie-

lenia Wójtowi Gminy absolu-

torium;

- podjęcie uchwały w  sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania fi -

nansowego za 2013 rok wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania 

budżetu Gminy Ojrzeń za 2013 

rok;

- podjęcie uchwały w  sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy ab-

solutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2013.

Oczywiście najważniejszym punk-

tem tych obrad było głosowanie nad 

udzieleniem wójtowi absolutorium. 

Przed głosowaniem, wójt w  swoim 

wystąpieniu przedstawił radnym in-

formacje o  stanie fi nansów gminy, 

z  której wynika, że na koniec 2013 

roku zadłużenie gminy spadło o 26% 

w  stosunku do roku 2012. W  oma-

wianym 2013 roku budżet gminy nie 

został obciążony żadnym nowym kre-

dytem, a  zadłużenie w  stosunku do 

dochodów stanowiło 25,29% przy do-

puszczalnym wskaźniku 60%. Wska-

zał także na pozytywna opinię insty-

tucji kontrolnej, co stanowi podstawę 

do udzielania absolutorium organowi 

wykonawczemu gminy.

Po wystąpieniu wójta zaplano-

wano dyskusję. Do dyskusji jednak 

nie doszło, radni (w  tym opozycyj-

ni) nie mieli pytań, nie zabrali też 

w tej sprawie żadnego głosu.

W głosowaniu nad udzieleniem 

absolutorium Wójtowi Gminy Oj-

rzeń brało udział 15 radnych; 10 

było za udzieleniem absolutorium, 

wstrzymało się 5 radnych.

W  dalszej części sesji radni 

wyrazili jeszcze zgodę na zbycie 

nieruchomości, stanowiącej mie-

nie komunalne, uchwalili zmiany 

w wieloletniej prognozie fi nansowej 

oraz zmiany w budżecie gminy Oj-

rzeń na 2014 rok.

Po rozstrzygnięciu procedur 

przetargowych dotyczących zadań 

inwestycyjnych dokonano m.in. 

następujących zmian w  wydatkach 

majątkowych budżetu gminy:

1. Wydatki z  tytułu modernizacji 

drogi w  Wojtkowej Wsi zwięk-

szono do kwoty 245.000 zł. 

2. Zmniejszono zadania inwestycyjne 

„Budowa kanalizacji Ojrzeń - Dą-

browa -  etap I” o kwotę 70.000 zł. 

3. Zmniejszono zadanie inwesty-

cyjnego „Modernizacja drogi 

gminnej w Gostominie” o kwotę 

43.000 zł. 

4. Zwiększono zadanie „Moderni-

zacja drogi gminnej w  Obrąbie 

(w kierunku Sochocina)” o kwo-

tę 43.000 zł. 

5. Zwiększono zadania inwestycyj-

ne pn. „Położenie kostki bruko-

wej przed budynkiem świetlicy 

w  Luberadzu” o  kwotę 36.000 

zł. 

6. Dodano nowe zadanie inwesty-

cyjne pn. „Budowa placu zabaw 

przy Zespole Szkół w Kraszewie” 

w kwocie 75.000 zł 

Odbyła się także jedna 
Nadzwyczajna Sesja Rady 

Gminy Ojrzeń. 

Na sesję w  dniu 12 sierpnia 

wniesiono tylko dwie uchwały: 

o  zmianie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ojrzeń  oraz 

zmianie uchwały budżetowej Gmi-

ny Ojrzeń na 2014 r. Obie uchwały 

miały na celu uaktualnienie bu-

dżetu gminy, w tym dostosowanie 

go do zadań inwestycyjnych reali-

zowanych przez gminę Ojrzeń.

W związku z powyższym zwięk-

szono wydatki  inwestycyjne z  ty-

tułu „Modernizacji drogi w  Bro-

nisławiu” do kwoty 300.000 zł. 

Jednocześnie zadanie zostało po-

dzielone na 2 etapy i  umieszczone 

jako przedsięwzięcie w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Limit wy-

datków 2 etapu w roku 2015 dla za-

dania wyniósł 230.000 zł. W związ-

ku z  podjęciem realizacji drugiego 

etapu rozbudowy szkoły w  Ojrze-

niu zwiększono limit wydatków na 

rok 2015 do kwoty 420.000 zł.

W ramach wydatków bieżących 

zabezpieczono środki w wysokości 

40.000 zł na wypłatę odszkodo-

wań za nieruchomości przejęte 

w  związku z  modernizacją dro-

gi w  Bronisławiu. Zaplanowano 

środki w  łącznej kwocie 5.000 zł 

na wykonanie prac remontowych 

kapliczki położonej w  lesie na te-

renie miejscowości Kałki / Lube-

radz. Zwiększono plan dochodów 

o  kwotę 5.000 zł z  tytułu darowi-

zny na rzecz Zespołu Szkół w Kra-

szewie na dofi nansowanie zakupu 

sprzętu i  strojów sportowych dla 

drużyny Karate Kyokushin.

Sesje Rady Gminy Ojrzeń
Absolutorium dla Wójta Gminy Ojrzeń
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24 sierpnia 2014 r. w Kraszewie odbyły się 

Dożynki Gminno-Parafi alne. Organizatorami 

dożynek byli Proboszcz Parafi i Kraszewo oraz 

Wójt Gminy Ojrzeń. 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 
W KRASZEWIE

Program dożynek obejmował: mszę św. w  koście-

le parafi alnym w  Kraszewie, przemówienie wójta, po-

święcenie wieńca dożynkowego i  herbu Gminy Ojrzeń, 

a następnie festyn ludowy na placu przy świetlicy OSP 

w Kraszewie, uświetniony przez występ dziecięcego ze-

społu „Ojrzeniacy”. 

Zaprezentowano ludowe malarstwo, rzeźbę i haft . Na 

stoiskach przygotowanych przez sołectwa degustowano 

potrawy kuchni lokalnej. Na  wszystkich chętnych czekały 

potrawy z grilla i ciasta. A wszystko to przy 

dźwiękach zespołu muzycznego. W  dożyn-

kach uczestniczyło blisko 400 osób i wszyscy 

świetnie się bawili.
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Uroczystości rozpoczęły się sym-

bolicznym zapaleniem znicza pod 

krzyżem na cmentarzu w Krasze-

wie. W ten sposób strażacy uczcili 

pamięć swoich nieżyjących kole-

gów. Następnie uczestnicy udali się 

do kościoła w Kraszewie, gdzie ks. 

Józef Deptuła – proboszcz parafi i 

pw. św. Zygmunta – odprawił mszę 

w intencji strażaków.  Po nabożeń-

stwie, w asyście orkiestry dętej 

oraz wozów bojowych, strażacy 

ruszyli do remizy w Ojrzeniu. Tu 

nastąpiło wspólne biesiadowanie 

przy akompaniamencie zespołu 

muzycznego. W trakcie spotkania 

wójt Zdzisław Mierzejewski wrę-

czył strażakom okolicznościowe 

upominki. 

W  uroczystościach uczestniczyli zapro-

szeni goście m.in. st. brygadier Arkadiusz 

Muszyński – Komendant Powiatowy Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz 

Jadwiga Michalska – Dyrektor Biura Tereno-

wego Związku OSP RP w Ciechanowie.

Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu

OSP w Ojrzeniu - rys 
historyczny

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Ojrzeniu została zorganizowana 16 

czerwca 1924 roku. Pierwszym prezesem 

został Zdzisław Wierzbicki, ziemianin 

z majątku Żochy. W 1926 roku żona pre-

zesa Wierzbickiego ufundowała dla tej 

jednostki sztandar.

Strażnica usytuowana była w  bu-

dynku przy byłym urzędzie gminy – dziś 

Dom Strażaka. W  latach  1929 – 1934 

zbierane były fundusze na budowę nowej 

strażnicy przez organizowanie szkoleń, 

majówek, loterii fantowych oraz przed-

stawień. 

W latach 1939-1945, po zajęciu Pol-

ski przez Niemcy, jednostka OSP znajdo-

wała się pod władzą okupanta, naczelni-

kiem był wówczas Henryk Karłowicz, ale 

nadzór nad działalnością miał komisarz 

niemiecki. 

W  1961 roku z  inicjatywy druha 

Wincentego Brzezińskiego została zorga-

nizowana orkiestra dęta, która istniała do 

roku 1963. 

W  kolejnych latach zbierane były 

fundusze na rozbudowę strażnicy oraz 

uzupełnienia wyposażenia pożarniczego. 

Druhowie brali  udział w różnych akcjach 

pożarowych, świętach kościelnych oraz 

zawodach sportowo-pożarniczych. 

W  1984 roku rozpoczęto budowę 

Domu Strażaka. Rok później jednost-

ka otrzymała wóz bojowy za aktywną 

działalność przeciwpożarową. Budowa 

Domu Strażaka trwała do 1989 r. 

Od 1991 jednostka prężnie się rozwi-

jała, biorąc czynny udział w szkoleniach, 

akcjach pożarniczych czy też zawodach 

sportowo-pożarniczych. Jednostka an-

gażowała się również w uroczystości ko-

ścielne.

17 czerwca 2014 r. w hali sporto-

wej przy Szkole Podstawowej w Oj-

rzeniu,  już po raz piąty odbył się 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Wójta Gminy Ojrzeń. 

  

Celem imprezy była popularyzacja te-

nisa stołowego wśród uczniów szkół pod-

stawowych w  gminie Ojrzeń, promowanie 

zdrowego stylu życia poprzez uprawianie 

sportu oraz integracja sportowa szkół gmin-

nych. 

W klasyfi kacji ogólnej w każdej grupie 

wiekowej najwięcej złotych medali zdobyli 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, 

którzy nie oddali ani jednego seta. Tym sa-

mym po raz kolejny Puchar Wójta Gminy 

pozostał w  Ojrzeniu. Na drugim miejscu 

uplasowali się uczniowie Szkoły Podstawo-

wej w Młocku, a na III – uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej w Kraszewie.

Gminny Turniej Tenisa 

Stołowego 2014

W  1995 roku została wpisana do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-

czego.

Dzięki wójtowi gminy w  ostatnich 

latach jednostka została wyposażona 

w nowoczesny sprzęt: w 2008 roku zaku-

piono średni wóz bojowy, w 2010 – lekki 

samochód ratowniczo gaśniczy, a w 2013 

roku – zestaw hydraulicznych narzędzi 

ratowniczych. Dzięki takiemu wyposa-

żeniu jednostka z Ojrzenia dołączyła do 

grona nowoczesnych jednostek OSP. 

W  tym roku Ochotnicza Straż Po-

żarna w Ojrzeniu obchodzi 90. rocznicę 

swojego powstania. Obecnie funkcję Pre-

zesa OSP w Ojrzeniu sprawuje Arkadiusz 

Wróblewski.
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Witaj Szkoło !
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty

Żegnamy lasy, łąki i pole.

Jutro, pojutrze będziemy w szkole.

Żegnamy góry, żegnamy morze.

Wracamy zdrowi, w świetnym humorze.

Piękne jest lato, miłe, wesołe.

Lecz dziś z radością witamy szkołę.

Cz. Janczarski „Powitanie”

 1 września 2014 roku o godz. 900 

w kościele parafi alnym w Krasze-

wie mszą świętą  uczniowie ze 

szkół w Kraszewie i Ojrzeniu zain-

augurowali rok szkolny 2014/2015.

   

Po zakończonej liturgii, uczniowie, ro-

dzice i  nauczyciele udali się do swoich szkół, 

aby tam kontynuować dalsze uroczystości 

związane z rozpoczęciem roku szkolnego.  

W szkole w Ojrzeniu uroczystość swoją 

obecnością zaszczycili proboszcz parafi i pw. 

św. Zygmunta w  Kraszewie – ksiądz Józef 

Deptuła i kleryk Adam Kędzierski.

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolne-

go dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawo-

wej w Ojrzeniu – Marianna Jeskie, która po 

przywitaniu zgromadzonych odczytała list 

Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpo-

częcia roku szkolnego 2014/2015. 

W swoim wystąpieniu dyrektor zwróci-

ła uwagę na ciągły rozwój szkoły w Ojrzeniu 

poprzez jej rozbudowę, co z kolei umożliwia 

przyjmowanie coraz to młodszych dzieci – 3 

i  4-latków. W  tym celu powstał dodatkowy 

oddział  przedszkolny, który jest odpowiedzią 

wójta gminy na potrzeby mieszkańców. Przy-

pomniała również o korzystaniu przez pierw-

szoklasistów z bezpłatnych  podręczników.  

Nauczycielom życzyła jak najmniej kło-

potów i problemów, zdrowia i wielu powodów 

do satysfakcji.  Uczniom  samych sukcesów, 

zaś rodzicom – cierpliwości i wytrwałości. 

Po wysłuchaniu przemówienia ucznio-

wie wraz z wychowawcami udali się do od-

nowionych sal lekcyjnych w  celu uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących pracy 

w nowym roku szkolnym i z uśmiechem na 

twarzy opuszczali mury szkolne, które miały 

ich powitać już następnego dnia.

W Zespole Szkół w Kraszewie inaugura-

cja roku szkolnego rozpoczęła się od wpro-

wadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego 

odśpiewania hymnu narodowego. Następ-

nie głos zabrał dyrektor szkoły pan Stani-

sław Studziński, który również odczytał list 

Ministra Edukacji Narodowej, wręczył akt 

nadania stopnia awansu zawodowego na-

uczycielowi kontraktowemu pani Paulinie 

Wiśniewskiej, a  następnie przekazał infor-

mację o najważniejszych zadaniach na nowy 

rok szkolny. 

Na zakończenie dyrektor życzył wszyst-

kim sukcesów w nauce i pracy. Po części ofi -

cjalnej uczniowie udali się do klas na spotka-

nia z wychowawcami.

W  roku szkolnym 2014/15 do Zespo-

łu Szkół w Kraszewie uczęszcza łącznie 198 

uczniów (przedszkole – 23, Szkoła Podsta-

wowa – 87, Gimnazjum – 82).

Także w  Zespole Szkół w  Młocku wy-

brzmiał pierwszy dzwonek zwołujący spo-

łeczność szkolną na uroczystą inaugurację 

roku szkolnego.

Zebranych w sali gimnastycznej uczniów, 

nauczycieli i rodziców powitała pani dyrektor 

Elżbieta Adamiak. Szczególnie ciepłe słowa 

skierowała do najmłodszych uczniów – dzieci 

z oddziału przedszkolnego, wyrażając nadzie-

ję, że chwile spędzone w  szkole upłyną im 

wesoło i radośnie. Pierwszoklasistów pani dy-

rektor zachęciła do systematycznej pracy, bo-

wiem zakończył się w ich życiu etap zabawy, 

a przyszedł czas na naukę. Starszym uczniom 

zaś postawiła ważne pytanie: „Zależy tylko od 

was, jak wykorzystacie wiedzę i doświadcze-

nie, które zdobędziecie w  najbliższym roku. 

Czy będzie to czas owocny czy zmarnowany?”.

Nauczyciele otrzymali od pani dyrektor 

życzenia satysfakcji z  wykonywanej pracy, 

zdobywania stopni awansu zawodowego, 

doskonalenia warsztatu. Pani Adamiak za-

znaczyła także, iż we współczesnej szkole 

ogromną rolę odgrywają rodzice – ich pomoc 

jest niezbędna. Zjednoczone wysiłki uczniów, 

nauczycieli, rodziców, samorządu lokalne-

go, instytucji z  terenu gminy mogą stworzyć 

wymarzoną szkołę, zbudować jej pozytywny, 

pełny wzorców wizerunek.

Spotkanie uświetniły występy uczniów, 

które w  dużej mierze były poświęcone upa-

miętnieniu 75. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej. Wzruszająca akademia, pełna 

refl eksji, wzbogacona pokazem multime-

dialnym została przyjęta przez widownię 

w  atmosferze skupienia i  szacunku. Za jej 

przygotowanie odpowiedzialne były p. I. Ko-

łakowska i p. R. Ostaszewska z pomocą p. T. 

Sadkowskiego i p. U. Olszewskiej.

Następnego dnia uczniowie i  nauczy-

ciele Zespołu Szkół w  Młocku byli gośćmi 

ks. kan. K. Kozłowskiego w parafi i w Malu-

żynie, gdzie uczestniczyli w mszy św. z oka-

zji inauguracji roku szkolnego. W pięknym 

kazaniu skierowanym do dzieci i młodzieży 

Proboszcz zwrócił uwagę na to, jak ważnym 

aspektem życia w  każdej społeczności – 

również szkolnej – jest współpraca. Dzięki 

niej można stworzyć rzeczy wielkie. 

I  właśnie takich osiągnięć życzymy 

wszystkim w nowym roku szkolnym.

Rozpoczęcie roku szkolego w Młocku

Rozpoczęcie roku szkolnego w Kraszewie
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Zespół Szkół w Kraszewie:
 W  szkole dokonano niezbędnych 

remontów: wymieniono 4 okna (w od-

dziale przedszkolnym i  klasie lekcyj-

nej) oraz podłogi także w  jednej klasie 

lekcyjnej. Wykonano malowanie po-

mieszczeń dydaktycznych, korytarzy 

oraz elewacji budynku zaplecza ORLIK. 

Wyremontowano łazienki i  szatnię, jak 

również kostkę brukową po rozbudowie 

szamba (parking).

Wyposażono odział przedszkolny 

w  niezbędne meble i  pomoce eduka-

cyjne. Dostosowano łazienki dla naj-

młodszych uczniów. Obecnie trwają 

prace przy budowie placu zabaw dla 

dzieci.

Szkoła Podstawowa
 w Ojrzeniu:

W  ramach projektu systemowe-

go w  zakresie modernizacji oddziału 

przedszkolnego szkoła zyskała pomo-

ce edukacyjne, meble oraz niezbędne 

wyposażenie do łazienek i  szatni dla 

najmłodszych. Wzbogaciła się również 

o  mały plac zabaw, którego budowa 

była realizowana z  programu Przed-

szkole przy szkole.

W  ramach programu Radosna 

Szkoła także powstał plac zabaw. Dzięki 

wyposażeniu dzieci już w czasie waka-

cji mogły korzystać z pięknych, koloro-

wych urządzeń, bawiąc się i rozwijając 

tężyznę fi zyczną.

W szkole prowadzone były drobne 

remonty i  naprawy. Odnowione zo-

stały wszystkie sale lekcyjne. Wymie-

niona została podłoga w  jednej z klas. 

Zaadaptowano i wyposażono w meble, 

niezbędne pomoce dydaktyczne oraz 

zabawki w  nowym oddziale dla dzieci 

3 i 4-letnich.

  

Zespół Szkół w Młocku
W Zespole Szkół w Młocku wyko-

nano następujące działania, mające na 

celu przygotowanie szkoły do nowego 

roku szkolnego:

1. Budowa placu zabaw.

2. Modernizacja i przegląd monitoringu.

3. Założenie siatki boiska od strony 

INWESTYCJE I REMONTY 
PRZEPROWADZONE W SZKOŁACH 

W OKRESIE WAKACYJNYM
przystanku.

4. Remont schodów zewnętrznych od 

strony szkoły podstawowej.

5. Dostosowanie sali informatycznej.

6. Dostosowano oddział przedszkolne-

go poprzez zakup mebli do sali lekcyj-

nej oraz remont toalet. 

7. Zakupiono meble do szatni w szkole 

podstawowej. 

8. Odnowiono stoliki szkolne (blaty 27 

szt.) . 

9. Dokonano wymiany okien – w kla-

sach i  pokoju nauczycielskim. Łącznie 

10szt.

10. Inne drobne remonty, takie jak: ma-

lowanie, wymiana listew przypodłogo-

wych itp.

WAKACYJNY WYPOCZYNEK UCZNIÓW
Uczniowie ze szkół w gminie 

Ojrzeń w wakacje wypoczywali 

głównie w swoich miejscach za-

mieszkania, ale części z nich udało 

się wyjechać z rodzicami lub na 

kolonie i obozy.

Obóz sportowy 
W  dniach od 20 czerwca do 26 

czerwca 2014 młodzi zawodnicy 

rocznika 2000 MKS Tęcza Ojrzeń 

przebywali na obozie piłkarskim 

w  Nowym Dworze Mazowieckim. 

Podczas pobytu zawodnicy mieszkali 

w Hotelu M.G. DYMERSCY niedale-

ko centrum miasta, w którym warun-

ki mieszkaniowe i  żywieniowe były 

bardzo dobre, poza tym zaletą takiej 

lokalizacji była mała odległość od 

bazy treningowej, która pozwala na 

szybkie i bezpieczne dotarcie na tre-

ning. Sam pobyt z  punktu widzenia 

sportowego i  pedagogicznego ucie-

szył zarówno uczestników jak i  tre-

nerów.

 W  obozie uczestniczyło 20 za-

wodników i 2 trenerów. Podczas po-

bytu nasi zawodnicy bardzo ciężko 

trenowali, ale również, co najważniej-

sze dla ich prawidłowego rozwoju, 

dobrze się bawili. Chłopcy zaliczyli 

8 jednostek treningowych, rozegrali 

dwa sparingi z  miejscowymi druży-

nami – z  jedną wygrali 3:0 (rocznik 

2000), a z drugą przegrali 2:1 (rocznik 

2001). Oprócz treningu był również 

czas na zwiedzanie miasta, oglądanie 

meczu ligowego pierwszej drużyny 

Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, zaję-

cia na basenie oraz wyjazd do Warsza-

wy (zwiedzanie stadionu PEPSI ARE-

NA). Miło było patrzeć, jak grupa 

integruje się, starsi chłopcy pomagają 

młodszym i  wspólnie spędzają czas. 

Uczestnikom gratulujemy zaliczenia 

obozu, a  wszystkim zaangażowanym 

bardzo serdecznie dziękujemy za po-

moc w organizacji wyjazdu.
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Gorąco witamy nowych mieszkańców naszej gminy. Liczymy, że jeszcze 

wiele razy wystąpicie na łamach naszej gazety. Rodzicom składamy 

gratulacje i życzenia wytrwałości szczególnie na czas pierwszych nie-

przespanych nocy…

Nowo narodzeni

Przemoc w  rodzinie to jednorazowe 

albo powtarzające się umyślnie działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste członków rodziny, a  także 

innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, w  szczególności naraża-

jące te osoby na niebezpieczeństwo utraty 

życia lub zdrowia naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność (w tym sek-

sualną), powodujące szkody na ich zdrowiu 

fi zycznym lub psychicznym, a także wywo-

łujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą.

Kto może być ofi arą przemocy?

• współmałżonkowie,

• partnerzy w związkach nieformalnych,

• dzieci,

• osoby starsze,

• osoby niepełnosprawne.

Istnieje wiele form przemocy.

• Przemoc fi zyczna:

• bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie 

przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna:

• wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie 

braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kon-

trolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskim.

Przemoc seksualna:

• wymuszanie pożycia seksualnego, wymu-

szanie nieakceptowanych praktyk seksual-

nych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

Inne rodzaje zachowań:

• zmuszanie do oddawania uzyskiwanych 

środków fi nansowych, uniemożliwienie 

podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawo-

wych potrzeb materialnych,

• niszczenie rzeczy osobistych,

• demolowanie mieszkania,

• wynoszenie sprzętów domowych i  ich 

sprzedawanie,

• pozostawianie bez opieki osoby, która z po-

wodu choroby, niepełnosprawności bądź 

wieku nie może samodzielnie zaspokoić 

swoich potrzeb,

• zmuszanie do picia alkoholu,

• zmuszanie do zażywania środków odurzają-

cych, substancji psychotropowych lub leków.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofi arą 

przemocy ze strony osoby najbliższej, nie 

wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej 

stronie!

Jeżeli doświadczasz takich zachowań, powiadom:

• policję, dzwoniąc pod numer 997 lub 112;

• prokuraturę;

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofi ar Prze-

mocy w  Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 22 

668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebie-

skiej Linii”)  Poradnia e-mailowa: pogoto-

wie@niebieskalinia.pl;

• Gminny Zespół Interdyscyplinarny do 

Spraw Przeciwdziałania Przemocy w  Ro-

dzinie w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19, tel. 

23 671-83 19, w godz. 8.00-16.00.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KOMUNIKAT !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu  informuje, 

że 1 września 2014 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków 

o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków 

na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 

(okres zasiłkowy oznacza okres od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r.).

Wnioski z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 

przyjmowane są od 01 sierpnia 2014 r. (okres świadczeniowy oznacza okres od 

01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. ) 

Zatrzymaj przemoc

Dąbrowa                             
Alan Grączewski Gostomin

Natalia Stawińska

Kicin Marta Orysiak Kraszewo
Kacper Grosz

Kownaty 

Borowe
Bartosz Dziewanowski Żochy

Bartosz Wyszczelski

Obrąb
Alicja Wojtczak Luberadz

Smoliński Błażej
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LEGENDY O STÓPCE 
NA GRANITOWYM GŁAZIE W KRASZEWIE

Kraszewo to niewielka miejsco-

wość położona na malowniczym 

terenie, którego walorami są wzgó-

rza i lasy. Tak jak wiele innych 

regionów, nasza wioska posiada 

swoje tajemnice…

Otóż na jednym z  pobliskich 

wzgórz, niedaleko cmentarza, w  lesie 

od dawna leżał ogromny głaz. Widać 

na nim wyraźne wgłębienie przypomi-

nające dziecięcą stópkę i laskę. 

Kamień od dawna wzbudzał 

ogromne zainteresowanie mieszkań-

ców. Zastanawiano się nad źródłem 

owych śladów. Naukowe badania wy-

kluczają bowiem  siły natury  i   rękę 

człowieka. 

Kilka lat temu kamień został 

przeniesiony na teren Zespołu Szkół 

w  Kraszewie, gdzie obecnie stanowi 

nieodzowny element przyszkolnego 

placu. Przypomina również młodym 

pokoleniom o  niezwykłej przeszłości 

kraszewskiej ziemi.

Okoliczni mieszkańcy od zawsze 

wierzyli, że niezwykłe wgłębienia na 

kamieniu to ślady stópki Jezusa i  laski 

świętego Józefa. Krążyły na ten temat 

różne legendy i  opowieści. Dawniej 

mieszkańcy wsi zbierali się w  domach 

i  przekazywali młodszym to, co usły-

szeli od swoich rodziców i dziadków.

Wiele z  tych opowieści  pozostaje 

nadal żywa. Warto je poznawać i pielę-

gnować, gdyż wzbogacają lokalną tra-

dycję i pomagają w poznawaniu historii 

regionu.

Przeszłość głazu nie jest do końca 

znana, dlatego wciąż wzbudza emo-

cje i  skłania do refl eksji. Motywuje do 

odkrywania starych oraz tworzenia 

nowych opowieści, wyjaśniających to 

niezwykłe zjawisko.

Jedna z  nich opowiada, że kiedyś 

bardzo dawno temu na odpoczynek 

w pobliżu głazu zatrzymała się dziwna 

para z  małym dzieckiem. Wędrowcy 

byli bardzo zmęczeni, a kamień dawał 

miły chłód. Mężczyzna położył na nim 

swoją laskę i  ułożył się na spoczynek. 

Kobieta zaś, nakarmiwszy dziecko, 

postawiła je na głazie, aby zmienić mu 

ubranie. Od przybyszy biła dziwna ra-

dość i  spokój. Niestety nikt z miejsco-

wych nie rozpoznał ich. Dopiero po 

pewnym czasie mieszkańcom otwo-

rzyły się oczy i pomyśleli, że mogła to 

być Święta Rodzina. Szybko pobiegli 

do kamienia z  nadzieją, że ich jeszcze 

zobaczą. Niestety nikogo już tam nie 

było. Na granitowym głazie pozostała 

tylko odciśnięta pamiątka po świętych 

wędrowcach – mała dziecięca stópka 

w miejscu, gdzie stał Jezus, a obok od-

cisk laski, którą podpierał się Józef.

A może niezwykły głaz został prze-

niesiony na nasze tereny przez ogrom-

ny huragan , który nawiedził niegdyś 

wszystkie kontynenty? Przebył tysiące 

kilometrów właśnie po to, żeby trafi ć 

tutaj, abyyśmy mogli podziwiać potęż-

ne siły natury, a  właściwie niezwykłe 

dzieło Boże.

Inna z  wersji opowiada o  tym, jak 

to Pan Jezus chcąc zobaczyć piękny 

i bogaty kraj w Europie, przebrał się za 

kupca i wraz z innymi kupcami wyru-

szył z  Egiptu w  daleką podróż. Mimo 

że droga była długa i trudna, Pan Jezus 

dzielnie znosił trudy podróży, a nawet 

pomagał innym. Wreszcie dotarli na 

tereny obecnego Mazowsza. Tam, na 

niewielkim wzniesieniu, zatrzymali się, 

aby obejrzeć okolicę. Pan Jezus wszedł 

na leżący tam głaz, rozejrzał się i pobło-

gosławił tę ziemię. Odchodząc, zostawił 

na kamieniu ślad swojej stopy. W nie-

długim czasie na miejscu osady, której 

przyglądał się Pan Jezus, powstała wieś 

Kraszewo, a głaz z odciskiem stopy do 

dziś przypomina nam o czasach, kiedy 

Syn Boży chodził po świecie.

Niewątpliwie ten stary potężny 

głaz był świadkiem wielu niezwykłych 

wydarzeń. Podobno pewnego dnia 

Pan Jezus, wędrując po kraszewskiej 

ziemi, spotkał chorego na trąd męż-

czyznę. Gdy dowiedział się, że z powo-

du choroby został wypędzony ze wsi, 

uzdrowił go i  kazał wracać do domu. 

Łzy radości zaczęły kapać z oczu bie-

daka i  zmoczyły prawą stopę Jezusa, 

która była oparta o  kamień. Dopiero, 

kiedy mężczyzna został sam, zauważył 

na głazie niezwykły znak tego spotka-

nia.       

Na uwagę zasługuje również opo-

wieść o rolniku z Kraszewa, który pra-

cując na polu, gorąco modlił się o zdro-

wie swojej ciężko chorej córeczki. Kiedy 

zmęczony usiadł na kamieniu, aby od-

począć, ukazała mu się Maryja z małym 

Jezuskiem. Rolnik padł przed nią na ko-

lana. Niewiasta zaś rzekła do niego, aby 

się modlił i  był dobrym człowiekiem, 

a wtedy łaska Boża go nie opuści. Gdy 

wrócił do domu, zobaczył swoją córkę 

zupełnie zdrową i  radosną. Na drugi 

dzień szczęśliwy poszedł na miejsce 

niezwykłego spotkania. Na kamieniu, 

przy którym odpoczywał, zauważył od-

ciśniętą maleńką stópkę, której nigdy 

wcześniej tam nie było.

Tajemniczy kamień zapewne wi-

dział wiele cudów. Jedna z legend opo-

wiada o tym jak to pewien gospodarz 

stracił żonę, a  potem zachorowała 

jego córka. Pewnego razu, gdy modlił 

się przy grobie żony, nagle usłyszał jej 

głos. Kazała mu wykuć w  kamieniu 

obok jej grobu stópkę podobną do 

stópki ich chorej córki. Żona poleciła 

mu również , aby w wieczór wigilijny 

przyprowadził tu dziewczynkę  i  mo-

dlił się o  jej zdrowie. Mężczyzna zro-

bił wszystko tak, jak kazała mu żona. 

Wtedy ukazał się Jezus i  stanął we 

wgłębieniu wykutym w głazie. Dziew-

czynka wyzdrowiała, a  ludzie od tej 

pory modlili się przy tym cudownym 

kamieniu.

Zapewne wiele jest jeszcze opowie-

ści o stópce odciśniętej na granitowym 

głazie. Żyją one wśród mieszkańców 

Kraszewa i są przekazywane następnym 

pokoleniom. Która z nich jest prawdzi-

wa? Jak było naprawdę? – tego pewnie 

się nie dowiemy. 

Jednak warto się zastanowić nad 

tajemnicą niezwykłego głazu i  wciąż 

odkrywać na nowo przeszłość miejsc, 

z którymi jesteśmy związani.
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Życiorys ks. Proboszcza 
Józefa Deptuły

Ks. Proboszcz Józef Deptuła urodził się 

16 marca 1963 roku w Warszawie na Moko-

towie. Dzieciństwo i  lata młodzieńcze spę-

dził w  Pniewie koło Pułtuska w  rodzinnej 

posiadłości matki Marianny z domu Szczer-

ba. W wieku 6 lat rozpoczął naukę w Szkole 

Podstawowej w  Pniewie. 

Od pierwszej klasy był 

ministrantem w  parafi al-

nym kościele  Matki Bożej 

Różańcowej. Rodzinna 

parafi a ks. Proboszcza jest 

pod wezwaniem św. Piotra 

i  Pawła. Powstała 6 lutego 

1402 roku. Po ukończeniu 

ósmej klasy Szkoły Podsta-

wowej w 1977 roku młody 

Józef zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami został 

przyjęty  do Technikum 

Radiowo-Telewizyjnego 

w  oddalanym o  13 kilometrów Pułtusku 

codziennie dojeżdżając do szkoły autobu-

sem. Dziadkowie ks. Józefa mieli gospo-

darstwo, a  matka pracowała jako kadrowa 

w Pułtusku, a później w Zatorach. Ks. Józef 

od najmłodszych lat pomagał w gospodar-

stwie. Po śmierci dziadka i  babci oraz ze 

względu na chorobę matki gospodarstwo 

zostało sprzedane. Przez cały ten czas był 

ministrantem i  w  tym okresie rodziło się 

jego powołanie do kapłaństwa. Po obronie 

pracy dyplomowej i zdaniu matury w 1982 

roku złożył papiery do Wyższego Semina-

rium Duchownego w Płocku. Po zaliczeniu 

egzaminu wstępnego został przyjęty w sze-

regi alumnów tego seminarium. Gdy był na 

pierwszym roku studiów, jego matka ciężko 

zachorowała na serce i miała pierwszą ope-

rację wymiany dwóch zastawek. Później, co 

dziesięć lat były jeszcze dwie takie poważne 

operacje, a także inne. Matka ks. Józefa do 

dzisiaj wymaga stałej opieki i ciągłej pomo-

cy lekarskiej. Ta powinność spoczywa do 

dziś na ks. Józefi e, gdyż jest on jedynakiem. 

Po sześcioletnich studiach przyjął święcenia 

kapłańskie w Płockiej Katedrze z rąk Ks. Bp. 

Zygmunta Kamińskiego i w 1988 roku jako 

wikariusz został skierowany do pracy w jego 

pierwszej parafi i w Dzierzgowie koło Mła-

wy. Po trzech latach w 1991 roku Ks. Biskup 

skierował ks. Józefa do pracy w Mławie.  Po 

roku ks. Józef został przeniesiony do pracy 

w Rypinie, gdzie pracował dwa lata. W 1994 

roku ks. Biskup przeniósł ks. Józefa do Pro-

boszczewic koło Płocka. Po czterech latach 

w 1998 roku ks. Józef został skierowany do 

pracy w Pałukach koło Ciechanowa. W 2001 

roku ks. Józef został mianowany probosz-

czem w parafi i Gąsocin, będąc tam probosz-

czem do 2013 roku. Następnie Ks. Bp. Piotr 

Libera skierował ks. Józefa do pracy w Parafi i 

Kraszewo. Ks. Proboszcz Józef jest bardzo 

zadowolony i  cieszy się, że może współpra-

cować z  tak wspaniałymi parafi anami. Ks. 

Proboszcz dziękuje swoim Parafi anom za 

tak serdeczne  i ciepłe przyjęcie go w nowej 

parafi i. Wszystkim swoim Parafi anom życzy 

wielu Bożych łask i błogosławieństw.

RUSZYŁ SEZON 
PIŁKARSKI

Do tegorocznego sezonu piłki nożnej przystąpiły trzy drużyny klubu MKS 

,,Tęcza” Ojrzeń. Seniorzy do tej pory rozegrali siedem spotkań - jedno 

wygrali, trzy zremisowali i doznali trzech porażek. Drużyna z rocznika 

1998 rozegrała trzy spotkania, z czego dwa wygrała jedno przegrała, 

a  najmłodsza drużyna z rocznika 2000 rozegrała dwa spotkania - jedno 

wygrane, i jedno przegrane.

Lp. Nazwa drużyny Liczba rozegranych spotkań Liczba punktów Stosunek bramek

1. Żbik Nasielsk 7 19 13-3

2. CK Troszyn 7 16 27-3

3. Wkra Bieżuń 7 13 12-4

4. Iskra Krasne 7 12 16-11

5. Korona Ostrołęka 7 12 8-4

6. Tęcza Łyse 7 12 9-9

7. Wkra Sochocin 7 11 11-10

8. Boruta Kuczbork 7 11 9-8

9. Pełta Karniewo 7 10 7-13

10. Sona Nowe Miasto 7 8 10-18

11. Wieczfnianka Wieczfnia 7 7 4-6

12. Tęcza Ojrzeń 7 6 8-13

13. Makowianka Maków Maz. 6 5 5-10

14. Mazowsze Jednorożec 6 5 7-15

15. Orzyc Chorzele 6 4 8-18

16. Rzekunianka Rzekuń 6 2 5-14
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