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Gdy  zadzwoni dzwonek szkolny,
już  zaczyna się  czas wolny,
coraz bliżej są wakacje
znów zakwitną nam akacje.

Bo choć trudno czasem było,
nigdy nam się nie nudziło,
nauczyciel, gdy miał chęć
zadał  zadań  nawet  pięć.

Więc zasłużył  każdy z nas,
na ten wakacyjny czas.
I choć niezbyt długo trwa,
wiele wypoczynku da.

Lipiec, sierpień dwa miesiące,
gdy beztrosko świeci słońce,
wtedy każdy uczeń szkoły
jest promienny i wesoły.   

Julita Ślubowska 
 uczennica klasy VI SP w Ojrzeniu

Jasiu wybiega ze szkoły ze świadectwem ukończenia 
I klasy i krzyczy do kolegi:
„Jeszcze tylko lanie od ojca i już wakacje – he, he!”

 radni głosowali jednomyślnie. 
Relacja z sesji  str. 2

 WAKACJE TUŻ! TUŻ!



27 marca 2015 roku odbyła się 
VI Sesja Rady Gminy Ojrzeń, na 
której przedstawione zostały 
sprawozdania z:

• wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w  szkołach pro-
wadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego,
• działalności Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej za 2014 rok,
• działalności Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy za rok 2014,
• działalności Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za 
2014 rok,
• wykonania budżetu gminy Ojrzeń za 
2014 rok.

Przyjęto także plan pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Ojrzeń na rok 2015, 
a  ponadto Radni podjęli następujące 
uchwały:
•  uchwała w  sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunię-
cia naruszenia prawa dotycząca skargi  
Państwa Danuty Różańskiej - Smoliń-
skiej i Krzysztofa Smolińskiego, w któ-
rej skarżący zarzucili Wójtowi Gminy, 
iż w  porządku zebrania wiejskiego 
w  sprawie wyborów sołtysa i  rady so-
łeckiej sołectwa Halinin nie umieścił 
punktu dotyczącego sprawozdania 
z  działalności sołtysa i  rady sołeckiej 
sołectwa Halinin;
• uchwała w  sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Oj-
rzeń,
• uchwała w  sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015.
Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz uchwały budżeto-
wej Gminy Ojrzeń dotyczyły podziału 
(zwiększeń i  zmniejszeń) dotacji po 
stronie wydatków oraz podziału wol-
nych środków wynikających z zamknię-
cia roku 2014 w kwocie 1.380.176,52 zł. 
Środki zostały rozdysponowane na wy-
datki inwestycyjne w  kwocie 1.030.000 
zł, a  pozostałą kwotą sfinansowano 
zwiększenia wydatków bieżących. W ra-
mach wydatków inwestycyjnych wpro-
wadzono następujące zmiany:
1. Zwiększono środki na rozbudowę 
szkoły w Ojrzeniu o kwotę 590.000 zł.
2. Na zakup wyposażenia do szko-
ły w  Ojrzeniu wprowadzono środki 
w kwocie 60.000 zł. 
3. Na budowę parkingu w Kraszewie wpro-

wadzono środki w kwocie 200.000 zł. 
4. Na wykonanie dokumentacji drogi 
Ojrzeń – Dąbrowa zabezpieczono środ-
ki w kwocie 20.000 zł.
5. Na wykonanie dokumentacji drogi 
na działce nr 37/2 w Kraszewie  środki 
w kwocie 10.000 zł, 
6. Na wybudowanie chodnika do par-
kingu w Kraszewie zabezpieczono środ-
ki na dokumentacje projektową w kwo-
cie 15.000 zł,
7. Na dokumentację projektową wybu-
dowania chodnika w  Ojrzeniu w  kie-
runku Płońska - 15.000 zł,
8. Na wykonanie oświetlenia placów za-
baw przy szkole w Ojrzeniu – 15.000 zł,
9. Na zakup tablicy informacyjnej do 
Urzędu Gminy – 5.000 zł,
10. Na modernizacje dróg zwiększono 
środki w ogólnej kwocie 100.000 zł.

Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ
VI sesja Rady Gminy Ojrzeń

Dnia 7 maja 2015 roku w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy 
odbyła się VII Sesja Rady Gminy 
Ojrzeń. W porządku obrad  znalazły 
się m.in.: 

• informacja z działalności Wójta Gminy 
Ojrzeń w okresie międzysesyjnym, 
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o  przedłożonym przez 
Wójta Gminy Ojrzeń sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2014 rok, 
• przedstawienie uchwały Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Ojrzeń o opinii wy-
konania budżetu przedłożonym przez 
Wójta Gminy i wniosku w sprawie abso-
lutorium dla Wójta Gminy, 
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w spawie wniosku Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń 
w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Ojrzeń absolutorium.

W  programie sesji przed głosowa-
niem zaplanowano także dyskusję na 
temat przedłożonego przez wójta spra-
wozdania z wykonania budżetu za 2014 
rok i  udzielenia mu absolutorium. Do 
dyskusji jednak nie doszło ze względu 
na brak pytań ze strony radych.

W głosowaniu udział wzięło 15 rad-
nych. Wszyscy jednogłośnie zagłosowali 
za udzieleniem absolutorium wójtowi 
gminy Zdzisławowi Mierzejewskiemu.

W dalszej części sesji, radni, wyrazili 

zgodę na:
• udzielenie pomocy finansowej powia-
towi ciechanowskiemu na przebudowę 
drogi powiatowej Halinin - Nowa Wieś 
w wysokości 30 tys. zł. 
•  podwyższenie kryterium dochodowe-

go  uprawniającego do przyznania nie-
odpłatnej pomocy w zakresie dożywia-
nia w  ramach wieloletniego programu 
wspierania finansowania gmin w zakre-
sie dożywiania „Pomoc państwa w  za-
kresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

podjęcie uchwały w tej sprawie spowo-
duje, że skorzysta na tym większa liczba 
dzieci z rodzin ubogich poprzez objęcie 
ich programem dożywiania.
• zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę na terenie gminy Ojrzeń 

VII sesja Rady Gminy Ojrzeń

Takiego głosowania rady to się nie spodziewałem
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INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK
Budżet roku 2014 zamknął się 
następującymi, najważniejszymi 
wielkościami:

Dochody zaplanowane na kwotę 
ok. 14  mln 386 tys. zł zostały wyko-
nane w  wysokości 14  mln 385 tys. zł 
tj. w 99,16%. Wydatki zaplanowane na 
poziomie ok. 15 mln 899 tys. zł zostały 
wykonane w kwocie ok. 14 mln 399 tys. 
zł tj. w 90,56%.

Budżet 2014 roku uchwalony 
w I wersji wynosił:  dochody ok. 12 mln 
800 tys. zł oraz  wydatki ok. 13 mln 650 
tys. zł i niedoborem ok. 850 tys. zł zwięk-
szył się po stronie dochodów o 12%, a po 
stronie wydatków o  16% i  zamknął się 
ostatecznie deficytem w  wysokości ok. 
134 tys. zł. Budżet zmieniany był 16 razy, 
w  tym na sesjach Rady Gminy 10 razy 
oraz zarządzeniami Wójta Gminy 6 razy.

Na koniec 2014 zadłużenie gminy 
wyniosło ok. 4 mln 15 tys. zł i  wzro-
sło w  stosunku do roku 2013 o  16%. 
W roku 2014 na sfinansowanie deficytu 
został zaciągnięty nowy kredyt w wyso-
kości 550 tys. zł. 

Obciążenie obsługą zadłużenia wy-
niosło 2,00%, całość zadłużenia w  sto-
sunku do dochodów to 28,15%. Gmina 
mieści się zdecydowanie poniżej wskaź-
ników określonych ustawą o  finansach 
publicznych. Takie wyniki udało się 
uzyskać dzięki racjonalnemu gospoda-
rowaniu środkami publicznymi.

Plan dochodów został wykonany 
w  kwocie 14  mln 265 tys. zł. Najważ-
niejszym źródłem dochodów gminy 
jest subwencja przekazywana z budże-
tu państwa. W 2014 roku jej wysokość 
osiągnęła ok. 7 mln 446 tys. zł., w tym 
30 tys. zł. dodatkowo pozyskana dla 
gminy z rezerwy subwencji oświatowej. 
Duże znaczenie w realizacji dochodów 
miały dochody podatkowe, które wy-
niosły ok. 2 mln 527 tys. zł. i stanowi-
ły ok. 18% ogółu dochodów. Dotacje 
z budżetu państwa wyniosły ok. 2 mln 
385 tys. zł i  stanowiły ok. 17% ogółu 
dochodów. 

Do budżetu w roku 2014 udało się 
pozyskać dodatkowe środki w  kwocie  
ok. 426 tys. zł. Na realizację wydat-
ków w ramach projektów oświatowych 

w szkołach – ok. 266 tys. zł, na realiza-
cję projektu realizowanego w GOPS-ie 
– ok. 68 tys. zł, na budowę placu zabaw 
przy szkole w Ojrzeniu w ramach pro-
gramu „Radosna Szkoła” – 55 tys. zł 
oraz w ramach dotacji celowej ze środ-
ków związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych na moderniza-
cję drogi w Wojtkowej Wsi – 37 tys. zł.

Wydatki gminy po zmianach za-
planowane na kwotę 15 mln 899 tys. zł 
wykonano w wysokości ok. 14 mln 399 
tys. zł tj. w 90,56% planu po zmianach. 
Wydatki bieżące wykonano w  kwocie 
ok. 11 mln 107 tys. zł, a  wydatki ma-
jątkowe – w kwocie ok. 3 mln 292 tys. 
zł, wzrosły w  stosunku do roku 2013 
dwukrotnie.

Do najwyższych kwotowo wydat-
ków bieżących gminy Ojrzeń poniesio-
nych w  2014 roku należy zaliczyć wy-
datki dotyczące: 

Oświaty i edukacyjnej opieki 
wychowawczej

5 mln 212 tys. zł

Pomocy społecznej i pozosta-
łych zadań w zakresie polityki 

społecznej
2 mln 125 tys. zł

Administracji publicznej
1 mln 883 tys. zł

Rolnictwa i łowiectwa
672 tys. zł

Gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska

387 tys. zł

Transportu i łączności
197 tys. zł

Kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego
140 tys. zł

Bezpieczeństwa publicznego 
i ochrony przeciwpożarowej

86 tys. zł

Kultury fizycznej i sportu
78 tys. zł

Ochrony zdrowia
57 tys. zł

W  2014 roku miało miejsce dal-
sze ograniczenie wydatków bieżących. 
Zahamowano dynamikę ich wzrostu 
i  w  stosunku do wydatków bieżących 
w 2013 roku wielkość ich spadła o ok. 
1%. 

Wydatki bieżące przeznaczone były 
głównie na:
•  wynagrodzenia i  pochodne od wy-

nagrodzeń wszystkich pracowników 
jednostek organizacyjnych gminy 
(szkół, GOPS, Biblioteki) oraz Urzę-
du Gminy,

•  utrzymanie wszystkich gminnych 
obiektów (m.in. opłaty za media, bie-
żące remonty, ubezpieczenia),

•  dotacje udzielane przez Gminę
•  obsługę zaciągniętych kredytów i po-

życzek.

W 2014 roku kontynuowano dzia-
łania restrukturyzacyjne w  oświacie 
ograniczające dynamikę wzrostu wy-
datków bieżących na zadania oświato-
we. W trakcie realizacji budżetu musie-
liśmy wygospodarować kwotę ponad 
1 mln 184 tys. zł na dofinansowanie za-
dań oświatowych. Jest to jednak mniej 
niż w latach ubiegłych. Ogółem w  2014 
roku dofinansowano z  budżetu pań-
stwa i  innych środków zadania oświa-
towe kwotą ponad 4 mln 584 tys. zł.

W  2014 roku ogółem na zadania 
inwestycyjne wydatkowano 3  mln 292 
tys. zł. 

Do najważniejszych zadań inwesty-
cyjnych zaliczyć należy:
•  inwestycje w  infrastrukturę wodocią-

gową i sanitacyjną wsi, w tym, wybu-
dowanie I etapu kanalizacji w Dąbro-
wie  – 247 tys. zł,

•  inwestycje na drogach gminnych i po-
wiatowych – 1.578 tys. zł,

•  modernizację budynku Urzędu Gminy 
– 354 tys. zł,

•  zakup wyposażenia do sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy – 29 tys. zł,

•  przekazanie dotacji dla OSP Ojrzeń 
z  przeznaczeniem na zakup masztu 

oświetleniowego – 9.tys.zł,
•  rozbudowę Szkoły Podstawowej w Oj-

rzeniu – 111 tys. zł,
•  budowę placu zabaw Radosna Szkoła 

przy Szkole Podstawowej w  Ojrzeniu 
– 118 tys. zł,

•  budowę placu zabaw przy Zespole 
Szkół w Kraszewie – 64 tys. zł,

•  wykonanie monitoringu wizyjnego 
dla obiektu - budynku Zespołu Szkół 
w Młocku – 5 tys. zł,

•  wymiana okien w  budynku Zespołu 
Szkół w Młocku – 6 tys. zł,

•  wykonanie monitoringu wizyjnego dla 
obiektu - budynku Szkoły Podstawo-
wej w Ojrzeniu – 6,5 tys. zł,

•  zakup wyposażenia do stołówki szkol-
nej przy Zespole Szkół w Kraszewie – 
20,5 tys. zł,

•  wykonanie placu zabaw w  oddziale 
przedszkolnym w Ojrzeniu w ramach 
projektu „Przedszkole przy szkole” – 
86 tys. zł,

•  wykonanie placu zabaw w  oddziale 
przedszkolnym w  Młocku w  ramach 
projektu „Przedszkole przy szkole” – 
73 tys. zł,

•  zakup wyposażenia do oddziału przed-
szkolnego w Ojrzeniu, Młocku i Kra-
szewie w  ramach projektu „Przed-
szkole przy szkole” – 56 tys. zł,

•  wymiana okien w  budynku Zespołu 
Szkół w Kraszewie – 6 tys. zł,

•  utworzenie Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w  Ojrze-
niu – 36 tys. zł,

•  modernizacja świetlicy w Brodzięcinie 
– 19 tys. zł,

•  położenie kostki brukowej przed bu-
dynkiem świetlicy w  Luberadzu – 47 
tys. zł,

•  budowę parkingu w  Kraszewie – 78 
tys. zł,

•  modernizację instalacji C.O. w budyn-
ku komunalnym w Ojrzeniu – 13 tys. 
zł,

•  zakup wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej w  Żochach, Ojrzeniu, Młocku, 
Nowej Wsi, Kraszewie – 178 tys. zł,

•  zakup sprzętu do ćwiczeń do świetlicy 
wiejskiej w Kownatach Borowych, Oj-
rzeniu i Kraszewie – 33 tys. zł,

•  modernizacja boiska w Ojrzeniu – 35 
tys. zł,

•  zakup kosiarki samojezdnej – 18 tys. zł.
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Trwają prace odbiorowe II etapu 
budowy drogi w  Bronisławiu. Inwe-
stycja kosztowała 212 tys. zł. Jedno-
cześnie gmina we własnym zakresie 
rozpoczęła III etap poprzez wykopa-
nie rowu na ostatnim odcinku drogi.

Rozbudowa szkoły w Ojrzeniu
Zbliża się ku końcowi inwestycja 

związana z  rozbudową szkoły w Oj-
rzeniu. Nowy obiekt wygląda bardzo 
okazale. W  porównaniu ze starym 
budynkiem szkoły to prawdziwy ko-
los. 

Remont Urzędu Gminy
Trwają  prace związane z  ter-

momodernizacją oraz przebudową 

budynku urzędu gminy. W  ramach 
prac zostanie wykonane ocieple-
nie poddasza, docieplenie ścian ze-
wnętrznych wraz z wymianą stolarki 
drzwiowej i  okiennej, zostaną także 
wymienione drzwi wejściowe z przo-
du i  z  tyłu budynku. Zrezygnowano 
natomiast z  wykonania wentylacji 
mechanicznej (koszt ok. 145 tys. zł). 
Zakres prac wymienionych szacuje 
się na ok. 364 tys. zł.

Jednocześnie w tym miejscu na-
leży wyjaśnić, iż w  ostatnim czasie 
na terenie gminy rozpowszechniane 
są informacje dotyczące przezna-
czenia zaoszczędzonej (w  efekcie 
rezygnacji z  wentylacji w  budynku 

urzędu)  kwoty 200 tys. zł na budo-
wę gminnego targowiska, w  której 
będzie siedziba spółdzielni rolni-
czej. Podobno z taką inicjatywą wy-
szedł jeden z  ambitnych radnych. 
Inwestycją miałaby się zająć gmina, 

pozyskując środki 63% z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, resz-
ta z środków własnych. 

Informacje te nie są prawdziwe 
ponieważ: w  budżecie gminy nie 
przewidziano takiej inwestycji. Nie 

W gminie Ojrzeń zakończyły się 
wybory sołtysów. Wybierano ich 
w 27 sołectwach. 

Wójt gminy Zdzisław Mierze-
jewski wziął udział w 24 zebraniach. 
W  większości z  nich atmosfera była 
spokojna. Nie było krytyki pod adre-

sem urzędującego wójta, a jego dzia-
łalność oceniano bardzo pozytywnie.

Mieszkańcy na zebraniach sku-
piali się głównie na procedurze wy-
boru samego sołtysa. Poruszano tak-
że sprawy dotyczące utrzymania dróg 
powiatowych, wycinki topól i  krza-
ków. Ważnym społecznie tematem 

okazały się bobry, które niszczą rowy 
melioracyjne. Skala zniszczeń jest tak 
duża, że dla gminy stało się to praw-
dziwą plagą. 

W tegorocznych wyborach w po-
szczególnych sołectwach w  szranki 
wyborcze stawało przeważnie jeden 
lub dwóch kandydatów. Najwięcej 

kandydatów na sołtysa – bo aż pięciu 
– zgłoszono w Nowej Wsi. W dwóch 
sołectwach powtórzono procedurę 
wyborów – w  Radziwiu (brak kan-
dydata w  pierwszych wyborach) 
i w Woli Wodzyńskiej (źle policzone 
głosy). Wybrano dziesięciu nowych 
sołtysów.

SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA

Baraniec Sabalski Zbigniew Adamiak Grzegorz 
Sztolsztener Paweł

Brodzięcin
Wiśniewska – Zagórska 

Anna
Witosławski Cezary 

Zbrzeski Józef 
Petrykowska Małgorzata

Bronisławie Bonisławska Irena
Kubiński Marek 

Stróżkowski Eugeniusz 
Duzdowski Tomasz

Dąbrowa Drążkiewicz Henryk
Zaborowski Adam 
Grabowski Hilary 

Paradowska Barbara

Gostomin Włodkowski Zbigniew Muczyński Dariusz 
Napiórkowski Sławomir

Grabówiec Mieszkowski Zbigniew Bartczak Stanisław 
Włodkowski Artur

Halinin Młotek Joanna
Owczarewicz Aleksy 

Tekliński Tomasz 
Smoliński Krzysztof

Kałki Jastrzębska Marta
Włodkowska Ewa 

Studziński Mirosław 
Dzięgielewski Paweł

Kicin Martczak Jan Białorudzki Czesław 
Olbryś Bogumiła

Młock Kopacze Wernicki Paweł Białorudzki Stanisław 
Milczarek Małgorzata

Kownaty Borowe Olszewski Kazimierz
Zembrzuska Bożena 

Delura Hanna 
Kocięda Mariusz

Kraszewo Olszewski Jacek
Jaroszewska Barbara 
Klonowska Jadwiga 

Olszewski Przemysław

Luberadz Sadkowski Zbigniew Wróblewski Andrzej 
Woźniak Marzena

Luberadzyk
Grabowski Antoni

Gontarek Tomasz 
Lewandowska Maria 

Ignaczak Hilary

SOŁECTWO SOŁTYS RADA SOŁECKA

Łebki Wielkie Antczak Tomasz
Skorupski Piotr 

Klonowski Janusz 
Orłowski Andrzej

Młock Marcysiak Karol
Wróblewski Zbigniew 
Ostaszewski Witold 

Małecka Urszula

Nowa Wieś Gburzyński Andrzej
Kępczyński Stanisław 

Olechowicz Marek 
Jaworska Barbara

Obrąb Niedzielska Agnieszka Foremska Marzena 
Arcińska Małgorzata

Ojrzeń Domeracki Bronisław
Kruszewska Anna 

Pijanowski Zbigniew 
Szymański Wiesław

Przyrowa Cendrowska Iwona Krajczyńska Anna 
Cendrowski Kamil

Radziwie Kisielewski Dariusz Bucholc Adam 
Dalgiewicz Anna

Rzeszotko Delura Krystyna
Piątkowska Wioleta 

Kowalski Jan 
Szaniawska-Przybysz 

Izabela

Skarżynek Zawadka Eugeniusz Piotrowski Krzysztof 
Komorowski Sławomir 

Sochacki Andrzej

Wojtkowa Wieś Białorucka Henryka
Białorucka Agnieszka 

Białorucka Ewa 
Gołębiewski Damian

Wola Wodzyńska Konarzewski Wojciech Karpiński Ryszard 
Kowalska Agnieszka

Zielona Kaliński Krzysztof
Blicharski Andrzej 
Piątkowski Tomasz 

Sawicka Barbara

Żochy Oglęcka Milena
Tomaszek Mariusz 
Felczyński Leszek 
Krynicka Mariola

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECTW

INWESTYCJE

Zakończono II etap budowy drogi w Bronisławiu

Droga w Bronisławiu II etap

4 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń czerwiec 2015



było także mowy o  takich zamia-
rach na Sesji Rady Gminy (relacje 
z  sesji można zobaczyć na stronie 
internetowej urzędu; www.ojrzen.
pl) i  brak też aktualnie przepisów 
wykonawczych do tego typu działań 
w  PROW-ie. Poza tym gmina nie 
jest powołana do podejmowania 
działań związanych z  rozwijaniem 
prywatnych gospodarstw rolnych, 
a do obsługi i zabezpieczania usta-
wowych potrzeb mieszkańców. Ale 
nie ma przeszkód aby osoby zain-
teresowane tego typu działalnością 
przy pomocy ambitnego radnego 
zawiązały spółdzielnię, pozyskały 
środki z  PROW-u  i  wybudowały 
targowisko, gdzie będą sprzedawać 
swoje produkty, osiągać z tego tytu-
łu zyski, dając przy tym pracę wielu 
mieszkańcom naszej gminy. 

Budowa drogi
Wojtkowa Wieś – droga na Kę-

piny. Gmina uzyskała dofinanso-
wanie z  Urzędu Marszałkowskiego 

w  kwocie 50 tys. zł. Wykonano już 
projekt za 9 tys. zł. Jednak realizacja 
tej inwestycji jest zagrożona z uwagi 
na stanowisko Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska stwierdzają-
ce obecność gatunku chronionego 
Pachnicy dębowej, która usadowiła 
się w starych wierzbach.

Kanalizacja w Dąbrowie
Budowa kanalizacji w  Dąbrowie 

– podpisano umowę z  wykonawcą, 
obecnie trwają prace przygotowaw-
cze do realizacji inwestycji, uzgod-
nienie przejścia pod gazociągiem, 
wysyłanie informacji o  realizacji in-
westycji do zainteresowanych miesz-
kańców. Wybudowanie 3 km kanali-
zacji wyniesie ok. 142 tys. zł.

Parking w Kraszewie
Niebawem nastąpi koniec budo-

wy parkingu w Kraszewie przy cmen-
tarzu za kwotę 196 tys. zł. Podpisano 
już umowę z  wykonawcą, wkrótce 
rozpoczną się prace. Dzięki współ-
pracy z  Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i  Autostrad zainstalowa-
no także oświetlenie na przejściu dla 
pieszych z parkingu na cmentarz.

Parking w Kownatach Borowych
W  Kownatach Borowych przy 

świetlicy powstał parking. Koszt ro-
bocizny 15 tys. zł. Materiał zakupiony 
był już w zeszłym roku.

Roboty publiczne
Kilku pracowników zatrudnio-

nych w  ramach robót publicznych 
finansowanych ze środków Powiato-

wego Urzędu Pracy wykonuje wie-
le koniecznych prac dla gminy jak: 
wycinka drzew i  krzewów, wypeł-
nianie ubytków dróg asfaltowych, 
zakładanie przepustów, remonty 
przystanków, utrzymanie obiektów 
sportowych oraz wszelkie prace po-
rządkowe i  naprawcze. W  ostatnim 
czasie zajmują się odbudowa mostku 
na rzece Obrębówka w Kicinie, któ-
ry ulegał niebezpiecznym uszkodze-
niom.

FUNDUSZ SOŁECKI

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota
Bronisławie Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bronisławie 10 470,79

Wola Wodzyńska Modernizacja dróg gminnych we wsi Wola Wodzyńska 11 533,05
Gostomin Budowa placu zabaw we wsi Gostomin 10 956,39

Halinin Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi 
Halinin

7 557,18

Kałki Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki 8 406,98
Kownaty Borowe Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe 11 745,50

Kraszewo Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej 
w Kraszewie

17 876,22

Luberadz Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu 12 018,65
Łebki Wielkie Modernizacja drogi gminnej we wsi Łebki Wielkie 9 317,49

Nowa Wieś Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 11 502,70
Przyrowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie 9 499,59
Skarżynek Modernizacja drogi gminnej w Skarżynku 9 954,84

Wojtkowa Wieś Modernizacja drogi gminnej we wsi Wojtkowa Wieś 10 652,89
Żochy Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach 13 778,96

Rzeszotko – Lipówiec – 
Trzpioły

Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzpioły 10 197,64

Kicin Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi 
Kicin

9 712,04

Grabówiec Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabówiec 9 013,99
Młock - Kopacze Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock - Kopacze 8 255,23

Brodzięcin Modernizacja drogi gminnej we wsi Brodzięcin 9 013,99
Radziwe Modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie 7 223,33
Zielona Modernizacja drogi gminnej we wsi Zielona 7 799,98
Młock Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock 16 115,91
Ojrzeń Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu 27 770,36

Łącznie 260 373,70

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Szkoła w Ojrzeniu

W sołectwach Radziwie i Wojtko-
wa Wieś wykonano już dokumentację 
projektowo-budowlaną na przebudowę 

dróg. W Woli Wodzyńskiej w ramach 
modernizacji dróg nawożony jest żużel, a 
w Przyrowie zakupiono cześć materiałów 

budowlanych do wykonania moderniza-
cji świetlicy. Prowadzone są roboty ziem-
ne pod boiska w Bronisławiu i Nowej Wsi. 

Oczekujemy na wykonanie modernizacji 
kilku dróg poprzez powierzchniowe 
utwardzenie przez Budomost Białystok.
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 28 maja uczniowie klas IV-VI ze 
Szkoły Podstawowej w Kraszewie oraz 
dwoje uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Ojrzeniu pod opieką wychowaw-
ców wyruszyło na wycieczkę do Łodzi. 
Wszyscy uczestnicy w  doskonałych 
humorach już przed 7.00 rano stawi-
li się na zbiórce przed szkołą. Podróż 
minęła przyjemnie i już około godziny 
10.00 uczestnicy wycieczki dotarli  na 
miejsce 

  Łódź to miasto filmowe przez nie-
których nazywane ,,Hollyłódź”, dlatego 
pierwszym punktem wyprawy było 
Studio Animacji SE-MA-FOR. Jest to 
miejsce magiczne, gdzie powstawały 

kultowe dobranocki i filmy jak „Kolar-
gol”, „Pingwin Pik-Pok”, czy kultowy 
„Miś Uszatek” – to jedno z nielicznych 
miejsc na świecie, gdzie nadal powstają 
filmy animowane. Podczas warsztatów  
plastycznych pod fachowym okiem 
instruktora uczniowie mieli okazję 
tworzyć w  grupach własne animacje. 
Wspólna praca, a  następnie oglądanie 
filmików było dla wszystkich wielką 
frajdą. Wizyta w  Muzeum Filmu to 
wspaniała przygoda. 

Następnie wycieczkowicze udali 
się na główną ulicę miasta – Piotrkow-
ską, która ma aż 4 kilometry długości. 
Spacer Aleją Gwiazd, wzbudził wiele 

emocji można tam zobaczyć nazwiska 
wielu znanych aktorów i  reżyserów. 
Pięknie odnowione kamienice i  wspa-
niałe pomniki też robią wrażenie. Jed-
nak najwięcej emocji wywołało spotka-
nie z pomnikiem Misia Uszatka. Każdy 
chciał mieć z Misiem zdjęcie. 

Resztę czasu uczestnicy wycieczki 
spędzili w łódzkiej Manufakturze, gdzie 
m.in. zjedli posiłek i odpoczywali.

Potem już tylko powrót do domu. 
Ale może kiedyś tu wrócą, aby studio-
wać w Wyższej Szkole Filmowej i Ak-
torskiej?

1 czerwca br. odbył się w Kraszewie II 
Festyn Rodzinny połączony z obchodami 
Dnia Dziecka i Dnia Matki. Uroczystość 
rozpoczęła się od uczestnictwa we Mszy 
Św. w kościele parafialnym, na którą udali 
się uczniowie, Grono Pedagogiczne i licz-
nie zgromadzone rodziny uczniów. 

Po zakończeniu uroczystej Mszy 
wszyscy wrócili do szkoły, żeby kon-
tynuować obchody tego wyjątkowego 
dnia. Zgromadzeni na uroczystości zo-
stali przywitani przez dyrektora szkoły 
–  p. Stanisława Studzińskiego, który 
zaprosił do obejrzenia przygotowanych 

przedstawień i  życzył wszystkim udanej 
zabawy. Na scenie pojawili się najmłodsi 
uczniowie (kl. 0 – III), którzy doskonale 
poradzili sobie z tremą, dając tym samym 
popis umiejętności recytatorskich i  wo-
kalnych. Występy artystyczne były przy-
gotowane z myślą o wszystkich mamach, 
które 26 maja obchodziły swoje święto, 
dlatego też nie obyło się bez wzruszeń… 

Po części oficjalnej impreza przenio-
sła się na świeże powietrze, gdzie rów-
nież nie brakowało atrakcji. Na począt-
ku zostały przeprowadzone konkursy 
i zawody, w których brali udział ucznio-

wie wraz z rodzicami.  Każdy mógł zna-
leźć w nich coś dla siebie, ponieważ były 
to nie tylko konkurencje sportowe, ale 
także takie, które rozwijały kreatywność 
i twórcze myślenie, m.in. sudoku mate-
matyczne, układanie haseł prozdrowot-
nych z  rozsypanki i  wiele innych. Naj-
więcej śmiechu dostarczyła wszystkim 
konkurencja polegająca na malowaniu 
twarzy wychowawcy z  zamkniętymi 
oczami, a także jedzenie ptysia na czas…

Po  zakończeniu rywalizacji sporto-
wej wręczono nagrody rzeczowe laure-
atom konkursu plastycznego Moja Ro-
dzina, które ufundował wójt Zdzisław 
Mierzejewski. 

Wszyscy uczestnicy Festynu Ro-
dzinnego chętnie korzystali z  licznych 
atrakcji przygotowanych specjalnie 
dla nich. Można było podziwiać wspa-
niałe motocykle, wóz straży pożarnej, 
a najodważniejsi mogli zaprzyjaźnić się 
z prawdziwym wężem. 

Wspólnie spędzony czas umila-
ła  muzyka, kiełbaski z grilla  i pysz-
ne ciasto. Najmłodsi otrzymali lody, 
mogli również zjeść popcorn i  watę 
cukrową. 

Uroczystość zakończyła się ok. 
godz. 13.00. Był to dzień pełen emocji, 
zabawy i słońca, ponieważ tego dnia po-
goda była wyjątkowo piękna. 

KRASZEWO

DZIEŃ DZIECKA

Wycieczka do Łodzi

Zajęcia edukacyjne w ramach akcji Urzędu Statystycznego w Warszawie
„Zrozumieć statystykę”

15 kwietnia 2015 roku ucznio-
wie klas trzecich gimnazjum wzięli 
udział w  zajęciach na temat „Pod-
stawowe pojęcia demograficzne 
na przykładzie województwa ma-
zowieckiego i  Warszawy”. Zajęcia 
edukacyjne prowadzili pracownicy  

Urzędu Statystycznego w Warszawie 
Oddział w Ciechanowie – p. Wiolet-
ta Kowalska i p. Małgorzata Miesz-
kowska w ramach akcji „Zrozumieć 
statystykę”. Akcja pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W  ramach zajęć omówione zo-

stały podstawowe pojęcia demo-
graficzne zaprezentowane w formie 
graficznej m.in.:  liczba ludności, 
gęstość zaludnienia, mediana wie-
ku i  długość trwania życia, współ-
czynnik feminizacji, ruch naturalny 
ludności  (małżeństwa, rozwody, 

urodzenia, zgony, przyrost natural-
ny) i  migracje ludności. Uczniowie 
odczytywali dane statystyczne z wy-
kresów, kartogramów i kartodiagra-
mów. Zajęcia miały na celu wzboga-
cenie wiedzy o  regionie w  zakresie 
demografii.
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KULTURA 
SPOTKANIE POETYCKIE ,,POEZJA 

SERCEM”
Poezja to wzruszenie i  powiew,               

który w  trzech kropkach mieszka                  
za przecinkiem.

W  Gimnazjum w  Kraszewie odbyło 
się spotkanie poetyckie ,,Poezja sercem”. 
Gościem programu była pani Janina Ja-
nakakos – Szymańska, autorka wierszy, 
Prezes Oddziału Ciechanowskiego Sto-
warzyszenia Autorów Polskich, honoro-
wy członek Związku Grecko – Polskiego 
w Lamii. Poetce towarzyszyły: Adrianna 
Betlińska i Nikola Kwaśnik. 

Pani Janina Janakakos – Szymanska 
zaprezentowała swój dorobek poetycki, 
ujmując go w bloki tematyczne: ukocha-
ne rzeczy, Ciechanów i okolice, rodzina. 
Niepowtarzalność i  urok  tych wierszy 
przedstawiła Adrianna Betlińska. 

 Następnie  poetka przedstawiła swój 
ulubiony wiersz z debiutanckiego tomiku 
„Już nie zagra buzuki”, opatrując go cie-
kawym komentarzem. 

 Bogata tematyka prezentowanych 
wierszy, inspirowana zwykłą, codzienną 

egzystencją, jej radościami i  smutkami, 
wzbudziła nie tylko zainteresowanie, lecz 
i  wzruszenie publiczności. Dostarczyła 
niezapomnianej lekcji poezji  i uświado-
miła istnienie ponadczasowych wartości.

NARKOTYKOM MÓWIMY  NIE!!!
Uczniowie Gimnazjum w Kraszewie 

obejrzeli w  Centrum Kultury i  Sztuki 
w Ciechanowie spektakl  „Wspomnienia 
Narkomanki”, przygotowany przez Agen-
cje Artystyczną „Joanna” – Kielecki Teatr 
Lektur.

Spektakl utrzymany w  konwencji 
fabularyzowanego dokumentu. Z  jed-
nej strony pozwolił zachować wierność 
książkowym zwierzeniom bohaterki ,,Pa-
miętnika….”, z drugiej zaś strony umoż-
liwił wprowadzenie na scenę postaci 
Narratora, który korzystając z  obecnej, 
a  znakomicie bogatszej wiedzy na ten 
temat, niż w  czasach powstania książ-
ki, staje się mentorem oprowadzającym 
widza po meandrach narkomanii, doda-
jąc inscenizacji światła współczesności. 
Wstrząsająca opowieść  wyzwoliła burzę 
emocji i refleksji wśród uczniów. Wiedza 
to władza, również nad swoim ciałem, 
a człowiekowi bogatszemu w znajomość 

arkany uzależnienia, łatwiej powiedzieć 
narkotykom: NIE!!!

SZTUKA TEATRU MA DZISIĄTKI TWARZY
OPOWIEŚĆ O  LUDZIACH,  KTÓRZY PO-

TRAFILI PIĘKNIE ŻYĆ I PIĘKNIE UMIERAĆ
O wojnie pisano i mówiono już wie-

le, ale zawsze jest to zbyt mało, by w pełni 
oddać tragedię tamtych czasów i uświa-
domić sobie, że to „ludzie ludziom zgo-
towali ten los”.

12 marca 2015 roku uczniowie Gim-
nazjum w Kraszewie w Centrum Kultury 
i  Sztuki w  Ciechanowie obejrzeli spek-
takl pt.  „Kolumbowie” przygotowany 
przez Narodowy Teatr Edukacji im. Ada-

ma Mickiewicza z  Wrocławia. Reżyser 
przedstawienia – Krzysztof Weber-stwo-
rzył swoisty apelem młodych do mło-
dych, o pielęgnowaniu narodowej tożsa-
mości i  pamięci oraz tragicznej historii 
naszego kraju. Inspirację czerpał z utwo-
rów: Aleksandra Kamińskiego, Mirona 
Białoszewskiego, K. K. Baczyńskiego, T. 
Borowskiego, Tomasa Keneallya, Hanny 
Krall, Antoniego Słonimskiego, Juliu-
sza Słowackiego. Stworzył  w ten sposób 
opowieść o patriotyzmie, ofiarności, od-
wadze i  poświęceniu, ale też o  drama-
tycznych wyborach, cierpieniu, strachu, 
niespełnionej miłości i  rozwianych ma-
rzeniach.

 28 maja 2015 r. uczniowie star-
szych klas szkoły podstawowej i  gim-
nazjum wraz z  opiekunami uczestni-
czyli w  jednodniowej wycieczce do 
Warszawy. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzanie 
rozpoczęli od Starówki, a  kiedy podą-
żali wzdłuż średniowiecznych murów 
obronnych, dotarli do niezwykłego 
pomnika Małego Powstańca, który 
upamiętnia udział dzieci w  powstaniu 
warszawskim w 1944 r. Chwilę zadumy 

i  wyciszenia przyniósł czas spędzony 
w  archikatedrze św. Jana Chrzciciela. 
Później, w  trakcie spaceru po mieście, 
nie mogło zabraknąć przywitania z  le-
gendarną syrenką. 

Kolejnym punktem wycieczki była 
wizyta w  profesjonalnej kręgielni. Po 
zaciętej walce indywidualnej i  druży-
nowej wszyscy udali się na zasłużony 
posiłek.

Jednak największym przeżyciem 
była wizyta w Studio Buffo na  kultowym 

musicalu Janusza Józefowicza – „Metro”. 
Zmęczeni ale bardzo zadowoleni 

uczniowie wrócili do domów, planując 
już kolejny wyjazd do teatru.

Ciechanowskie obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych 1 marca zainaugurował na dep-
taku ulicy Warszawskiej Bieg Pamięci 
„Tropem Wilczym”. Do pokonania były 
dwa dystanse: symboliczny, liczący 
1963 metry oraz wyczynowy – na 5 km. 
W sumie w obu biegach udział wzięło 
około pół tysiąca uczestników.

 Wśród nich również reprezentacja 
Zespołu Szkół w Młocku. Na trasie po-
jawili się również przedstawiciele władz 
Ciechanowa z  prezydentem miasta na 
czele, liczne reprezentacje ciechanow-
skich szkół, a także fani biegów i nordic 
walking. 

Dwaj uczniowie z Młocka wykazali 
się nie lada kondycją – po ukończeniu 
pierwszego biegu, na krótszym dystan-
sie wzięli udział niemal natychmiast 
w drugim – rozgrywanym na dystansie 
5 km. Ukończyli go na dobrych pozy-
cjach i w doskonałej formie fizycznej. 

Na mecie na wszystkich uczestni-
ków czekały pamiątkowe medale oraz 
materiały informacyjne o  niektórych 
bohaterach Niezłomnych. W tym roku 
Ciechanów znalazł się w  gronie 81 
miast z  całej Polski, w  których odbyły 
się biegi „Tropem Wilczym”. Tym bar-
dziej cieszy nas udział młodzieży z na-
szej gminy.

 MŁOCK

Wycieczka do Warszawy

Gimnazjaliści z Młocka biegli  
„Tropem Wilczym”

Spotkanie poetyckie
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O ważnej roli rodziny w życiu każ-
dego człowieka nie trzeba nikogo prze-
konywać. Warto natomiast ją doceniać 
i podkreślać, na przykład dzięki takim 
imprezom, jaką zaproponował społecz-
ności szkolnej i  lokalnej Zespół Szkół 
w Młocku.

26 maja, chociaż w kalendarzu ten 

dzień zapisał się jako data poświęcona 
tylko Mamom, uczniowie wzięli udział 
w  rodzinnym festynie wraz z  rodzica-
mi, dziadkami, rodzeństwem i nauczy-
cielami.

Spotkanie rozpoczęły występy ar-
tystyczne dzieci i młodzieży intensyw-
nie oklaskiwane przez wzruszonych 

rodziców. Wiersze, piosenki i  tańce 
podkreślające wdzięczność za ciepło 
i  bezpieczeństwo rodzinnego gniaz-
da zaprezentowały najmłodsze dzieci. 
Uczniowie klas IV-VI szkoły podsta-
wowej zabrali widzów w  zaczarowany 
świat baśni w zupełnie nowej, uwspół-
cześnionej odsłonie pouczającej histo-
rii Czerwonego Kapturka. Przesłanie 
tego utworu pomimo upływu czasu 
jest nadal aktualne: „Rada rodziców to 

rzecz święta”. Gimnazjaliści zakończyli 
tę część festynu kabaretonem, przeko-
nująco wcielając się w  bohaterów hu-
morystycznych, rodzinnych perypetii. 

Kilka słów do zebranych wygłosili 
także goście, którzy przyjęli zaprosze-
nie na festyn. 

Kierownik Sekcji Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia przy Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej – p. Elżbieta Lizak zaakcentowała 

Wiosna to najpiękniejsza pora 
roku. Długo wyczekiwana zasługuje na 
to, by pięknie ją powitać – z humorem, 
na wesoło!

23 marca uczniowie zmierzyli się 
w osobliwych konkurencjach tematycz-
nie związanych z  wiosną i  zdrowym 
trybem życia. Uczestnicy świętowali 
i  bawili się w  dwóch kategoriach wie-
kowych – klasy I – V szkoły podstawo-
wej oraz klasy I-III gimnazjum razem 
z szóstoklasistami.

Pierwsi witali wiosnę najmłodsi. 

Nie mogło przy tej okazji obejść się bez 
tradycyjnego unicestwienia symbolu 
zimy – marzanny. Później w  sali gim-
nastycznej czekały na uczniów różno-
rodne konkurencje. 

Głównym celem imprezy była oczy-
wiście dobra zabawa, ale na zwycięzców 
czekała jeszcze nagroda. Wyjątkowa 
nagroda! Immunitet na jeden dzień dla 
całej klasy – czyli „dzień bez kartkówek 
i pytania”. Było zatem, o co walczyć. 

Nagroda „padła łupem” II klasy 
gimnazjum. 

Dlaczego słowik już nie śpiewa?
Dlaczego umierają drzewa?
Dlaczego zwierząt jest tak mało?
Powiedz, człowieku, co się stało?

To pytanie towarzyszyło uczest-
nikom spotkania zorganizowanego 
w szkole w Młocku.  

Codzienne obowiązki, pęd życia, 
troski i  kłopoty sprawiają, że postrze-
ganiu przeciętnego człowieka umyka 
tragedia, która rozgrywa się na jego 
oczach. Ludzkość i  postęp cywiliza-
cyjny zabijają naszą planetę. Istnieją 
wprawdzie projekty rządowe, ograni-
czenia i obowiązki dla obywateli, ruchy 
społeczne i  polityczne o  charakterze 

proekologicznym, ale to wciąż za mało. 
Jeśli ludzie nie połączą swoich działań 
w obronie największego dobra, wspól-
nego domu – planety Ziemi – dojdzie 
do katastrofy. 

O tym, w jaki sposób oddalić wid-
mo tego czarnego scenariusza, można 
z łatwością dowiedzieć się przy odrobi-
nie dobrej woli z wielu źródeł informa-
cji. Bardzo dobrą okazją ku temu jest 
też Dzień Ziemi organizowany corocz-
nie w kwietniu.

Pełen wskazówek, jak w  życiu co-
dziennym małymi i  większymi gesta-
mi chronić planetę-żywicielkę, był też 
apel pod hasłem „Tylko od nas zależy” 
zorganizowany przez uczniów Zespołu 

Szkół w Młocku. 
Na uwagę zasługuje fakt, że mło-

dzież dostrzega wagę i  znaczenie 
ochrony środowiska. Uczniowie chęt-
nie angażują się w akcje związane z tym 
tematem. To dobra prognoza na przy-
szłość, bo to od nich w  dużej mierze 
zależy, jak będzie wyglądała nasza pla-

neta.
A  najtrafniejszym podsumowa-

niem spotkania, a także mottem, które 
powinno przyświecać wszystkim odpo-
wiedzialnym działaniom, były zacyto-
wane na spotkaniu słowa rzymskiego 
poety Owidiusza: „Cokolwiek czynisz, 
czyń roztropnie i przewiduj skutki”.

Powitanie wiosny w Młocku

„Tylko od nas zależy…”  
– Dzień Ziemi

Dzień Rodziny w Młocku
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Uczeń Szkoły Podstawowej 
w  Młocku – Piotr Sadkowski otrzy-
mał wyróżnienie podczas przesłuchań 
II Powiatowego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Polskiej zorganizowane-
go przez Powiatowe Centrum Kultury 
i  Sztuki w  Ciechanowie. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie do-
wolnego wiersza reprezentującego lite-
raturę polską. 

Liryka Karola Wojtyły cechuje się 
refleksyjnością, stylistyczną powścią-
gliwością, a nawet wizyjnością. Często 

jej głębia sprawia trudności interpre-
tatorom. Tym bardziej cieszy fakt, iż 
w  tym samym konkursie (w  kategorii 
gimnazjum) spośród licznego grona 
gimnazjalistów została wyróżniona 
uczennica klasy I  – Małgorzata Brze-
zińska. 

Z kolei Paulina Sabalska – uczenni-
ca II klasy Gimnazjum zajęła III miej-
sce w konkursie „Życie i pontyfikat Jana 
Pawła II” zorganizowanym przez Akcję 
Katolicką parafii św. Józefa w  Ciecha-
nowie. Paulina musiała wykazać się do-
brą znajomością VI pielgrzymki Ojca 
Świętego do Ojczyzny.

„Znam takie ręce, które choć spra-
cowane często nas tulą. Znam takie 
oczy, które śmieją się, a kiedy nikt nie 
widzi płaczą. Znam takie serce, które 

bezgranicznie kocha, a kiedy potrzeba 
– wybacza. Te ręce, te oczy i  serce, to 
matka”. 

Mama, to wielkie słowo, które jest 

synonimem miłości, dobra, ciepła ro-
dzinnego i  szczęścia. Mama, to pierw-
sze słowo każdego dziecka. Jest najważ-
niejszą osobą w jego życiu. 

Z  tej właśnie okazji 26 maja 2015 
r. odbyła się uroczysta akademia. Hala 
sportowa stała się sceną, na której 
uczniowie w  pięknych strojach zapre-
zentowali bogaty program artystyczny. 
Każda klasa pod opieką wychowawcy 
w ustalonej wcześniej kolejności przed-
stawiała piosenki, układy  taneczne 
i wierszyki. 

Podczas wręczania własnoręcznie 
wykonanych upominków i  zakupio-
nych kwiatków całusom i uściskom nie 
było końca. Po prezentacji słowno-mu-
zycznej wszyscy zasiedli do słodkiego 
poczęstunku. Atmosfera tej uroczysto-
ści była podniosła i niezwykle rodzin-
na.   

ważną rolę wychowania w  rodzinie. 
Zwróciła uwagę na fakt, iż szkoła uczy 
wartości, ale to rodzina jest podsta-
wą i  ma ogromny wpływ na młodego 
człowieka oraz jego nawyki. Nawiązała 
także do programów profilaktycznych 
realizowanych przez szkołę w  Młocku 
i zaprosiła do korzystania z usług „mia-
steczka zdrowia”, które czekało już na 
chętnych do zbadania poziomu cukru, 
zmierzenia ciśnienia, uzyskania  in-
formacji dotyczących zdrowego trybu 
życia.

Swoją obecnością zaszczycił tak-
że ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski 
– proboszcz parafii w  Malużynie. On 

także nawiązał do hasła spotkania. Od-
wołał się do postaci najsłynniejszego 
mieszkańca Wadowic, aby uświado-
mić, że w  dużej mierze postać papie-
ża – Polaka  i  Jego piękny pontyfikat 
zawdzięczamy też domowi, w  którym 
wzrastał. „Dom rodzinny to miejsce, 
gdzie powinniśmy się zawsze dobrze 
czuć – miejsce przekazywania tradycji” 
– zaznaczył duchowny.

Na koniec życzenia udanej zabawy 
przekazał zebranym przedstawiciel lo-
kalnych władz – Przewodniczący Rady 
Gminy Ojrzeń p. Grzegorz Lejman i tym 
akcentem rozpoczęła się druga część 
imprezy, tym razem na świeżym powie-

trzu. Zabawę otworzył występ uczniów 
szkoły podstawowej, którzy zaprezento-
wali układ choreograficzny opracowany 
specjalnie na tę uroczystość.

W  przygotowanie festynu zaan-
gażowali się nie tylko uczniowie i  na-
uczyciele, ale przede wszystkim Rada 
Rodziców i  absolwenci szkoły, któ-
rzy zorganizowali mnóstwo atrakcji. 
Wśród nich malowanie twarzy, prze-
jażdżka na kucyku, „rzeźby” z balonów 
i oczywiście poczęstunek. Na deser coś, 
czego nie mogło zabraknąć w  takim 
dniu – duży rodzinny tort i  wata cu-
krowa.

Ducha zdrowej rywalizacji wyzwo-

liły liczne konkurencje sportowe. Całe 
rodziny miały okazję wykazać się kon-
dycją fizyczną, zwinnością i  wieloma 
innymi umiejętnościami podczas ta-
kich zabaw jak: przeciąganie liny, mecz 
piłki nożnej, różnorodne tory prze-
szkód i strzelanie do celu.

Dobrze, że w kalendarz roku szkol-
nego w Młocku wpisała się taka uroczy-
stość, która łączy szkołę, rodzinę i  śro-
dowisko lokalne. Rodzice, dziadkowie 
mogą obserwować i  podziwiać talenty 
swoich dzieci, spędzać wspólnie czas, bo 
we współczesnym świecie tak ważne jest, 
aby rodzina była razem. Takie wydarze-
nia są bardzo potrzebne.

KONKURSY

 OJRZEŃ

„MATKA, MAMA, MATEŃKA”  

26 marca 2015 roku troje 
uczniów klasy III Szkoły Podsta-
wowej w  Ojrzeniu wzięło udział w   
Międzyszkolnym Konkursie  Re-
cytatorskim „Poeci - dzieciom” 
zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową w  Sochocinie. W  tym 
roku organizatorzy postanowili, że  

uczniowie będą  recytowali wier-
sze o  zawodach. Na deskach sceny 
Gminnego Ośrodka Kultury wystar-
towało w sumie 22 finalistów wyło-
nionych podczas szkolnych etapów  
konkursu. Uczniowie szkoły w  Oj-
rzeniu prezentowali swoje umiejęt-
ności recytatorskie w następujących 

wierszach:  Adam Kurłowski „Sum”, 
Aleksandra Lewandowska „Wizyta 
u dentysty”,  Pola Lipińska „Dwie ga-
duły”. Ich wysiłek włożony w  przy-
gotowanie wierszy dostał doceniony 
przez  jury. Adam Kurłowski zajął II 
miejsce, a  Pola Lipińska otrzymała 
wyróżnienie.

KONKURS „POECI DZIECIOM”
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 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ojrzeniu po raz kolejny wzięli udział 
w „XXII Powiatowym Przeglądzie Pio-
senki Dziecięcej i  Młodzieżowej Cie-
chanów 2015”. W  kategorii solistów  
Jakub Jeskie  wyśpiewał  II miejsce, 

wykonując utwór  „Banalny blues”. 
Natomiast grupa wokalna zdobyła 
wyróżnienie piosenką „Gdzie ta keja”.  
Wykonawcy zmierzyli się z  dużym 
wyzwaniem, gdyż poziom prezentowa-
nych umiejętności wokalnych młodych 

artystów jest coraz wyższy.
Wielkim sukcesem było osiągnięcie 

pierwszego miejsca w XIV Powiatowym 
Etapie Festiwalu Piosenki o  Zdrowiu. 
Festiwal organizowała Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cie-

chanowie. Celem konkursu było zain-
spirowanie dzieci i młodzieży tematyką 
zdrowia oraz aktywizacja do działań 
prozdrowotnych. Julita  Ślubowska,                                                                                                                                      
autorka tekstu i  Jakub Jeskie zostali 
laureatami w  kategorii szkół podsta-
wowych. W  związku z  tym czeka ich 
kolejne wyzwanie – 15 czerwca będą 
prezentować powiat ciechanowski 
na etapie wojewódzkim w  Siedlcach. 
Warto nadmienić, że Julita z  Jakubem 
uświetnili swoim występem sobotni fe-
stiwal promujący zdrowie na Placu Jana 
Pawła II w Ciechanowie. Przypadła im 
zaszczytna funkcja otwarcia imprezy 
piosenką „Banalny blues” i  „Zdrowo 
żyj”. Energetyzujące wykonanie utwo-
rów wprowadziło dużo pozytywnych 
emocji wśród zgromadzonej publicz-
ności. Z  wielką sympatią spotkała się 
promocja ekologicznej żywności, którą 
Julita i  Jakub częstowali uczestników 
festiwalu.

1 czerwca 2015 roku w Szkole Pod-
stawowej w  Ojrzeniu odbył się Dzień 
Rodziny i  Sportu. Uroczystość rozpo-
częto Mszą Święta w kościele parafial-
nym w  Kraszewie, którą celebrował 
Ksiądz Proboszcz . Po powrocie do 
szkoły licznie zgromadzeni rodzice, 
rodzeństwo i  dziadkowie wysłucha-
li części artystycznej przygotowanej 
przez nauczycieli i  uczniów klas I-III. 
W  tym szczególnym dniu dzieci sło-
wem i  piosenką wyraziły rodzicom 
swoją miłość i wdzięczność za dobroć 
i cierpliwość, za serce, które tak wiele 

rozumie i  wspaniałomyślnie wybacza. 
Przygotowany program artystyczny 
uświetnił występ dwójki wokalnie 
utalentowanych  uczniów, Jakuba Je-
skie i  Julity Ślubowskiej, którzy pio-
senką zachęcali rodziny do zdrowego 
stylu życia. Na zakończenie tej części 
uroczystości rodzice mogli zobaczyć 
swoje pociechy w  układzie chore-
ograficznym. Po występach uczniów, 
ku zaskoczeniu rodziców, przyszedł 
czas na sprawdzenie ich kondycji fi-
zycznej. Wszyscy byli zdziwieni, gdy 
jedna z  uczennic poprosiła o  powsta-

nie i  wykonywanie ćwiczeń zgodnie 
ze słowami rymowanki. Przerażenie 
w oczach dorosłych było ogromne, ale 
jak się szybko okazało „nie taki dia-
beł straszny,  jak go malują” i zadania 
zostały zaliczone na piątkę, a  na twa-
rzach rodziców pojawiły się uśmiechy. 
Drugą część imprezy otworzyła dyrek-
tor szkoły, która nawiązując do słów 
Janusza Korczaka („Kiedy śmieję się 
dziecko, śmieję się cały świat”), pod-
kreśliła rolę rodziców w  ich wycho-
waniu i zachęciła do wspólnej zabawy. 
Rodziny mogły uczestniczyć w  grach  

i  zabawach sportowych, konkuren-
cjach sprawnościowych i  tanecznych. 
Przez cały czas trwania imprezy mogli 
również korzystać z  przygotowanego 
poczęstunku. Na koniec uroczystości  
spośród rodzin wyłoniono najmłod-
szych i  najstarszych uczestników za-
bawy, wręczono im dyplomy uznania, 
a seniorom nadano tytuły Superdziad-
ka i Superbabci. 

Pogoda była w tym dniu wspania-
ła, wszyscy bawili się świetnie, a  co 
najważniejsze – bezpiecznie i w duchu 
walki fair play. 

DZIEŃ RODZINY I SPORTU W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W OJRZENIU

…  BO  OJRZENIACY SĄ WŁAŚNIE TACY...  
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15 kwietnia 2015r. w  Szkole Pod-
stawowej w Ojrzeniu odbył się Gminny 
Turniej Ruchu Drogowego. Rozgrywki 
przebiegały w  kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjów. W kategorii szkół 
podstawowych uczestniczyli uczniowie 
z Ojrzenia, Kraszewa i Młocka. Druży-
ny te liczyły po czterech zawodników: 2 
dziewczyny i 2 chłopców.

W  kategorii szkół gimnazjalnych 
rywalizowały między sobą drużyny 
3-osobowe z Kraszewa i Młocka.

Zawodnicy turnieju musieli wyka-
zać się dobrą znajomością zasad ruchu 

drogowego, rozwiązując test składają-
cy się z  25 pytań. W  następnej części 
pokonywali tor przeszkód, w  którym 
demonstrowali wręcz „akrobatycz-
ne” umiejętności. Jazda po torze była 
uważnie obserwowana przez sędziów 
i  policję drogową, która skrupulatnie 
odliczała punkty ujemne za każdy błąd.

Zwycięskie drużyny, tj. Szkoła Pod-
stawowa w  Ojrzeniu oraz Gimnazjum 
w  Kraszewie reprezentowały naszą 
gminę 29 kwietnia 2015 r. w rozgryw-
kach powiatowychw Ciechanowie. 

W  Powiatowym Turnieju Ruchu 
Drogowego uczniowie szkoły w  Oj-

rzeniu wykazali się dobrą znajomością 
przepisów i  wspaniałą techniką jazdy 

na rowerze. Zajęli II miejsce na jede-
naście rywalizujących drużyn i zakwa-
lifikowali się do następnego etapu na 
szczeblu regionalnym.

27 maja 2015 r. w Szkole Podsta-
wowej w  Ojrzeniu został zorgani-
zowany VI Turniej Tenisa Stołowe-
go o Puchar Wójta Gminy Ojrzeń. 
W turnieju udział wzięli uczniowie 

ze wszystkich szkół podstawowych 
z gminy Ojrzeń.

Celem turnieju była populary-
zacja tenisa stołowego, promowa-
nie zdrowego stylu życia poprzez 

uprawianie sportu oraz integracja 
sportowa szkół.

Konkurencje odbyły się w  ka-
tegoriach wiekowych klas IV – VI  
z  podziałem na grupy: dziewczęta 

i  chłopcy. Turniej przeprowadzo-
ny został zgodnie z przepisami gry 
w  tenisa stołowego. W  zawodach 
prowadzona była punktacja indy-
widualna i szkolna.

Największą liczbę punktów zgromadzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Ojrzeniu (16 pkt.) – otrzymując po raz szósty puchar, drugie miejsce wywal-

czyła Szkoła Podstawowa w Młocku (14 pkt.) i trzecie miejsce Szkoła Podstawowa 

w Kraszewie (13 pkt.).

1. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu

2. Szkoła Podstawowa w Młocku

3. Szkoła Podstawowa w Kraszewie

  Klasyfikacja szkół

Klasyfikacja indywidualna

Kl
as

a 
IV 1. Komornicki Jakub  (SP Kraszewo)

2. Kolankiewicz   Piotr   (SP Młock)
3. Jeskie Jakub   (SP Ojrzeń)

1. Bogdańska Amelia (SP Ojrzeń)
2.  Zagrocka Alicja (SP Młock)
3. Pijanowska Zuzanna (SP Kraszewo)

1. Domeracki Miłosz   (SP Ojrzeń)
2. Delura Kacper  (SP Kraszewo)
3. Wojciechowski Mateusz  (SP Młock)

1. Wysocka Emilia (SP Ojrzeń)
2. Królikowska Julia (SP Młock)
3. Delura Wiktoria (SP Kraszewo)

1. Obrębski Mateusz   (SP Ojrzeń)
2. Szadkowski Jakub (SP Młock)
3. Cichalewski Adam  (SP Kraszewo)

1. Krawczyk Kaja (SP Ojrzeń)
2. Goździewska Klaudia (SP Kraszewo)
3. Stojak Monika (SP Młock)

Chłopcy

Chłopcy

Chłopcy

Dziewczęta

Dziewczęta

Dziewczęta

Kl
as

a 
IV

Kl
as

a 
VI

TURNIEJ RUCHU DROGOWEGO

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ojrzeniu uprzejmie 
informuje o Programie dla rodzin 
wielodzietnych. Jest to program 
opracowany przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej i doty-
czy Karty Dużej Rodziny. Uchwała 
w tej sprawie weszła w życie 16 
czerwca 2014 roku.

Program ma na celu :
1) promowanie modelu rodziny wie-
lodzietnej
2) promowanie pozytywnego wize-
runku rodziny wielodzietnej
3) umacnianie oraz wspieranie ro-
dziny wielodzietnej
4) zwiększenie szans rozwojowych 
i  życiowych dzieci i  młodzieży z  ro-
dzin wielodzietnych.

Z  programu mogą korzystać ro-
dziny wielodzietne bez względu na 
dochód, z którego się utrzymują.

Karta Dużej Rodziny wydawana 
jest na wniosek o  przyznanie Karty 
Dużej Rodziny, który można ode-
brać i  złożyć w   Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ojrzeniu oraz 
pobrać ze strony www.rodzina.gov.
pl.

Do otrzymania Karty Dużej Ro-
dziny uprawnione są  rodziny z troj-
giem  i więcej dzieci. 

Rodzice, którzy nabyli uprawnie-
nia wynikające z programu, otrzymują 
je bezterminowo, chyba że sąd odbie-
rze im władzę rodzicielską.

Dzieci korzystają z uprawnień:
-  do 18. roku życia;
- do ukończenia 25 roku życia – 

w przypadku, gdy kontynuują naukę;
- bez ograniczeń wiekowych – 

w przypadku,  gdy legitymują się orze-
czeniem o  umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Karta ułatwia tym rodzinom 
między innymi dostęp do kultury, 
aktywnego spędzania czasu oraz ob-
niża koszty codziennego życia.

Zachęcamy wszystkie lokalne pod-
mioty gospodarcze, aby przystąpiły  
do programu i stały się jego partne-
rem. 

Do Karty Dużej Rodziny przyłącza-
ją się firmy i instytucje różnej wielkości  
i z różnych branż. Warunkiem udzia-
łu jest zapewnienie ulg i  zniżek ro-
dzinom posiadającym Karty Dużej 
Rodziny. 

Lista firm i  instytucji oraz ofero-

wanych przez nie zniżek dostępna jest 
i na bieżąco aktualizowana na stronie: 
www.rodzina.gov.pl.

Firmy/partnerzy przystępując do 
programu, zyskają:
• Promocje firmy;
• Pozyskanie nowych klientów;
• Zwiększenie rozpoznawalności ofe-
rowanych produktów i usług;
• Współtworzenie pierwszego ogól-
nopolskiego programu skierowane-
go do dużych rodzin;
• Możliwość posługiwania się zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”.

Wszystkie szczegółowe informacje 
i  formularz przeznaczony dla poten-
cjalnych partnerów można pobrać ze 
strony internetowej www.mazowiec-
kie.pl  oraz www.rodzina.gov.pl i prze-
słać na adres duzarodzina@mazowiec-
kie.pl.

Uczniowie z terenu gminy Ojrzeń, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej i rodzinnej, mogą ubiegać 
się o stypendia szkolne przyznawane 
przez Wójta Gminy Ojrzeń. Wnioski 
można składać od 1 września 2015 
roku, ale już dziś warto zapoznać się 
z zasadami przyznawania tej pomocy 
i zgromadzić wymagane dokumenty.

Kto może ubiegać się o stypendium 
szkolne?

• uczniowie znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej i  rodzinnej, w  szcze-
gólności, gdy w rodzinie występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoho-
lizm lub narkomania, a także gdy rodzi-
na jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe;
• uczniowie szkół publicznych i niepu-
blicznych o  uprawnieniach szkół pu-
blicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchacze publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kole-
giów języków obcych i  kolegiów pra-
cowników służb społecznych - do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 24 roku życia;
• słuchacze niepublicznych kolegiów na-

uczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych;
• wychowankowie publicznych i niepu-
blicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i  młodzieży z  upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim, a także 
dzieciom i  młodzieży z  upośledzeniem 
umysłowym, z  niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi, realizację odpowied-
nio obowiązku szkolnego i  obowiązku 
nauki - do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki;
• uczniowie szkół niepublicznych nie-
posiadających uprawnień szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla dorosłych – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki.

Do ubiegania się o  stypendium 
szkolne uprawnia równoczesne speł-
nienie obu przesłanek: trudnej sytuacji 
materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Komu nie przysługuje stypendium 
szkolne?

• dziecku uczęszczającemu do „zerów-
ki”;
• uczniowi, który otrzymuje inne sty-
pendium ze środków publicznych, z wy-
jątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota 
otrzymywanych stypendiów nie prze-
kracza 2 120 zł (rocznie);
• słuchaczowi, który otrzymuje inne 
stypendium ze środków publicznych 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota 
otrzymywanych stypendiów nie prze-
kracza 1 908 zł (rocznie).

Dochód uprawniający do pomocy:
Miesięczna wysokość dochodu na oso-
bę w  rodzinie ucznia, uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne, nie 
może być większa niż 456 zł (wysokość 
dochodu oblicza się na zasadach okre-
ślonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy 
społecznej, Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze 
zm.).

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
• uczeń szkoły, dla której Gmina Ojrzeń 
jest organem prowadzącym - od 1 do 15 
września 2015 r. w swojej szkole;
• pozostali uczniowie - od 1 do 15 wrze-
śnia 2014 r. w  Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciecha-
nowska 19 .

Jakie załączniki należy dołączyć do 
wniosku?

Dokumenty potwierdzające do-
chód rodziny ucznia/słuchacza, uzy-
skany w  miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku (sierpień 
- dla uczniów oraz wychowanków, 
wrzesień - dla słuchaczy), ustalony na 
zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 
ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej.

W  przypadku ubiegania się o  sty-
pendium szkolne dla ucznia/słuchacza 
nieuczęszczającego do szkoły prowa-
dzonej przez Gminę Ojrzeń do wnio-
sku należy obowiązkowo załączyć za-
świadczenie wydane przez dyrektora 
szkoły albo oświadczenie, zawierające 
w szczególności: nazwisko i imię ucznia, 
nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza 
w roku szkolnym 2015/2016 oraz plano-
wany termin ukończenia szkoły.

Dołączając do wniosku oświadcze-
nie, zamiast zaświadczenia, konieczne 
jest dopisanie klauzuli o  następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”.

Stypendium przyznaje się w formie 
częściowej refundacji wydatków ponie-
sionych na cele edukacyjne, udokumen-
towanych fakturami lub rachunkami 
uproszczonymi wystawionymi na rodzi-
ca/opiekuna prawnego.

W roku szkolnym 2014/2015 przy-
znana dotacja na wypłatę pomocy 
materialnej o  charakterze socjalnym 
w formie stypendium szkolnego wyno-
si: 41 124,00 zł ( w tym wkład własny 
gminy  8 270,00 zł).

Liczba uprawnionych uczniów 
do otrzymania w/w pomocy wynosi  - 
175.

AKTUALNOŚCI

Karta Dużej Rodziny
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Pod szyldem ,,Tęcza” grają jeszcze 
dwa zespoły juniorskie, które dobrze 
spisują się w  swoich ligach. Zespół 
juniorów młodszych rocznik 1998/99 
prowadzony przez Rafała Traczyka 
sprawił niespodziankę i  awansował 
do I ligi juniorów młodszych. 

Natomiast drużyna Trampka-

rzy prowadzona przez Roberta Ro-
manowskiego zajęła trzecie miejsce 
w  swojej lidze, co należy uznać za 
duży sukces.

Należy mieć tylko nadzieję, że 
chociaż część tych młodych utalento-
wanych chłopców zasili w przyszłości 
zespół seniorski. 

MKS ,,Tęcza” Ojrzeń

Seniorzy tej drużyny grający w  li-

dze okręgowej na finiszu rozgrywek 

zajęli 10 miejsce.  Zespół prowadzony  

przez Rafała Traczyka w  tym sezonie 

10 razy mógł się cieszyć ze zwycięstwa 

i aż 11-krotnie musiał uznać wyższość 

rywali. Natomiast 9 meczów zakończy-

ło się podziałem punktów. Najskutecz-

niejszymi zawodnikami ,,Tęczy” są gra-

jący trener Rafał Traczyk (12 trafień) 

i Arkadiusz Sawicki (9 trafień). Łącznie 

drużyna „Tęczy” zdobyła 46 bramek; 

straciła 47.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Wkra Bieżuń 30 67 21 4 5 78-24

2.  Tęcza Łyse 30 65 21 2 7 84-30

3.  Sona Nowe Miasto 30 64 20 4 6 96-50

4.  KS CK Troszyn 30 63 20 3 7 80-24

5.  Korona Ostrołęka 30 62 19 5 6 55-30

6.  Wkra Sochocin 30 50 15 5 10 56-46

7.  Żbik Nasielsk 30 48 15 3 12 55-56

8.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 30 41 11 8 11 31-39

9.  Makowianka Maków Mazowiecki 30 40 12 4 14 43-44

10.  Tęcza Ojrzeń 30 39 10 9 11 46-47

11.  Iskra Krasne 30 36 10 6 14 56-68

12.  Pełta Karniewo 30 29 8 5 17 37-68

13.  Boruta Kuczbork 30 24 7 3 20 30-74

14.  Orzyc Chorzele 30 22 6 4 20 40-84

15.  Mazowsze Jednorożec 30 19 5 4 21 31-81

16.  Rzekunianka Rzekuń 30 13 2 7 21 25-78

Agata Potszuska (Wola Wodzyńska) Karol Karwacki Maja Baranowska Kewin Niszczota

Nikola Młotek (Halinin)Filip Sokół (Kraszewo)Amelia Jakubowska (Żochy)Aleks Bernat (Trzpioły)

NOWO NARODZENI

PIŁKARSKIE PODSUMOWANIE SEZONU 2014/2015
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09.05.2015 r. w Berlinie odbyły się Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin. 
Weronika Krzywicka – reprezentantka Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin 
na co dzień ćwicząca w sekcji Kraszewo, stanęła na podium, zdobywając brązowy 
medal w swojej kategorii. Nasza Mistrzyni pokonała w pięknym stylu reprezen-
tantkę Rumunii.  Niestety w walce półfinałowej minimalnie przegrała z  zawod-
niczką cięższą o 13 kg, późniejszą zwyciężczynią kategorii. Medal Mistrzostw Eu-
ropy to jak dotąd największy sukces klubu.

Wyjazd Weroniki poprzedziła wycieczka zorganizowana dla wszystkich ćwi-
czących karate. Zawodnicy odwiedzili Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki 
DOJO – Stara Wieś oraz Termy w Uniejowie. 

Zarówno koszty po-
bytu na mistrzostwach 
Europy jak i  wycieczki 
w  całości sfinansował 
wójt Zdzisław Mierze-
jewski, dlatego zarów-
no zarząd klubu, jak 
i  rodzice wielokrotnie 
dziękowali wójtowi  za 
zaangażowanie oraz 
wsparcie finansowe sek-
cji karate w Kraszewie.  

8 maja na stadionie w  Ciechanowie zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu 
w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych. W zawodach wzięło udział 12 szkół 
z powiatu ciechanowskiego. Zawodnicy z Gimnazjum w Kraszenie po zaciętych 
i emocjonujących meczach wygrali cały turniej, a w finale pokonali Gimnazjum nr 
2 z Ciechanowa. Nagrodą za zwycięstwo był udział w rejonowym turnieju, który 
odbył się 18 maja w Żu-
rominie. Gimnazjum 
w  Kraszewie sprawiło 
miłą niespodziankę 
i zajęło drugie miejsce, 
przegrywając w finale z  
chłopcami z Winnicy.

BĘDZIE DOM SENIORA
Gmina złoży wniosek na zorganizo-

wanie w  Ojrzeniu dziennego domu se-
niora. Istnieją plany na zagospodarowanie 
budynku znajdującego się w  parku tzw. 
„Buuchta”. Tym samym park odrestauro-
wany z funduszy UE stanie się miejscem 
do aktywności i  wypoczynku dla senio-
rów. O  szczegółach realizacji przedsię-
wzięcia będziemy mieszkańców informo-
wać.

POŻAR W BARAŃCU
W  Barańcu doszło do pożaru domu 

jednorodzinnego. W  nocnej akcji bra-
ło udział pięć jednostek straży pożar-
nej. Ogień strawił większość dachu. 
Domownikom udało się bezpiecznie 

opuścić budynek. Straty oszacowano na 
około 40 tys. zł. Poszkodowani w  poża-
rze są bardzo wdzięczni strażakom z OSP 
Ojrzeń, którzy na miejsce pożaru przybyli 
jako pierwsi już po 10 minutach. 

UWAGA RADAR DZIAŁA
Radar w  Ojrzeniu wrócił na swoje 

miejsce. Trzeba dodać, że zaskoczył nie 

tylko kierowców przejeżdżających przez 
Ojrzeń, ale i samych mieszkańców. Radar 
pojawił się  w skutek realizacji rządowego 
programu na lata 2015-2016, który stano-
wi uzupełnienie Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa na lata 2013-2020.

90-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W MŁOCKU

W sobotę 13 czerwca br. w Młocku 
odbyły się uroczystości z  okazji 90-le-
cia miejscowej OSP. W  uroczystości 
uczestniczyli strażacy z Młocka, strażacy 
z  sąsiednich miejscowości, mieszkań-
cy oraz zaproszeni goście m.in. Senator 
RP Jan Maria Jackowski, Poseł na Sejm 
RP Robert Kołakowski oraz Wójt Gmi-
ny Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski. Były 
przemówienia i  podziękowania; wójt 
Mierzejewski wręczył strażakom oko-
licznościowy medal. Po części oficjal-

nej uczestnicy uroczystości udali się na 
wspólne biesiadowanie.

NIE BĘDZIE ZASTĘPCY
Nie będzie zastępcy wójta w gminie 

Ojrzeń. Wójt zdecydował, że w tak ma-
łej gminie zastępca – nawet na ryczałcie 
– jest zbędny. 

„Niech to będzie kolejna oszczęd-
ność – taki wkład wójta w ograniczanie 
kosztów funkcjonowania gminnej ad-
ministracji” – skomentował tę decyzję 
Z. Mierzejewski.

UF! UTRZYMALI SIĘ W LIDZE
Drużyna Górnika Łęczna rzutem 

na taśmę utrzymała się w Ekstraklasie. 
W tej drużynie występuje nasz „ziomal” 
Łukasz Mierzejewski. Nasza chluba, 
Tęcza Ojrzeń, też ma coroczne kłopoty 
z  utrzymaniem się w  lidze okręgowej. 
Może to jakaś ojrzeńska specjalność?

KOLEJNY DOBRY WYSTĘP  
KARATEKÓW Z KRASZEWA

W sobotę 06.06.2015 r. w Hali Sportowej „ MAZOVIA” w Ciechanowie od-
był się IV Klubowy Turniej Karate Kyokushin. Turniej obejmował dzieci ćwiczące 
w klubach z Przasnysza i Ciechanowa - sekcje - Kraszewo, Krasne i Czerwonka. 
Dla zawodników z Kraszewa turniej okazał się bardzo udany. Najlepiej zaprezento-
wali się: Weronika Krzywnicka (13 lat)  i Jakub Lenart (9 lat),  zdobywając pierwsze 
miejsca i podwójne złoto w kategoriach : kumite (walka z przeciwnikiem z uży-
ciem pełnej siły)  i  kata (układ formalny). Bardzo dobrze wypadli również : Wik-
toria Głowacka , Magda Smolińska, Karol Obrębski i Piotr Komorowski  (kumite 
dla najmłodszych),  zajmując pierwsze miejsce w tej kategorii. Pozostali zawodni-
cy: Aleksandra Trzepanowska, Michał Ginter oraz siostry Aleksandra i Katarzy-
na Dębskie również stanęli na podium, dzielnie pokonując swoich przeciwników. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

WERONIKA KRZYWNICKA  
NA PODIUM EUROPY

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POWSTAŁA DRUŻYNA SIATKAREK

KRONIKA GMINNA

Trzeba dodać, że  w nowych strojach zawodniczki prezentują się świetnie.

 W szkole w Kraszewie powstała nowa sekcja siatkarska, w skład której 
wchodzą uczennice gimnazjum. Dziewczęta dopiero rozwijają skrzydła w tej dys-
cyplinie sportowej, dlatego też życzmy im wielu sukcesów. 

Weronika z wójtem Zdzisławem Mierzejewskim
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