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SYLWESTER
2015/2016

Bal rozpoczął się o godz.

delektowano się pysznym jedze-

2000 i trwał do późnych godzin

niem i słodkościami. Z chwilą,

nocnych.

uczestnicy

kiedy wybił Nowy Rok 2016, nie

uroczystości bawili się doskona-

zabrakło lampki szampana i wie-

31 grudnia 2015 roku w Ojrzeniu odbył się bal sylwestrowy

le w rytm muzyki serwowanej

lu życzeń – przede wszystkim

z udziałem pracowników szkół z Kraszewa, Ojrzenia i Młocka

przez DJ-a CINKA.

wszelkiej pomyślności i sukcesów

oraz Urzędu Gminy w Ojrzeniu.

Wszyscy

W przerwach między tańcami

na niwie zawodowej.

KONCERT KOLĘD

Czas wokół świąt Bożego Narodzenia sprzyja podniosłemu

Podążając w tym duchu, 24.01.2016 r. w kościele parafialnym w Kra-

nastrojowi. Jest to okres, kiedy w wielu miejscach całego

szewie zorganizowano koncert najpiękniejszych kolęd w wykonaniu solisty

świata są grane i śpiewane kolędy.

Młodzieżowej Orkiestry ,,Con Grazia” z Płońska – Pana Kryspina Dawidko.

WNIOSKI FOGR-PROW
Zostały złożone przez Gmi-

drogi gminnej w miejscowości

kwotę 98 700,00 zł), które mogą

ny Ojrzeń poprzez rozbudowę

nę Ojrzeń dwa wnioski o do-

Radziwie od km 0 + 00,6,50 do

być finansowane z Funduszu

i przebudowę dróg”. Zadanie

tację ze środków związanych

km 0 + 817,60” (na kwotę 70

Ochrony Gruntów Rolnych.

to dotyczy poprawy jakości

z wyłączeniem produkcji grun-

00,00 zł) oraz ,,Modernizacja

tów rolnych – budowa i mo-

drogi gminnej w miejscowo-

woju

Wiejskich

ki Wielkie, Skarżynek, Kra-

dernizacja dróg dojazdowych

ści Wojtkowa Wieś od km 0 +

złożono wniosek o przyznanie

szewo i Ojrzeń. Wnioskowa-

do gruntów rolnych na dwa

005,00 do km 0 + 340,7 i od km

pomocy do zadania: ,,Wspie-

na kwota dofinansowania to

zadania

0 + 357,90 do km 0 + 948” (na

ranie lokalnego rozwoju gmi-

1 891 409 zł.

pn.:

,,Modernizacja

W ramach Programu RozObszarów

dróg w miejscowościach: Łeb-
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RANKING GMIN WIEJSKICH
W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW
UNIJNYCH
W tabeli przedstawiono dane z uwzględnieniem zajmowanego miejsca w kraju
z pozyskiwania środków unijnych przez gminy wiejskie.

Gmina

Miejsce w Polsce

Kwota pozyskana
ze środków UE
na jednego mieszkańca
w latach 2004-2014

Glinojeck

10

6037,66 zł

Grudusk

37

4554,45 zł

Opinogóra

362

2078,69 zł

Regimin

751

1363,50 zł

Ojrzeń

968

1105,34 zł

Ciechanów

1019

1028,51 zł

Gołymin

1161

880,76 zł

Sońsk

1334

625,69 zł

Nowe Miasto

1462

413,29 zł

Nasza gmina zajęła 968. miejsce na t1e 1566 gmin

ców gminy. Na wykresie przedstawiona została wartość

wiejskich w kraju, z kwotą 1105,34 zł przypadającą na

wskaźnika G w latach 2005- 2016 dla Gminy Ojrzeń.

jednego mieszkańca.
Z zaprezentowanych danych przedstawiających warZgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu

tość wskaźnika G dla Gminy Ojrzeń daje się zaobserwować

terytorialnego wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się,

wzrost wskaźnika w poszczególnych latach z minimalnym

dzieląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu: podatku

spadkiem, który zauważyć można w 2012 r. Wskazuje to na

od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, po-

wzrost udziału podatków w dochodach gminy przypadają-

datku od środków transportowych podatku od czynności

cych na jednego mieszkańca. Wzrost tego wskaźnika wcią-

cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego

gu 11 lat jest blisko trzykrotny z wartości 231,07 do 647,18.

w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej,

W 2005 r. gmina zajmowała 9. miejsce od końca na Mazow-

wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach

szu. Obecnie awansowała o 24 miejsca i zajmuje 33. miejsce.

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału

Wszystko wskazuje na to, że gmina rozwija się i odrabia dłu-

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych)

gotrwałe zaniedbania gospodarcze, społeczne i cywilizacyj-

za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkań-

ne.
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BUDŻET GMINY OJRZEŃ
NA 2016 ROK

Zaplanowane na rok 2016 dochody gminy wynoszą 13 134
514,00 zł. Dochody własne
gminy stanowią ok. 20%
budżetu. Pozostała kwota 10,5
mln zł to różnego rodzaju dotacje i subwencje oraz udziały
w podatku dochodowym.
Tegoroczne wydatki określono na kwotę 14.364.514,00
zł. Deficyt budżetu w kwocie
1 230 000 zł planuje pokryć
się z nowo zaciągniętego
kredytu. Ponadto kredytem
sfinansowane zostaną spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie
492 600 zł.

Najwięcej (ponad 6,2 mln zł)
gmina wyda na utrzymanie szkół
oraz inne zadania oświatowe. Ponad 2,1 mln zł przewidziano na realizację zadań w zakresie pomocy
społecznej. Administracja publiczna to wydatek rzędu 1,9 mln zł.
W 2016 roku na inwestycje
zaplanowano ponad 2,5 mln zł,
stanowi to ok. 18% budżetu. Plan
inwestycyjny obejmuje zadania
kontynuowane takie jak: modernizacja budynku Urzędu Gminy
oraz placu wokół (100 tys. zł), utworzenie PSZOK w Ojrzeniu (30 tys
.zł), budowa siłowni zewnętrznej
w Ojrzeniu (30 tys. zł) oraz modernizacja budynków świetlicowych
w Brodzięcinie (20 tys. zł). Na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi gmina
planuje wydać 330 tys. zł. Modernizacje dróg to wydatek rzędu ok. 1,3
mln zł. W ramach tych zadań zaplanowano m. in modernizację drogi Kraszewo – Łebki Wielkie, gdzie
udział środków własnych wynosi
500 tys. zł. W dużej mierze realizacja inwestycji uzależniona jest od
pozyskania środków zewnętrznych,
o które gmina aplikuje. Ponadto w budżecie ujęto nowe zadania
inwestycyjne, do których zaliczyć
należy: termomodernizację Zespołu Szkół w Kraszewie (300 tys. zł),
zakup wyposażenia do gabinetu
stomatologicznego (150 tys. zł) oraz

utworzenie dziennego domu Senior
Wigor (100 tys. zł). Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego opiewają na kwotę ponad 312 tys.
zł. Zgłoszone przez sołectwa zadania to głównie inwestycje w zakresie modernizacji dróg – ok. 77 tys.
zł, modernizacji budynków świetlic
i miejsc spotkań – ok. 130 tys. zł.,
budowę boisk i placów zabaw – ok.
85 tys. zł.
I. DOCHODY		
13 134 514,00 zł
1) Majątkowe		
51 000,00 zł
a) ze sprzedaży składników majątkowych
250 000,00 zł
b) z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania
1 000,00 zł
2) Bieżące
12 883 514,00 zł
a) Subwencja ogólna
239 997,00 zł
- Wyrównawcza
3 421 705,00 zł
- Oświatowa
3 728 796,00 zł
b) Dotacje na zadania zlecone
1 464 396,00 zł
c) Dotacje na zadania własne
199 600,00 zł
d) Udziały w PIT
1 604 506,00 zł
e) Dochody własne
2 375 015,00 zł
II. WYDATKI
14 364 514,00 zł
1) Majątkowe
2 556 087,87 zł
- zakupy inwestycyjne
155 000,00 zł
- zakup wyposażenia do gabinetu
stomatologicznego
150 000,00 zł
- zakup przystanku autobusowego
do Luberadza
5 000,00 zł
(lokalizacja przy świetlicy wiejskiej)

- dofinansowanie inwestycji
realizowanych na podstawie porozumień i umów
5.464,13 zł

• dotacja dla woj. mazowieckiego –
Projekt informatyczny w zakresie
e-administracji i geoinformacji
5 464,13 zł
• realizacja zadań inwestycyjnych
2 109 300,00 zł
• przebudowa drogi gminnej przy
ul. Polnej w Ojrzeniu
20 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej Łebki
Wielkie - Kraszewo
500 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej
przy ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu
80 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej
w Wojtkowej Wsi
30 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej
w Łebkach Wielkich (w kierunku
Drążewa)
52 500,00 zł
• przebudowa drogi gminnej Luberadz – Luberadzyk
47 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej w m.
Młock (przy szkole)
4 300,00 zł
• przebudowa drogi gminnej w m.
Rzeszotko (przez wieś)
20 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej Obrąb – Kałki
105 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej w m.
Kraszewo Kraków
55 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej Nowa
Wieś – Zielona
31 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej Żochy – Nowa Wieś
40 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej Żochy – Dąbrowa
29 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej przy
ul. Sportowej w Ojrzeniu
46 000,00 zł
• przebudowa drogi gminnej w Ojrzeniu (odcinek do budynku po GS)
7 500,00 zł
• przebudowa drogi gminnej
w Dąbrowie

120 000,00 zł
• przebudowa budynku Urzędu
Gminy
50 000,00 zł
• modernizacja infrastruktury
wodociągowej
30 000,00 zł
• utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu
50 000,00 zł
• utworzeniu Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Ojrzeniu
30 000,00 zł
• budowa chodnika w Ojrzeniu
12 000,00 zł
• budowa kanalizacji w Ojrzeniu
300 000,00 zł
• utworzenie dziennego domu
Senior Wigor
100 000,00 zł
• budowa siłowni zewnętrznej
w Ojrzeniu
30 000,00 zł
• przebudowa budynków świetlicowych w Brodzięcinie
20 000,00 zł
• termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Kraszewie
300 000,00 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych
w ramach funduszu sołeckiego
286 323,74 zł
2) Bieżące
11 808 426,13 zł
w tym:
- oświata i wychowanie
5 908 483,00 zł
- pomoc społeczna
2 072 328,00 zł
- administracja publiczna
1 847 386,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
720 701,73 zł
- pozostałe
1 259 167,40 zł
III PRZYCHODY
1 722 600,00 zł
kredyty i pożyczki
1 722 600,00 zł
IV ROZCHODY
492 600,00 zł
spłaty kredytów i pożyczek
492 600,00 zł
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OŚWIETLENIE

15 stycznia 2016 r. podpisana
została umowa z Energą Oświetlenie na podniesienie standardu
oświetlenia na terenie Gminy Ojrzeń. W ramach umowy w terminie do 30.04.2016 r. wymienionych
ma zostać 36 sztuk opraw rtęciowych na oprawy sodowe. Koszt

wykonania usługi to 24 459,39 zł.
W ramach funduszu sołeckiego
wykonano rozbudowę oświetlenia
w miejscowości Halinin o 8 punktów świetlnych za kwotę 7 5000,00
zł, a w miejscowości Kicin do końca marca powstanie nowa linia z 3
lampami za kwotę 9 463,85 zł.

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ
NAUCZYCIELI
Gminę Ojrzeń do przedłożenia
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach przez nią prowadzonych
obliguje Karta Nauczyciela. Naj-

wyższe kwoty dopłat do średnich
wynagrodzeń dotyczyły nauczycieli dyplomowanych – 75 908,51
zł, a nauczycieli kontraktowych –
19 816,05 zł. Koszty dopłat do średnich wynagrodzeń dla nauczycieli
wyniosły 101 263,52 zł.

JABŁKA DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ W GMINIE

Wszyscy uczniowie szkół z terenu gminy otrzymali jabłka w ramach programu z Agencji Rozwoju
Rolnictwa. Do szkoły w Kraszewie
jabłka dostarcza p. Mariusz Różański z Gogolina. Pierwsza dostawa
odbyła się 10 grudnia 2015 roku.
Natomiast do szkoły w Młocku jabłka dostarczał p. Zbigniewa Prokop
z Warki. Szkoła w Ojrzeniu miała dwóch dostawców – p. Jana
Strulaka z Lubanii i p. Roberta
Sowińskiego z Piaseczna (Warka). W marcu ponownie szkoły
otrzymają dostawy jabłek.
11 lutego w Młocku (również
z programu Agencji Rozwoju Rol-
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nictwa) odbył się kiermasz jabłek dla
wszystkich mieszkańców z okolicznych miejscowości. Każdy otrzymał
bezpłatnie skrzynkę jabłek na jednego mieszkańca z gospodarstwa domowego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MŁOCKU
PODSUMOWANIE I ŚRÓDROCZA NAUKI
Tradycją już jest, że wraz
z końcem I śródrocza nauki
pani dyrektor Zespołu Szkół
w Młocku nagradza tych
uczniów, którzy osiągnęli
bardzo dobre wyniki w nauce,
odznaczyli się wzorowym
zachowaniem oraz godnie
reprezentowali szkołę w konkursach i zawodach. Wyróżnieni uczniowie oprócz gratulacji
otrzymali dyplomy pamiątkowe, nagrody rzeczowe, słodkie
upominki.
Nagrodzeni za wyniki w nauce
spośród uczniów szkoły podstawowej zostali: Kacper Giszcz, Marcin Kałwa, Wiktoria Jasińska, Ewa
Ostaszewska, Magdalena Pikus
(klasa I); Jakub Brzeziński, Bartosz
Kamiński, Kamila Maliszewska,
Magdalena Maliszewska, Jakub Tokarski (klasa IIa); Mateusz Budek,
Antoni Nawrocki, Jakub Wernicki
(klasa IIb); Julia Bober, Magdalena
Lejman, Julia Ostaszewska, Oliwia
Stawińska, Julia Szczepańska (klasa
III); Justyna Sobczyńska z klasy IV;
Krzysztof Chylicki, Maja Delura,
Michał Ginter (klasa V); Wiktoria Głowacka, Julia Królikowska,
Milena Podlecka, Piotr Sadkowski
(klasa VI). Spośród gimnazjalistów
wyróżniony został uczeń klasy III –
Adam Antoszkiewicz.

Za osiągnięcia na polu recytatorskim uhonorowano Piotra
Sadkowskiego z kl. VI (III miejsce
w kategorii szkół podstawowych
w XIV Powiatowy Konkurs Poezji
Romantycznej) i Małgorzatę Brzezińską z klasy II gimnazjum (wyróżnienie w kategorii gimnazjum
w tym samym konkursie).
Wielu uczniów wykazało się
w tym okresie zdolnościami plastycznymi. W Konkursie Plastycznym pt. „Stop dopalaczom” nagrodzeni zostali:
W kategorii klas I – III szkoły
podstawowej: I miejsce - Julia Bober i Julia Ostaszewska z kl. III; II
miejsce - Kamila Maliszewska z kl.
IIa, III miejsce - Jakub Wernicki
z kl. IIb, Magdalena Lejman z kl.
III, Alicja Wyrzykowska z kl. IIa.
W kategorii klas IV – VI szkoły
podstawowej: I miejsce - Piotr Sadkowski z kl. VI, II miejsce - Klaudia Perkowska z kl. VI, III miejsce
- Aleksandra Trzepanowska z kl.
VI.
W kategorii klas I –III gimnazjum: I miejsce - Małgorzata
Brzezińska z kl. II, II miejsce - Katarzyna Sadkowska z kl. I, III miejsce - Monika Stojak, Maja Małecka
z kl. I i wyróżnienie dla Kingi Radkowskiej z kl. I.
Z kolei konkurs plastycz-

ny: „Błogosławiony Patron – ks.
Jerzy Popiełuszko” nagrody przyniósł: Piotrowi Sadkowskiemu (II
miejsce) i Milenie Podleckiej (III
miejsce).
„XXIX Konkurs Plastyczny
Szopka Bożonarodzeniowa i Karta
Świąteczna” organizowany przez
PCKiSz w Ciechanowie zawsze obfitował w wyróżnienia dla uczniów
z Młocka. Podobnie było i w tej
edycji. W kategorii „Szopka”: Zuzanna Sadkowska z kl. II gimnajzum, Hubert Rzepliński z kl. IV,
Piotr Sadkowski z kl. VI, Adam
Tobolski z kl. IV; w kategorii „Karta Świąteczna”: Julia Ostaszewska
z kl. III (za całokształt), Piotr Sadkowski z kl. VI i Magdalena Lejman z kl. III.
Przeprowadzono także se-

rię konkursów przedmiotowych
współorganizowanych przez Kuratorium Oświaty. W konkursie polonistycznym wyróżniła się Julia
Królikowska z kl. VI, w konkurs
biologicznym - Mikołaj Bugajewski z kl. I gimnazjum, który zakwalifikował się do II etapu (rejonowego).
Najliczniejszą grupą, która celebrowała tego dnia ponownie swoje
zwycięstwa były drużyny medalistów za osiągnięcia sportowe. Oto
wyniki ich ciężkiej pracy i lista zawodników:
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju chłopców SP
Jakub Adamiak (kl. VI), Jakub
Giżyński (kl. VI), Piotr Kolankiewicz (kl. V),
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Adrian Majewski (kl. VI), Adam
Nowakowski (kl. V), Mateusz
Wojciechowski (kl. VI), Kacper
Wyrzykowski (kl. V);
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego Halowej
Mini Piłce Nożnej chłopców SP
Jakub Adamiak (kl. VI), Michał
Brzeziński (kl. IV), Michał Ginter
(kl. V), Jakub Giżyński (kl. VI),
Łukasz Kępczyński (kl. V), Piotr
Kolankiewicz (kl. V), Michał Lejman (kl. VI), Adrian Majewski (kl.
VI), Adam Nowakowski (kl. V),
Mateusz Radecki (kl. VI), Krystian
Strzeszewski (kl. V), Mateusz Wojciechowski (kl. VI ), Kacper Wyrzykowski (kl. V);
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego Halowej
Mini Piłce Nożnej dziewcząt SP
Klaudia Budek (kl. VI), Maja Delura (kl. V), Wiktoria Głowacka
(kl. VI), Sylwia Karpińska (kl.
VI), Julia Królikowska (kl. VI),
Klaudia Perkowska (kl. VI), Milena Podlecka (kl. VI), Aleksandra
Trzepanowska (kl. VI), Weronika
Wiktorska (kl. VI), Kinga Wyrzykowska (kl. VI), Alicja Zagrocka
(kl. V);
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju
dziewcząt SP
Klaudia Budek (kl. VI), Maja De-

lura (kl. V), Wiktoria Głowacka
(kl. VI), Sylwia Karpińska (kl.
VI), Julia Królikowska (kl. VI),
Klaudia Perkowska (kl. VI), Milena Podlecka (kl. VI), Aleksandra
Trzepanowska (kl. VI), Weronika
Wiktorska (kl. VI), Kinga Wyrzykowska (kl. VI), Alicja Zagrocka
(kl. V);
I I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Unihokeju dziewcząt SP
Klaudia Budek (kl. VI), Maja Delura (kl. V), Wiktoria Głowacka
(kl. VI), Sylwia Karpińska (kl.
VI), Julia Królikowska (kl. VI),
Klaudia Perkowska (kl. VI), Milena Podlecka (kl. VI), Aleksandra
Trzepanowska (kl. VI), Weronika
Wiktorska (kl. VI), Kinga Wyrzykowska (kl. VI), Alicja Zagrocka
(kl. V);

BAL
KARNAWAŁOWY

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Unihokeju chłopców gimnazjum
Konrad Przybyłek (kl. III), Mateusz Stojak (kl. III), Łukasz Kiempczyński (kl. III), Maciej Podlecki
(kl. III), Karol Tetkowski (kl. III),
Dominik Perkowki (kl. III), Filip
Kędzierski (kl. II), Tomasz Kowalewski (kl. III), Bartłomiej Bugajewski (kl. III);
I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych
Milena Ignaczak (kl. IIG), Izabela Kowalewska (kl. IG), Aleksandra Marcysiak (kl. IG), Wioletta
Matuszewska (kl. IIG), Justyna
Perkowska (kl. IG), Klaudia Perkowska (kl. VI), Kinga Radkow-

28 stycznia w Zespole Szkół
w Młocku odbył się bal karnawałowy, który stanowił bardzo
miły koniec wyczerpującego
okresu nauki – uczniowie
zasłużyli na dobrą zabawę
i odpoczynek.
To był dzień pełny wrażeń.
Na początek zachwyt wzbudzał
widok sali gimnastycznej, która

ska (kl. IG), Katarzyna Sadkowska
(kl. IG), Monika Stojak (kl. IG),
Aleksandra Trzepanowska (kl.
VI), Magda Trzepanowska (kl.
IIIG);
Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w Indywidualnych
Biegach Przełajowych:
Kategoria szkoła podstawowa:
II miejsce – Kacper Wyrzykowski
(kl. V);
III miejsce – Paweł Matuszewski
(kl. IV);
Kategoria gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Stojak (kl.
IIIG);
II miejsce – Milena Ignaczak (kl.
IIG);
II miejsce – Justyna Perkowska (kl.
IG);
Mistrzostwa Rejonu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
II miejsce – Mateusz Stojak (kl.
IIIG).
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ciechanowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców SP
Piotr Kolankiewicz (kl .V), Michał
Lejman (kl. VI).
Wszyscy ci uczniowie w pełni
zasłużyli na laury – ich postawa
i zaangażowanie stanowią wzór do
naśladowania dla innych, a osiągnięcia są chlubą dla szkoły.

dzięki Samorządowi Uczniowskiemu i jego opiekunom zamieniła się w prawdziwą salę balową.
Atmosfera była wyborna. Oprawa
muzyczna trafiała w każde gusta.
Święty Mikołaj i w tym roku nie
ominął tego wydarzenia, więc każdy uczeń otrzymał od niego paczkę
pełną smakołyków. Aby nie zabrakło sił do zabawy, uczestnicy balu
tradycyjnie posilili się pączkami.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASZEWIE

NIECH ŻYJE BAL…
Choinka szkolna i uroczysty
bal gimnazjalny na zakończenie I śródrocza nauki to
w Zespole Szkół w Kraszewie
długo oczekiwane wydarzenia.
Tegoroczna choinka i bal gimnazjalny w Zespole Szkół w Kraszewie odbyły się 30 stycznia 2016
roku. Choinka rozpoczęła się od
występów artystycznych zaprezentowanych przez najmłodszych
uczniów szkoły w Kraszewie.
Wszyscy zgromadzeni – uczniowie Szkoły Podstawowej, nauczyciele i rodzice mogli podziwiać
umiejętności recytatorskie i wokalne uczniów klas 0 - III, którzy
pokazali, że trema i strach przed
licznie zgromadzoną widownią
jest im obcy.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę w rytmie
najnowszych przebojów muzyki
tanecznej. Jeśli choinka to oczywiście i… wizyta świętego Mikołaja, który jak co roku przygotował dla uczniów Zespołu Szkół
w Kraszewie olbrzymi worek
prezentów. Wszystkim uczestnikom zabawy dopisywał znakomity humor i sił do zabawy

również nikomu nie brakowało,
a dodatkowa radość biła z faktu, że od poniedziałku wszyscy
uczniowie rozpoczynali ferie zimowe.
Choinka zakończyła się o godz.
1400, ale w murach Zespołu Szkół
w Kraszewie spokój zapanował
tylko na krótką chwilę. Od godz.
1600 rozpoczął się bal gimnazjalny
z udziałem 26 absolwentów klas
III A i III B, Rady Pedagogicznej

i rodziców uczniów.
Bal rozpoczął się od przemówienia pana Dyrektora Stanisława Studzińskiego i wychowawców klas III – p. Roberta
Romanowskiego i p. Bogusławy
Rybki. Pan Dyrektor skierował
do młodzieży słowa: Na balu życia nie podpierajcie ścian, bo ściany są stabilne, ale muzyka kończy
się niespodziewanie szybko. Sami
dokonujcie wyboru tanecznych

kroków, niech będą one odważne
i dążą do realizacji waszych marzeń.
Następnie uczniowie odtańczyli uroczysty walc wiedeński do
muzyki Andre Rieu. Potem przyszedł czas na zabawę. Wszyscy
uczniowie bawili się doskonale,
w przerwach między tańcami delektowano się wyśmienitymi potrawami i słodkościami przygotowanymi przez rodziców uczniów.
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PO RAZ KOLEJNY ODNIOSŁA SUKCES...
Uczennica klasy III A Gimnazjum w Kraszewie – Agata
Powirtowska posiada wrodzone
predyspozycje recytatorskie. Niejednokrotnie odnosiła już znaczące sukcesy w wielu powiatowych

konkursach, gdzie jej wrażliwość
artystyczna i sposób operowania słowem zwracał uwagę jury.
Tak było również i tym razem
podczas Powiatowego Konkursu Poetycko – Muzycznego Spo-

tkania ze Słowem. Konkurs został zorganizowany przez I LO
im. Zygmunta Krasińskiego
z okazji Tygodnia Patrona tegoż
liceum. Eliminacje odbyły się 23
stycznia br., gdzie Agata zaprezen-

towała romantyczny utwór C.K.
Norwida Moja piosnka (II). Wysoki poziom umiejętności warsztatowych i wrażliwość interpretacji
zaprowadził Agatę do wysokiego
II miejsca. Uroczyste wręczenie
dyplomów i nagród rzeczowych
miało miejsce 26 stycznia br. podczas obchodów Dni Patrona I LO.

KSIĄŻKA OKNEM NA ŚWIAT,
CZYLI PASOWANIE NA CZYTELNIKA
25 lutego 2016 r. w Zespole Szkół w Kraszewie odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów
klasy I na czytelników biblioteki

szkolnej. Na nowych czytelników z niecierpliwością oczekiwali
członkowie Koła Przyjaciół Książki, którzy przygotowali program

artystyczny, stanowiący dopełnienie tego niezwykłego wydarzenia. Przywitali przybyłych gości
wesołą piosenką wzbogaconą prezentacją o dziecięcej literaturze.
Następnie zaprosili pierwszaków
do krainy baśni. Mali czytelnicy mieli za zdanie odpowiedzieć
na zagadki, które sprawdziły ich
znajomość bohaterów baśni i bajek. Niezwykły gość – Królowa
Książka – poinformowała pierwszoklasistów, jak należy korzystać
z bibliotecznego księgozbioru.
W dalszej części spotkania przedstawiono prośby książek. Najważniejszym punktem uroczystości

było złożenie przez uczniów klasy
pierwszej przyrzeczenia i pasowania na czytelników.

OBCHODY 153 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
Niezwykła
lekcja
historii odbyła się 25 stycznia br.
w Zespole Szkół w Kraszewie.
Uczniowie uczcili 153. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego. Uroczystość zgromadziła wielu gości. Byli to przede
wszystkim członkowie rodziny
uczestnika powstania śp. Wiktora Kołakowskiego: małżeń-

stwo Danuta i Eligiusz Kołakowscy (wnuk), małżeństwo
Dorota i Andrzej Kołakowscy
(prawnuk) wraz z synem – Mateuszem Kołakowskim – uczniem
Szkoły Podstawowej w Kraszewie (praprawnukiem uczestnika
powstania). Swoją obecnością
uroczystość uświetnili również
członkowie Związku Piłsudczy-

ków Rzeczypospolitej Polskiej
– Towarzystwo Pamięci Józefa
Piłsudskiego Okręgu Ciechanowskiego, członkowie Zarządu
Okręgowego oraz Koło Miejskie
ZKRP i BWP w Ciechanowie, ks.
Józef Deptuła i kleryk Adam Kędzierski.
Uczniowie Zespołu Szkół
w Kraszewie przygotowali uroczysty apel będący hołdem dla
wszystkich poległych w krwawych walkach, w których zginęło
od 10 do 20 tysięcy powstańców,
a ok. 38 tysięcy zostało wywiezionych na Syberię.
Na zakończenie udano się
na grób powstańca Wiktora
Kołakowskiego, który znajduje się na cmentarzu parafialnym
w Kraszewie. Zaproszeni goście
i uczniowie Zespołu Szkół w Kraszewie złożyli na mogile powstańca wieniec w narodowych biało –
czerwonych barwach.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

OCZEKIWANA CHOINKA
W NOWEJ SZKOLE
Choinka” to szczególna
uroczystość organizowana
w szkole każdego roku.
W świątecznej atmosferze, na
tle cudownych dekoracji część artystyczną rozpoczęły „Krasnoludki”
– 3-letni przedszkolacy. Następnie wystąpiła grupa 4-latków, czyli
„Smerfy” oraz „Skrzaty” (dzieci 5
i 6 – letnie). Każda z tych grup za-

prezentowała bogaty program artystyczny.
Uczniowie klas I i III zaśpiewali dla ukochanych babć i dziadków
piosenki, w których podziękowali im za miłość i troskę, następnie
wszystkie wnuczęta obdarowały
swoich bliskich pięknymi podarunkami z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

Starsi uczniowie przedstawili inscenizację i tańce aerobowe. Nie zabrakło też akcentu satyrycznego w wykonaniu Mariolki i Gabryśki, które
rozbawiły publiczność do łez. Szkolny
zespół wokalny powiódł wszystkich
w świat dzieciństwa, za pomocą utworów nawiązujących do tradycyjnych
zabaw. Przewidziano także chwilę dla
muzyki instrumentalnej.

Honorowym gościem „Choinki” był Mikołaj, który przydźwigał
ze sobą „wieeelki” worek ze słodyczami i obdarował nimi każde
dziecko.
Kolejnym etapem uroczystości
była zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki w wykonaniu zespołu
wokalno-instrumentalnego pod nazwą „Ci Sami”.
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CZY TO MAGIA?
NIE, TO CZYSTA CHEMIA!
- NIECODZIENNA LEKCJA
PRZYRODY
24.02.2016 r. Grupa Zaelektryzowani zaprosiła uczniów szkoły
Podstawowej w Ojrzeniu na niecodzienną lekcję przyrody pt. „Czy to
magia? Nie, to czysta chemia!”.
Podczas pokazu uczniowie obserwowali niezwykłe eksperymen-

ty chemiczne, poznali ciekawostki
o budowie organizmu i brali udział
w zabawach. Lekcji towarzyszyła
duża kolekcja rekwizytów - transformator tesli, kula plazmowa,
sporych rozmiarów żyroskop czy
koło optyczne.

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ
ADRIANA SZYMCZAKA
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu została zorganizowana akcja charytatywna na rzecz
Adrianka – chłopca chorującego
na rzadką, dziedziczną chorobę genetyczną o nazwie Hallervordena
Spatza. Jest to choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego związana z odkładaniem żelaza w mózgu.
Choroba cały czas postępuje, a jedynym ratunkiem dla chłopca jest
przyjmowanie dużej ilości kosztownych leków. Chcąc wspomóc rodzinę
w kosztownym leczeniu, do przeprowadzenia akcji aktywnie przyłączyli
się uczniowie, rodzice, nauczyciele
i pracownicy szkoły.
14 stycznia 2016 r. członkowie

Samorządu Uczniowskiego wraz
z nauczycielami zorganizowali
w szkole dyskotekę. Chcąc w niej
uczestniczyć, należało uiścić opłatę
wstępu. Po zakończeniu dyskoteki
zostały przeliczone przez członków
SU pieniądze.
19 stycznia 2016 r. przedstawiciele SU pod opieką nauczycieli przeprowadzili kiermasz
ciast upieczonych przez rodziców
uczniów szkoły. Sprzedaż prowadzona była w okolicznych urzędach, instytucjach, sklepach oraz
szkole. Zebrane kwoty zostały
przesłane na rzecz Fundacji Dzieciom „ Zdążyć z pomocą”, na rzecz
Adriana Szymczaka.

ŻYWA LEKCJA HISTORII
19.01.2016 r. w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu odbyła się „żywa
lekcja historii”, którą poprowadzili
artyści widowisk historycznych ARKONA. Uczniowie, w ciekawej prezentacji poznali pierwszych wład-

ców Polski – księcia Mieszka I i króla
Bolesława Chrobrego. Przez moment
przenieśli się do średniowiecza i poczuli atmosferę tamtych czasów, poznali obyczaje i ówczesną kulturę .
Mogli nałożyć na siebie stro-

je i uzbrojenie średniowiecznych
wojowników. Atrakcją była zbroja
rycerska, kolczuga, tarcza i miecz.

Punktem kulminacyjnym tej niezwykłej lekcji była walka w wykonaniu rycerzy.
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DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH
W FAKTACH I LICZBACH
Gmina Ojrzeń aktywnie

ponadgimnazjalnych). Organem od-

dwóch płaszczyznach: w ramach

Ojrzeń na lata 2015-2016. W tabeli

wspiera rodziny zamieszkujące na jej

powiedzialnym za wypełnienie tego

rządowego programu w zakresie

znajdującej się poniżej przedstawio-

terenie. Jedną z form wsparcia jest za-

zadania jest Wójt Gminy Ojrzeń, a re-

wsparcia finansowego „Pomoc pań-

no ilość dzieci korzystających z do-

pewnienie posiłków uczniom w każ-

alizatorem zadania jest Gminny Ośro-

stwa w zakresie dożywiania” oraz

żywiania w styczniu i lutym 2016 r.

dym typie szkoły (przedszkoli, szkół

dek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu.

Gminnego Programu Osłonowego

z podziałem na typ szkół oraz rodzaj

dla rodzin z dziećmi z terenu gminy

programu.

Pomoc ta jest organizowana na

podstawowych, gimnazjach, szkołach

Lp.

1.

2.

3.

4.

Program rządowy w zakresie wsparcia finansowego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

Gminny Program Osłonowy dla rodzin z dziećmi z terenu gminy Ojrzeń
na lata 2015-2016

Styczeń 2016 r.

Luty 2016 r.

Styczeń 2016 r.

Luty 2016 r.

Ilość uczniów

Ilość uczniów

Ilość uczniów

Ilość uczniów

Szkoła Podstawowa
w Ojrzeniu

49

50

79

79

Szkoła Podstawowa
w Młocku

59

58

58

59

Gimnazjum w Młocku

24

22

15

17

Szkoła Podstawowa
w Kraszewie

23

24

61

61

Gimnazjum w Kraszewie

16

16

23

23

Uczniowie szkół spoza
terenu gminy Ojrzeń

13

13

----------

----------

184

183

236

239

Nazwa Szkoły

Razem
W przypadku gdy 150% kryte-

dziecka uczącego się w szkole poza

uchwałę w sprawie ustanowienia

Rady Gminy Ojrzeń cieszy się dużym

rium dochodowego progu upraw-

terenem gminy Ojrzeń, z czego ko-

Gminnego Programu Osłonowego

zainteresowaniem. W każdym typie

niającego do pomocy społecznej nie

rzysta 13 uczniów. Ogółem z Progra-

dla rodzin z dziećmi z terenu gmi-

szkół zaznacza się dużą tendencję

przekracza kwoty 771,00 zł netto na

mu skorzystało w styczniu 184 dzieci,

ny Ojrzeń na lata 2015-2016. Dzię-

wzrostową. Jedynie w Gimnazjum

jednego członka rodziny, dziecko jest

natomiast w lutym 2016 r. – 183 dzie-

ki tej inicjatywie Gmina zapewnia

w Młocku liczba dzieci jest porówny-

dożywiane na podstawie Programu

ci. Największa ilość dzieci korzysta

uczniom posiłek z częściową odpłat-

walna w obu Programach. Ogółem

rządowego w zakresie wsparcia fi-

w szkołach podstawowych, natomiast

nością rodzica w kwocie 1 zł. Pozo-

z programu skorzystało w styczniu

nansowego „Pomoc państwa w za-

w gimnazjach w mniejszym stopniu.

stałe koszty obiadu ponosi Urząd

2016 roku 236 uczniów, a w lutym
2016 roku – 239 uczniów.

kresie dożywiania”. Wówczas dzieci

Mając na uwadze rodziny, które

Gminy. Jest to realizowane przez zło-

z rodzin kwalifikujących się do wyżej

przekroczyły próg dochodowy i nie

żenie stosownego wniosku do szkoły,

Oba programy stanowią ogrom-

wymienionego programu otrzymują

kwalifikują się do bezpłatnego doży-

w której uczy się dziecko. Na podsta-

ne ułatwienie dla rodziców, którzy

posiłek za darmo. W tym przypadku

wiania, Rada Gminy Ojrzeń w dniu

wie tabeli, która znajduje się powyżej,

zajęci są pracą zawodową i większość

istnieje także możliwość dożywiania

30 października 2015 roku podjęła

można wnioskować, iż inicjatywa

swojego czasu spędzają poza domem.
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RZĄDOWY PROGRAM
„RODZINA 500 PLUS” ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
17 lutego 2016 roku została
podpisana przez Prezydenta RP
ustawa z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016
r. poz. 195). Ustawa ta wejdzie
w życie 1 kwietnia 2016 r.
i dopiero od tego dnia będzie
można składać wnioski o przyznanie świadczeń. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy, rodzice
dostaną wyrównanie wstecz od
1 kwietnia. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym
momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym
rodzice złożą wniosek. Pierwsza edycja programu „Rodzina
500+” przewidziana jest na
okres od 1 kwietnia 2016 roku
do 30 września 2017 roku.
Wyznaczoną przez Wójta Gminy
Ojrzeń jednostką organizacyjną
do realizacji zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego
jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ojrzeniu.

do dnia ukończenia przez dziecko 18

świadczenia wychowawczego także

Ponadto w zależności od indy-

roku życia.

samotnym rodzicom bez względu

widualnej sytuacji, w przypadku

Świadczenie wychowawcze bę-

na to, czy zostało ustalone na rzecz

ubiegania się o świadczenie wycho-

dzie przysługiwać na pierwsze dziec-

dziecka świadczenie alimentacyjne,

wawcze niezależnie od tego, czy na

ko, jeśli dochód rodziny w prze-

przy zachowaniu ogólnych kryte-

pierwsze dziecko, czy na drugie i na-

liczeniu na osobę nie przekracza

riów dochodowych.

stępne, do wniosku o ustalenie pra-

kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem

Wniosek o świadczenie wy-

wa do świadczenia wychowawczego

rodziny jest dziecko niepełnospraw-

chowawcze będzie można złożyć

dołącza się inne zaświadczenia lub

ne, świadczenie wychowawcze przy-

w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

oświadczenia i dowody niezbędne

sługiwać będzie na pierwsze dziecko,

łecznej, za pośrednictwem Poczty

do ustalenia prawa do świadcze-

jeżeli dochód w przeliczeniu na oso-

Polskiej oraz przez Internet. E-wnio-

nia wychowawczego. Rokiem ka-

bę nie przekracza kwoty 1 200, 00 zł.

sek o świadczenie wychowawcze bę-

lendarzowym, który będzie brany

Świadczenie będzie przysługi-

dzie można złożyć za pomocą porta-

pod uwagę przy ustalaniu prawa

wało na drugie i kolejne dziecko bez

lu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS

do świadczenia wychowawczego na

względu na wysokość dochodu.

oraz bankowości elektronicznej.

pierwszy okres (trwający od 1 kwiet-

W przypadku, gdy osoba ubiega

nia 2016 do 30 września 2017 r.), jest

przysługuje, jeżeli:

się o świadczenie wychowawcze na

rok 2014.

• dziecko pozostaje w związku mał-

pierwsze dziecko do wniosku należy

żeńskim,

dołączyć stosowne dokumenty:

szczegółowych informacji od dnia

• dziecko zostało umieszczone w in-

• oświadczenia dokumentujące wy-

1 kwietnia będą udzielali pracowni-

stytucji zapewniającej całodobowe

sokość innych dochodów niż do-

cy GOPS-u w Ojrzeniu. W oparciu

utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

chody podlegające opodatkowaniu

o dane Ośrodka Pomocy Społecznej,

• pełnoletnie dziecko ma ustalone

podatkiem dochodowym od osób

dane ewidencji ludności wynika, że

prawo do świadczenia wychowaw-

fizycznych na zasadach określonych

liczba dzieci w wieku 0-18 lat wyno-

czego na własne dziecko,

w art.27, art.30b, art.30c, art.30e

si: 927. Przewiduje się, że uprawnio-

• członkowi rodziny przysługuje

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991

nych do korzystania ze świadczenia

za granicą na dziecko świadczenie

roku o podatku dochodowym od

wychowawczego na terenie gminy

o podobnym charakterze do świad-

osób fizycznych każdego członka ro-

Ojrzeń będzie ok. 700 dzieci.

czenia wychowawczego, chyba że

dziny;

przepisy o koordynacji systemów za-

• oświadczenie o deklarowanych

ny w Ojrzeniu otrzymał informację

Celem świadczenia wychowaw-

bezpieczenia społecznego lub dwu-

dochodach osiąganych przez osoby

o zaplanowanym podziale środków

czego jest częściowe pokrycie wydat-

stronne umowy międzynarodowe

podlegające przepisom o zryczałto-

finansowych przeznaczonych na wy-

ków związanych z wychowywaniem

o zabezpieczeniu społecznym stano-

wanym podatku dochodowym od

płatę świadczenia wychowawczego

dziecka, w tym z opieką nad nim

wią inaczej.

niektórych przychodów osiąganych

w 2016 roku w kwocie: 2 687 458 zł

przez osoby fizyczne,

pozwalającą na wypłatę świadczeń

i zaspokojeniem jego potrzeb życio-

Świadczenie wychowawcze nie

Ważną informacją dla wszyst-

W indywidualnych sprawach

W dniu 22.02.2016r. Urząd Gmi-

wych.

kich mieszkańców jest fakt, iż wy-

• zaświadczenie z Urzędu Gminy

wychowawczych na 585 dzieci. Wójt

Świadczenie wychowawcze

sokość świadczenia wychowawczego

o wysokości posiadanego gospodar-

Gminy Ojrzeń wystąpił do Mazo-

przysługuje:

nie będzie wliczana do dochodu sta-

stwa rolnego,

wieckiego Urzędu Wojewódzkiego

• matce,

nowiącego podstawę do otrzymywa-

• w przypadku utraty dochodu lub

w Warszawie z pismem informują-

• ojcu,

nia innych świadczeń pieniężnych

uzyskania dochodu – dokumenty

cym o uwzględnienie zwiększenia

• opiekunowi faktycznemu dziecka,

z pomocy społecznej.

potwierdzające ich utratę lub uzy-

przyznanej dotacji dla gminy Oj-

skanie i ich wartość.

rzeń.

• opiekunowi prawnemu dziecka,

Ustawa umożliwia uzyskanie
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ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
1 stycznia 2016 roku weszło
w życie nowe świadczenie rodzinne – świadczenie
rodzicielskie. Organem odpowiedzialnym za wypełnienie
tego zadania jest Wójt Gminy
Ojrzeń, a realizatorem zadania
jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ojrzeniu.
Świadczenie
rodzicielskie
przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego
lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego
świadczenia będą więc między
innymi bezrobotni (niezależnie
od rejestracji lub nie w urzędzie
pracy), studenci, rolnicy, a także
wykonujący prace na podstawie
umów cywilnoprawnych. Także
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą
mogły ubiegać się o świadczenie
rodzicielskie. Z pomocy będą
mogli skorzystać także rodzice
dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego
lub uposażenia macierzyńskiego.
W takim przypadku, świadczenie
rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku
do ukończenia przez dziecko 52.
tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku większej liczby
dzieci).
W indywidualnych sprawach
w kwestii ubiegania się o świadczenie rodzicielskie szczegółowych
informacji udzielają pracownicy
GOPS-u w Ojrzeniu.
Świadczenie to wypłacane
jest w kwocie 1000 zł miesięcznie,
przez okres:

• 52 tygodni – w przypadku
urodzenia się jednego dziecka przy
jednym porodzie, przysposobienia
jednego dziecka lub objęcia opieką
jednego dziecka;
• 65 tygodni – w przypadku
urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
dwojga dzieci lub objęcia opieką
dwojga dzieci;
• 67 tygodni – w sytuacji urodzenia trojga dzieci przy jednym
porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga
dzieci;
• 69 tygodni – jeśli urodziło
się czworo dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga
dzieci lub objęcia opieką czworga
dzieci;
• 71 tygodni – w przypadku
urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub
objęcia opieką pięciorga i więcej
dzieci.
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc
od dnia urodzenia dziecka lub
przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką (w przypadku
opiekuna faktycznego lub rodziny
zastępczej), prawo do świadczenia
rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka.
Jeżeli wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie złożony
w terminie po upływie 3 miesięcy (ale nie później niż w okresie
odpowiednio 52 tygodni, 65 tygodni, 67 tygodni, 69 tygodni lub
71 tygodni), licząc od dnia urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka
opieką (w przypadku opiekuna
faktycznego lub rodziny zastęp-

czej) prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
W przypadku ojca dziecka sprawującego opiekę nad dzieckiem –
ww. termin 3 miesięcy jest liczony
od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego
przez matkę dziecka, lub od dnia
śmierci matki dziecka lub od dnia
porzucenia dziecka przez matkę.
WYMAGANE DOKUMENTY:
• dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – rodzica
dziecka składającego wniosek tj.
dowód osobisty lub paszport,
• karta pobytu – w przypadku
cudzoziemca przebywającego na
terytorium RP na podstawie zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 127 lub art.
186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650) lub w związku
z przebywaniem na terytorium RP
w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
• dokument stwierdzający wiek
dziecka (odpis skróconego aktu
urodzenia dziecka lub zupełnego
aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy drugi rodzic nie uznał
dziecka – oryginał do wglądu),
• oświadczenia rodziców lub
innych osób ubiegających się o prawo do świadczenia rodzicielskiego
tj. opiekuna faktycznego, rodziny
zastępczej lub osoby, która przysposobiła dziecko/dzieci (zawierające klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń”)

dotyczące spełniania warunków do
pobierania świadczenia rodzicielskiego, w tym dotyczące prawa do
zasiłku macierzyńskiego, zasiłku
dla osób bezrobotnych i innych
warunków mających wpływ na
prawo do świadczeń,
• dokument potwierdzający
datę przysposobienia dziecka albo
datę objęcia dziecka opieką faktyczną lub objęcia opieką rodziny zastępczej (np. postanowienie
sądu),
• zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego
z ZUS-u lub KRUS-u.
Pomoc w postaci świadczenia
rodzicielskiego nie jest uzależniona
od kryterium dochodowego (jest
to kwota netto, gdyż świadczenie
rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).
Jednakże kwota świadczenia rodzicielskiego wliczana jest do dochodu w przypadku ubiegania się
o inne świadczenia.
Świadczenie rodzicielskie nie
będzie przysługiwało, jeżeli co
najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymuje zasiłek macierzyński
lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako
okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
okres urlopu rodzicielskiego.
W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym
czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres
ustalony przepisami Kodeksu Pracy.

FAŁSZYWI PRACOWNICY SOCJALNI

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

nych tutejszego Ośrodka i oferowa-

uprzejmie prosimy o zachowanie

w Ciechanowie lub Gminny Ośrod-

łecznej w Ojrzeniu informuje o incy-

niu korzyści materialnych w zamian

ostrożności zwłaszcza osób starszych

kiem Pomocy Społecznej w Ojrze-

dentach mających miejsce na terenie

za okazanie dowodu tożsamości

i samotnie gospodarujących oraz

niu. Przypominamy, iż ww. instytu-

gminy Ojrzeń, tj. fałszywego powo-

oraz podpisanie nieznanej treści do-

w niepokojących sytuacjach o kon-

cja funkcjonuje od poniedziałku do

ływania się na pracowników socjal-

kumentu. W związku z powyższym

takt z Komendą Powiatową Policji

piątku w godzinach: 800 – 1600.
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ŁUKASZ MIERZEJEWSKI
W JEDENASTCE 22.
KOLEJKI EKSTRAKLASY

Tęcza Ojrzeń

Łukasz Mierzejewski
zawodnik Górnika Łęczna grający na pozycji
prawego obrońcy został
doceniony przez dziennikarzy za postawę w meczu 22. kolejki z liderem
Piastem Gliwice i wybrano go do jedenastki
kolejki. Górnik zatrzymał
lidera Ekstraklasy Piasta
Gliwice remisując bezbramkowo na własnym
stadionie.
W 23. kolejce Górnik
Łęczna zremisował na wyjeździe z Wisłą Kraków 1:1. Przy
wyrównującej bramce asystował Łukasz po indywidualnej
akcji i doskonałym dośrodkowaniu z narożnika boiska.

Przed rozpoczęciem przygotowań do
rundy rewanżowej sezonu 2015/2016
w Klubie MKS Tęcza Ojrzeń nastąpiła
zmiana na stanowisku trenera drużyny
seniorów. Rafała Traczyka zastąpił duet
trenerski Romanowski Robert, Kozłowski
Łukasz.
Zespół seniorów przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczął 18 stycznia na boisku przy
Zespole Szkół w Kraszewie. W trakcie przygotowań drużyna rozegrała pięć gier kontrolnych:
MKS TĘCZA - KORONA KAROLINOWO 6:1
MKS TĘCZA - BŁĘKITNI RACIĄŻ
1:2
MKS TĘCZA - KONOPIANKA KONOPKI 5:1
MKS TĘCZA - SKRA DROBIN
5:4
MKS TĘCZA - STEGNY WYSZOGRÓD 3:1
MKS TĘCZA - KOWNATY ŻĘDOWE
3:3
Do rozpoczęcia rozgrywek pozostał do
rozegrania mecz kontrolny z KORONĄ SZYDŁOWO. Do zespołu dołączyło trzech nowych
zawodników, którzy dobrze wkomponowali się
w drużynę i będą jej dużym wzmocnieniem.

Weronika Krzywnicka najlepsza w Polsce
W dniu 12 grudnia 2015 roku w Akademii Wychowania Fizycznego
w Gdańsku odbył się XXXII Puchar Polski Seniorów i XII Puchar Polski
Juniorów i Młodzików w Karate Kyokushin. W turnieju wzięło udział
ponad 300 zawodników z 80 klubów. Ciechanowski Klub Karate
Kyokushin reprezentowała jedna zawodniczka – Weronika Krzywnicka z sekcji Ojrzeń (w kat. młodziczki - 50kg). I co tu dużo pisać –
w pięknym stylu przechodząc zwycięsko wszystkie walki eliminacyjne, wygrała finał. I miejsce w Pucharze Polski to wspaniały sukces.
W dniu 20.02.2016 r. w Józefowie odbyły się XV Mistrzostwa
Województwa Mazowieckiego Ka-

rate Kyokushin. W zawodach wzięło
udział 160 zawodników z 17 klubów
zrzeszonych w Okręgowym Związ-

WIKTORIA GŁOWACKA - II miejsce w kategorii kadetek - 45kg
WERONIKA KRZYWNICKA - I miejsce w kategorii młodziczek – 50kg

ku Karate Województwa Mazowieckiego. Nasze zawodniczki zdobyły
wszystko, co było możliwe na tym
turnieju. Swój sukces z poprzedniego roku powtórzyła Weronika Krzywicka, zdobywając złoty medal. Kolejną zawodniczką była Aleksandra
Trzepanowska, która poprawiła swój
rezultat z poprzednich mistrzostw,
zajmując pierwsze miejsce. Na mistrzostwach debiutancki start zaliczyła Wiktoria Głowacka. Po dwóch
stoczonych walkach zakończonych

przed czasem w walce finałowej musiała uznać wyższość klubowej koleżanki – Oli Trzepanowskiej, zajmując ostatecznie drugie miejsce.
Nasze czołowe zawodniczki
wzięły udział w 5th Polish Fighters Camp w Nałęczowie. Zgrupowanie to odbyło się w dniach 2628.02.2016. Prowadzone było przez
światowej sławy zawodników z Rosji
i Japonii. Miało na celu przygotowanie zawodników do Mistrzostw Europy Warna 2016.

ALEKSANDRA TRZEPANOWSKA - I miejsce w kategorii kadetek - 45kg

