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NOWY PRZYSTANEK
AUTOBUSOWY
W KRASZEWIE

Z budżetu gminy Ojrzeń zakupiono nowy, betonowy przystanek autobusowy dla wsi Kraszewo. Koszt zadania wraz z montażem i transportem
wyniósł 11 575,04 zł. Poprzednią wiatę przystankową po wyremontowaniu pracownicy Urzędu Gminy Ojrzeń zamontowali we wsi Grabówiec.

POMPY POŻARNICZE DLA
OSP OJRZEŃ I OSP KRASZEWO

Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego jednostki OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej. Każda z jednostek otrzymała kwotę dotacji w wysokości 8 200,00 zł
na zakup pompy pożarniczej o wysokiej wydajności.
Na kwotę 25 000,00 zł (po 12 500,00 zł na każdą pompę) gmina Ojrzeń złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Całkowity koszt zakupu wyniesie około 66 000,00 zł. Pozostała część
ok. 24 600,00 zł pochodzić będzie z budżetu gminy Ojrzeń.

POŚWIĘCENIE FIGURKI MATKI
BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM
W KAŁKACH

7 maja 2016 r. podczas Mszy Świętej w trakcie uroczystości święcenia
pól ksiądz proboszcz Krzysztof Kozłowski z parafii w Malużynie poświęcił
przydrożną figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem znajdującą się w lesie we
wsi Kałki.
Wpisana do rejestru zabytków ruchomych rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem została odrestaurowana w ubiegłym roku za kwotę
13577,97 zł z budżetu gminy.
Po odprawionym nabożeństwie mieszkańcy i zaproszeni
goście wspólnie ze swym duszpasterzem udali się na uroczysty obiad do Świetlicy Wiejskiej
w Kałkach.
Ksiądz proboszcz podziękował mieszkańcom i władzom samorządu gminnego w Ojrzeniu,
że wspólnymi siłami udało się
odbudować figurkę Matki Boskiej.

OŚWIETLENIE

Zakończono wymianę oświetlenia ulicznego w terminie do 30.04.2016 r.
w ilości 36 sztuk w ramach umowy z 15.01.2016 r. z Energą Oświetlenie
na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Ojrzeń.
W drugiej połowie roku gmina Ojrzeń planuje wymienić jeszcze 19
lamp w 8 sołectwach.
W lipcu 2016 r. gmina Ojrzeń podpisała już kolejną umowę z Energą
Oświetlenie na podniesienie standardu oświetlenia na jej terenie. W ramach tej umowy w terminie do 16.12.2016 r. oświetlenie zostanie rozbudowane o 14 nowych lamp. Koszt wykonania zadania to 20 959, 50 zł.

LOKALIZACJA LAMP

ILOŚĆ LAMP

Kownaty Borowe

5

Kraszewo

1

Młock Kopacze

2

Baraniec

1

Luberadz

1

Ojrzeń ul. Okopowa

1

Ojrzeń ul. Warszawska

1

Kałki

4

Skarżynek
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WNIOSKI FOGR – PROW
Gmina Ojrzeń zakwalifikowała się do współfinansowania dla typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn: „Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo
– Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę
ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń”. Gmina Ojrzeń 18.07.2016 r.
podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację tego zadania. Przyznana kwota dotacji to 1 855 570,00 zł. Z powiatu ciechanowskiego zakwalifikowały się jedynie dwa samorządy: Ojrzeń i Sońsk. Gmina Ojrzeń
zajmuje 52. miejsce w tabeli rankingowej.

Gmina Ojrzeń 28.06.2016 r. podpisała umowę o udzielenie dotacji
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na jedno zadanie
pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś od km
0+005,00 do km 0+340,7 i od km 0+357,90 do km 0 + 948” polegającego
na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z kruszywa naturalnego ( mieszanki piasku, pospółki i żwiru). Przyznana kwota dotacji to 30 000,00 zł.
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XVI Sesja Rady Gminy Ojrzeń
– Rada Gminy Ojrzeń udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Ojrzeń za 2015 rok
10 czerwca 2016 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Ojrzeń odbyła się XVI sesja
Rady Gminy Ojrzeń. W porządku
obrad znalazły się m.in.:
• informacja Wójta Gminy Ojrzeń
z działalności w okresie międzysesyjnym;
• przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Ojrzeń;
• przedstawienie opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ojrzeń
sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 rok;
• przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń
o opinii wykonania budżetu Gminy
Ojrzeń za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Ojrzeń;
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ojrzeń w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Ojrzeń absolutorium.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania
z wykonania budżetu za 2015 rok
oraz wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy były pozytywne.
Nikt z radnych nie miał pytań odnośnie ww. spraw. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Przy 4 głosach
„wstrzymujących się”, 10 radnych
zagłosowało za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2015 rok i za
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.
W dalszej części sesji radni
uchwalili następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
• w sprawie zmiany uchwały budże-

„NIECHCIANA” DROGA
Cała sprawa zaczęła się zwyczajnie od corocznego spotkania
Wójta Gminy Ojrzeń – Zdzisława
Mierzejewskiego z Kierownikiem
Powiatowego Zarządu Dróg –
Józefem Borkowskim. Jak co
roku na jesieni, tak i w 2014
roku panowie spotkali się w celu
ustalenia wspólnych inwestycji
na rok 2015. Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i było
owocne: ustalono, że w 2015 r.
sporządzona zostanie dokumentacja mająca na celu przygotowanie przebudowy drogi powiatowej Wola Wodzyńska – Nowa
Wieś (kwota 30.000,00 zł), na
dotychczas nieutwardzonym odcinku Halinin – Nowa Wieś oraz
kontynuacji przebudowy drogi
powiatowej Grabówiec – Ojrzeń
(kwota 210.000,00 zł).

Jednakże w trakcie przygotowania projektu budżetu na rok 2015
stwierdzono, że potrzeby własne
w zakresie remontu i przebudowy
dróg gminnych są dużo większe, niż
początkowo zakładano, w związku
z czym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na przygotowanie
dokumentacji dot. przebudowy drogi Wola Wodzyńska – Nowa Wieś,
na odcinku Halinin – Nowa Wieś.

Poinformowano o tym fakcie Powiatowy Zarząd Dróg (w skrócie: PZD)
niezwłocznie po podjęciu uchwały
budżetowej – już w styczniu 2015 r.
Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało, że chyba pierwszy raz w historii Powiat Ciechanowski odrzuci
uzgodnioną pomoc w zakresie budowy drogi. W kwietniu 2015 r. PZD
zwrócił się o przekazanie uchwały
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu na opracowanie dokumentacji
na przebudowę drogi powiatowej
nr 1227W Wola Wodzyńska – Nowa
Wieś w kwocie 30 tys. zł. W piśmie
wskazano nawet termin przekazania – 20 maja 2015 r. – wynikający
z konieczności przygotowania stosownych porozumień między samorządem Gminy i Powiatu. W piśmie
zawarte są również podziękowania
dla Wójta i Radnych Gminy Ojrzeń
za udzielone wsparcie, które pozwala w szerszym zakresie podejmować
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych. Wskazana w piśmie uchwała
Rady Gminy Ojrzeń została podjęta
i przekazana w dniu 18 maja 2015 r.
(odebrana przez PZD w dniu
20 maja 2015 r.). Jeszcze w okresie
wakacyjnym doszło do spotkania
Wójta Gminy z Kierownikiem PZD.

towej gminy Ojrzeń na rok 2016;
• w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ojrzeń;
• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki oznaczonej nr ewid. 201/2 w miejscowości Ojrzeń, gmina Ojrzeń;

3

• w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
gminy Ojrzeń;
• w sprawie zamiany nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Ojrzeń.
Pełną relację z obrad XVI sesji
Rady Gminy można obejrzeć na stronie
internetowej www.ojrzen.pl w zakładce sesje
Rady Gminy.

Cena wody – bez zmian
Na ostatniej sesji Rady Gminy Ojrzeń przyjęta została
uchwała w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Ojrzeń. Zgodnie z postanowieniami tej
uchwały wszystkie stawki związane z opłatą za pobór wody
pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do roku
ubiegłego i przedstawiają się następująco:
- opłata za pobór wody – 2,35 zł + VAT za 1m³ wody;
- opłata za wodomierz ø 15-32 mm – 2,00 zł + VAT miesięcznie;
- opłata za wodomierz ø 40-50 mm – 9,00 zł + VAT miesięcznie;
- opłata za wodomierz sprzężony – 43,00 zł + VAT miesięcznie.

Nastąpiły wstępne ustalenia co do
przebiegu, zakresu prac projektowych – robocze spotkanie, poprzedzające zlecenie i rozpoczęcie prac
projektowych.
Po przekazaniu uchwały – oficjalnie zapadła cisza, aż do 9 września 2015 r. (oficjalnie, gdyż w tym
czasie było kilka rozmów telefonicznych, z których niestety nic nie wynikło). Zaniepokojony tym stanem
rzeczy Wójt Gminy Ojrzeń, wystąpił
do Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem, w którym zwrócił
się o zajęcie stanowiska w sprawie.
Obawy dotyczyły czasu, jaki był niezbędny do wykonania dokumentacji
w związku ze zbliżającym się końcem roku.
10 września nastąpił przełom.
Powiatowy Zarząd Dróg poinformował, że w 2015 r. nie może przystąpić do realizacji dokumentacyjnego
przygotowania inwestycji. Argumenty PZD były następujące: „Według
przeprowadzonego rozeznania cenowego koszty dokumentacji znacznie
przewyższają środki, którymi dysponujemy, ponadto głównym zadaniem
związanym z tym przedsięwzięciem
jest konieczność uregulowania stanu
prawnego pasa drogowego i dostosowania jego parametrów (szerokości)
do planowanego zakresu przebudowy. Takie działania powiat obecnie
podejmuje. Według danych ewiden-

cyjnych szerokość pasa drogi jest
zmienna i nie przekracza 7,4 m przy
wymaganym dla drogi klasy L -15 m.
W zaistniałych okolicznościach, podejmując inwestycję, musimy brać
pod uwagę finansowe, prawne i organizacyjne możliwości jej realizacji”.
Wiadomo już było, że sprawy przyjmują zły obrót, lecz nie wszystko
było stracone. W tym samym piśmie
zawarte było bowiem stwierdzenie,
że otwartą pozostaje sprawa przebudowy drogi w terminie późniejszym.
Gmina Ojrzeń odpowiedziała również PZD, informując:
• kwota 60.000 zł byłaby wystarczająca lub bardzo zbliżona do kwoty wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji projektowej (czyli 30.000 zł
gminy i 30.000 zł Powiatu starczyłoby na realizację);
• kwestie szerokości pasa drogowego
są możliwe do uregulowania dokumentacją projektową i wydaną na jej
podstawie decyzją administracyjną.
Nie trzeba prowadzić w tym celu specjalnych działań.
Zwrócono się o ponowne rozważenie zasadności rezygnacji z realizacji dokumentacji. Zapadła cisza.
Brak odpowiedzi na pisma ze strony
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
i PZD, spowodował, że Wójt Gminy
Ojrzeń wystosował kolejne pismo
– tym razem do Zarządu Powiatu.
Podniesiono w nim brak zawarcia
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porozumienia, brak ustaleń co do
realizacji dokumentacji, oraz brak
odpowiedzi na pisma w sprawie drogi. Wskazano też, że Powiat Ciechanowski nie chce realizować tego zadania nie tylko za pomocą własnych
środków, jak również przy pomocy
50% dofinansowania przekazanego
przez inną jednostkę samorządu terytorialnego. Burzyło to dotychczas
przyjętą praktykę w tym zakresie.
Źle i coraz gorzej. 10 grudnia
przyszła odpowiedź Zarządu Powiatu, który podtrzymał wyrażone
wcześniej stanowisko: „W bieżącym
roku nie możemy przystąpić do realizacji dokumentacyjnego przygotowania inwestycji, z uwagi na
finansowe, prawne i organizacyjne
możliwości realizacji inwestycji” –
tak oto brzmiało owo stanowisko.
Jednocześnie stwierdzono, że koszt
opracowania dokumentacji projektowej, przewyższa możliwości finansowe Powiatu, oraz że opracowanie
dokumentacji projektowej na tym
etapie jest przedwczesne. Powstaje
tu proste pytanie: kiedy się sporządza dokumentację projektową? Na
samym początku, na etapie planowania inwestycji. Proces projektowy pozwala bowiem na identyfikację późniejszych problemów realizacyjnych,
na dokonanie wyboru technologii
i zakresu rzeczowego planowanej do
realizacji inwestycji (w tym wypadku
przebudowy drogi). Również w treści tegoż pisma pada bezpośrednia
deklaracja: „(…) nie możemy przyjąć deklarowanej na ten cel kwoty
30 000,00 zł (…)”.
Nie poddajemy się. Mając na
uwadze poprzednie deklaracje, już
11 grudnia Wójt Gminy wystosował do Zarządu Powiatu wniosek
o uwzględnienie w 2016 r. realizacji
dokumentacyjnego przygotowania
inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1227W Wola Wodzyńska –
Nowa Wieś – dokumentacja etap I.
Podtrzymano udział 50% w realizacji zadania. Aby „ułatwić” podjęcie
decyzji w tej sprawie, zadeklarowano
możliwość przeprowadzenia procesu
projektowego przez gminę Ojrzeń
i przekazania Powiatowi kompletnej
dokumentacji projektowej. Wskazano, że warunkiem takiego rozwiązania sprawy, byłoby przekazanie
przez Powiat Ciechanowski wsparcia finansowego na ten cel w wysokości 50%, nie więcej niż kwoty
30.000,00 zł.
Kubeł zimnej wody. Po miesiącu
przychodzi odpowiedź Zarządu Powiatu. Możemy w niej m.in. przeczytać: „Nawiązując do korespondencji
dotyczącej przebudowy drogi powia-
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towej nr 1227W Wola Wodzyńska
- Nowa Wieś na odcinku Halinin
- Nowa Wieś uprzejmie informuję,
iż w chwili obecnej z uwagi na uwarunkowania finansowe budżetu powiatu ciechanowskiego nie jesteśmy
w stanie w najbliższym okresie spełnić oczekiwań mieszkańców Gminy
Ojrzeń dotyczących realizacji tej inwestycji”. Czyli w ciągu roku droga,
która miała być przygotowana do
rzeczowej realizacji, stała się drogą
„niechcianą”, dla której mimo deklarowanego przez Gminę wsparcia
finansowego realizacji, nie można
nawet określić terminu przybliżonej realizacji. Że ta część drogi jest
drogą „niechcianą” dla samorządu
Powiatu, widać wyraźnie z dalszej
treści pisma. Zawarta jest w nim propozycja zmiany kategorii całej drogi
z powiatowej na gminną, co wiąże
się z przekazaniem jej samorządowi
gminy Ojrzeń.
Wciąż się nie poddajemy. Kolejne pismo do Zarządu Powiatu. Wójt Gminy nie zgadza się w nim na propozycję
przejęcia drogi, a co za tym idzie realizacji jej przebudowy samodzielnie.
Przejęcie wiązałoby się również z jej
późniejszym utrzymaniem. Co wpłynęło na taką a nie inną decyzję władz
Gminy? Odpowiedź jest prosta: dokładna analiza sytuacji pod wieloma
różnymi okolicznościami. Oto przyczyny takiej a nie innej decyzji:
• z analizy sieci dróg powiatowych
na terenie powiatu ciechanowskiego
jasno wynika, że ich większość nie
spełnia wymogów art. 6a Ustawy
o drogach publicznych;
• droga 1227W Wola Wodzyńska –
Nowa Wieś, jest z punktu widzenia
ruchu lokalnego, bardzo istotnym
elementem sieci drogowej. Komunikuje bezpośrednio z drogą krajową
nr 50 miejscowości: Luberadz, Luberadzyk, Obrąb, Wola Wodzyńska, Halinin i Nowa Wieś. Ponadto
stanowi naturalne połączenie drogi
krajowej nr 50 z drogą powiatową
1247W Ojrzeń – Nowe Miasto, oraz
drogą powiatową: 1219W Ojrzeń –
Kałki – Malużyn;
• droga posiada długość ponad 10
km, z czego tylko ostatni odcinek
Nowa Wieś – Halinin, nie posiada utwardzonej nawierzchni. Dotychczas na przestrzeni lat, dzięki
współpracy samorządów, udało się
utwardzić odcinki Luberadz – Obrąb, następnie zaś Obrąb – Wola
Wodzyńska i Wola Wodzyńska Halinin czyli łącznie ok. 7 km drogi
posiada już nawierzchnię utwardzoną. Został wybudowany również zupełnie nowy most na rzece Łydyni.
To wszystko wskazuje, że droga ta

jest istotna i potrzebna lokalnej społeczności, jak również, że dotychczas
poprawa jej stanu, przebudowa nie
budziła wątpliwości Powiatu Ciechanowskiego.
W 2011 roku to gmina Ojrzeń
przekazała notarialnie znaczną część
tej samej drogi powiatowej (odcinek
o długości ok. 4 km, od Luberadzyka do skrzyżowania z drogą krajową
nr 50 w Woli Wodzyńskiej) na własność Powiatu. Gmina Ojrzeń nie
była inicjatorem tych działań. Akt
notarialny ze strony Powiatu Ciechanowskiego podpisywali: ówcześni
i obecni Starosta Sławomir Morawski
i Wicestarosta Andrzej Pawłowski.
Podpisanie aktu zostało poprzedzone uchwałami Rady Gminy, Rady
Powiatu i Zarządu Powiatu. Nie było
wówczas mowy o sytuacji odwrotnej,
nie myślano nawet o oddawaniu tej
drogi! Nikt wówczas nie twierdził, że
droga ta nie spełnia kryteriów drogi
powiatowej, co więcej to Powiat dążył do uregulowania sytuacji własnościowej.
W tym samym piśmie podtrzymano wcześniej złożoną propozycję
50% udziału w kosztach sporządzenia dokumentacji projektowej lub
też alternatywnie przeprowadzenie
procesu projektowego przez gminę Ojrzeń i przekazania Powiatowi
Ciechanowskiemu kompletnej dokumentacji projektowej.
Głową w mur. Stanowisko Zarządu Powiatu pozostaje jednak niezmienne. W przekazanej pod koniec
lutego odpowiedzi, oprócz wycieczek
osobistych (bez komentarza), zarzuca się „ubolewanie” z powodu braku
zgody na przejęcie drogi (i całego
problemu z tym związanego), oraz
zarzuca się samorządowi gminy
Ojrzeń brak „dobrej woli”. Jednocześnie, jak „z kapelusza”, pojawia
się nagle kwota 2 mln 700 tysięcy
– 2 mln 900 tysięcy, jako całość kosztów przebudowy drogi wraz z wykupem gruntów. Podnosi się, że deklarowana przez gminę Ojrzeń kwota
30.000 zł stanowiłaby zaledwie 1%
kosztów inwestycji, zaś przyjęte jest,
że pomoc finansowa gmin dla wspólnych z powiatem realizacji inwestycji
wynosi 50%. Tym samym, droga będzie realizowana, gdy gmina Ojrzeń
wyłoży 1.350.000 zł (jeden milion
trzysta pięćdziesiąt tysięcy). Alternatywnie aktualna pozostaje propozycja przekazania drogi. Stanowisko to
należy traktować jako ostateczne.
WNIOSKI. Przypomnijmy: cały
czas mowa była jedynie o kosztach
sporządzenia dokumentacji, nie
zaś o całości realizacji inwestycji.
W kosztach sporządzenia dokumen-

tacji Gmina deklarowała i deklaruje
udział na poziomie 50%. Koszt realizacji całości inwestycji będzie znany
po sporządzeniu dokumentacji, przy
uwzględnieniu zastosowanych technologii. Nigdy nie były prowadzone
rozmowy odnośnie dofinansowania
późniejszej realizacji przebudowy
drogi – skąd zatem samorząd Powiatu wyciągnął wniosek, że gmina
Ojrzeń nie będzie pomagała przy
dalszej realizacji inwestycji – nie
wiadomo. Samorząd gminy Ojrzeń
nie proponuje nikomu przekazania
swoich dróg. Gmina Ojrzeń nie odrzuca ustalonej i przyznanej pomocy
finansowej z bliżej nieokreślonych
powodów. Realizację przebudowy,
można podzielić na etapy, co pozwoliłoby przy znacznie mniejszych
niż wskazane nakładach, w krótkim
czasie poprawić jakość drogi. Już
samo poszerzenie drogi możliwe po
sporządzeniu dokumentacji zgodnej
ze „specustawą” i uzyskaniu decyzji
w znacznym stopniu zaspokoi zgłaszane licznie przez mieszkańców
potrzeby. Z uwagi na jej położenie
(pomiędzy drogą krajową a powiatową) można starać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Koszty poszerzenia
drogi w I etapie realizacji nie będą
aż tak astronomiczne, jak to jest
wskazane dla całości realizacji drogi. Gmina Ojrzeń przygotowała i realizuje obecnie dwie porównywalne
pod względem zakresu prac i długości drogi, wykorzystując procedurę
„specustawy”. Kwoty wypłaconych
odszkodowań za grunty przeznaczone na realizację tych inwestycji
wyniosły odpowiednio: ok. 104 tysięcy zł dla drogi w Obrębie i ok. 65
tysięcy zł dla drogi Kraszewo – Łebki
Wielkie. Koszty odszkodowań nie
są jak widać przerażające i nie mogą
przesądzać o „blokadzie” dla realizacji całej inwestycji. Tę drogę można i trzeba zrobić. Wystarczy tylko
chcieć. Ile było „dobrej woli” w próbie wspólnej realizacji przebudowy
drogi Halinin – Nowa Wieś ze strony
gminy Ojrzeń, a ile ze strony Powiatu
Ciechanowskiego, pozostawiam do
oceny zainteresowanym.
Przypomnieć należy tu jeszcze,
że na podobną drogę Kraszewo –
Skarżynek – Łebki Wielkie gmina
Ojrzeń otrzymała dofinansowanie w ramach PROW, na poziomie
63,63%. Powiat Ciechanowski niestety wybrał inne drogi, niż drogę Halinin – Nowa Wieś i takiego dofinansowania nie otrzymał.
Wójt
Zdzisław Mierzejewski
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Obchody Dnia Dziecka stają
się w gminie Ojrzeń coroczną
tradycją. Również w tym roku
dołożono wszelkich starań,
aby w sposób szczególny
uczcić ten wyjątkowy dzień.
Uczniowie wszystkich trzech
szkół świętowali Dzień Dziecka wspólnie na stadionie w Ojrzeniu. Była to świetna okazja
do wspólnej zabawy i integracji
uczniów, którzy uczą się w sąsiadujących ze sobą szkołach.
Najmłodsi uczniowie szkół
rozpoczęli Dzień Dziecka od
wspólnego
oglądania
bajki
o dzielnym psie Piorunie, ale
było to tylko preludium do wielu innych ciekawych propozycji
przygotowanych na ten dzień.
Najmłodsze grupy wiekowe mogły skorzystać również z trampoliny, zjeżdżalni. Wielką atrakcją
była też przejażdżka na kucyku
i malowanie twarzy.
Dla klas I - III przygotowano szereg atrakcyjnych konkurencji sportowych, m.in. wyścig
matematyczny, wyścig z przekładaniem szarfy, sztafeta wahadłowa, slalom z piłką nożną
i wyścig malarzy. Klasy IV - VI
również miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
sportowych. Dla nich zaplanowano konkurencje wymagające
opanowania, sprytu i koordyna-

cji. Każda z klas IV - VI miała
do wykonania 10 zadań, m.in.
wyścig w worku, rzut do kosza,
strzały do bramki, bieg wahadłowy, skok w dal z miejsca i biegi.
Na wynik musieli zapracować
wszyscy uczniowie danej klasy,
którzy nawzajem dopingowali się
i wspierali w osiągnięciu jak najlepszego rezultatu.
Podczas obchodów Dnia
Dziecka nie zapomniano również o najstarszych uczniach
szkół – gimnazjalistach, którzy
brali udział w biegu przełajowym
i meczu piłki nożnej rozegranym
na pełnowymiarowym boisku.
Atrakcją były zmagania dziewcząt podczas meczu piłki siatkowej, który dostarczył wszystkim
wielu emocji. Ostatecznie na
podium stanęła drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Kraszewie,
trenowana pod czujnym okiem
wicedyrektora, p. Łukasza Kozłowskiego.
Organizator Dnia Dziecka –
Pan Wójt Zdzisław Mierzejewski
zadbał również o przygotowanie
poczęstunku dla wszystkich biorących udział w odchodach tego
szczególnego dnia. Po wyczerpujących konkurencjach sportowych każdy mógł zjeść kiełbaskę
i skosztować pysznej grochówki.
Poczęstowano też wszystkich
słodyczami, napojami chłodzącymi i lodami.

5

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń lipiec 2016

6

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Wójt Gminy Ojrzeń 17 czerwca
2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy i eksploatacji
15 kurników do chowu drobiu –
brojlera kurzego w obrębie Fermy
Drobiu w m. Halinin.
Przed wydaniem decyzji Wójt
Gminy Ojrzeń wezwał Inwestora
do uzupełnienia raportu w zakresie
określonym w art. 66 ust.1 pkt. 5 i 6
Ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Uzupełnienie do raportu wynikające z uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

przekazano odpowiednio organom
opiniującym i uzgadniającym. Następnie Wójt Gminy Ojrzeń wystąpił
o ponowne uzgodnienie warunków
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
O możliwości zapoznania się
z uzupełnieniem raportu oraz składania uwag i wniosków zawiadomiono
społeczeństwo poprzez zamieszczenie
zawiadomienia – obwieszczenia na
stronie BIP tutejszego Urzędu, tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Halinin oraz przesłano stronom postępowania. Na etapie
możliwości zapoznania się z uzupełnionym raportem wpłynęło 10 negatywnych wniosków.
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ciechanowie podtrzymał swoje stanowisko zawarte w opi-

nii sanitarnej z dnia 26 lutego 2015 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające przedsięwzięcie
i określające warunki.
Organem właściwym do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest
Wójt Gminy Ojrzeń jak również organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego
z udziałem społeczeństwa, a także
organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków przed wydaniem
ww. decyzji. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
przed jej wydaniem zobowiązany jest
do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Warszawie i zaciągnięcie opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Ciechanowie.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji dowodowej w sprawie,
w ocenie tutejszego organu, brak jest
podstaw do uwzględnienia wniosków protestujących z uwagi na ich
bezzasadność, gdyż analizowana
Ferma Drobiu będzie obiektem nowoczesnym, w którym zastosowane zostaną najnowsze technologie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego zwłaszcza
z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 pkt. 9,
zgodnie z którym projektowanie
i budowa obiektów budowlanych
powinna zapewnić poszanowanie
występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych
interesów osób. Planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób
znaczący negatywnie oddziaływać
na środowisko i zdrowie ludzi oraz
nie budzi wątpliwości w kwestii niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”

Od 1.04.2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ojrzeniu – jednostce
odpowiedzialnej za realizację tego
zadania dla mieszkańców gminy.
Wyrównanie od miesiąca
kwietnia br. następuje bez względu
na to, czy wniosek został złożony

w kwietniu, maju, czerwcu do 1
lipca br. (włącznie). W przypadku
złożenia wniosku po tym czasie
prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania, tzn. od
miesiąca złożenia wniosku.
Pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego była realizowana w dniu 25.04.2016 r.,
a realizacja kolejnych wypłat nastąpiła w dniach: 11 maja, 17 maja,

Kochany Rodzicu!
Są wakacje, ale nie dla Ciebie. Teraz wyjątkowo Twoje dzieci narażone są na uleganie presji bawiących się wakacyjnymi urokami rówieśników i starszych kolegów. Teraz szczególnie młodzi ludzie sięgają po
różne używki dla lepszej zabawy.
Twoje dzieci potrzebują teraz wzmocnionej ochrony.
O czym warto pamiętać:
• dzieci potrzebują zabawy i towarzystwa,
- nie zabraniaj im tego w obawie przed … dzieci ulegają presji rówieśników
• rozmawiaj ze swym dzieckiem na temat bezpieczeństwa, alkoholu, narkotyków, dopalaczy,

24 maja, 20 czerwca, 22 czerwca,
30 czerwca.
Najwyższa wysokość wypłaty
świadczenia w gminie Ojrzeń wynosi 3500.00 zł dla 7 dzieci uprawnionych do programu „500 plus”.
20 maja 2016 r. do Ojrzenia
przyjechał rządowy bus wraz
z pracownikami zajmującymi się
programem „500 plus”, stał godzinę przed budynkiem Urzędu Gminy. Mieszkańcy gminy mieli możliwość osobistego kontaktu, można
było dowiedzieć się m.in.: jak wypełnić wniosek, jak liczyć dochód,

czy pieniądze należą się także na
pierwsze dziecko oraz rozwiać
inne wątpliwości dotyczące nabycia uprawnień.
Podsumowując realizację programu „Rodzina 500 plus” na
dzień 30.06.2016 r., Ośrodek informuje, że:
- przyjęto 387 wniosków (w tym 17
wniosków w wersji elektronicznej),
- wydano 362 decyzje (w tym 347
decyzji przyznających),
- wypłacono łącznie 877 421,00 zł,
co daje 1759 świadczeń.

- stawiaj twarde wymagania,
- określaj reguły,
- słuchaj swojego dziecka, tego co mówi i co Ci przez to chce powiedzieć,
- a przede wszystkim dawaj dobry przykład;
• my dorośli popełniamy największe błędy
- bądź czujny i odpowiedzialny za przechowywanie swoich środków psychoaktywnych (szczególnie alkoholu i leków),
- bądź czujny i odpowiedzialny na swoich imprezach z alkoholem (nasze
dzieci biorą z nas przykład),
- bądź przyjacielem dziecka, pomagaj mu, nie zrzędź, kochaj i kontroluj,
jesteś przecież Jego rodzicem.
Zawsze możesz przyjść po poradę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu (ul. Ciechanowska 19) jak również do urzędującego
tam konsultanta do spraw uzależnień.
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw.
okresy świadczeniowe, trwające 12
miesięcy od 1 października do 30
września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą

składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysłu-

gujących za październik następuje do
dnia 31 października. W przypadku,
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 września do dnia
31 października, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do
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dnia 30 listopada.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wymagane formularze
można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu,
ul. Ciechanowska 19 - pokój nr 1
lub ze strony internetowej Gminy
Ojrzeń - www.ojrzen.pl w zakładce
GOPS.

Stypendium i zasiłek szkolny w roku
szkolnym 2016/2017
Świadczeniami pomocy
materialnej są:
1. Stypendium szkolne
2. Zasiłek szkolny
Stypendium szkolne – przeznaczone jest dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników
służb socjalnych – do czasu ukoń-

czenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia.
Zasiłek szkolny – może być
przyznany uczniom znajdującym
się w przejściowo trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia
losowego, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, dołączając dodatkowe uzasadnienie.
Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie uprawniające do ubiegania się o stypendium

szkolne nie może być większa niż
514 złotych na osobę.
Termin składania wniosków
do 15 września 2016 roku.
Warunkiem ubiegania się
o pomoc materialną jest złożenie
wniosku w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ojrzeniu,
ul. Ciechanowska 19, dołączenie
do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach
przez poszczególnych członków
wspólnego gospodarstwa domowego, zamieszkiwanie na terenie

Gminy Ojrzeń oraz spełnienie
kryterium dochodowego.
Przy składanych wnioskach
wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Wnioski można pobrać począwszy od miesiąca sierpnia br.
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ojrzeniu – pokój
nr 1 lub ze strony internetowej
Gminy Ojrzeń - www.ojrzen.pl
w zakładce GOPS.

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017
Projekt rozporządzenia z dnia
17 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania
pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów
edukacyjnych określa warunki
udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym do kształcenia specjalnego,
lub do kształcenia w zawodach
dla uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:
• uczniom niepełnosprawnym
uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół
podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół
zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub
szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólno-

kształcących szkół muzycznych
I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych
II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych,
lub liceów plastycznych,
• uczniom z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych
– dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym
2016/2017 do klas I–III i VI szkół
podstawowych, III gimnazjów,

i szkół ponadgimnazjalnych
(przysługuje uczniom klas I-III
szkół podstawowych jedynie
w przypadku, gdy ci uczniowie
nie korzystają z podręcznika,
który zapewnia Minister Edukacji).
Wniosek o pomoc składać
mogą rodzice ucznia (prawni
opiekunowie), uczeń pełnoletni,
nauczyciel, pracownik socjalny
lub osoba upoważniona przez
opiekunów lub ucznia pełnoletniego. Wnioski należy pobrać
i składać u dyrektora szkoły
w terminie od 1 września 2016 r.
do 15 września 2016 r. Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.

Darmowe podręczniki w roku szkolnym 2016/2017
W zeszłym roku szkolnym
2015/2016 darmowe książki
do nauki otrzymali uczniowie
w klasach I, II i IV szkół podstawowych oraz I klasy gimnazjum.
W tym roku szkolnym 2016/2017

także uczniowie klas III i V szkół
podstawowych oraz II klasy gimnazjum będą mieli zapewnione
darmowe podręczniki.
Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum

w tym roku nie otrzymają podręczników szkolnych za darmo.
Uczniowie wszystkich klas objętych dotacją otrzymają komplet
książek, w tym podręcznik MEN
i ćwiczenia oraz podręcznik i ćwi-

czenia do nauki języka obcego.
Jedyny koszt, który obciąży rodziców będzie dotyczył zakupu podręczników do nauki przedmiotów
nieobowiązkowych (np. etyka, religia).
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Reforma oświaty – przyszłość szkół

27 czerwca 2016 r. podczas
konferencji Podsumowującej
Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel
– Dobra Zmiana” Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przedstawiła kierunki
zmian w systemie edukacji.

Osiem lat szkoły podstawowej
i powrót do czteroletniego liceum
ogólnokształcącego – takie zmiany zapowiedziała szefowa MEN
Anna Zalewska. Pierwszy rocznik
objęty zmianami ma rozpocząć
naukę w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2017/2018.
W związku z tą wypowiedzią
zapewniamy, że istniejące szkoły
w naszej gminie są równorzędne
a ich podział jest ostateczny. Nie
ma też jakichkolwiek planów likwidacji którejkolwiek z nich –
mimo rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji w tym
zakresie – powiedział wójt Zdzisław Mierzejewski.
Od września 2017
powstanie więc:
• 8-letnia szkoła powszechna
• 4-letnie liceum ogólnokształcące
• 5-letnie technikum i 5 – letnia
dwustopniowa szkoła branżowa
z 3-letnim pierwszym stopniem
i 2-letnim drugim stopniem.
Założenia do zmian
programowych:
UCZEŃ
• nauka programowania w szkołach
• szerokopasmowy internet w szkołach
• program „Aktywna Tablica”
• wycieczki do miejsc historycznych związanych z dziedzictwem kulturowym
• doradztwo zawodowe
• uzależnienie finansowania branżowego szkolnictwa od zapotrzebowania na rynku pracy
• wprowadzanie systemu dualnego w szkołach w kształceniu zawodowym
• Centra Kształcenia Praktycznego w każdym powiecie
• opinie urzędów pracy o kształceniu w zawodzie
• Fundusz Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ)

RODZIC
• wprowadzenie diagnozy funkcjonalnej jako podstawy wsparcia
dziecka z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF)
• powołanie wiodących poradni
psychologiczno-pedagogicznych
• placówka specjalistyczna
• opieka nad szkołami polonijnymi
(„Rodzina polonijna”)
• opracowanie, z uwzględnieniem
konsultacji społecznych, Programu współpracy MEN z organizacjami pozarządowymi.
• wsparcie MEN w promowaniu
idei wolontariatu szkolnego, upowszechnianiu jego funkcjonowania oraz przykładów dobrych
praktyk, w tym podkreślanie potencjału NGO
• połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści wychowawcze
i profilaktyczne, w tym wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia diagnozy problemów
szkolno - środowiskowych, wy-

chowawczychi profilaktycznych
NAUCZYCIEL
• rozszerzenie trzystopniowej skali
oceny pracy nauczyciela
• wprowadzenie obowiązku oceny
pracy nauczycieli
• wprowadzenie nowego stopnia
awansu zawodowego
• wydłużenie pierwszego stażu z 9
miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy
• zindywidualizowanie długości
ścieżki awansu nauczyciela w zależności od jakości pracy nauczyciela
• uwzględnienie udziału doradcy
metodycznego w procedurach
awansu
• określenie statusu nauczyciela
polonijnego
• przygotowanie oferty doskonalenia zawodowego dla np. (…)
asystenta ucznia obcojęzycznego
w Krajowy Plan Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli
• zwiększenie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli pełniących
funkcję wychowawcy klasy
• zwiększenie wsparcia małych
szkół oraz wzmocnienie roli małych szkół jako ośrodków kultu-

ralno-społecznych
• objęcie dodatkowym wsparciem
finansowym dzieci 6-letnich pozostających w wychowaniu przedszkolnym (zwiększenie środków z kwoty 1 338 zł na 4 300 zł
na każde dziecko 6-letnie)
• dążenie do likwidacji obowiązku
rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego nauczycieli.
6 lipca 2016 r. Prezydent RP
podpisał nowelizację ustawy
o systemie oświaty.
Najważniejsze zmiany to:
• od roku szkolnego 2016/2017
zniesiony zostanie obowiązkowy
sprawdzian szóstoklasisty
• od roku szkolnego 2016/2017
osoby zdające egzamin gimnazjalny – podczas wglądu do
swoich prac egzaminacyjnych –
będą mogły je fotografować
• począwszy od 2017 r. osoby zdające będą mogły odwołać się od
wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Czas na podsumowanie
Sprawdzian 6 – klasistów w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Ojrzeń
Część pierwsza (max 100 proc.)

Część druga (max 100 proc.)

Szkoła

Język polski
(w proc.)

Matematyka (w proc.)

Ogółem
(w proc.)

Język angielski (w proc.)

SP Ojrzeń

71,2

53,1

62,3

67,2

SP Kraszewo

78,2

57,7

68,2

70,5

SP Młock

75,0

45,0

61,7

61,9

Średnia dla gminy

74,7

51,7

63,4

65,4

Średnia dla powiatu

69,8

47,8

59,1

65,6

Średnia dla województwa

73,3

58,4

66,1

75

Średnia dla kraju

63,0

54,0

----

71

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016 w Gminie Ojrzeń
Część humanistyczna

Część matematyczno
- przyrodnicza

Część z języka obcego

Szkoła

Język
polski
(GH-P)

Historia
i Wos
(GH-H)

Matematyka
(GM-M)

Przedmioty
przyrodnicze
(GM-P)

Język
angielski
(GAP)

Język
angielski
(GAR)

Język
rosyjski
(GRP)

Gimnazjum
w Kraszewie

79,3

61,8

55,2

54,4

68,2

49,2

78,0

Gimnazjum
w Młocku

77,1

63,2

46,5

54,7

52,2

31,7

-

Średnia dla gminy

78,5

62,3

52,1

54,5

62,3

42,8

78,0

Średnia
dla powiatu

66,0

51,9

43,6

48,4

57,6

37,1

61,9

Średnia
dla województwa

72,6

58,7

52,1

54,0

67,8

49,4

58,7
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TURNIEJ
BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM
14 kwietnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Ojrzeniu odbył
się IX Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Rozgrywki przebiegały
w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. W kategorii
szkół podstawowych uczestniczyli uczniowie z Ojrzenia,
Kraszewa i Młocka. Drużyny te
liczyły po czterech zawodników:
2 dziewczyny i 2 chłopców.

naszą gminę 23 kwietnia 2016 r. w rozgrywkach powiatowych w Ciechanowie.
W Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Ojrzeniu, tj. Aleksandra Orlińska,
Katarzyna Gawlińska, Igor Domeracki i Miłosz Domeracki, wykazali
się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego i wspaniałą techniką
jazdy na rowerze. Zajęli II miejsce na

dwanaście rywalizujących drużyn
i zakwalifikowali się do następnego
etapu na szczeblu rejonowym. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni
wspaniałymi e-bookami, a Kasia
Gawlińska, jako najlepsza zawod-

niczka w kategorii szkół podstawowych, otrzymała rower.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i cieszymy się, że godnie reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym i rejonowym.

W kategorii szkół gimnazjalnych
rywalizowały między sobą drużyny
3-osobowe z Kraszewa i Młocka.
Zawodnicy turnieju musieli wykazać się dobrą znajomością zasad
ruchu drogowego, rozwiązując test
składający się z 25 pytań. W następnej części pokonywali tor przeszkód,
w którym demonstrowali wręcz
„akrobatyczną” jazdę na rowerze. Jazda po torze była uważnie obserwowana przez sędziów i policję drogową,
którzy skrupulatnie odliczyli punkty
za każdorazowy błąd na torze.
Zwycięskie drużyny, tj. Szkoła
Podstawowa w Ojrzeniu oraz Gimnazjum w Kraszewie reprezentowali

DZIEŃ ZIEMI W ZESPOLE SZKÓŁ W KRASZEWIE
22 kwietnia w Zespole Szkół
w Kraszewie
obchodzony był
Światowy Dzień Ziemi. Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kierunkiem
opiekunów przygotowali przedstawienie o treści promującej ekolo-

gię. Główną bohaterką przedstawienia była Ziemia wraz ze swymi
dokuczliwymi bolączkami i problemami. Młodzi aktorzy starali
się przekazać swoim koleżankom
i kolegom wiedzę na temat oszczędzania wody, utylizacji odpadów,

zbierania makulatury oraz segregacji śmieci. W drugiej części uroczystości pan dyrektor Stanisław
Studziński wręczył uczniom piękne nagrody za konkurs plastyczny
„Ziemia – Twoim domem”, a prace
plastyczne zostały wywieszone na

holu szkolnym. Następnie, wdrażając teorię w czyn, uczniowie pod
opieką wychowawców wyruszyli
w teren. Najmłodsi zbierali śmieci wokół szkoły, starsi wyruszyli
dalej, aby oczyścić teren przydrożnych rowów.
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Wycieczka na Mazury
W dniach 6-8 czerwca 2016 r.
uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu
wraz z wychowawcami wzięli
udział w trzydniowej wycieczce na Mazury.
Pierwszego dnia odwiedzili
Kosewo, a tam Fermę Jeleniowatych. Mieli okazję przespacerować
się wśród stada oswojonych jeleni,

pasących się na przepięknie położonych terenach nad jeziorem
Kuc. W Muzeum Stacji obejrzeli
też bogate zbiory poroży jeleni europejskich oraz innych gatunków
jeleniowatych. Zobaczyli unikalną kolekcję zrzutów obrazujących
rozwój poroża. Kolejnym punktem programu był pobyt w Aquaparku w Hotelu Gołębiewski

w Mikołajkach, a tam istne szaleństwo! Mnóstwo atrakcji wodnych
takich jak: zjeżdżalnie wodne, jacuzzi, sauny, jaskinia solna.
Kolejnego dnia uczestnicy
wycieczki zwiedzili Wilczy Szaniec, czyli kwaterę główną Adolfa Hitlera, a następnie – zamek
w Kętrzynie, budowlę gotycką
pochodzącą z drugiej połowy
XIV w. Z Kętrzyna pojechali
do Świętej Lipki, w której znajduje się Sanktuarium Maryjne.
Ostatni dzień pobytu rozpoczęli
od zwiedzania Osady Galindów,
położonej na półwyspie u ujścia
rzeki Krutyni do Wielkich Jezior
Mazurskich. Ostatnią atrakcją
wycieczki był spływ łodziami uroczą i spokojną rzeką Krutynią.

20 maja 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Ojrzeniu i ich opiekunowie
uczestniczyli w wycieczce do
Olsztyna.
Zwiedzanie rozpoczęli od
wizyty w Teatrze Lalek, gdzie
obejrzeli sztukę „Piękna i Bestia”. Spektakl opowiadał hi-

Wycieczka do Olsztyna
storię pięknej dziewczyny, która chcąc ratować życie ojca,
wpadła w ręce okrutnej bestii.
Zachwyceni sztuką uczniowie
udali się do Planetarium. Tam,
dzięki projekcji 3D pt. „Ziemia,
Księżyc i Słońce”, poznali ta-

jemnice Kosmosu. Film w prosty i zabawny sposób przedstawił
najbardziej podstawowe
zjawiska astronomiczne, które
można zaobserwować codziennie na niebie.
Kolejnym punktem progra-

mu było zwiedzanie Muzeum
Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Grupa młodszych dzieci
miała okazję uczestniczyć w zajęciach pt. „Nie święci garnki
lepią” i zgłębić tajniki lepienia
z gliny, starsi natomiast malowali na szkle obrazy dla swoich
mam z okazji zbliżającego się ich
święta.
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W piątek, 10 czerwca 2016 r.
najmłodsi uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ojrzeniu radośnie spędzili czas w Kulkolandii
w Płońsku. Celem wycieczki było
rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz

orientacji przestrzennej.
Niezwykłą frajdą okazała się
duża konstrukcja składająca się
z labiryntu przejść, zjeżdżalni
i basenów z piłeczkami. Dzieci
korzystały także z minipojaz-

PRZEDSZKOLAKI
Z ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASZEWIE
Z WIZYTĄ W PŁOCKU

15 czerwca 2016 r. przedszkolaki z rodzicami, drugoklasiści i
wychowawcy udali się na przedwakacyjną wycieczkę do Płocka.
Wyjazd był bardzo ciekawy i dostarczył wszystkim wielu wrażeń.

Pierwszym punktem programu był Teatr Dramatyczny, w którym uczniowie obejrzeli spektakl
„Konik Garbusek”. Po widowisku
uczniowie zostali zaproszeni za
kulisy teatru, gdzie poznali nieco
kuchnię magicznych efektów spe-

dów, trampoliny, armatek na piłeczki, samochodów i bujaków.
Każdy, kto poczuł zmęczenie,
w drodze powrotnej mógł liczyć
na zestaw HappyMeal w McDonald’s.
cjalnych.
Następnie wszyscy odbyli
krótki spacer na Wzgórze Tumskie. Dostrzegli, że Płock to miasto z tradycjami, którego historia
zapisała ważny rozdział w dziejach Polski.
Wycieczka nie obyła się również bez wizyty w płockim ZOO,
w którym dzieci spotkały egzotyczne zwierzęta. Zwieńczeniem
wycieczki był pobyt w Centrum
Zabaw Happy Park, gdzie wszyscy
spożytkowali pokłady niewyczerpanej energii. Nie zabrakło również czasu na wizytę w McDonald’s, a potem już tylko powrót do
domu...
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WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
I DO SANDOMIERZA
W dniach 18 - 20 maja 2016
roku uczniowie Zespołu Szkół
w Kraszewie wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę
w Góry Świętokrzyskie i do
Sandomierza. Głównym celem
tego działania było poznanie
dziedzictwa kulturowego Polski, jej historii i przyrody.
Po kilku godzinach podróży
uczestnicy dotarli do Zagnańska.
Tam podziwiali Bartka - olbrzymi
dąb. Drzewo uznawane w Polsce
za jeden z najstarszych pomników
przyrody. Następnym punktem
wycieczki było Muzeum Zabawek
i Zabawy, gdzie uczniowie poznali
historię powstania zabawek.
Późnym popołudniem wszyscy
udali się do rezerwatu przyrody
nieożywionej - Jaskini Raj, która
zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Można obejrzeć występujące tam skupiska stalaktytów
i stalagmitów o unikatowym na

skalę światową zagęszczeniu. Po
wizycie w Jaskini Raj uczestnicy wyjazdu pojechali do miejsca
noclegu - nowoczesnego Centrum
Wypoczynkowego
„Gołoborze”
w Nowej Słupi.
Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od wizyty w Hucie Szklanej.
Razem z panią przewodnik uczniowie weszli na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drogą

bukową w przepięknej scenerii
rezerwatu dotarli na szczyt Łysej
Góry, gdzie znajduje się Sanktuarium Relikwii Świętego Krzyża
z początków XI w. Zwiedzono również Muzeum Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. W kaplicy
Oleśnickich podziwiano relikwiarz
z cząstkami Drzewa Krzyża Świętego, gdzie uczestnicy wycieczki
otrzymali błogosławieństwo.

Ciekawym punktem wycieczki była wystawa w nowoczesnym
multimedialnym Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego i wizyta w Parku
Rozrywki i Alei Miniatur w Sabat
Krajno.
Ostatniego dnia wycieczki
uczniowie odwiedzili
Sandomierz, gdzie wraz z przewodnikiem odbyli spacer szlakiem
„Ojca Mateusza”. Podziwiali
piękne renesansowe kamieniczki oraz renesansowy ratusz. Następnie wszyscy weszli na więżę
Bramy Opatowskiej, która pełniła
funkcję wjazdu do Sandomierza,
a później udali się na dziedziniec
Zamku w Sandomierzu, którego
budowę ukończono w XIV w. Wycieczka nie obyła się bez wizyty
w kościele św. Jakuba, który pełni
funkcję klasztoru dominikanów
i ma status zabytku klasy zerowej. Kolejna atrakcją był lessowy
Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi
o stromych zboczach. Po zakupie
pamiątek z Sandomierza wszyscy
uczestnicy wyjazdu zjedli obiad,
a następnie ruszyli w drogę powrotną.
Uczniowie usłyszeli historię
powstania Kampinoskiego Parku Narodowego i poznali jego
tajemnice. Podczas spaceru po
parku dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących zwierząt
i roślin.
Po wizycie w parku uczniowie
udali się do Ośrodka Przyjaciół
Niewidomych w Laskach, a następnie pojechali na cmentarz
w Palmirach, gdzie złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz.
Nie zabrakło również czasu
na odpoczynek przy ognisku na
polanie rekreacyjnej Pociecha.

03.06.2016 r. 16-osobowa
grupa członków LOP z Zespołu Szkół w Kraszewie wraz
z opiekunami wybrała się na
wycieczkę do Kampinoskiego

Parku Narodowego. Wycieczka
dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu wrażeń, ale była
przede wszystkim źródłem
wiedzy.
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Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
25 kwietnia 2016 r. już kilka
minut po godz. 6.00 uczestnicy wycieczki do Warszawy byli
w drodze. Pierwszym i zarazem
głównym punktem wyjazdu było
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego otwartego
w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu
powstania. Miejsce to pozostawia
w pamięci niezatarte i silne wrażenia. W niezwykle sugestywny
sposób opowiada historię sprzed
60 lat. Twórcy Muzeum przekonująco odtworzyli klimat tamtych
63 dni walk i atmosferę walczącej Warszawy. W jednym miejscu
zgromadzili tak ogromną ilość

eksponatów i pamiątek, że odkrycie wszystkich tajemnic i zakamarków mogłoby zająć cały
dzień. Zwiedzający mieli okazję
poznać powstańczą rzeczywistość
z pomocą ekspozycji wykorzystujących obraz, światło i dźwięk. Na
emocje wpływały odgłosy spadających bomb oraz brzmienie bijącego serca symbolizującego życie
Warszawy. Ogromne wrażenie
wywarł prezentowany w technice
3D film, który z lotu ptaka ukazał
ogrom zniszczeń, jakie dotknęły
stolicę.
Ponad dwie godziny później
zwiedzający obejrzeli eksponaty

W teatrze „Buffo”
9 czerwca 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Młocku spędzili dzień
w Warszawie. Grupa 50 osób wraz
z opiekunami przeszła Traktem
Królewskim – trasą, na której ustawiono słynne Ławeczki Chopina.
Multimedialne ławeczki cieszą się
ogromną popularnością i są jedną
z największych atrakcji stolicy. Zostały ustawione w 15 miejscach na
Trakcie Królewskim u progu Roku
Chopinowskiego, jaki obchodziliśmy w 2010 r. Na ławce, co oczywiste, można usiąść, po naciśnięciu przycisku posłuchać jednego
z utworów Chopina, a z krótkiego
opisu dowiedzieć się dlaczego stoi
przed danym budynkiem bądź
obiektem i jaki był ich związekz
kompozytorem, a dzięki fotokodom
pobrać aplikację zawierającą audioprzewodnik Chopinowski. Dodatkowo na siedzisku zamieszczona
jest mapa informująca, gdzie można

znaleźć kolejne ławki. Spacer zakończył się w pięknych o tej porze roku
Łazienkach Królewskich.
Drugim punktem w harmonogramie dnia był spektakl „Romeo
i Julia” w teatrze „Buffo”. To musical osnuty wokół konfliktu pokoleń rodziców i dzieci, którzy nie
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wojskowo-historyczne w Muzeum
Wojska Polskiego.
Czas na posiłek zaplanowano w CH Sadyba, gdzie uczniowie
obejrzeli też film „Księga dżungli”.
Opowiedziana na nowo historia
Mowgliego wzrusza i fascynuje.
W ekranizacji zagrał tylko jeden
aktor. Wszystkie zwierzęta stworzono najnowocześniejszymi technikami komputerowymi. Twórcom filmu udała się bardzo trudna
sztuka – efektami specjalnymi nie
przysłonili jakże pięknego przesłania dzieła.
Na koniec, spinając wycieczkę
klamrą tematyczną, uczestnicy wy-

ruszyli na Cmentarz Powązkowski,
gdzie hołd złożyli bohaterom walczącym za Wolną Polskę. Zapalili
znicze i pogrążyli się w modlitwie
przy grobach Alka, Zośki i Rudego
– bohaterów znanych im z książki
„Kamieni na szaniec” – oraz Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
(bohaterskiego żołnierza września
1939, potem Armii Krajowej, dowódcy V Wileńskiej Brygady AK,
żołnierza podziemia antykomunistycznego po 1945 r.), którego pogrzeb odbył się dzień wcześniej.
Była to zatem wyprawa przede
wszystkim w czasy historyczne, która przyniosła wiele emocji
i przemyśleń. Taką lekcję historii
pamięta się chyba najlepiej.

umieją ze sobą rozmawiać, słuchać
się i szanować swoich potrzeb. Oryginalna muzyka Janusza Stokłosy,
polski tekst zainspirowany dramatem Szekspira „Romeo i Julia”,
reżyseria i choreografia Janusza
Józefowicza – to wystarczająca wizytówka.
Na koniec zaplanowano chwilę rozrywki w centrum SpinCi-

ty, gdzie uczniowie mogli zagrać
w kręgle na 10 w pełni zautomatyzowanych torach bowlingowych.
Na koniec – posiłek w restauracji
McDonald`s.
Okazało się, że cały dzień
w Warszawie nie zmęczył uczestników – wręcz przeciwnie, w drodze
powrotnej wystarczyło jeszcze sił
na wspólne karaoke.
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Zakończenie roku
szkolnego w Kraszewie
z udziałem
Wójta Gminy Ojrzeń

24 czerwca 2016 r. to wyczekiwany przez uczniów dzień
– zakończenie roku szkolnego.
Początek wakacji! Jest to dla
uczniów niezwykle radosna
chwila, niosąca za sobą trud
dziesięciu miesięcy nauki
„uwieńczonej” na otrzymanych świadectwach.
Dla wychowanków Zespołu
Szkół w Kraszewie uroczystość
ta rozpoczęła się o godzinie 8.45
Mszą Św. w Kościele p.w. Świętego
Zygmunta w Kraszewie, podczas
której proboszcz życzył wszystkim
zgromadzonym udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja przygotowanego programu artystycznego, który
swoim wzruszającym przekazem
wyciskał łzy z oczu nauczycieli, rodziców i uczniów.
Następnie najlepsi uczniowie

otrzymali z rąk Pana Dyrektora
Stanisława Studzińskiego świadectwa z wyróżnieniem.
W Zespole Szkół w Kraszewie honorowe statuetki „Absolwent Roku” wręczył Wójt Gminy
Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski
uczennicy kl. III a gimnazjum Weronice Komorowskiej i uczniowi

kl. VI szkoły podstawowej Michałowi Gburzyńskiemu.
Zwieńczenie części ogólnej
stanowiło przemówienie dyrektora szkoły. Dokonał on podsumowania efektów wytężonej pracy
zakończonej licznymi sukcesami
dydaktycznymi, sportowymi i wychowawczymi.

Dopełnieniem przeżyć związanych z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 było spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych. Nauczyciele, wręczając świadectwa, życzyli wychowankom
wspaniałych wakacji przepełnionych radością i niepowtarzalnymi
przygodami.
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24.VI.2016 r. uroczyście
zakończono rok szkolny
2015/2016. Szczególnie
ważny był ten moment dla
uczniów klasy VI, którzy,
kończąc naukę w tej szkole,
wkroczyli śmiało w nowy etap
swojego życia.

Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Św. w Kościele p.w. Świętego

Zygmunta w Kraszewie, w trakcie
której proboszcz życzył wszystkim
zgromadzonym udanych wakacji.
Po Mszy Świętej uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się w hali
sportowej, by podziwiać program
słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VI, którzy
po raz ostatni mieli szansę zaprezentować się w tej szkole. Z każdą
upływającą minutą było wszystkim
coraz trudniej opanować łzy wzruszenia i rozstania z tak wspaniałymi młodymi ludźmi.
Następnie najlepsi uczniowie

otrzymali z rąk pani dyrektor Marianny Jeskie świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.
Nagrodzeni zostali także uczniowie za 100-procentową frekwencję,
finaliści wszelkich konkursów odbywających się na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz ci, którzy najczęściej
odwiedzali bibliotekę szkolną.
Uroczystość została zakończona
przemówieniem pani dyrektor,
która podziękowała zebranym za
całoroczną pracę oraz życzyła miłego wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Młocku
Przygotowany przez absolwentów pożegnalny program artystyczny swoim wzruszającym
przekazem wyciskał łzy z oczu
nauczycieli, rodziców i samych
uczniów. Dodatkowo w tle wszyscy mogli obejrzeć specjalnie
na tę okazję przygotowaną
prezentację złożoną ze zdjęć,
które pokazały długą drogę,
jaką pokonali trzecioklasiści,
od momentu , gdy pierwszy raz
przekroczyli próg szkoły.

Kolejnym wzruszającym momentem tego spotkania było przemówienie wygłoszone przez uczennice
klasy II w imieniu młodszych kole-

gów. Z płynących z głębi serca słów
najbardziej dało się zapamiętać
jedną, szczerą prośbę: „Pamiętajcie
o nas, tak jak my będziemy o Was

pamiętać”. Tradycyjnie wręczyli też
upominki.
Do rąk nauczycieli powędrowały jeszcze róże – symbol wdzięczności – i ta część uroczystości dobiegła
końca.
Nadszedł wówczas czas na wręczenie absolwentom świadectw
ukończenia szkoły. Z rąk pani
dyrektor Elżbiety Adamiak świadectwa otrzymali też uczniowie,
którzy zostali w roku szkolnym

promowani z wyróżnieniem. Następnie uhonorowano laureatów
konkurów, a później rodziców,
którym społeczność szkolna jest
wdzięczna za ich pomoc, zaangażowanie i poświęcony czas. Jeszcze tylko chwila z wychowawcami
już w salach lekcyjnych, rozdanie
świadectw, ostanie rady, przestrogi, życzenia udanych wakacji i rok
szkolny 2015/2016 pozostał wspomnieniem.
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Jedną z najpiękniejszych tradycji gimnazjum oraz niezwykle ważnym wydarzeniem, które
poprzedzają
wielotygodniowe
przygotowania, jest coroczne organizowany pożegnalny bal dla
trzecioklasistów. Bal ten jest ostat-

nią okazją do wspólnej zabawy
w szkolnym gronie. W tym roku
odbył się on 4 czerwca. Uczniowie
o godz. 18.00 rozpoczęli go pięknym polonezem przy akompaniamencie muzyki Wojciecha Kilara
z filmu „Pan Tadeusz”. Przygo-

towany taniec zachwycił zebranych nauczycieli i rodziców, którzy ukradkiem ocierali łzy dumy
i wzruszenia.
Słodki upominek w postaci
tortu oraz życzenia dobrej zabawy,
według wieloletniej tradycji, prze-

kazali starszym kolegom drugoklasiści.
Doskonała zabawa trwała do
północy. Do tak udanego przedsięwzięcia przyczynili się przede
wszystkim rodzice uczniów, którzy
również licznie przybyli.
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Dzień Dziecka i Dzień Sportu
Szkolnego to wspaniałe imprezy, w trakcie których odbył
się również VII już Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Ojrzeń.
W turnieju startowali uczniowie i uczennice (1 uczeń i 1
uczennica z każdej klasy IV – VI)
ze szkół podstawowych gminy
Ojrzeń. Turniej przeprowadzony

został zgodnie z przepisami gry
w tenisa stołowego. Rozgrywki
przeprowadzono systemem „każdy
z każdym”. Set toczył się do 15
punktów. Prowadzono punktacje
indywidualną i szkolną.
PUNKTACJA INDYWIDUALNA
Klasa IV
Dziewczynki
I miejsce: Białorucka Weronika
– SP Ojrzeń
II miejsce: Sobczyńska Justyna

Bieg „Leśna ZaDyszka”
11 czerwca w Szulmierzu odbyły się zawody „Leśna ZaDyszka”. Uczestnicy mieli do wyboru
3 dystanse: 1,5 km,
5 km oraz 10 km. Uczniowie Ze-

społu Szkół w Młocku przybyli
na zawody w licznym składzie.
Wyniki na dystansie 1,5 km:
Chłopcy:
1. J. Gwiazdowski - 5:23
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– SP Młock
III miejsce: Delura Zuzanna
– SP Kraszewo
Chłopcy
I miejsce: Wysocki Bartosz
– SP Ojrzeń
II miejsce: Sosnowski Jakub
– SP Kraszewo
III miejsce: Maliszewski Patryk
– SP Młock
Klasa V
Dziewczynki
3. A. Grabowski - 5:38
5. D. Szymański - 5:49
10. A. Antoszkiewicz - 6:22
Dziewczęta:
1. J. Perkowska - 6:07
2. K. Perkowska - 6:16

I miejsce: Sawicka Patrycja
– SP Ojrzeń
II miejsce: Lewandowska Wiktoria
– SP Młock
III miejsce: Sosnowska Karolina
– SP Kraszewo
Chłopcy
I miejsce: Kolankiewicz Piotr
– SP Młock
II miejsce: Wiśniewski Patryk
– SP Ojrzeń
III miejsce: Komornicki Jakub
– SP Kraszewo
Klasa VI
Dziewczynki
I miejsce: Wysocka Emilia
– SP Ojrzeń
II miejsce: Perkowska Klaudia
– SP Młock
III miejsce: Delura Wiktoria
– SP Kraszewo
Chłopcy
I miejsce: Domeracki Igor
– SP Ojrzeń
II miejsce: Lejman Michał
– SP Młock
III miejsce: Delura Kacper
– SP Kraszewo
PUNKTACJA SZKÓŁ
I miejsce SP Ojrzeń
II miejsce SP Młock
III miejsce SP Kraszewo
Należy nadmienić, iż Szkoła
Podstawowa w Ojrzeniu zdobyła
puchar po raz siódmy.
W biegu na 5 km biegacze także
zajęli wysokie lokaty:
2. miejsce Mateusz Stojak - 20:27
6. miejsce Maciej Podlecki - 21:23).
W biegu wzięło udział 79 zawodników.
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
2 lipca w Kownatach Żędowych odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, mające na celu
mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego, jak również popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.
Na starcie stanęło 19 jednostek
z 3 gmin powiatu ciechanowskiego: Ojrzenia, gminy Ciechanów

i Glinojecka. Z gminy Ojrzeń
oprócz trzech męskich jednostek
udział wzięły również drużyny

kobiece z Ojrzenia i Kraszewa
oraz drużyna juniorska mężczyzn
z Młocka.

Sukces Weroniki Krzywnickiej
na XXX Wagowych Mistrzostwach Europy
Karate Kyokushin w Warnie (Bułgaria)
W dniach 21-22 maja 2016 r.
w Warnie odbyły się XXX Wagowe Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin. W turnieju wzięło udział 460 zawodników z 23
krajów. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin reprezentowali
zawodnicy z sekcji: Ciechanów,
Kraszewo i z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Krasnem
– Pawikowski Kacper, Weronika
Krzywnicka, Aleksandra Trzepanowska, Wiktoria Głowacka oraz
Jakub Kraśniak
Wyniki zawodników z ciechanowskiego
Klubu
Karate Kyokushin: Jakub Kraśniak
w kategorii junior 14-15 lat 70 kg - II miejsce. Weronika
Krzywnicka w kategorii junior
14-15 lat - 50 kg - III miejsce.
Jest to duży sukces zawodników i ich instruktorów: Wojciecha
Gołębiewskiego, Adama Miśkiewicza i Adama Chrzanowskiego.
Wszyscy mieli okazję zmierzyć się
z najlepszymi zawodnikami z innych państw Europy i sprawdzić

swoje umiejętności.
Największą
niespodziankę
sprawił Jakub Kraśniak, który
debiutował na zawodach tej rangi, jakimi są Mistrzostwa Europy, zdobywając srebro. Weronika Krzywnicka powtórzyła swój
ubiegłoroczny sukces z Berlina,

sędziów wszystkie swoje walki.
Najtrudniejszy bój stoczyła z zawodniczką z Rosji o wejście do
finału. Mimo wyrównanej walki do samego końca sędzia maty
wskazał na zawodniczkę z Rosji.
Pozostali reprezentanci: Kacper
Pawikowski, Aleksandra Trze-

zdobywając w tym roku brązowy medal. Mimo 18 zawodniczek
w swojej kategorii, w pięknym
stylu dotarła do strefy medalowej, wygrywając przez wskazanie

panowska i Wiktoria Głowacka,
debiutowali na Mistrzostwach
Europy. Wiktorii udało się
pierwszą rundę przebrnąć zwycięsko. Pozostałe walki naszych

W gminie Ojrzeń najlepsza
w tym roku okazała się jednostka OSP Młock, która w końcowej
klasyfikacji wyprzedziła jednostki
z Ojrzenia i Kraszewa. Wśród kobiet zwyciężyła drużyna z Ojrzenia.
Zapraszamy za rok
do Glinojecka.

zawodników były bardzo ciężkie
i musieli oni uznać wyższość reprezentantów z innych państw,
którzy w dalszej rywalizacji zostali zwycięzcami swoich kategorii.
Wszyscy zawodnicy z ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin pokazali wielkie serce
i ducha walki. Chcielibyśmy
podziękować rodzicom za cierpliwość i wiarę w pracę, którą,
na co dzień instruktorzy wykonywali z zawodnikami. Podziękowania dla nauczycieli ze
szkoły w Kraszewie i Krasnym:
Łukasza Kozłowskiego i Łukasza Bobińskiego, którzy odpowiadali za przygotowanie
fizyczne naszych zawodników.
Oczywiście te sukcesy sportowe nie miały by miejsca, gdyby
nie pomoc finansowa samorządów: Miasta Ciechanów, gminy
Ojrzeń i gminy Krasne, którzy
współfinansowali wyjazd na
Mistrzostwa Europy do Warny.
To nie koniec wyzwań dla kadry Klubu Karate Kyokushin, bo
już niebawem czekają kolejne wyzwania w postaci Pucharu Europy w Lublinie i kolejne Mistrzostwa Europy w Lyonie we Francji.
Życzymy kolejnych sukcesów!
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Wybrano nowe władze Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Ojrzeniu

29 kwietnia 2016 roku odbył się
Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Ojrzeniu. Oprócz 13 delegatów z jednostek OSP w Ojrzeniu,
Kraszewie i Młocku, w zjeździe
wzięli także udział druhna Jadwiga
Michalska – Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Ciechanowie
oraz st. bryg. mgr inż. Arkadiusz
Muszyński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie.
Na terenie gminy Ojrzeń aktualnie działają 3 jednostki OSP:
OSP Ojrzeń, OSP Kraszewo oraz
OSP Młock. Jednostka OSP Luberadz w ostatnich latach w zasadzie
nie prowadziła żadnej działalno-

ści, a w roku bieżącym nie zebrała
się nawet w celu wybrania nowych
władz. Jednostki z Ojrzenia i Kraszewa włączone są do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Łącznie jednostki zrzeszają 148
osób. Mamy 138 członków zwyczajnych w tym: 121 mężczyzn oraz
17 kobiet; 2 członków honorowych
oraz 8 wspierających. Każda jednostka OSP posiada własną strażnicę.
Na zjeździe oprócz podsumowania działalności okresu ostatnich
5 lat, dokonano również wyboru
nowych władz Zarządu Gminnego
na następną 5-letnią kadencję.
Nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ojrzeniu:

B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ojrzeniu:

Funkcja

OSP Ojrzeń

1.

Prezes

Zdzisław Mierzejewski

2.

Wiceprezes

Stanisław Studziński

3.

Wiceprezes

Zdzisław Jurkowski

4.

Komendant Gminny

Arkadiusz Wróblewski

5.

Sekretarz

Grzegorz Drążkiewicz

6.

Skarbnik

Dawid Radecki

7.

Członek Prezydium

Marek Matuszewski

8.

Członek

Marek Gburzyński

9.

Członek

Marek Kumoniewski

10.

Członek

Jacek Włodkowski

Funkcja

OSP Ojrzeń

1.

Przewodniczący

Sławomir Kamiński

2.

Wiceprzewodniczący

Robert Marcysiak

3.

Sekretarz

Dariusz Kuciński

C. Delegaci na zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Lp.

Funkcja

OSP Ojrzeń

1.

Członek zarządu

Marek Gburzyński

2.

Prezes zarządu

Zdzisław Mierzejewski

3.

Komendant gminny

Arkadiusz Wróblewski

D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ojrzeniu
do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Lp.

Funkcja

OSP Ojrzeń

1.

Sekretarz

Grzegorz Drążkiewicz

2.

Członek zarządu

Jacek Włodkowski

Przypominamy również aktualne składy Zarządów OSP:
Lp.

Funkcja

OSP Ojrzeń

OSP Kraszewo

OSP Młock

1.

Prezes

Arkadiusz
Wróblewski

Marek Kumoniewski

Krzysztof Podlecki

2.

Wiceprezes naczelnik

Sławomir
Kamiński

Marek
Gburzyński

Robert Marcysiak

3.

Z-ca naczelnika

Kamil Sawicki

Krzysztof Drajkiewicz

-----------

4.

Sekretarz

Kamil Lewandowski

Zygmunt
Kubiński

Piotr Szczeciński

5.

Skarbnik

Robert Staworko

Dariusz Kuciński

Karol Marcysiak

6.

Gospodarz

Paweł
Michalski

Paweł Podgórski

Józef Tetkowski

7.

Członek

Andrzej
Śmigielski

-----------

Jerzy Małecki

A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ojrzeniu:
Lp.

Lp.

PODSUMOWANIE PIŁKARSKIEGO SEZONU
2015/2016 MKS „TĘCZA” OJRZEŃ
Seniorzy tej drużyny grający
w lidze okręgowej zajęli
w końcowej klasyfikacji
11. miejsce, zdobywając
36 punktów. Bilans drużyny
prowadzonej przez Łukasza
Kozłowskiego i Roberta
Romanowskiego to
10 zwycięstw, 6 remisów
i 14 porażek. Warto odnotować wysoką formę naszych
piłkarzy w rundzie wiosennej, w której zdobyli
aż 28 punktów.
Ostateczną klasyfikację
ligi okręgowej przedstawia
tabela:

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Tęcza Łyse

30

80

26

2

2

131-27

2.

Sona Nowe Miasto

30

68

22

2

6

84-45

3.

Korona Ostrołęka

30

52

14

10

6

59-29

4.

Makowianka Maków Mazowiecki

30

52

16

4

10

58-47

5.

Wkra Żuromin

30

50

15

5

10

57-33

6.

Żbik Nasielsk

30

48

14

6

10

55-50

7.

Boruta Kuczbork

30

47

13

8

9

59-48

8.

Iskra Krasne

30

44

14

2

14

53-59

9.

KS CK Troszyn

30

42

11

9

10

41-50

10.

Nadnarwianka Pułtusk

30

36

10

6

14

47-44

11.

Tęcza Ojrzeń

30

36

10

6

14

40-50

12.

Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna

30

32

9

5

16

44-60

13.

Wkra Sochocin

30

31

8

7

15

27-52

14.

PAF Płońsk

30

26

7

5

18

34-66

15.

Żak Szreńsk

30

26

7

5

18

43-78

16.

Pełta Karniewo

30

8

2

2

26

21-115

W barażach o awans do IV ligi Sona Nowe Miasto odpadła po dwóch porażkach z Unią Warszawa.
Z ligi okręgowej do IV ligi awansowała drużyna Tęcza Łyse.
Do „ A – klasy’’ spadły drużyny Pełta Karniewo, Żak Szreńsk i PAF Płońsk, z której jednocześnie awansowały GKS Strzegowo i Orzyc
Chorzele. Ligę okręgową na sezon 2016/2017 uzupełnili spadkowicze z IV ligi – Wkra Bieżuń i Korona Szydłowo.
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Co się dzieje z budynkiem po szkole w Kicinie?
Aby w pełni zrozumieć, czemu
obecnie budynek po szkole
w Kicinie jest wykorzystywany
w ten, a nie inny sposób, musimy
cofnąć się aż o 20 lat. W sierpniu
1996 roku budynek szkoły został
przekazany Gminie Ojrzeń przez
Skarb Państwa w związku z ówczesną reformą oświaty. Przekazanie nastąpiło w pełni oficjalnie, decyzją komunalizacyjną,
z wpisaniem Gminy Ojrzeń, jako
właściciela do księgi wieczystej.
Niecałe pół roku później, w styczniu 1997 r., do Urzędu Gminy trafia
pismo Kościoła Baptystów. W piśmie
tym zawarty jest wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie
prawnym nieruchomości: obiektu
sakralnego należącego do Kościoła
Baptystów. W odpowiedzi, ówczesny Wójt Gminy Ojrzeń, Wojciech
Rykowski, informuje: „(…) na działce, gdzie obecnie znajduje się Szkoła
Podstawowa w Kicinie, znajdował się
obiekt sakralny należący do Kościoła
Baptystów. Budynek i grunt stanowią
własność Gminy Ojrzeń”. Po tym piśmie zapada cisza. Nikt nie interesuje
się sprawą – ani ze strony Kościoła,
ani ze strony Urzędu.
Wybory w 2002 r. przyniosły
zmianę na stanowisku wójta. Wybrany na to stanowisko Zdzisław
Mierzejewski nie posiada wiedzy
o fakcie, że o zwrot nieruchomości,
w której zlokalizowana jest szkoła,
ubiegać się będzie Kościół Baptystów.
Posiadając taką wiedzę, nie podejmowałby przecież niektórych decyzji
związanych z modernizacjami i remontami obiektu. Niestety nie przekazano mu tych informacji.
Po dziewięciu latach, w 2006 r.,
do Gminy trafia postanowienie
o wszczęciu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną
Komisją Regulacyjną (działającą do
dziś; zakończyła działanie jedynie
komisja regulacyjna ds. Kościoła Katolickiego, pozostałe komisje wciąż
działają). Wraz z postanowieniem
doręczono odpis wniosku o wszczęcie postępowania. I Zbór Kościoła
Chrześcijan Baptystów wnosi w nim
o: zwrot upaństwowionej nieruchomości w Kicinie – działka nr 166
(czyli działka, na której jest położony
dawny cmentarz) – opisując jednakże, że chodzi o działkę zabudowaną
budynkiem dawnego Zboru. Wnioskuje też alternatywnie o nieruchomość zamienną lub odszkodowanie.
Szkoła w Kicinie została zlikwidowana, a Komisja wciąż nie
podejmowała decyzji. Trzeba było

zadecydować, co dalej z budynkiem
po szkole. Aby spowodować reakcję, przyspieszyć załatwienie sprawy,
Wójt Gminy wprowadził do porządku sesji Rady Gminy Ojrzeń w listopadzie 2008 r. uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości. Reakcja
następuje szybko. Zbór przesyła pismo, w którym sprzeciwia się sprzedaży nieruchomości, jednocześnie
wpisuje ostrzeżenie o toczącym się
postępowaniu przed Międzykościelną Komisją do księgi wieczystej.
Uchwała zostaje zdjęta z porządku
obrad. Gmina dąży do polubownego
załatwienia sprawy. Mimo że Zbór
złożył do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej wniosek o zwrot
dotyczący jedynie działki nr 166,
niestanowiącej własności Gminy Ojrzeń, wysunięta zostaje propozycja
bezprzetargowego (art. 37 ust. 2 pkt.
10 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) zbycia nieruchomości na
rzecz Kościoła Baptystów. Gmina
podkreśla jednak, fakt poniesienia
istotnych nakładów finansowych na
modernizację i przebudowę budynku
dawnego obiektu sakralnego. Pisma
i propozycje zostają przekazane również do Międzykościelnej Komisji.
Piłka jest teraz po stronie Zboru.
W kwietniu 2009 r. Międzykościelna Komisja Regulacyjna przysyła kolejne pisma: zarządzenie i postanowienie w sprawie:
• Zobowiązuje Gminę do udzielenia odpowiedzi na pierwotny wniosek Zboru;
• Informuje, że wszelkie postępowania sądowe i administracyjne dot.
nieruchomości zostają z mocy prawa
zawieszone;
• Zobowiązuje strony do podjęcia
rokowań ugodowych.
W związku z tymi pismami, Gmina zwraca się do Komisji, o przedstawienie jednoznacznej informacji,
czy postępowanie dotyczy również
działki nr 138 (na której znajduje się
szkoła), a jeżeli tak, to o przyspieszenie rozpatrywania sprawy, z uwagi na
niszczenie obiektu – co do którego,
jako objętego sporem prawnym, nie
można ponosić nakładów inwestycyjnych. Niezwłocznie zostaje również
udzielona odpowiedź na wniosek,
w której podkreśla się gotowość ugodowego załatwienia sprawy.
W lipcu 2009 r. gmina ponownie
wysuwa propozycje do Zboru – jest
w dalszym ciągu zainteresowana
polubownym zakończeniem sprawy dot. nieruchomości położonych
w Kicinie, co do których I Zbór
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Warszawie wysuwa roszczenia.

Podniesiono ponownie problem
niepełnego wskazania działek objętych wnioskiem (tylko działki nr
166 z cmentarzem). Gmina wskazała chęć ugodowego załatwienia
niniejszej sprawy, jednakże przy
uwzględnieniu i zrekompensowaniu
dotychczas poniesionych istotnych
nakładów finansowych na modernizację i przebudowę budynku dawnego obiektu sakralnego. Ponadto,
w przypadku nieuwzględnienia
przez Międzykościelną Komisję Regulacyjną roszczeń Zboru co do nieruchomości stanowiących własność
Gminy, wskazano na możliwość
bezprzetargowego zbycia nieruchomości na rzecz Kościoła Baptystów
na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 10
Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poinformowano również
Zbór o możliwości wprowadzenia
mieszkańców do budynku szkoły.
Odpowiedź przyszła szybko. Zbór
dziękował w nim Gminie Ojrzeń
za zainteresowanie polubownym
zakończeniem sprawy dotyczącym
nieruchomości położonych w Kicinie. Wskazano w nim także, że co
do niepełnego wskazania działek
objętych wnioskiem, zostały one
opisane w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część wniosku. Poinformowano także o „Piśmie Wójta
Gminy Ojrzeń mgra inż. Wojciecha
Rykowskiego o dawnej przynależności tego terenu i zabudowań do
Kościoła Baptystów”, które zostało
dołączone do wniosku. Stwierdzono, że podnoszona w piśmie gminy
kwestia błędnie podanej numeracji
działek ma charakter drugorzędny,
albowiem działki zostały opisane
w sposób umożliwiający ich pełną
identyfikację. Mimo chęci polubownego załatwienia sprawy, Zbór
nie może zaakceptować woli oddania budynku po zrekompensowaniu dotychczas poniesionych przez
Gminę nakładów na modernizację
i przebudowę dawnego obiektu. Jak
napisano: „(…) Pozostaje sprawa
moralna, 64 - letniego bezpłatnego
użytkowania kościoła oraz terenu
przez Gminę i dawne władze, o co
Kościół nigdy nie prosił, ani nie
wyraził na to zgody. Po II Wojnie
Światowej, przedstawiciele Kościoła
zwrócili się z prośbą o zwrot mienia
w Kicinie, jednak ówczesne władze odmówiły przekazania obiektu
i użytkowały budynek kościelny dla
własnych potrzeb. Można więc zadać
pytanie, komu należy się rekompensata? Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż obecne władze gminy Ojrzeń
nie ponoszą winy za bezumowne,

a tym samym bezprawne kilkudziesięcioletnie wykorzystywanie przez
państwo nieruchomości stanowiącej własność naszego Kościoła. Pragniemy jednak zauważyć, iż zgodnie
z Konstytucją RP nasz kraj jest państwem prawa, a pojęcie to obejmuje
m.in. zagwarantowanie ciągłości
władzy i generalno-abstrakcyjną odpowiedzialność instytucji państwa,
niezależnie od indywidualno-konkretnych zmian osób tę władzę sprawujących. Dlatego jesteśmy skłonni
nie wysuwać roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz nie żądać odszkodowania
z tytułu utraty przez budynek walorów zabytkowych, jednakże pod
warunkiem nie wysuwania roszczeń
dotyczących nakładów poniesionych
przez gminę. Zważając na długość
okresu bezumownego wykorzystywania nieruchomości, prawdopodobieństwo niekorzystnego dla gminy
ewentualnego bilansu roszczeń, graniczy wręcz z pewnością. Dlatego też
w naszym przekonaniu najlepszym
dla stron, jak też interesu publicznego, jest przyjęcie zasady wzajemnego
zniesienia roszczeń”. Na tak postawioną sprawę nie zgodziła się gmina.
Brak woli ponoszenia jakiejkolwiek
rekompensaty wyraził Zbór również
w piśmie z 2011 roku do Międzykościelnej Komisji.
Zbór w grudniu 2011 roku, wystąpił ze swojej strony z propozycją
ugodowego załatwienia sprawy. Wójt
Gminy był również za takim sposobem załatwienia sprawy. Jedynym
warunkiem, jaki ze strony Gminy
Ojrzeń postawiono, było zapewnienie dalszego lokum mieszkającej
w budynku dawnej szkoły rodzinie.
Niestety ta propozycja nie zyskała
z kolei aprobaty Zboru. Znów na długie lata zapadła cisza.
Zaniepokojona tym oraz faktem, że Międzykościelna Komisja
Regulacyjna załatwia rocznie zaledwie kilka spraw dot. Kościoła
Chrześcijan Baptystów (2, 3), gmina kolejny raz występuje z wnioskiem o przyspieszenie załatwienia
sprawy. I chyba w końcu coś zaczyna się dziać – 24 lutego 2016 r.
wpływa postanowienie Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej, w którym zobowiązuje Zbór Kościoła
Chrześcijan Baptystów, Starostę Ciechanowskiego, Sąd Rejonowy w Ciechanowie do dostarczenia wielu dokumentów związanych z własnością
działek gruntu będących przedmiotem wniosku i sporu w terminie do
31 grudnia 2016 roku.
Mamy nadzieję, że tym razem to
postanowienie spowoduje rychłe zakończenie sprawy, a problem zostanie rozwiązany.

