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Zdzisław Mierzejewski
ponownie wybrany
na wójta gminy Ojrzeń
Szanowni mieszkańcy!
To już moja czwarta kadencja. Dziękuję Wam za zaufanie, jakim obdarzacie mnie od wielu lat. I chociaż zwycięstwo nie przyszło łatwo, to czuję wielką satysfakcję, bo ponowny wybór jest wyrazem uznania dla moich
działań i osiągnięć.
Dużo udało się zrobić, ale jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej gminie.
W kampanii wyborczej złożyłem obietnice dotyczące inwestycji. Chcę się
z tych obietnic wywiązać, dlatego już rozpocząłem realizację planów. Oczywiście nie da się zrobić wszystkiego od razu i naraz. Potrzeba czasu, środków
i przemyślenia priorytetów: co jest najważniejsze, co potrzebne, a co mniej
ważne.
Tylko jedno zadanie na ten rok – dokończenie szkoły w Ojrzeniu – to
koszt 1 mln zł. Wykonanie elewacji budynku urzędu gminy – prawie 0,5 mln
zł, dokończenie parkingu przy cmentarzu w Kraszewie – ok. 300 tys. zł. Na
kanalizację w Dąbrowie z dojściem do Ojrzenia zaplanowane zostało także
300 tys. zł.
Kontynuujemy inwestycje drogowe i przygotowujemy dokumentację na
kolejne. Wykaz pozostałych zadań inwestycyjnych to długa lista w tegorocznym budżecie.
Dziękuję za ponowny wybór
Z wyrazami szacunku
Zdzisław Mierzejewski
Wójt Gminy Ojrzeń

Wesołych Świąt!
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SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ I KOMISJI RADY
KADENCJA 2014-2018

SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ
Imię i nazwisko

Miejscowość

Jacek Kałwa

Obrąb

Dariusz Kuciński

Kraszewo

Grzegorz Lejman

Gostomin

Elżbieta Maciejewska

Bronisławie

Robert Marcysiak

Młock

Jan Martczak

Kicin

Marek Olechowicz

Nowa Wieś

Piotr Piekarzewski

Ojrzeń

Mirosław Studziński

Kałki

Dominik Ślubowski

Ojrzeń

Hanna Wiśniewska

Kraszewo

Arkadiusz Wróblewski

Ojrzeń

Ryszard Wysocki

Ojrzeń

Marcin Zadrożny

Żochy

Funkcja

Przewodniczący Rady

Wiceprzewodniczący Rady

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Imię i nazwisko

Funkcja

Jan Martczak

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Wróblewski
Mirosław Studziński
Hanna Wiśniewska
Ryszard Wysocki
Marek Olechowicz
Robert Marcysiak

SKŁAD KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU, OŚWIATY I KULTURY
Imię i nazwisko

Funkcja

Hanna Wiśniewska

Przewodniczący Komisji

Marek Olechowicz
Ryszard Wysocki
Mirosław Studziński
Agnieszka Kędzierska
Dominik Ślubowski
Marcin Zadrożny

SKŁAD KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Imię i nazwisko

Funkcja

Dariusz Kuciński

Przewodniczący Komisji

Piotr Piekarzewski
Jan Martczak
Jacek Kałwa
Elżbieta Maciejewska
Robert Marcysiak
Arkadiusz Wróblewski
Grzegorz Lejman
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20 lutego 2015 r. Rada Gminy
Ojrzeń obradowała podczas
Nadzwyczajnej Sesji. W jej trakcie
podjęto uchwały na 2015 rok
w następujących sprawach:

-

Uchwała

Nr

V/12/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Danuty Różańskiej-Smolińskiej i Krzysztofa Smolińskiego na
działalność Wójta Gminy Ojrzeń,
-

Uchwała

Nr

V/13/2015

w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2015”,
-

Uchwała

Nr

V/14/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki oznaczonej w ewid. nr 13/1 położonej
w miejscowości Luberadzyk (gm.
Ojrzeń),
- Uchwała Nr V/15/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
prawa własności działki oznaczonej
w ewid. nr 74/1 położonej w miejscowości Kraszewo (gm. Ojrzeń),
-

Uchwała

Nr

V/16/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
-

Uchwała

Nr

V/17/2015

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2015 rok.

Ile zarabiają?
Poniżej w tabeli prezentujemy zarobki prezydenta, burmistrza i wójtów
z powiatu ciechanowskiego:
Gmina

Imię i nazwisko

Kwota brutto w zł

M/Ciechanów

Krzysztof Kosiński

11 620

Glinojeck

Waldemar Godlewski

12 100

W/Ciechanów

Marek Kiwit

11 944

Gołymin-Ośrodek

Andrzej Chrzanowski

8 250

Grudusk

Jacek Oglęcki

9 840

Ojrzeń

Zdzisław Mierzejewski

9 836

Opinogóra-Górna

Stanisław Wieteska

11 008

Regimin

Lech Zduńczyk

10 890

Sońsk

Marzena Ślubowska

10 516

Kwota brutto obejmuje wszystkie
składniki wynagrodzenia przed potrąceniem składek na ubezpieczenie
społeczne i podatku dochodowego. Można zatem łatwo wyliczyć, że
kwoty wynagrodzenia otrzymywanego przez wójtów są znacznie niższe niż te prezentowane w tabeli. Na
przykładzie wójta gminy Ojrzeń jest
to kwota „do ręki” – 6919,62 zł.
Wynagrodzenie radnych
Wysokość diet radnych reguluje
Uchwała Rady Gminy Ojrzeń z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie
ustalenia diet radnych oraz zryczał-

towanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
W uchwale ustalono następujące
wysokości diet:
1. Dieta radnego za udział w pracach komisji lub sesji – 200 zł.
2. Dieta radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji za udział
w komisji – 280 zł.
3. Zryczałtowana miesięczna dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy
– 1100 zł.
4. Zryczałtowana dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy –
400 zł.

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń marzec 2015

4

BUDŻET GMINY OJRZEŃ
NA 2015 ROK
Wydatki bieżące:

Poniżej prezentujemy podstawowe
informacje o budżecie oraz wydatki budżetowe i plan inwestycji:
1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 12.845.981 zł.
Dochody obejmują:

Dotacje – 1.563.033 zł, subwencje – 7.299.814 zł, udziały w podatku dochodowym – 1.467.764 zł, dochody własne – 2.515.370 zł, w tym
podatki i opłaty – 1.613.065 zł oraz
dochody ze sprzedaży majątku –
350.000 zł.
2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 13.575.981 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie
730.000 zł zostanie pokryty z planowanego kredytu. Spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów w kwocie
436.000 zł zostanie również sfinansowana kredytem w kwocie 436.000

Nazwa działu

Kwoty w zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

352 597,00

Dział 600 Transport i łączność

186 014,47

Dział 710 Działalność usługowa

15 140,00

Dział 750 Administracja publiczna
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział 752 Obrona narodowa

1 899 032,00
754,00
500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Dział 758 Różne rozliczenia (rezerwy ogólne
i celowe)
Dział 801 Oświata i wychowanie

69 470,00
200 000,00
60 000,00
5 620 441,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

47 300,00

Dział 852 Pomoc społeczna

1 842 300,00

- zasiłki rodzinne i f. alimentacyjny

1.326.000

- zasiłki okresowe i celowe

21.900

- zasiłki stałe

42.700

- dożywianie

116.700

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

490 400,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

142 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

92 000,00

OGÓŁEM WYDATKI

11 017 948,47
Inwestycje i inne wydatki majątkowe na 2015 rok

INWESTYCJE
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

260.374

Budowa kanalizacji w miejscowości Dąbrowa

300.000

gnięcia kredytu w 2015 roku wynosi

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz parking

630.000

1.166.000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu

760.000

Ogrodzenie placu zabaw wraz z placem ćwiczeń w Ojrzeniu

30.000

Utworzenie PSZOK w Ojrzeniu

30.000

Modernizacja ZS w Kraszewie

60.000

Modernizacja ZS w Młocku

24.000

Urządzenie boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś

30.000

Urządzenie boiska sportowego w miejscowości Kownaty Borowe

15.000

Położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Kownatach Borowych

15.000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie

20.000

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie

5.000

zł. Suma planowanego do zacią-

4. Określono plan wydatków
majątkowych gminy Ojrzeń na
2015 rok, w kwocie 2.558.032,53 zł,
w tym na inwestycje – 2.483.269,39
zł.
Wydatki budżetowe w 2015 roku

Według klasyfikacji budżetowej
wydatki podzielone są na pewne
grupy, które wymienione zostały
w tabeli poniżej. Część pieniędzy
z poszczególnych działów to środki
przeznaczone na inwestycje (w tym
roku jest to kwota 2.483.269,39 zł).
Podobnie jak w latach poprzednich
największa pula środków bieżących
została przeznaczona na oświatę
i wychowanie, a następnie – na administrację i pomoc społeczną.

Budowa dróg, w tym:

303.896

Modernizacja drogi Kraszewo – Łebki Wielkie

30.000

Modernizacja drogi w Bronisławiu – etap II

215.000

Modernizacja drogi przy ul. Przedszkolnej

20.000

Modernizacja dróg gminnych

Razem inwestycje:

38.895,69

2.483.270

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE
Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych

30.000

Projekty informatyczne realizowane wspólnie z Marszałkiem

44.763

Razem inne wydatki majątkowe

74.763

OGÓŁEM

2.558.033

WOLNE ŚRODKI

1.380.176

marzec 2015 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń

5

REALIZACJA INWESTYCJI

• Zrealizowano I etap przebudowy dróg w Dąbrowie i części ul. Warszawskiej w Ojrzeniu tzw. Kucharki.
Docelowo planowane jest połączenie
obu dróg w Dąbrowie. Koszt I etapu
wyniósł: Dąbrowa –182 tys. zł, Kucharka – 146 tys. zł.

Przed przebudową tych dróg niezbędne było wykonanie kanalizacji.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej na II etap
kanalizacji w Dąbrowie z dojściem do
Ojrzenia – zaplanowane środki na tę
inwestycję to kwota 300 tys. zł. Przeprowadzenie prac dotyczących II etapu
kanalizacji umożliwi z kolei wykonanie
następnych elementów przebudowy
dróg, na które zostały już zlecone prace

Dąbrowa

projektowe.
• W Bronisławiu wykonano I część
drogi wraz z chodnikami, obecnie trwa
realizacja II etapu. Koszt II etapu to 215
tys. zł. W ramach nieterminowego wykonania robót wykonawca zapłacił już
kary umowne w kwocie 18.624,92 zł.
• Zakończono budowę placu zabaw
przy szkole w Kraszewie. Kwota, za którą urządzono plac zabaw to 60 tys. zł.
Tu natomiast niesolidny wykonawca,
który nie dotrzymał terminu realizacji umowy, w ramach kar umownych
dostarczył urządzenia do zewnętrznej
siłowni o wartości ponad 20 tys. zł z jednoczesnym ich montażem. Urządzenia
umieszczono w sąsiedztwie placu zabaw,
tworząc zespół zabawowo-sportowy.
• Ruszyła procedura wypłacania

Bronisławie

odszkodowań za grunty przeznaczone
pod budowę drogi w Obrębie. Docelowo wykup gruntów pod tę budowę będzie kosztował gminę 130 tys. zł.
• Ku końcowi zmierza rozbudowa
szkoły w Ojrzeniu. Właśnie rozpoczął
się ostatni etap – za kwotę bliską 1 mln
zł. Liczba dzieci uczęszczających do
szkoły w Ojrzeniu stale rośnie, dlatego
inwestycja ta była konieczna. Wszystko
wskazuje na to, że we wrześniu uczniowie odczują pozytywne skutki rozbudowy.
• Dokończenie parkingu w Kraszewie przy cmentarzu. Obok wykonanej

Bronisławie
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wcześniej infrastruktury w postaci
przejścia dla pieszych i fragmentu parkingu powstaną teraz 92 miejsca do
parkowania. Przybliżony koszt to ok.
300 tys. Zł. Inwestycja jest na etapie
ogłaszania przetargu.
• Także budynek urzędu zostanie
poddany dalszemu remontowi. Na ten
rok przewidziano wykonanie termomodernizacji wraz z elewacją. Trwają
przygotowania do ogłoszenia przetargu
– koszt ok. 0,5 mln zł.
• Złożono wnioski o dofinansowanie budowy dróg Wojtkowa Wieś na
tzw. Kępiny i w Radziwiu (droga przez
wieś), jednak realizacja tych inwestycji
jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
• Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Przedszkolnej

Kucharka

w Ojrzeniu oraz inwestycji w Krasze-

dokumentacji projektowej w trybie tzw.

szerzenia pasa drogowego w okolicach

się tego w kampanii wyborczej. Koszty

wie: budowy parkingu przy kościele,

specustawy obejmującej również upo-

przystanku autobusowego i krzyża.

gminnego oświetlenia to kwota 176 tys.

chodnika i oświetlenia ciągu pieszego

rządkowanie stanu prawnego gruntów

• Droga Kraszewo – trwają proce-

do cmentarza oraz drogi do gminnych

niezbędnych do wykonania przebudo-

dury wykupu ziemi na przedłużenie

stawów.

wy. Partycypacja gminy w tym zadaniu

drogi polnej w Kraszewie (za kościo-

świetlne w kilku miejscowościach,

• Wójt rozpoczął realizację obiet-

wyniesie 50% kosztów inwestycji. Bu-

łem). Przedłużenie drogi ma na celu

które nie zostały podłączone zgodnie

nic wyborczych. Trwają prace przygo-

dowa jest odpowiedzią na wieloletnie

zapewnienie rolnikom swobodnego

z umową. Winę za to ponosi Energa

towawcze pod budowę boisk do piłki

prośby mieszkańców i starania gminy,

dojazdu do ich pól.

Oświetlenie, która zobowiązała się do

nożnej w Bronisławiu i Nowej Wsi oraz

a plany drogi powstały o wiele wcze-

świetlicy w Brodzięcinie.

śniej niż plany budowy kurników. Dro-

Zmiany w oświetleniu ulicznym

świetlnych do końca I półrocza br.

ga ta nie jest konieczna dla funkcjono-

Od marca na terenie gminy oświe-

W ramach rekompensaty za opóźnienia

tlenie uliczne funkcjonuje od zmierz-

firma wymieni 40 opraw rtęciowych na

• Wspólnie z powiatem gmina zrealizuje zadanie dotyczące przebudo-

wania kurników.

zł. rocznie.
Ponadto

rozbudowano

punkty

uruchomienia wszystkich punktów

wy drogi powiatowej Halinin – Nowa

• Gmina dokona zakupu placu

chu do świtu. Jest to spełnienie postu-

sodowe. Pierwsza partia została już wy-

Wieś. Rozpoczęto już sporządzanie

w Luberadzyku, który posłuży do po-

latów mieszkańców, którzy domagali

mieniona.

Siłownia
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
umiejętności jazdy na łyżwach. Zarówno
uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum świetnie się bawili na lodowisku
MOSiR-u w Płońsku.
Uczniowie klas IV-VI próbowali swoich sił na lodzie 6 lutego 2015
r., grupa gimnazjalna zaś doskonaliła
swoje umiejętności 10 lutego 2015 r.
Dla niektórych były to pierwsze kroki
na lodzie, inni z kolei popisywali się
niemałymi już umiejętnościami. Większość dzieci odważnie wkraczało na lód,
przełamując swoje obawy. Chociaż na
początku czuli się trochę niepewnie, to

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE - ZABAWA
CHOINKOWA I BAL GIMNAZJALNY
17 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół
w Kraszewie odbyły się dwie uroczystości
szkolne. Pierwszą z nich była choinka, na
której bawiły się przedszkolaki, uczniowie
klas I – VI szkoły podstawowej, a także
grono pedagogiczne i licznie zgromadzeni rodzice. Uroczystość rozpoczęła się
od zaprezentowania przedstawienia pt.
„Narodziny Jezusa”, w którym udział brali
uczniowie klas IV-VI. Wszyscy mali aktorzy opanowali tremę, dając tym samym
popis swoich umiejętności aktorskich. Po

ka. Zabawę choinkową uświetnił swoją
obecnością również święty Mikołaj, który
jak co roku, miał dla dzieci worek prezentów. Uroczystość zakończyła się o godz.
14.00, ale nie na długo w szkole zapanowała cisza, ponieważ tego dnia odbył
się również bal gimnazjalny z udziałem
absolwentów klas III a i III b. Poza tym
w balu uczestniczyło grono pedagogiczne
i rodzice. Zabawa rozpoczęła się uroczystym polonezem zatańczonym do muzyki
Wojciecha Kilara. Następnie bawiono się
wspólnie przy akompaniamencie utworów wykonywanych przez zespół muzyczny. W przerwach na tańce delektowano
się wyśmienitym poczęstunkiem przy
suto zastawionym stole. Impreza trwała

już po kilku minutach widać było postępy i chęć dalszej nauki. Nawet upadki
znosili bardzo dzielnie, ciągle próbując
od nowa.
Czas spędzony na lodowisku minął
bardzo szybko. Wszyscy uśmiechnięci
i zadowoleni wrócili do szkoły. Z niecierpliwością czekają na kolejny taki wyjazd.

zakończeniu jasełek zgromadzona publiczność miała również okazję wysłuchania kolęd i obejrzenia zmagań na scenie
najmłodszych uczniów. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
zabawę, której towarzyszyła dobra muzy-

do późnych godzin wieczornych. Bawiąca
się młodzież okazała takt i dużą kulturą
osobistą.
Uczestnikom balu trudno było się
rozstać. Był to naprawdę niezapomniany
dla wszystkich bal. Teraz uczniom klas III
pozostało oczekiwanie na egzamin gimnazjalny…

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE
„W IMIĘ PRZYJAŹNI”
Czym jest przyjaźń? Skąd się bierze więź młodych ludzi, ujawniająca się
przede wszystkim w sytuacjach trudnych, wymagających poświęcenia, a nade
wszystko – zaufanie? Jest zjawiskiem tak
pięknym, że zajęło ono znaczące miejsce
w kanonie literatury młodzieżowej.
Uczniowie klas IV-VI Szkoły
Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie mieli okazję się o tym
przekonać. 16 lutego 2015 r. pod opieką
nauczycielek pojechali do Powiatowego
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, gdzie obejrzeli spektakl teatralny pt.
„W imię przyjaźni”.
Bohaterowie, w których wcielili się
aktorzy z Teatru ARTENES z Wrocławia,
znaleźli się w sytuacji, która była dla nich
testem przyjaźni, gdy trzeba było dokonać
wyboru i później iść za nim bez względu
na okoliczności. Nie dla chwilowej wygody, ale po to, by kolejny raz potwierdzić,
że prawdziwych przyjaciół poznaje się
w biedzie.
Widzowie razem z bohaterami mogli podejmować decyzje oraz oceniać ich
konsekwencje. Przekonali się, że nikogo
nie wolno pochopnie oceniać ani oskarżać. Każdy człowiek zasługuje na zaufanie.
Nieodpowiedzialne słowa mogą czasem
wyrządzić wiele krzywdy drugiej osobie.
Podczas dyskusji w klasie uczniowie mieli
na ten temat wiele przemyśleń i wniosków.
Stwierdzili, że niełatwo być prawdziwym
przyjacielem. Warto jednak się starać, aby
mieć przyjaciela, a także być przyjacielem
kogoś.
WYJAZD NA LODOWISKO
Korzystając z uroków zimy, która
w tym roku okazała się dla wszystkich
wyjątkowo łaskawa, uczniowie Zespołu Szkół w Kraszewie doskonalili swoje
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU
BAL KARNAWAŁOWY
Zespół Szkół w Młocku ponownie
odwiedziły bajkowe postacie: wróżki,
księżniczki, piraci …. A to za sprawą balu
karnawałowego. 12 lutego 2015 r. sala
gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę. Dzień zapowiadał się wspaniale i rzeczywiście był niezwykły.

Imprezę otworzyła p. dyrektor E.
Adamiak, życząc wszystkim udanej
zabawy. Przy tej okazji pogratulowała
także uczennicom szkoły podstawowej
osiągniętych niedawno sukcesów sportowych (II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w minisiatkówce). Zaprezentowali się
również uczniowie, którzy wzięli udział

w szkolnym konkursie zorganizowanym
przez Samorząd Uczniowski – „Superkoleżanka, superkolega”. Później wystrzeliło
złote konfetti i przyszedł czas na zabawę.
Muzyka, atrakcje i konkursy zorganizowane przez SU oraz doskonały nastrój –
to przepis na udany bal, który w tym roku
był naprawdę wyjątkowy. Jeśli dodać do
tego wizytę św. Mikołaja, który obdarował
wszystkich uczniów dużą ilością słodyczy
oraz pyszne pączki, którymi raczono się
z okazji tłustego czwartku – trzeba przyznać, że nieobecni mają czego żałować.
WALENTYNKI
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje
się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci
zostaje.
Antoine de Saint-Exupéry
Dzień Zakochanych do doskonały moment na wyrażenie pozytywnych
uczuć. Zadanie to ułatwił Samorząd

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU
AKCJA CHARYTATYWNA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W OJRZENIU
Od wielu lat społeczność szkolna
w Ojrzeniu niesie pomoc ludziom potrzebującym. Akcje charytatywne weszły
już do naszej szkolnej tradycji. Wcześniej skromnymi datkami wspieraliśmy
WOŚP. W tym roku zorganizowaliśmy
akcję charytatywną na rzecz nieuleczalnie chorego chłopca – Adrianka, który
mieszka na naszym terenie. Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunem. Uczniowie zorganizowali zbiórkę zabawek na
loterię fantową oraz dyskotekę. Rodzice upiekli różnorodne, smaczne ciasta.
Oczywiście największą popularnością
cieszyły się „słodkie specjały”, którymi
zachwycała się cała społeczność lokalna.
Samorząd Uczniowski trafił do wszystkich instytucji na terenie Ojrzenia.
Podsumowaniem naszego przedsięwzięcia był koncert charytatywny:
„Kolędy i pastorałki” dla rodziców,
dziadków i wszystkich zainteresowanych w wykonaniu naszych uczniów,
który odbył się 14 stycznia 2015 r. Mot-

tem koncertu były słowa św. Jana Pawła
II: „Człowiek jest wspaniałą istotą nie
z powodu dóbr, które posiada, ale jego
czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale
czym się dzieli z innymi”. Zebrane fundusze przekazane zostały na Fundację
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ze wskazaniem dla Adrianka.
Organizatorzy zaznaczyli, że celowo
nie podali danych dotyczących wymiaru
materialnego niesionej pomocy, ponieważ nie o liczby tu chodzi, ale o otwarte
szeroko serca na potrzeby innych. Wiadomo, że zawsze można liczyć na wsparcie i życzliwość społeczności lokalnej.

JASEŁKA NIE TYLKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OJRZENIU
19 grudnia 2014 r. 21-osobowa grupa uczniów z kl. III-VI SP w Ojrzeniu
wystąpiła w „VI Powiatowym przeglądzie przedstawień kolędniczych Jasełka
2014”, zajmując III miejsce.
W występach wzięło udział 10 grup
w 3 kategoriach wiekowych, prezentując
bardzo wysoki poziom.
Dla wszystkich uczestników było

to ogromne przeżycie, gdyż niektórzy
po raz pierwszy mieli okazję stanąć na
deskach sceny i zaprezentować swoje
umiejętności.
O wynikach konkursu jury powiadomiło kilka godzin po prezentacji.
Oczywiście wszyscy poczuli wielką radość i satysfakcję z włożonego wysiłku
w przygotowanie jasełek. Występ w ciechanowskim kinie był premierą. Tydzień później uczniowie zaprezentowali
swoje umiejętności sceniczne i wokalne
całej społeczności szkolnej oraz rodzicom podczas wigilii klasowych corocznie organizowanych w szkole.
Zaprezentowany scenariusz wzbudził żywe reakcje oglądających, gdyż
w niekonwencjonalny i barwny sposób
wprowadził wszystkich w atmosferę
świąt Bożego Narodzenia. Dzięki ciekawym dialogom i utworom muzycznym
występ dostarczył nie tylko refleksji, ale
również dobrej zabawy.
11 stycznia 2015 r. dzieci mogły
również zaprezentować przygotowany
program w kościele parafialnym w Kraszewie.

Uczniowski, nakłaniając uczniów, aby
okazali swoją przyjaźń, sympatię, miłość
za pomocą tradycyjnej walentynkowej
kartki. Obydwie skrzynki przeznaczone
na tę szczególną pocztę pękały w szwach,
a 13 lutego grupa przedstawicieli (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum)
w zastępstwie św. Walentego dostarczyła
walentynki szczęśliwym adresatom. Najmłodsi otrzymali także słodycze. Szkolne
walentynki co roku cieszą się dużą popularnością i sprawiają wiele radości – tak
było również i tym razem.
CHOINKA SZKOLNA
Choinka noworoczna to jedno
z najważniejszych wydarzeń w życiu
szkoły. Społeczność szkolna przygotowywała się do niej już od kilku tygodni,
by wreszcie 17 stycznia zaprezentować
przed licznie zgromadzoną publicznością swój program artystyczny.
Najpierw wystąpiły dzieci z przedszkola, które pokazały talent recytatorski i taneczny. Następnie uczniowie
kl. I – III podziękowali w swojej inscenizacji babciom i dziadkom za ich miłość, cierpliwość i oddanie. Uczniowie
z kółka teatralnego w przedstawieniu
pt.: „Boże Narodzenie u państwa Szczygielskich” popisali się swoimi zdolnościami aktorskimi. Zwrócili uwagę na to,
jak ważne są więzi rodzinne i tradycje
przekazywane następnym pokoleniom.
Akcentem kończącym pierwszą część
balu były żywiołowe tańce w wykonaniu utalentowanych uczniów z klas
0-VI. Po części artystycznej przybył
Mikołaj, który wręczył prezenty, czym
wprawił wszystkich w jeszcze radośniejszy nastrój. Przy dźwiękach muzyki
i młodsi, i starsi świetnie się bawili do
późnego wieczora.
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ZMIANY W PRZEPISACH

Świadczenie pielęgnacyjne
Od 1 stycznia do 31 grudnia
2015 r. świadczenie pielęgnacyjne
wynosić będzie 1.200,00 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016
r. świadczenie pielęgnacyjne będzie
opiewało na sumę 1.300,00 zł mie-

sięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto).
Od 1 stycznia 2017 r. przewidziana została waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego,
polegająca na corocznym wzroście

wysokości tego wsparcia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się
będzie minimalne wynagrodzenie za
pracę.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
W wyniku nowelizacji przepi-

sów, od tego roku o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się
nie tylko osoby, które zrezygnowały
z zatrudnienia, aby opiekować się
osobą niepełnosprawną, ale również
te osoby, które w ogóle nie podjęły
pracy.

SEZON NA ORLIKACH ROZPOCZĘTY
1 marca na terenie gminy rozpoczęły funkcjonowanie boiska typu
Orlik. Inauguracja sezonu przypadła w niedzielę, co sprawiło,
że zainteresowanie było bardzo
duże. W Ojrzeniu na otwarcie
boisk przybyło prawie 60 osób.
Orliki w Kraszewie i Ojrzeniu
będą teraz dostępne od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Na
każdym z nich do dyspozycji są boiska
trawiaste do gry w piłkę nożną oraz
boiska wielofunkcyjne. Istnieje możliwość korzystania ze sprzętu sportowego oraz zaplecza sanitarnego.

W Kraszewie można dodatkowo
ćwiczyć na siłowni plenerowej.

Obiekty są ogólnie dostępne
i mogą z nich korzystać wszyscy, za-

równo dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Każdy może miło i przyjemnie
spędzić czas wolny.
Funkcjonowanie Orlików jest
uregulowane w Regulaminie Naboru
i Uczestnictwa w Projekcie Animator
– Moje Boisko Orlik 2012 oraz umową
z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, gdzie określono czas otwarcia boisk
w okresie od 1 marca do 30 listopada
w liczbie 160 godzin miesięcznie.
Opiekę nad obiektami sprawują animatorzy – po dwóch na każdym. Koszty
utrzymania animatorów w połowie pokrywa gmina, a drugą połowę finansuje
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zapraszamy do korzystania
z gminnych obiektów sportowych.

KARATE

Udane mistrzostwa Weroniki i Aleksandry
21.02 2015 roku w Lesznowoli
pod Warszawą odbyły się wysokiej rangi Mistrzostwa Mazowsza
w Karate Kyokushin. Sekcję
Kraszewo działającą przy Ciechanowskim Klubie Karate Kyokushin reprezentowały: Weronika
Krzywnicka (Żochy) i Aleksandra
Trzepanowska (Wojtkowa Wieś).

W zawodach wzięło udział 147 zawodników z 14 klubów z całego kraju.
Mimo wysokiego poziomu obie dziewczyny zaliczyły bardzo udany start.
Najlepiej zaprezentowała się Weronika Krzywnicka (kategoria młodziczek
– 50 kg), zdobywając I miejsce i złoty
medal.
Weronika zdążyła nas już przyzwyczaić do walk w pięknym stylu,

zazwyczaj wygrywała przed czasem. Na
przestrzeni ostatnich lat nie schodziła
z podium, a w ciągu ostatniego półtora
roku do domu wracała tylko z I miejscem. Przypomnijmy, że w październiku
2014 roku na IV Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów zdobyła nie tylko złoty medal,
ale także ogromny puchar dla NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA, pokonując tym
samym kilkuset zawodników z całego
kraju.

Kolejną dumą klubu jest Aleksandra
Trzepanowska (kategoria kadetek – 45
kg). Ola na Mistrzostwach Mazowsza
Karate Kyokushin zdobyła III miejsce
i brązowy medal, pomimo niekorzystnego dopasowania do kategorii wagowej.
Jak widzimy ciężki trening nie tylko kształtuje charakter, ale również daje
ogrom satysfakcji.
Serdecznie gratulujemy naszym zawodniczkom i życzymy dalszych sukcesów.
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ZMIANY W „TĘCZY”

Zebranie Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Tęcza” Ojrzeń
19 grudnia 2014 r. odbyło się
walne zebranie Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Tęcza”
Ojrzeń, na którym wybrano
nowego prezesa klubu i trenera drużyny seniorów. Nowym
prezesem klubu został Robert
Romanowski, a funkcję grającego trenera objął Rafał Traczyk,
dotychczasowy zawodnik.
Nowy trener zaczął przygotowania 13 stycznia – pracował na
treningach nad wytrzymałością,
siłą, szybkością, techniką i taktyką
gry.
Do tej pory drużyna seniorów
rozegrał pięć z sześciu meczów kontrolnych, trzy mecze wygrała:
Mks ,,Tęcza” Ojrzeń 4:0 Gryf Komnaty Żędowe,
Mks ,,Tęcza” Ojrzeń 5:1 Kryształ Glinojeck,
Mks ,,Tęcza” Ojrzeń 4:2 Konopianka Konopki oraz dwa mecze przegrała:
Mks ,,Tęcza” Ojrzeń 0:1 Korona Szydłowo,
Mks ,,Tęcza” Ojrzeń 2:3 Skra Drobin.

W rundzie jesiennej Zespół ,,Tęczy” zajął XI miejsce i zdobył 14 punktów.
Pierwszy mecz o punkty w rundzie rewanżowej (wiosennej) „Tęcza” rozegrała 14 marca na wyjeździe z Makowianką Maków Mazowiecki. Mecz
zakończył się zwycięstwem „Tęczy” 2:0.
Nowemu trenerowi życzymy kolejnych sukcesów.

