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Kolejny sukces Gminy Ojrzeń
wyróżnienie w konkursie „ECOpozytyw MAZOWSZA”
W dniu 25 października
2016 r., Zdzisław Mierzejewski – Wójt Gminy Ojrzeń,
uczestniczył w uroczystym
Finale III edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie „EKOpozytyw Mazowsza” w Mazowieckim Instytucie Kultury w
Warszawie.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska, Radni Sejmiku
Województwa Mazowieckiego: Mirosław Augustyniak,

Zbigniew Gołąbek, Mirosław
Adam Orliński, dyrektorzy
departamentów z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego
Województwa
Mazowieckiego, dyrektorzy i
prezesi największych publicznych instytucji i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza,
kadra zarządzająca i pracownicy WFOŚiGW w Warszawie
oraz beneficjenci nominowani
w konkursie w osobach: starostów, burmistrzów, wójtów,
prezesów i dyrektorów wraz ze
swoimi współpracownikami.
Celem konkursu jest promowanie działalności m.in.

samorządów z terenu województwa mazowieckiego, w
zakresie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok ogłoszenia konkursu, które
w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą
aktywnością i osiągnięciami w
działaniach proekologicznych
oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.
Gmina Ojrzeń, reprezentowana przez Wójta – Zdzisława
Mierzejewskiego, otrzymała
podczas Finału wyróżnienie
dla najlepszych Beneficjen-

tów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w 2015
roku w kategorii OCHRONA
POWIETRZA. Jest to niewątpliwe dostrzeżenie i docenienie działań podejmowanych
przez Gminę Ojrzeń w zakresie działań proekologicznych
(chociażby stworzenie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej,
działania podejmowane w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej itp.).

Otrzymane przez Gminę wyróżnienie, oraz wręczenie nagród (w tym dla Gminy Ojrzeń), podczas Finału
– odbierający nagrodę – Zdzisław Mierzejewski Wójt Gminy Ojrzeń.

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH W OJRZENIU I KRASZEWIE
W październiku 2016 r. tutejszy samorząd przekazał dla
jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ojrzeniu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie dwie nowe motopompy pożarnicze Tohatsu M16/8
typ VC82ASE. Łączny koszt
zakupu
sprzętu
wyniósł
64 206,00 zł. Zakup był możliwy dzięki środkom własnym
samorządu oraz dotacjom zewnętrznym. W ramach dofinansowania Gmina Ojrzeń
uzyskała
dotacje udzielone
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska w Warszawie. Dotacja otrzymana z Samorządu
Województwa Mazowieckiego
to 16 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie zamknęło
się kwotą 24 400 zł. Pozostałą
kwotę 23 806 zł Gmina pokryła z własnych funduszy. Zakupiony sprzęt podniesie możliwości prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych przez
te jednostki oraz przyczyni się
do zwiększenia bezpieczeństwa
publicznego na terenie Gminy
Ojrzeń.
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„W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”
W Gminie Ojrzeń z dniem
1 września 2016 r. rozpoczęła się
realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X. „Edukacja
dla rozwoju regionu” Działanie
10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1
„Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) pod nazwą „W
Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość”- projekt edukacyjny dla
szkół.
Projekt skierowany jest do
uczniów szkół z terenu naszej
gminy, a jego celem głównym jest
osiągnięcie inteligentnego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Mazowsza
przy wykorzystaniu potencjału
rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych,
kształtowanie właściwych postaw
i umiejętności niezbędnych na
rynku pracy uczniów i nauczycieli w gminie Ojrzeń. Udział w
projekcie jest bezpłatny, a jego
ramy czasowe wyznaczono na
okres od 01.09.16 r. do 30.06.17 r.
Wartość projektu ogółem to
757 288,15 zł, w tym dofinansowanie: 719 398,35 zł, wkład UE
605 830,52 zł.
Wsparciem objęta zostanie
grupa 305 uczniów, tj. 158 dziewcząt i 147 chłopców oraz 37 nauczycieli. W Szkole Podstawowej
w Młocku – 44 dziewczęta i 41
chłopców; w Gimnazjum w Młocku – 26 dziewcząt i 24 chłopców;
w Szkole Podstawowej w Kraszewie – 20 dziewcząt i 23 chłopców;
w Gimnazjum w Kraszewie – 30
dziewcząt i 19 chłopców; w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 38
dziewcząt i 40 chłopców.
Projekt w ramach zajęć dla
uczniów obejmuje:
 zajęcia rozwijające z języka
angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, biologii,
informatyki, chemii, przyrody,
geografii, fizyki, programowania w informatyce, języka
angielskiego z TELC/TOEIC
(kończące się egzaminem),
koło szachowe, zajęcia interdyscyplinarne.

 zajęcia wyrównujące z matematyki, języka angielskiego,
języka niemieckiego, informatyki, chemii, geografii, fizyki,
biologii, przyrody oraz zajęcia
interdyscyplinarne.
 pozostałe wsparcie – realizowane będą zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, doradztwa zawodowego, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej i zajęcia społeczne, mające na celu rozwinięcie
wśród uczniów umiejętności i
postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
W odniesieniu do nauczycieli
wsparcie obejmuje: posługiwanie
się technikami komputerowymi
w dydaktyce, wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w
celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz
przygotowania do prowadzenia
procesu indywidualizacji pracy z
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wszystkie uczestniczące w
projekcie szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i nowoczesne
pomoce dydaktyczne, które będą
wykorzystane w projekcie, a także
po jego zakończeniu oraz są niezbędne do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.
I tak do Zespołu Szkół w Młocku trafiło już 20 laptopów oraz

2 projektory multimedialne; do
Zespołu Szkół w Kraszewie –
1 laptop oraz 10 komputerów stacjonarnych typu AIO, a do Szkoły
Podstawowej w Ojrzeniu – 4 programy do nauki gry w szachy oraz
10 komputerów stacjonarnych
typu AIO.
Ponadto w ramach projektu
będzie dokonany zakup 5 platform
edukacyjnych – po jednej dla każdej ze szkół. Dla Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu szachy z zegarem (7 zestawów); dla Gimnazjum
w Młocku – globus Stellare Perla.
Stworzone zostaną również:
 Międzyszkolne Laboratorium
Biologiczne w dwóch Zespołach Szkół tj.w Młocku i Kraszewie, wyposażone m.in. w
mikroskop optyczny (5 szt.),
mikroskop z kamerą (1 szt.),
waga elektroniczna (5 szt.),
szkielet człowieka z ruchomymi elementami 1:1 (1 szt.),
model mięśni ludzkich (1 szt.),
przenośny zestaw do badania
wody (1szt.), Tellurium II (model kosmograficzny – 1 szt.)
oraz inny drobny sprzęt laboratoryjny;
 Pracownia Przyrodnicza w Ojrzeniu wyposażona zostanie
w mikroskop optyczny (5 szt.),
mikroskop z kamerą (1 szt.),
szkielet człowieka z ruchomymi elementami 1:1 (1 szt.),
model mięśni ludzkich (1szt.),

przenośny zestaw do badania wody (1 szt.), pojemnik
próżniowy z pompką ręczną
(1 szt.), waga elektroniczna
(3 szt.) oraz inny drobny sprzęt
laboratoryjny:
 Pracownia Matematyczna dla
Szkoły Podstawowej w Kraszewie wraz z pomocami dydaktycznymi.
Zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażenie oraz środki
trwałe będą wykorzystywane w
działalności szkół w kolejnych
latach. Wzbogacą one metodykę
nauczania w szkołach, a międzyszkolne laboratorium biologiczne
i pracownie matematyczne będą
służyć również w późniejszym
czasie. Wiedza i kompetencje nabyte przez nauczycieli będą poprawiać jakość prowadzonych zajęć z dziećmi, nie tylko w trakcie
trwania projektu, ale również po
jego zakończeniu, a zmiana sposobu nauczania trwale zapisze się
w funkcjonowanie szkół. Wykorzystywać będą je nowe pokolenia
uczniów. Zdobyta przez uczniów
wiedza, umiejętności edukacyjne,
społeczne, a także doradztwo psychologiczne zwiększą szansę na
lepsze wyniki egzaminów i testów,
ułatwią przejście z jednego poziomu nauczania na drugi, ograniczą
stres, a tym samym polepszą pozycję na docelowym rynku pracy.
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Z obrad sesji Rady Gminy Ojrzeń
Dnia 1 sierpnia 2016 r. odbyła się XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń. Radni
podjęli uchwały w sprawie:
 uchylenia
uchwały
nr
XV/81/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu
(uchwała została podjęta w
związku z odmową przyjęcia
przez Powiat Ciechanowski
pomocy finansowej w kwocie 30 tys. zł na wykonanie
projektu budowy drogi Halinin – Nowa Wieś);
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ojrzeń;
 zmiany uchwały budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2016;
 zatwierdzenia realizacji projektu pn. „W Gminie Ojrzeń
patrzymy w przyszłość” –
projekt edukacyjny dla szkół
w ramach Priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO
WM;
 zmiany
uchwały
nr
XV/78/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 marca
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz
instytucji kultury, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ojrzeń;
 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działek
oznaczonych nr ewid. 12/9
i 12/10 w miejscowości
Ojrzeń gm. Ojrzeń (działki
będą przeznaczone pod budowę dróg gminnych o statucie dróg wewnętrznych).

Dnia 5 września 2016 r. odbyła się kolejna, XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń. Na tej sesji radni, wychodząc naprzeciw zapisom
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której celem jest
m.in. ograniczenie dostępności
alkoholu oraz tworzenie warunków motywujących powstrzymywanie się od spożywania
alkoholu, podjęli uchwałę w
sprawie ustalenia na terenie
gminy Ojrzeń liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Liczba tych
punktów została ograniczona z
25 do 13. Radni byli w tej sprawie prawie jednomyślni, bowiem aż 13 radnych głosowało
za przyjęciem tej uchwały, a
tylko 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
Ponadto została przyjęta
uchwała w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia Gminy do
wspólnej realizacji projektu
pn. „Odnawialne źródła energii
szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach
Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń
oraz Powiecie Pułtuskim”,
planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 –
2020 oraz uchwała w sprawie
zmiany uchwały budżetowej
gminy Ojrzeń na rok 2016.

Dnia 30 września 2016 roku
odbyła się XIX sesja Rady
Gminy Ojrzeń. W porządku obrad znalazły się m.in.:
 informacja Wójta Gminy Ojrzeń w okresie międzysesyjnym;
 przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyrażającej opinię o przedłożonej
przez Wójta Gminy Ojrzeń
informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2016 roku;
 omówienie sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Ojrzeń za pierwsze półrocze
2016 roku;
 informacja o stanie wykonania zadań oświatowych
w szkołach prowadzonych
przez Gminę Ojrzeń w roku
szkolnym 2015/2016.
Radni na tej sesji podjęli
dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
własności działek oznaczonych
nr ewid. 100/5 i 186/1 w miejscowości Ojrzeń.

Na kolejnej sesji w dniu 21
października 2016 roku podjęte
zostały uchwały w sprawie:
 rozpatrzenia wezwania SPS
HANDEL S.A. z siedzibą
w Warszawie (PRIM MARKET) do usunięcia naruszenia prawa (sprawa dotyczy
odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przekazanie
do Zasobu Mienia Komunalnego Gminy Glinojeck
nieruchomości gruntowej,
obejmującej część drogi publicznej relacji Brody Młockie – Wola Młocka, działki
oznaczonej nr ewid. 125 o
powierzchni 0,9155 ha, położonej w obrębie 16 – Młock-Kopacze (gmina Ojrzeń);
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
 zmiany uchwały budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2016.

Wszystkie uchwały Rady Gminy Ojrzeń publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Ojrzeń w zakładce „Polityka wewnętrzna”, natomiast relacje filmowe z obrad Rady Gminy można
obejrzeć na stronie internetowej www.ojrzen.pl w zakładce „Sesje Rady Gminy”.
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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE

Kraszewo 2016
Tradycyjne, coroczne i uroczyste dziękczynie-

sterność wykonania wieńca dożynkowego, który sym-

nie za plony – dożynki w Gminie Ojrzeń – odbyło się

bolizuje radość i wdzięczność za zebrane plony. Wspo-

28 sierpnia 2016 r. Święto Plonów rozpoczęło się uro-

mniał również w swojej mowie o inwestycjach już

czystą Mszą Św. w kościele parafialnym św. Zygmun-

zakończonych, ale także o tych, które są w trakcie rea-

ta w Kraszewie. Mszę Św. dziękczynną celebrował

lizacji. Następnie serdecznie podziękował wszystkim,

ks. proboszcz Józef Deptuła.Wygłoszone przez du-

którzy przyczynili się do tego, że DOŻYNKI GMIN-

chownego kazanie nawiązywało do upowszechniania

NO-PARAFIALNE są prawdziwym świętem integracji

uniwersalnych wartości chrześcijańskich, do łączenia

i przyjaźni mieszkańców naszej Gminy.

teraźniejszości z przeszłością w imię budowania przyszłości bazującej na mocnych fundamentach wiary,

Na zakończenie Pan Wójt życzył wszystkim wspaniałego świętowania i zaprosił do wspólnej biesiady.

prawdy, umiłowaniu bliźniego i godnym życiu. Za-

Tożsamość lokalna społeczności Gminy Ojrzeń

szczytną funkcję Starostów Dożynek pełnili p. Justyna

wyrażona była poprzez przepiękne stoiska przygo-

Muczyńska i p. Tomasz Tobolski.

towany przez sołectwa: Kicin, Ojrzeń, Kraszewo.

Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski po-

Znaleźć na nich można było przepyszne potrawy. Ze

dziękował rolnikom za ich ciężką i odpowiedzialną

stoisk sołeckich emanowało jednak przede wszystkim

pracę na roli. Pan Wójt podkreślił, że dożynki to naj-

ciepło domowego ogniska, przemiła atmosfera i życz-

piękniejsza narodowa tradycja. Zwrócił uwagę na mi-

liwość.
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Rozpoczęcie roku szkolnego
„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”.
W. Szymborska

Kolejne wakacje za nami i po dwumiesięcznej przerwie
1 września we wszystkich szkołach na terenie naszej Gminy zabrzmiał dzwonek szkolny
oznajmiający rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego w Zespole Szkół w
Młocku była wyjątkowa, ponieważ uczestniczyli w niej goście:
p. Z. Mierzejewski – Wójt Gminy
Ojrzeń oraz p. K. Włodkowska –
Skarbnik Gminy.
Wszystkich
zgromadzonych
powitała p. dyrektor Zespołu Szkół
– E. Adamiak. W swoim przemówieniu podkreśliła bardzo ważną
rolę rodziców w procesie wychowania: „To Wy jesteście pierwszymi
i najważniejszymi wychowawcami
swoich dzieci – warto o tym pamiętać”. Podziękowała również zaproszonym gościom – Panu Wójtowi
i Pani Skarbnik – za troskę o po-

trzeby szkoły, którą można zauważyć chociażby w ostatnich pracach
remontowych na terenie placówki.
Przypomniała także, że data rozpoczęcia roku szkolnego pokrywa się
z rocznicą wydarzenia, które wspomina się z bólem serca i pamięcią o
tych, którzy przedwcześnie odeszli,
broniąc naszego kraju przed zbrojną napaścią. Swoją przemowę pani
dyrektor zakończyła życzeniami
wielu sukcesów i owocnej pracy w
nowym roku szkolnym – progu czekających oświatę zmian.
Dalszą
część
inauguracji
uświetniła przygotowana przez
uczniów akademia. Program rozpoczął przejmujący dźwięk syreny

alarmowej. Poezją, piosenką i godną
postawą młodzi artyści złożyli hołd
Bohaterom – znanym i nieznanym.
Druga część występów zachęciła
wszystkich do podjęcia kolejnych
wyzwań i zawarcia nowych przyjaźni, dotyczyła bowiem już szkolnej rzeczywistości.
Na zakończenie tej części głos
zabrał Wójt Gminy Ojrzeń – p. Z.
Mierzejewski. Dołączył się do wypowiedzianych wcześniej pod kierunkiem uczniów i nauczycieli życzeń. Wspomniał też, iż jego obecność podczas uroczystości wynika
nie tylko z faktu chęci wspólnego
przywitania roku szkolnego, ale
jest też spowodowana innym wydarzeniem. W Zespole Szkół
w Młocku tego dnia właśnie
została podpisana umowa
pomiędzy władzami gminy
a Panią wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych –
E. Szymanik. Pan Wójt wyraził nadzieję, że projekt, który
stał się przedmiotem tej umowy przyniesie wiele korzyści
społeczności szkolnej. Projekt
„W Gminie Ojrzeń patrzymy
w przyszłość” zakłada m.in.
zajęcia rozwijające, wyrównujące, logopedyczne, korek-

październik 2016 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń

7

cyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, społeczne. Uczestniczące w projekcie szkoły z
terenu naszej gminy zostaną
wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć.
Następnego dnia o łaski
w rozpoczynającym się roku
szkolnym cała społeczność
szkolna z parafii Malużyn
poprosiła podczas Mszy Św.
sprawowanej przez ks. kan.
mgra K. Kozłowskiego.

Dla uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w
Ojrzeniu oraz Zespołu Szkół w Kraszewie uroczystość rozpoczęła
się Mszą Św. w kościele parafialnym w Kraszewie, gdzie pouczające kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Józef Deptuła.
Następnie społeczność szkolna Zespołu Szkół w Kraszewie
udała się na plac przed szkołą, gdzie przywitał wszystkich p. dyrektor S. Studziński, który szczególnie ciepłe słowa skierował do
uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz rozpoczynających naukę w gimnazjum. Życzył im, aby poczuli się w szkole dobrze i bezpiecznie, a koledzy i koleżanki otoczyli ich życzliwością
i przyjaźnią. Nauczycielom natomiast życzył wytrwałości i cierpliwości, a rodzicom, aby byli dobrym natchnieniem i wsparciem
dla swoich dzieci.

W Ojrzeniu ten dzień był dla wszystkich niezwykły nie tylko
ze względu na powrót do szkoły, czy rozpoczęcie edukacji, lecz
również ze względu na utworzenie kolejnej grupy przedszkolnej
– grupy trzylatków. Obecnie do czterech oddziałów przedszkol-

nych uczęszcza 65 dzieci. To bardzo obiecująca perspektywa na
przyszłość. Pani dyrektor M. Jeskie przypomniała, że 1 września
to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale również rocznica wybuchu II wojny światowej: „Bardzo chciałabym, żebyście
potrafili docenić fakt, że dziś możecie uczyć się w normalnych
warunkach, gdzie jedynym zmartwieniem może być gorzej napisana klasówka, czy też nieodrobiona praca domowa”.
Kończąc, pani dyrektor życzyła uczniom samych sukcesów, zadowolenia ze zdobytej wiedzy i tego, aby szkoła oprócz
miejsca obowiązującej nauki, była miejscem radosnych spotkań. Rodzicom życzyła jak najwięcej radości ze swoich pociech i
ich edukacyjnych sukcesów. Nauczycielom – satysfakcji z pracy
zawodowej, wytrwałości w niesieniu przysłowiowego „kaganka
oświaty”. Wszystkim zebranym – optymizmu, uśmiechu na co
dzień, realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności
osobistej.

Na początku nowego okresu nauki pozostaje zatem życzyć wszystkim uczniom i nauczycielom
zapału do pracy i realizacji zamierzonych celów.
Powodzenia!
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WIZYTA BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY w MŁOCKU

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – data wyjątkowa, ponieważ jest to święto całej społeczności szkolnej. Tegoroczne obchody będą miały jednak szczególne miejsce w pamięci za sprawą wizyty Biskupa Płockiego
Piotra Libery w parafii Malużyn i w jednej ze szkół na terenie naszej Gminy – Zespole Szkół w Młocku.

Uroczystość
miała
miejsce 11 października i
rozpoczęła się od ceremonii przekazania sztandaru.
Pierwsze słowa do zebranych
skierowała p. dyrektor – Elżbieta Adamiak. Na wstępie
powitała wszystkich gości,
którzy z okazji wizyty Biskupa przybyli licznie w tym
dniu do Młocka. Byli wśród
nich: Wójt Gminy Ojrzeń –
p. Zdzisław Mierzejewski,
Sekretarz Gminy – p. Adam
Dejnakowski, ks. prałat mgr
Eugeniusz Graczyk, ks. kan.
mgr Krzysztof Kozłowski,
p. Małgorzata Sobolewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej
wraz z Radą Pedagogiczną,
p. Marianna Jeskie – dyrektor Szkoły Podstawowej w
Ojrzeniu, p. Stanisław Studziński – dyrektor Zespołu
Szkół w Kraszewie.
W swoim przemówieniu p. dyrektor E. Adamiak
podziękowała duchowemu
opiekunowi szkoły – proboszczowi parafii w Malużynie oraz władzom Samorządu. Dzięki tak szerokiemu
wsparciu życie szkoły może

tętnić, ponieważ prawidłowo spełnia ona swoją rolę.
Dodała: „Wszystkich nas
łączy prawdziwa troska o
wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości
chrześcijańskich i patriotycznych”. Zwróciła też
uwagę, że kształcenie opiera
się nie tylko na rzetelnym
przekazywaniu wiedzy, ale
też kształtowaniu sumień i
ukazywaniu właściwej drogi – między innymi poprzez

wydarzenia religijne na stałe wpisane w harmonogram
szkolnych
uroczystości.
Zwracając się do Biskupa
Płockiego P. Libery, podkreśliła, jak wielkim wydarzeniem, świętem i radością
stała się Jego wizyta. „Wierzymy głęboko, że dzisiejsza
wizyta Waszej Ekscelencji
nie jest dana nam bez przyczyny, ma swoje miejsce w
planie Bożym i przyniesie
obfite owoce” – powiedziała.

Szczególne
życzenia złożyła najmłodszym
uczniom, ten dzień bowiem
zawsze staje się momentem
uroczystego ślubowania klas
pierwszych. Na zakończenie
dodała, że Dzień Edukacji to
wspólne święto ludzi związanych z oświatą, dzień,
w którym warto okazać
wdzięczność Pedagogom,
Pracownikom obsługi i administracji za codzienny trud
ich pracy. Zawód nauczyciela nie jest łatwy, ale wykonują go ludzie pełni pasji, co
daje im siłę w codziennych
zmaganiach. Pani dyrektor
tradycyjnie również wręczyła nagrody nauczycielom.
W tym miejscu głos zabrał
też Pan Wójt, nagradzając w
swoim imieniu.
Tę część uroczystości
zakończyły bardzo miłe życzenia oraz podziękowania
wypowiedziane pod adresem
dyrekcji, nauczycieli i pracowników oświaty przez p.
Sylwię Jączak – Przewodniczącą Rady Rodziców.
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Część artystyczną rozpoczęły „pierwszaki”, które
przygotowały wraz ze swoją wychowawczynią uroczy
występ pełen humoru i radości z rozpoczętej przygody, jaką jest szkolna ścieżka.
Odbyło się uroczyste ślubowanie i po nim pasowanie
na ucznia klasy pierwszej.
W tym roku wyjątkowe, ponieważ w pasowaniu uczestniczył także Biskup Piotr
Libera. Pasowani otrzymali
specjalne dyplomy zaświadczające ich obecny status, a
także życzenia i słodkie upominki od kolegów z klasy
II. Tego dnia ślubowanie w
obecności Sztandaru Szkoły złożyli także uczniowie
klasy I gimnazjum i to oni z
pomocą starszych kolegów
przygotowali program słowno-muzyczny pt. „Nauczyli
mnie nieskończoności”. W
finale akademii występujący
na znak wdzięczności i uznania dla codziennego trudu
wręczyli dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi i gościom czerwone róże.
Następnie przemówienie wygłosił Wójt Gminy
Ojrzeń – p. Zdzisław Mierzejewski, który podziękował Księdzu Biskupowi za
przybycie na tę uroczystość.
Zwrócił się też z wyrazami

wdzięczności do ks. kan.
Krzysztofa Kozłowskiego
za przekazywanie dzieciom
i młodzieży wartości duchowych i moralnych oraz wieloletnią, owocną współpracę.
Pan Wójt zwrócił szczególną uwagę na ważną rolę
nauczyciela. Ta rola wymaga
nie tylko wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale też
wytrwałości w zmaganiach z
codziennymi problemami.
Jest to duży wysiłek. Dlatego tak ważne jest, by Samorząd dokładał wszelkich
starań, by ułatwić nauczycielom realizację stawianych
przez nimi zadań. Zadaniem
władz jest dostarczenie środ-
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ków materialnych do właściwego prowadzenia tej
działalności. Stąd działania
zmierzające do stworzenia
sprzyjających warunków do
nauki. Tu Pan Wójt wymienił takie inicjatywy jak obiad
za symboliczną „złotówkę”
czy doskonalenie systemu
dowożenia dzieci do szkół.
„Edukacja młodych pokoleń
leży szczególnie mi na sercu,
ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież
stanowi o wartości każdej
lokalnej społeczności” – powiedział Pan Wójt.
Zwieńczeniem uroczystości były słowa Biskupa
Płockiego Piotra Libery, któ-

ry przyznał, że pierwszy raz
uczestniczył w obchodach
Dnia Nauczyciela w szkole oraz także pierwszy raz
był świadkiem pasowania
na ucznia. Wyraził radość,
że Jego przybycie zbiegło
się z tym świętem, dzięki
czemu harmonogram wizytacyjny mógł się wzbogacić o spotkanie z uczniami
i nauczycielami. Podziękował Radzie Pedagogicznej
za pielęgnowanie pięknych
tradycji polskiej szkoły, wyrażonych także w zaprezentowanym programie słowno-muzycznym, który ukazał
trud nauczania w wielkiej
perspektywie ludzkości. Wyraził nadzieję, że nauczyciele stojący u progu XXI
wieku będą podążali drogą
wyznaczoną im przez wielkich poprzedników. Zwrócił
uwagę, że droga z gwiazd,
obecna w tle dekoracji, wiedzie przez naukę ku górze,
nieskończoności. „Państwo
w tej misji uczestniczycie,
kształtując tych, którzy są
naszą przyszłością i nadzieją” – zaznaczył Ksiądz Biskup, zwracając się do nauczycieli. Powiedział też,
że to piękny zawód – choć
niełatwy – jest powołaniem.
Życzył zatem pracownikom
oświaty wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.
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Dzień
Edukacji
Narodowej
w Kraszewie
W Zespole Szkół w Kraszewie uroczystość poświęcona wszystkim tym, którym
edukacja dzieci leży na sercu,
miała miejsce 13 października.
Uczniowie przedstawili montaż
słowno-muzyczny. Były w nim
życzenia i słowa uznania za serdeczność, cierpliwość i przekazywaną wiedzę.

Po części artystycznej dyrektor podziękował uczniom i
nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Wyraził wdzięczność dla
nauczycieli za wkład pracy i troskę związaną z wychowaniem
młodych pokoleń. Życzył, aby
ciepły stosunek do świata i lu-

dzi pomagał im w pokonywaniu
zawodowych trudności. Były
również życzenia od Prezesa
ZNP – p. Jadwigi Pajewskiej,
Wójta Gminy – p. Zdzisława
Mierzejewskiego, Proboszcza
parafii – ks. Józefa Deptuły oraz
kwiaty od uczniów.

Dzień
Edukacji
Narodowej
w Ojrzeniu
Tego samego dnia świętowano Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
w Ojrzeniu. Uczniowie uświetnili ten dzień uroczystą akademią. Młodzi artyści w sposób
humorystyczny zaprezentowali
program ukazujący wiele scen
z życia szkolnego. W swoim
wystąpieniu dowiedli, że zawód

nauczyciela obfituje również
w zabawne momenty. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło
w kierunku pedagogów i pracowników szkoły. Były kwiaty,
pamiątkowe upominki, własnoręcznie wykonane laurki…
Jak co roku Dzień Edukacji
Narodowej to również okazja
do wręczenia Nagród Dyrek-

tora dla wyróżniających się w
swojej pracy nauczycieli Na zakończenie p. dyrektor Marianna
Jeskie mówiła o trudnej, a jakże
pięknej ich pracy. Dziękowała
za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wiele sił i wytrwałości w tym wyjątkowym
zawodzie.
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DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
Z okazji Dnia Głośnego Czytania uczniowie
Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu zorganizowali
akcję promującą czytanie dzieciom i przez dzieci. 30 września 2016 r. miłośnicy książek z klasy V i VI wyruszyli z misją czytelniczą zarówno
do grup przedszkolnych jak i do uczniów szkoły
podstawowej.
Głośne czytanie stymuluje rozwój dziecka, wzbogaca słownictwo, ale również daje wiele radości i miłych wspomnień. Dziecko, któremu się czyta, uczy się
słuchać, rozwija też zdolność koncentracji.
Przygotowując się do akcji, uczniowie sami wybrali repertuar czytelniczy odpowiedni dla każdej grupy
wiekowej. Następnie przygotowali wybrane fragmenty lub całe utwory do pięknego czytania. Czytali bajki,
baśnie jak i poważniejsze lektury. Aby przenieść słuchających w zaczarowany świat książki, wcielili się w
bajkowe postacie i bohaterów literackich, odpowiednio
się charakteryzując.

„Rzymskie imperium i tradycje antyku”
30 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu odbyło się przedstawienie „Rzymskie imperium i tradycje antyku”, które poprowadziła Grupa Artystyczna
REKONSTRUKTO.
Uczniowie w ciekawej prezentacji i krótkiej charakterystyce poznali prawo rzymskie i jego znaczenie
dla współczesności. Przez moment przenieśli się do
późnego średniowiecza i poczuli atmosferę tamtych czasów. Poznali obyczaje i
ówczesną kulturę, osiągnięcia cywilizacji
i ich znaczenie dla świata, podział społeczny, wierzenia i wróżby antyczne. Mogli
przymierzyć uzbrojenie średniowiecznych
wojowników oraz obejrzeć kolekcje rekwizytów. Zbroja rycerska, kolczuga, tarcza i
miecz okazały się ogromną atrakcją pokazu. Punktem kulminacyjnym tej niezwykłej
lekcji była walka w wykonaniu gladiatorów
– techniki posługiwania się bronią białą.
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W krainie zabaw

28 września 2016 r. przedszkolaki z Młocka wraz z rodzicami pojechały na swoją pierwszą
wycieczkę. Wyruszyli autokarem w okolice Nowego Miasta do krainy zabaw MAMUTOWO.
Bajkowy plac zabaw okazał się fantastyczny! Niezwykłą frajdę sprawiły olbrzymie konstrukcje składające się z labiryntów, przejść, zjeżdżalni, basenów z kuleczkami oraz ścianki wspinaczkowe. W czasie
pobytu nie zabrakło zabaw ruchowych i tanecznych z animatorkami. Maluchy z radością bawiły się chustą animacyjną, piłkami,
liną. Rodzice mogli podziwiać ich talenty
taneczne. Dużą atrakcją okazało się malowanie buziek dzieciom przez panie prowadzące całą zabawę.
Uczestnicy wycieczki spędzili także
czas na świeżym powietrzu, gdzie zwiedza-

li bajkowe domki (m.in. Kubusia Puchatka,
Baby Jagi, Śpiącej Królewny). Przedszkolaki stanęły za sterami ogromnego statku pirackiego i do woli „szalały” na jego
pokładzie. Odwiedziły również mini-zoo
i zwierzątka takie jak: lamy, koziołki, króliczki, konie.
Ogromne wrażenie na dzieciach zrobiła
olbrzymia, dmuchana zjeżdżalnia. Nie brakowało chętnych i odważnych maluchów,
aby ją pokonać. Radości nie było końca!
Do domu przedszkolaki wracały
uśmiechnięte i szczęśliwe. Wycieczka naprawdę się udała!

Wycieczka do Łodzi

Uczniowie
Uczn
Uc
znio
iowi
we
wi
Zesp
Ze
Zespołu
ołu
ł
Szkół
S kół w Młocku
ł k tym razem
wybrali się do Łodzi. Prawie trzygodzinną podróż zakończono przed budynkiem
słynnej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej. Uczelnia mieści się
na terenie rozległego kampusu, który rozciąga się wokół dawnej willi fabrykanta
Oskara Kona, zbudowanej w
stylu włoskiego renesansu.
Uczestnicy zwiedzili kilka
zakamarków tego miejsca.
Miedzy innymi mogli odpocząć na szkolnych schodach
prowadzących do sali projekcyjnej, które stały się legendą - było to miejsce spotkań, dyskusji i studenckich
żartów. Lubili przesiadywać
na nich m.in.: Andrzej Wajda, Roman Polański. Dziś
są tam wyróżnione schodki
dedykowane sławnym absolwentom. Dalsza trasa zwiedzania umożliwiła zapozna-

nie
i ze z nowym typem
typem ssztuki
zttuki
ki
– murialem
i l
oraz rekwizytak i
mi, które pomogły w realizacji filmu „Kingsajz”.
Spacer po Łodzi zaprowadził uczestników wycieczki na Księży Młyn – zespół fabryk włókienniczych
i obiektów towarzyszących,
budowanych na terenie Łodzi od 1824 r. Warto dodać,
że dziś hasło „rewitalizacja”
jest wszechobecne w tym
mieście i dzięki ucieleśnianiu idei przywracania zabytkowych obiektów do życia,
można się cieszyć ich pięknem, historią i niesłabnącym
urokiem. W tak odrestaurowanym obiekcie mieści
się na przykład posterunek
straży pożarnej (wykonany z
cegły gmach zbudowany został w 1891 r.) lub niedaleko
– zespół bardzo modnych,
stylowych mieszkań.
Po tych atrakcjach dalsze zwiedzanie Łodzi miało

miejsce
miejjsce zza szyb
szybb autokaru,
auttokaru
k u,
który
k ó przejechał
j h ł najbardziej
jb d i j
znanymi ulicami Łodzi Fabrycznej. Dzięki temu można było zobaczyć miejsca,
w których powstawał film
„Ziemia obiecana”.
Punktem docelowym
stało się następnie Centrum
Handlowe Manufaktura –
powstałe na terenie dawnego kompleksu fabrycznego
Izraela Poznańskiego. Jest
to pierwsze centrum pod
względem powierzchni w
Europie Wschodniej i drugie
pod względem powierzchni
handlowej w Polsce. Tam
oczywiście
przewidziano
czas na posiłek. Po nim –
nauka przez zabawę i eksperymenty. Miejsce zwane
„Eksperymentarium” to wiele pomieszczeń, w których
znajduje się duża ilość interesujących, naukowych, inspirujących, zaskakujących i
zabawnych przedmiotów, za

pomocą których
któ
tórych
ch można
można
ż dod
głębnie
ł b i poznaćć świat
ś i fizyki
i iluzji.
Na deser dużo ruchu w
Arena Laser Game – centrum gier laserowych. Nowoczesne centrum rozrywki
zaoferowało grę w elektroniczny paintball. Uczestnicy
– gracze mierzą się ze sobą
w pojedynku, który odbywa
się w labiryncie skrytym w
półmroku i wzbogaconym
dodatkowymi elementami
(bunkry, efekty świetlne i
dźwiękowe). Gra wymagała od zawodników refleksu,
inteligencji, sprytu i przemyślanej strategii.
Wycieczka trwała dwanaście godzin, a ostatni jej
etap był bardzo wyczerpujący. Pomimo tego w drodze
powrotnej w autokarze panowała atmosfera pełna humoru, zabawy i śpiewu, a to
najlepsza wizytówka udanej
wyprawy.

październik 2016 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń

13

ZMIANY w ZASIŁKU RODZINNYM
Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy spełniać stosowne
kryteria. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek
rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny

przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku ustalania dochodu z
gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z obwieszczeniem
Prezesa GUS w obecnym okresie zasiłkowym dochód z 1 ha
przeliczeniowego wynosi 164, 58 zł.

Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie od 1 listopada 2016 roku do
31 października 2017 r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września 2016 r. W przypadku,
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do

30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do
30 listopada 2016 r., natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do
30 listopada wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie:
1. 95,00 zł (wzrost o 6 zł) na
dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
2. 124,00 zł (wzrost o 6 zł) na
dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku
życia,
3. 135,00 zł (wzrost o 6 zł) na
dziecko powyżej 18. roku
życia do ukończenia 24.
roku życia.

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:
1. 1000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka,
2. 400,00 zł z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie urlopu
wychowawczego,
3. 193,00 zł (wzrost o 8 zł) z
tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej
jak 386,00 zł na wszystkie
dzieci,
4. 95,00 zł (wzrost o 5 zł) z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej,

5. 90,00 zł (wzrost o 10 zł) z
tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5. roku życia,
6. 110,00 zł (wzrost o 10 zł)
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5.
roku życia,
7. 100,00 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
8. 113,00 zł (wzrost o 8 zł) z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, w
związku z zamieszkiwaniem
w tej miejscowości,
9. 69,00 zł (wzrost o 6 zł) z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza

miejscem zamieszkania, w
związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się szkoła.
Przypominamy, że niezależnie od wskazanych wcześniej
terminów, tak jak dotychczas,
wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych można
składać na przestrzeni całego
okresu zasiłkowego, a prawo
do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami,
do końca okresu zasiłkowego.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu z dniem 15 września
br. zakończył przyjmowanie wniosków
na stypendium szkolne i zasiłek szkolny
dla uczniów na rok szkolny 2016/2017.
Łącznie przyjęto 62 wnioski dla 124
uczniów z różnych typów szkół pozostających na terenie gminy Ojrzeń, jak
i poza nim. Wypłata środków finansowych odbędzie się w dwóch turach (do
grudnia 2016 r. i do czerwca 2017 r.).
Refundacja kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym będzie
możliwa wyłącznie poprzez okazanie
we wskazanym terminie faktur VAT,
imiennych rachunków lub innych do-

wodów księgowych (po wcześniejszej
akceptacji) potwierdzających poniesienie wydatku w okresie, na którym stypendium zostało przyznane.
Przypominamy, iż na wyżej wymienionych dokumentach musi widnieć nazwa sprzedawcy, data sprzedaży,
imię i nazwisko kupującego (wnioskodawcy) oraz pełna nazwa przedmiotu
podlegającego refundacji. Istotne jest
aby np. plecak, obuwie, spodenki itp.
miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku, gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie
umieszczonej na fakturze/rachunku, na
odwrocie sprzedawca musi potwierdzić

ten fakt poprzez stosowną nazwę, pieczęć i podpis.
Data wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup musi zawierać
się w okresach: od 1 czerwca 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Faktury, rachunki i inne dowody zapłaty
stanowiące potwierdzenie refundowanych wydatków z okresu wypłaty stypendium należy składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w terminie określonym w decyzji
administracyjnej.
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KLASA SPORTOWA
Od 1 września 2016 r. w
Gimnazjum w Kraszewie
funkcjonuje klasa sportowa.
Obecna klasa pierwsza liczy
14 chłopców i 8 dziewcząt.
Wszyscy są pełni entuzjazmu i energii do pracy. Swoje sportowe pasje rozwijają

pod czujnym i wymagającym
okiem trenera, a zarazem wychowawcy – pana Roberta Romanowskiego, który dba o jak
najlepsze przygotowanie swoich podopiecznych. Młodzi
sportowcy, dzięki systematycznym treningom nie tylko

NAJLEPSZA
JESIEŃ
W HISTORII

„TĘCZY”

rozwijają kondycję fizyczną,
ale również kształtują swoje
charaktery.
Uczniowie z rocznika 2003
uczestniczą w rozgrywkach
ligi okręgowej (okręg ciechanowsko-ostrołęcki). Rywalizują z zespołami w swojej ka-

tegorii wiekowej. Zapał i zaangażowanie młodych adeptów sztuki piłkarskiej sprawia,
iż wygrywają większość meczy. Oby tak dalej. Trzymamy
za nich kciuki i życzymy powodzenia.

Tabela ligi okręgowej grupy:
Ciechanów-Ostrołęka po zakończeniu rundy jesiennej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Korona Ostrołęka
Wkra Bieżuń
Nadnarwianka Pułtusk
Orzyc Chorzele
Wkra Żuromin
Żbik Nasielsk
Sona Nowe Miasto
Makowianka Maków Mazowiecki
Iskra Krasne
Tęcza Ojrzeń
KS CK Troszyn
Korona Szydłowo
Wkra Sochocin
GKS Strzegowo
Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna
Boruta Kuczbork

M.
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15

Pkt. Z. R. P.
38 12 2 1
29
9 2 4
29
9 2 3
28
9 1 5
27
8 3 4
27
9 0 6
26
8 2 5
26
8 2 5
26
8 2 5
20
6 2 7
17
4 5 6
14
3 5 7
12
4 0 11
11
3 2 10
8
2 2 10
3
1 0 14

Bramki
42-10
32-9
28-14
29-26
38-18
23-22
39-22
35-21
29-22
25-29
24-26
18-19
14-44
14-39
6-33
7-49

XVII TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR BURMISTRZA JÓZEFOWA
W dniu 05.11.2016 roku, odbył się
XVII TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR BURMISTRZA
JÓZEFOWA. W turnieju wzięło udział
471 zawodników z Polski i zagranicy,
zrzeszonych w 39 klubach. Zawody
były rozgrywane w przepisach IKO.
Ciechanowski Klub Karate Kyokushin był reprezentowany przez 35 zawodników z 4 sekcji: Ciechanów, Ojrzeń,
Krasne i Gumowo. To historyczny moment w naszym klubie, ponieważ jeszcze
nigdy naszego klubu nie reprezentowało
tylu zawodników.
Wyniki reprezentantów z sekcji Kraszewo:

Młodziczki (2001-2002) do 60 kg:
Miejsce I – Weronika Krzywnicka, trzy
walki: 1. wygrana zdecydowaną przewagą
przez wazari, 2. przez wskazanie sędziów,
3. finałowa wygrana w dogrywce przez
ippon.
Kadetki (2003-2004) do 50 kg:
Miejsce II – Wiktoria Głowacka, dwie
walki wygrane zdecydowaną przewagą
przez wazari, 3. finałowa przegrana z zawodniczką z Olecka, przez jednomyślne
wskazanie sędziów. Wcześniej z tą samą
zawodniczką o wejście do finału przegrała
jej koleżanka z sekcji Aleksandra Trzepanowska, co pozwoliło zająć Oli jedynie
III miejsce.

Kadeci młodsi (2005-2006) do 40 kg:
Miejsce II – Maciej Zmysłowski, trzy
walki: 2. wygrane zdecydowaną przewagą, natomiast finałowa przegrana przez
wskazanie sędziów.
Kategorie pomarańczowych pasów:
Juniorki (1998-2000)
Miejsce I – Julia Urbańska
Miejsce II – Natalia Pajewska
Kadetki (2003-2004) pow. 50 kg:
Miejsce I – Katarzyna Dębska
Kadeci młodsi ( 2005-2006) pow. 45 kg:
Miejsce II – Karol Obrębski.

