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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
W drugim kwartale odbyły się dwie sesje Rady Gminy Ojrzeń.
Dnia 13 kwietnia 2017 roku odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady
Gminy Ojrzeń. W programie obrad znalazły się m.in. informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ojrzeń za 2016 rok – skrót sprawozdania na str 3. Podjęto następujące uchwały:
➢ w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Ojrzeń oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia;
➢ w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Ojrzeń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów;
➢ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Ojrzeń, położonej w obrębie geodezyjnym Luberadz gm. Ojrzeń;
XXVII sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła się 12 maja 2017 r. W programie obrad znalazły się m.in.:
➢ informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
➢ przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla
gminy Ojrzeń;

➢ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Ojrzeń sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 rok;
➢ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń
o opinii wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za 2016 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.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ojrzeń za 2016 rok oraz uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok zostały
przyjęte 11 głosami „za’, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.
W dalszej części obrad radni przyjęli jeszcze trzy uchwały:
➢ uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
➢ uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na
rok 2017;
➢ uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Ojrzeń.

Program SENIOR+
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Senior+
EDYCJA 2017.
W ramach edycji 2017 Programu Wieloletniego „Senior+” modułu I powstanie w kraju: 35 Dziennych Domów „Senior+” i 96 Klubów
„Senior+”.
Gmina Ojrzeń dzięki temu, iż została laureatem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skorzysta ze
wsparcia finansowego na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu
„Senior+”, która powstanie przy ul. Grzybowskiego 3 w Ojrzeniu
(na terenie parku). Seniorzy będą mogli spacerować po wytyczonych
alejkach i odbywać zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu oraz korzystać z ogrodu.
Na realizację powyższego zadania Gmina Ojrzeń otrzyma dofinansowanie w kwocie: 300 000,00 zł, tym samym znalazła się wśród 13 gmin
w województwie mazowieckim, które otrzymały dofinansowanie na ten
cel (w tym wśród 4 Dziennych Domów Senior+).
Zadanie polega na utworzeniu (adaptacji i modernizacji) oraz wyposażeniu Dziennego Domu „Senior” na terenie gminy Ojrzeń dla osób
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Prace adaptacyjno-modernizacyjne oraz zakupy związane z wyposażeniem trwać będą do 31.12.2017 roku. W wyniku realizacji działania powstanie miejsce dziennej opieki dla seniorów, pozwalające na aktywne
spędzenie czasu wolnego, a także zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.
Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na
realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy
w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego
posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających,
dostosowanych do potrzeb seniorów.
Dzienny Dom „Senior+” obejmować będzie usługi opiekuńcze,
w szczególności działania: socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe,
aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie,
terapii zajęciowej. Usługi w ramach zajęć prowadzonych przez Dzienny
Dom „Senior+” będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników programu.
Przetarg ogłoszono dnia 26 maja 2017 r. z terminem na składanie
ofert do 12 czerwca 2017 r.

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W NIŻSZEJ
Ż
KWOCIE OD LIPCA 2017 R.
Zmieniła się stawka za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w stosunku do roku 2016. Obecna stawka, która będzie
obowiązywać od 1 lipca 2017 r. wynosić będzie 2,15 zł + VAT (2,32 zł

brutto) za m3 wody. Poprzednia stawka wynosiła 2,35 zł +VAT (2,54 zł
brutto).

Remont Stacji Uzdatniania Wody w Kraszewie
Gmina Ojrzeń wykonała remont Stacji Uzdatniania Wody w Kraszewie. Remont miał na celu wymianę pompy głebinowej z wysłużonej,
niewydajnej, na nową pompę Grundfos SP17-10 z silnikiem 5,5 KW.

Konieczność wymiany pompy wynikła ze zwiększenia zapotrzebowania na wodę z wodociągu. Poprawi to dystrybucję wody dla odbiorców
korzystających z tego ujęcia. Koszt zakupu pompy to ok. 9500 zł brutto.
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Z wystąpienia Wójta
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym i
o finansach publicznych Wójt Gminy
Ojrzeń przedstawił sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
informację o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnych
instytucji kultury za 2016 rok. Po rozpatrzeniu przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy oraz
sprawozdań finansowych za 2016 rok,
Rada Gminy dokonała oceny całorocznej pracy Wójta Gminy i podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu
Gminy.
W 2016 roku dochody zaplanowane na kwotę ok. 17 mln 662 tys. zł
zostały wykonane w wysokości 17 mln
593 tys. zł tj. w 99%. Wydatki zaplanowane na poziomie ok. 18 mln 156 tys.
zł zostały wykonane w kwocie ok.
17 mln 120 tys. zł tj. w 94%.
Budżet 2016 roku uchwalony w
I wersji wynosił: dochody ok. 13 mln
135 tys. zł oraz wydatki ok. 14 mln 365
tys. zł i zwiększył się po stronie dochodów o 35%, a po stronie wydatków o
26%. Budżet zmieniany był 17 razy, w
tym na sesjach Rady Gminy 7 razy oraz
zarządzeniami Wójta Gminy 11 razy.
Ostatecznie wynik finansowy roku
ubiegłego to nadwyżka w wysokości
473 tys. zł. Na koniec 2016 zadłużenie
gminy wyniosło ok. 4 mln 253 tys. zł
i spadło w stosunku do roku 2015 o
10%. W 2016 roku gmina nie korzystała z kredytów lub pożyczek. Obciążenie obsługą zadłużenia wyniosło
ok. 4%, całość zadłużenia w stosunku
do dochodów to 24%. Gmina mieści
się zdecydowanie poniżej wskaźników określonych ustawą o finansach
publicznych. Takie wyniki udało się
uzyskać dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.
Największą pozycją w budżecie
są wydatki na utrzymanie placówek
oświatowych. Gmina przeznaczyła na
nie ponad 6 mln 730 tys. zł, co stanowi
39% ogółu zrealizowanych wydatków.
Wydatki bieżące oświaty stanowią ponad 43% wydatków bieżących całej
gminy. W kwocie wydatków bieżących
aż 80% stanowią wynagrodzenia pracowników – nie mamy na nie wpływu,
warunki bowiem są podyktowane przepisami ustawy o systemie oświaty oraz
Karty Nauczyciela. Gmina posiada dobrą bazę oświatową, placówki są odpowiednio wyposażone, ale oczywiście są
też potrzeby remontowe i inwestycyjne.
W ubiegłym roku rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji do wykonania
termomodernizacji budynku szkoły w
Kraszewie. W szkole w Młocku wymieniono piec C.O. oraz rozpoczęto
przygotowywanie dokumentacji dla
zadania przebudowy boiska wielofunkcyjnego. Ponadto w szkole w Ojrzeniu
został utworzony gabinet stomatologiczny wraz z niezbędnym wyposażeniem – był to wydatek ok. 100 tys. zł.
Po uzupełnieniu wyposażenia w tym
roku, powinien zacząć funkcjonować
od 1 lipca.
W ubiegłym roku udało się pozyskać dofinansowanie na realizację
projektu edukacyjnego „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” w łącz-

nej kwocie 719 tys. zł. Wkład własny
gminy to koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Projekt zakłada realizację od
września do czerwca br. zajęć rozwijających, wyrównujących oraz wsparcia
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wsparcie dla
nauczycieli. Wykorzystując otrzymane
środki, wyposażono szkoły w dodatkowe komputery i pomoce dydaktyczne,
utworzono międzyszkolne laboratoria
biologiczne, pracownię przyrodniczą
oraz pracownię matematyczną.
Istotnym zakresem obowiązków,
ze względu na kwestie finansowe i
merytoryczne, jest pomoc społeczna,
realizowana przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Bieżące monitorowanie sytuacji życiowej podopiecznych i dostosowanie im właściwych
form pomocy wymaga sporej wiedzy i
rozwagi. W minionym roku na pomoc
społeczną wydatkowano blisko 5.055
tys. zł, z czego na wypłatę świadczeń
wychowawczych w ramach programu
500+ – 2.738 tys. zł., co dało 5.379
świadczeń. Wypłaty świadczeń rodzinnych to wydatek ponad 1.652 tys. zł.
W ramach tej kwoty przyznano 9.603
świadczenia w 14 różnych formach
pomocy. Ponadto wypłacono zasiłki
celowe – finansowe i rzeczowe, zasiłki
stałe i okresowe. W okresach świątecznych przekazywano pomoc w formie
paczek. Z takiej formy pomocy skorzystało każdorazowo ok. 50 rodzin.
214 osób, w tym 201 dzieci regularnie korzystało z dożywiania w formie
gorącego posiłku w ramach programu
rządowego. Ponadto GOPS dodatkowo
finansował dopłaty do posiłków oraz
biletów autobusowych w ramach programów osłonowych przyjętych przez
radę gminy. Z dopłat do posiłków skorzystało 291 uczniów, natomiast z dopłat do biletów 129 uczniów. W ubiegłym roku Gmina Ojrzeń rozpoczęła
działania zmierzające do utworzenia w
Ojrzeniu dziennego domu pobytu dla
osób starszych „Senior+”. Do końca
br. planuje zakończyć inwestycje, przy
udziale dotacji w kwocie 300 tys. zł,
którą gmina pozyskała na ten cel.
28 kwietnia br. otrzymaliśmy informację, że jesteśmy na liście krajowej
wśród 35 dziennych domów „Senior+”,
w tym wśród 4 na Mazowszu.
Wiele uwagi skupia się na dbałości
o stan dróg gminnych, który zdecydowanie wpływa na wizerunek gminy. W minionym roku na utrzymanie
dróg wydatkowaliśmy blisko 876 tys.
zł. Przeprowadzono modernizację nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie na odcinkach: Obrąb
– Kałki, Kraszewo – Kraków, Nowa
Wieś – Zielona, Żochy – Nowa Wieś,
Żochy – Dąbrowa, przy ul. Sportowej
w Ojrzeniu, w Ojrzeniu (do parku), w
Dąbrowie, w Kraszewie, w Skarżynku, w Łebkach Wielkich (w kierunku
Drążewa), Luberadz – Luberadzyk, w
m. Młock (przy szkole) oraz m. Rzeszotko (przez wieś). Na wydatki bieżące, w tym „zimowe utrzymanie dróg”,
przeznaczono ponad 200 tys. zł. Wykonaliśmy dokumentację projektową budowy chodnika w Ojrzeniu wzdłuż ul.
Ciechanowskiej (od sklepu GROSZEK
w kierunku Kraszewa). Wiele wskazuje, że tę inwestycję GDDKiA wykona
w roku 2017. Ponadto przy udziale

dotacji z FOGR (30 tys. zł.) wykonaliśmy nawierzchnię żwirową drogi w
Wojtkowej Wsi, przygotowując ją do
wykonania utwardzonej nawierzchni
w tym roku. W ubiegłym roku podpisano również umowę na dofinansowanie
przebudowy i rozbudowy dróg w Bronisławiu, ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu
oraz drogi Kraszewo – Łebki Wielkie.
Kwota uzyskanego dofinasowania to
ok. 1.850 tys. zł.
Na wydatki majątkowe związane
z nieruchomościami gminnymi wydano 182 tys. zł, z czego między innymi
kontynuowana jest przebudowa budynku Urzędu Gminy oraz utwardzenie terenu wokół. W minionym roku
wydatki na ten cel wyniosły blisko
89 tys. zł. Zakupiono również grunty na potrzeby gminy za kwotę ponad
23 tys. zł. Zostały wymienione (zakupione) wiaty przystankowe m.in. w
miejscowościach Luberadz, Rzeszotko, Grabówiec, Kraszewo oraz Wola
Wodzyńska.
Sporządziliśmy niezbędną dokumentację i kosztorysy dotyczące
budowy oczyszczalni oraz kolejnych
odcinków sieci. Do końca wakacji br.
wykonana zostanie kanalizacja na ul.
Przedszkolnej w Ojrzeniu wraz z przebudową jezdni i chodnika.
W roku sprawozdawczym opracowano „Gminny program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Ojrzeń” przy
udziale pozyskanego dofinansowania
na ten cel w kwocie 13 tys. zł. Z projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte,
Ojrzeń oraz powiecie pułtuskim”, deklaruje skorzystać ok. 50 mieszkańców
naszej gminy. Projekt zakłada montaż
kolektorów słonecznych oraz paneli
fotowoltaicznych, przy udziale mieszkańca na poziomie ok. 20% inwestycji.
Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony w partnerstwie z wymienionymi samorządami i teraz oczekuje
na ostateczne rozstrzygnięcie.
Na zapewnienie bezpieczeństwa
i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono 127 tys. zł., wydatki dotyczyły
utrzymania bieżącego 3 jednostek OSP.
W ubiegłym roku zakupione zostały
2 pompy pożarnicze z przeznaczeniem
dla OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo o wartości ok 65. tys. zł. Dzięki pozyskaniu
środków od samorządu województwa
mazowieckiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
wkład własny gminy wyniósł niecałe
24 tys. zł.
Na działania z zakresu kultury wydatkowano około 142 tys. zł. Wydatki
dotyczyły utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu. Biblioteka
w ubiegłym roku zorganizowała też
dla mieszkańców gminy wyjazd do
Muzeum Wsi Mazowieckiej do Sierpca. W sierpniu zorganizowane zostały
gminno-parafialne dożynki w Kraszewie. W minionym roku na programy
profilaktyczne wydano ok. 45 tys. zł.
W ramach profilaktyki dostępny jest
punkt konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlokalizowany w GOPS w Ojrzeniu. Ponadto w ramach tych środków w
minionym roku zorganizowano dzieciom kolonie letnie, przeprowadzono

konferencję metodyczną w zakresie
narkotyków i dopalaczy wśród dzieci
i młodzieży. Programy profilaktyczne
przeprowadzono również na połączonym Dniu Rodziny i Dniu Dziecka w
Ojrzeniu z udziałem uczniów wszystkich szkół.
Zadaniem własnym gminy jest
też zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców w zakresie kultury fizycznej poprzez dbanie o podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży oraz utrzymywania
na właściwym poziomie bazy sportowo-rekreacyjnej. Gmina posiada dobre zaplecze sportowo – rekreacyjne,
dwa pełnowymiarowe boiska sportowe – w tym jedno sztuczne oraz dwa
ORLIKI, ogólnodostępne place zabaw
i świetlice. Liczne inwestycje, również
te realizowane w ramach funduszu sołeckiego wpływają na unowocześnianie bazy kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej w gminie. W minionym roku
kontynuowano prace remontowe m.in.
w świetlicach: Przyrowa, Kałki, Brodzięcin, Kraszewo, Luberadz i Młock.
Łączny koszt tych inwestycji to ponad
96 tys. zł. Wykonano ogrodzenie boiska
w Gostominie i Kownatach Borowych.
Ponadto rozpoczęto nowe zadania: siłownia zewnętrzna w Ojrzeniu, boiska
sportowe w Nowej Wsi, Bronisławiu,
Woli Wodzyńskiej oraz place zabaw w
Łebkach Wielkich i Dąbrowie.
Własnym sprzętem, z udziałem
osób zatrudnionych w ramach robót
publicznych – sposobem gospodarczym wykonywane były bieżące naprawy dróg, porządkowanie drzewostanu
w parkach w Ojrzeniu i Młocku oraz
przy stawach w Kraszewie i na wielu
gminnych drogach. Pozyskane drewno
to głównie materiał opałowy do szkół
i urzędu na cały sezon grzewczy, uzupełniany niewielką ilością węgla.
Na bieżąco funkcję informującą
i promującą wypełnia nasza strona
internetowa gminy oraz wydawany
kwartalnie biuletyn informacyjny. Zawierają najbardziej aktualne wiadomości dotyczące bieżącej działalności
gminy w każdej dziedzinie oraz informacje o realizowanych projektach w
tym z udziałem środków unijnych.
Realizacja ubiegłorocznego budżetu była trudna, na co wpływ miała
liczba wszystkich zaplanowanych inwestycji gminnych, która przekroczyła
siedemdziesiąt. Pomimo ogromnego
natężenia pracy przy realizacji tak
licznych przedsięwzięć, nie udało się
do końca roku sfinalizować wszystkich zaplanowanych, również tych z
udziałem funduszy sołeckich. Część z
nich przesunięto na ten rok. W części
sołectw udało się sfinansować zakup
materiałów niezbędnych do wykonania zadań, a ich faktyczną realizację
przełożono na rok następny. Niestety
nie udało się wykonać zaplanowanych
wpływów ze sprzedaży byłej szkoły w
Luberadzu. Udało się jednak pozyskać
dla gminy dodatkowe środki finansowe
z funduszy zewnętrznych, w wysokości
aż 3 mln zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, zostało pozytywnie
ocenione przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie.

■
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Kolejny sukces gminy Ojrzeń!

POWSTANIE OCZYSZCZALNIA
Zarząd Województwa Mazowieckiego
w dniu 16 maja 2017 r. podjął
uchwałę Nr 679/242/17 w sprawie
aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” 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, dla naboru przeprowadzonego od 10 października
2016 r. do 5 grudnia 2016 r.
W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 225
wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 318 196 488,00 zł.
Limit środków wynosił 70 930 022 zł. Spośród 70 gmin, Gmina
Ojrzeń znalazła się na bardzo wysokim, 7. miejscu i uzyskała dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz
z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w kwocie
1 996 171, 00 zł. Umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania
podpisano dnia 31 maja 2017 r.

DROGA W HALININIE BEZ UTWARDZENIA
Droga w Halininie pozostanie nieutwardzona. Mimo podjęcia w dniu 24 marca 2017 r.
przez Radę Gminy Ojrzeń uchwały o udzieleniu 40000 zł dotacji celowej dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1227 Wola Wodzyńska – Nowa Wieś
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pismem

z dnia 30 maja 2017 r. poinformował, że nie
może zawrzeć umowy na przyjęcie pomocy
finansowej od Gminy Ojrzeń w wysokości
uchwalonej przez Radę Gminy, jednocześnie
informując, że utwardzenie tej drogi jest możliwe jedynie w przypadku dofinansowania
przez gminę w wysokości 100% inwestycji.

Prowadzi to do sytuacji, w której Zarząd Powiatu Ciechanowskiego próbuje koszty wykonania remontów własnych dróg przerzucić na
gminę, a w efekcie również odpowiedzialność
za niewykonanie remontu drogi powiatowej.

■

REMONTY DRÓG
Ó W GMINIE

Odbyły się przetargi na rozbudowę drogi
w Bronisławiu z terminem wykonania 23 czerwca 2017 r. za kwotę 153 939,54 zł oraz przebudowę ulicy Przedszkolnej z terminem wykonania 17 sierpnia 2017 r. za łączną kwotę
315 944,22 zł (w tym koszt kanalizacji sanitarnej wynosi 166 641,36 zł). Celem projektu jest
poprawa warunków życia i dostępności obiek-

tów użyteczności publicznej i bezpieczeństwa
mieszkańców poprzez: rozbudowę drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie,
co spowoduje skrócenie dojazdu o ok. 1,8 km
do Zespołu Szkół w Kraszewie z m. Łebki
Wielkie; rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Bronisławie, co spowoduje skrócenie o
ok. 0,5 km dojazdu do Urzędu Gminy Ojrzeń

i innych instytucji w Ojrzeniu z Bronisławia;
przebudowę ulicy Przedszkolnej w Ojrzeniu,
obsługującą komunikacyjnie Szkołę Podstawową w Ojrzeniu, co spowoduje zwiększenie
bezpieczeństwa i dostępności szkoły poprzez
rozbudowę chodników o 476,7 m2.

■

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W KRASZEWIE
Dla terenu Zespołu Szkół w Kraszewie
opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły
wraz z infrastrukturą techniczną”. Przedmiotem
projektu jest poprawa warunków termicznych
budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energetycznych. W związku z tym projektem objęto następujące roboty:
➢ przebudowa kotłowni w celu jej dostosowania do ogrzewania gazowego ze zbiorników LPG,

➢ montaż dwóch zbiorników na gaz wraz instalacją przyłączeniową,
➢ przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
➢ przebudowa instalacji odgromowej,
➢ wykonanie instalacji do podgrzewania cieplej wody,
➢ docieplenie przegród budynku,
➢ wymiana drzwi i okien zewnętrznych,
➢ montaż paneli fotowoltaicznych na dachu
jako źródło odnawialne energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i
oświetlenia budynku,

➢ przystosowanie instalacji eklektycznej.
Parametry budynku szkoły pozostaną bez
zmian. Nie wykonuje się rozbudowy ani przebudowy budynku. Termomodernizacja ma poprawić komfort korzystania z obiektu i zmniejszyć jego energochłonność.
Na chwilę obecną Gmina jest w posiadaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Realizacja zadania w 2018 r. będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania na ten cel.
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Złote gody

Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem,
na swojej drodze napotykali radości i smutki.
Pielęgnowany związek małżeński rozwijał się,
rozkwitał, ubogacał i doczekał się złotej rocznicy, którą jest jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji, 27 kwietnia 2017 r. w
Urzędzie Gminy odbyły się Złote Gody. W tym
roku uroczystość tę przeżywało 16 par małżeńskich. Świętujące pary spotkały się wspólnie
z władzami gminy. W imieniu Prezydenta RP
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

wręczali jubilatom Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski oraz Zastępca Kierownika
USC – Grzegorz Drążkiewicz.
Jubileusz obchodziły następujące pary małżeńskie:
Janina i Wacław Adamiakowie, Jadwiga
i Wojciech Arcińscy, Zofia i Bronisław Domeraccy, Janina i Stanisław Jarzębowscy, Krystyna i Henryk Jędrzejewscy, Barbara i Edward
Kaczmarczykowie, Maria i Wiesław Kownaccy,
Wacława i Henryk Maliszewscy, Anastazja i
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Stanisław Mochtakowie, Helena i Adam Studzińscy, Janina i Jan Studzińscy, Stanisława
i Stanisław Szczepańscy, Augustyna i Stanisław Sztolsztenerowie, Stanisława i Józef
Śladowscy, Danuta i Edmund Wojciechowscy,
Janina i Tadeusz Wróblewscy.
Były kwiaty, upominki, tort oraz toast, a
atmosferę uroczystości umilił program artystyczny zaprezentowany przez Jakuba Jeskie.
Gratulujemy wszystkim jubilatom, życząc doczekania kolejnych jubileuszy.

Duży sukces organizacji pozarządowych
współpracujących z Gminą Ojrzeń
Z wielką przyjemnością informujemy o
dużym sukcesie dwóch organizacji pozarządowych z terenu gminy Ojrzeń, które zostały laureatami konkursu grantowego zorganizowanego przez „Cedrob S.A.”, którego pula nagród
wyniosła łącznie 700 tys. zł. Spośród blisko
1100 nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostały
54 zwycięskie projekty.
Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba nadesłanych zgłoszeń. Od 20 marca do 21 kwietnia
br. wnioskodawcy przesyłali projekty w czte-

rech kategoriach: Nauka i rozwój, Edukacja i
sport, Kultura i Inicjatywa społeczna, ubiegając się o dofinansowanie w wysokości 30, 20,
10 i 5 tys. zł. Wyłonione zostały 54 zwycięskie
projekty.
Laureatem konkursu w kategorii Edukacja
i Sport został Międzyszkolny Klub Sportowy
Tęcza Ojrzeń, którego projekt „Obóz sportowy dla dzieci z gminy Ojrzeń trenujących
piłkę nożną” zajął I miejsce pośród wniosków
ubiegających się o dofinansowanie kwotą
10 tys. zł.

MEDAL DLA WÓJTA
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy
gościliśmy Pana Remigiusza
Charzyńskiego V-ce prezesa
Ciechanowsko-Ostrołęckiego
Związku Piłki Nożnej, który z okazji
40-lecia Związku odznaczył Wójta
Gminy Ojrzeń Pana Zdzisława
Mierzejewskiego medalem za
zasługi związane z rozwojem sportu
na terenie Gminy Ojrzeń.

Natomiast w kategorii Inicjatywa społeczna, laureatem konkursu została Ochotnicza
Straż Pożarna w Młocku. Projekt strażaków
„Zakup sprzętu hydraulicznego do pomocy
przy wypadkach drogowych” został najwyżej
oceniony wśród wniosków ubiegających się
o dofinansowanie kwotą 5 tys. zł.
Laureatom konkursu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz zachęcamy inne organizacje współpracujące z gminą Ojrzeń do
udziału w podobnych przedsięwzięciach, które
będziemy aktywnie wspierać.
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,,Kraszewo, Młock, Ojrzeń
w naszej gminie wspólna sprawa
– to świetna zabawa”

to myśl przewodnia Gminnego Dnia Dziecka

29 maja 207 roku uczniowie i nauczyciele szkół gminy Ojrzeń spotkali się w Zespole
Szkól w Kraszewie, by wspólnie już po raz drugi świętować Dzień Dziecka. Współorganizatorem uroczystości, jak co roku, był Wójt Gminy
Ojrzeń – Pan Zdzisław Mierzejewski. Uczestników integracyjnego Święta Dzieci przywitał
Pan Stanisław Studziński, życząc jednocześnie
wielu niezapomnianych przeżyć i ogromu radości. Program imprezy pozwalał dzieciom wziąć
udział w różnorodnych konkursach rekreacyjno-sportowych oraz artystycznych. Zmagania
sportowe rozpoczęto wspólną rozgrzewką
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów
przeprowadzoną przez panią Małgorzatę
Starczewską.

Najmłodsi uczestnicy wzięli udział
w Mini Igrzyskach składających się z
9 konkurencji m.in. rzut lotką do tarczy,
skok w dal z miejsca, rzut piłką w wiszące butelki, strzał do bramki, serso, kręgle,
skoki na skakance, slalom z piłką.
Uczniowie klas IV-VI integrowali się
w następujących konkurencjach: wyścig
w workach, quiz, rzuty do celu, skoki dodawane, zabawy z chustą. Gimnazjalistom
zaś zaproponowano bieg na dystansie 2 km
prowadzony przez Panią Monikę Grzymkowską. Miłośnicy futbolu mieli możliwość kibicowania podczas meczu piłki
nożnej chłopców. Atrakcją był także mecz
siatkówki dziewcząt. Uczniowie szkół z
gminy Ojrzeń mogli także uczestniczyć w
zabawach oferowanych przez Teatr Forma
m.in.: teatr mega baniek mydlanych, pokaz
skręcania balonów przez klowna, zabawa z
chustą animacyjną, malowanie twarzy. Zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja
broni ASG – Air Soft Gum. Po zmaganiach
sportowych zaproponowano pokaz Karate
Kyokushin, w których wzięli udział uczniowie naszych szkół oraz pokazy artystyczne.
Młodzi artyści zaprezentowali gimnastykę
artystyczną, scenkę antynikotynową oraz
wokalno-instrumentalną piosenkę antynarkotykową. Uczestnicy otrzymali także poczęstunek. Hamburgery, kiełbaski z grilla, lody,
ptysie, cukierki oraz napoje zaspokoiły głód
i pragnienie wszystkich świętujących Dzień
Dziecka.

Gminne Święto Dzieci
upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze, w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji.
Wielobarwność atrakcji zapewnili organizatorzy i sponsorzy: Wójt Gminy Ojrzeń, Firma
„Cedrob” z Ciechanowa, GOPS w Ojrzeniu,
Dyrektor Zespołu Szkół w Kraszewie, Dyrektor Zespołu Szkół w Młocku, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ojrzeniu.
Dziękujemy gościom, uczniom i ich opiekunom za przybycie i wspólne świętowanie.
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Święto Konstytucji 3 Maja
Dnia
D
i 28 kkwietnia
i t i 2017 roku
k wS
Szkole
k l P
Podstawowej
dt
j w Oj
Ojrzeniu
i odd
była się uroczysta akademia z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaprezentowany przez uczniów program artystyczny w
formie lekcji historii przybliżył i przypomniał najważniejsze fakty i okoliczności historyczne. Tego dnia bowiem odwiedziła ich Pani Konstytucja, która w znacznym stopniu wyjaśniła swą ważność – symbol tradycji

niepodległościowych
i dl ł ś i
h państwa
ń t polskiego.
l ki
Pamiętajmy,
P i t j
że
ż obowiązywała
b i
ł
ona zaledwie 14 miesięcy, ale odegrała ogromną rolę w kształtowaniu
świadomości narodowej Polaków. Stworzyła mit, który pomagał Polakom wybijać się na niepodległość w całym XIX wieku i dwukrotnie ją
odzyskiwać w następnym stuleciu.

W tym roku w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu pierwszy dzień wiosny przebiegał pod hasłem: ,,Rodzice
dla Dzieci”. Oprócz tradycyjnych obchodów z topieniem marzanny, rodzice po raz pierwszy wystawili dla dzieci przedstawienia teatralne oparte na bajkach i wierszykach znanych autorów
literatury dla najmłodszych. Przedszkolaki
miały okazję obejrzeć swoich najbliższych,
którzy wcielili się w role baśniowych bohaterów. Powodów do śmiechu było bardzo
wiele. Starannie dobrana scenografia
i kostiumy przyciągnęły uwagę
widowni. Przedstawienie okazało się wielkim sukcesem:
owacjom i oklaskom nie było końca. Na zakończenie dzieci obdarowane zostały
słodkim poczęstunkiem.

Pierwszy dzień wiosny 2017 w szkołach
Nadszedł długo oczekiwany dzień! Najmłodsi uczniowie z Młocka pożegnali nareszcie zimę,
rozprawiając się ostatecznie z jej symbolem –
marzanną. Tego dnia w szkole panowała nieco luźniejsza atmosfera i czuć było
wszechobecne
podekscytowanie. A to za
sprawą atrakcji, jakie przygotował na ten
dzień Samorząd Uczniowski. Najważniejszą z nich

był turniej piłki siatkowej.
Drużyny wszystkich klas gimnazjalnych rozegrały go ze sobą. Zwycięzcy
mieli okazję zmierzyć się z drużyną nauczycieli. Po tak aktywnym dniu na każdego ucznia czekała kiełbaska
upieczona nad
ogniskiem – i
to był najlepszy
dowód na to, że
Wiosna naprawdę przyszła, bo
pogoda wyjątkowo sprzyjała
piknikowi.
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Dzień Ziemi

28 kwietnia 2017 r. uczniowie kl. IV–VI Szkoły Podstawowej w
Młocku zaprezentowali swoim młodszym kolegom montaż słowno-muzyczny, którego motto brzmiało:
„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór
niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. (Florian Plit)
Uczniowie przedstawili m.in. inscenizację na temat recyklingu inspirowaną „Dziadami” A. Mickiewicza, w czasie której pojawiały się kolejno: Kartka Papieru, Puszka, Butelka Szklana, Karton – opowiedziały
one krótko swoje historie życia i przekonywały, że ich istnienie może

jeszcze trwać, ale pod warunkiem, że wrzucimy je do odpowiedniego
pojemnika. Wtedy znów mogą być użyteczne i wykorzystane powtórnie.
Aktorzy przedstawili też historię Jurka – największego łobuza w szkole,
który po rozmowie z klonem, zaczął dbać o swoje najbliższe środowisko
i stał się ekologiem.
W montaż wplecione zostały piosenki o tematyce ekologicznej:
„Moja planeta”, „Śmieci precz!”.
W drugiej części uczennice kl. VI przeprowadziły konkurs wiedzy
ekologicznej, w którym publiczność odpowiadała na pytania i zagadki. Osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi, otrzymały odznakę „Młodego Ekologa”. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę
„Imieniny Ziemi”.

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej
okazji w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu odbyła się uroczysta akademia. Zebrana publiczność z zainteresowaniem obejrzała przedstawienie
przygotowane przez uczniów klas I-III. Dzieci w przebraniu leśnych
zwierząt i postaci z bajek przybliżyły życie w lesie, w którym człowiek
nie zwraca uwagi na ochronę przyrody. Ważnym elementem inscenizacji były scenki, w których Smerfy uczyły, jak segregować szkło, papier
i plastik do przygotowanych kolorowych pojemników. Przedstawienie
uświetniły występy wokalne. Jak piękna i niepowtarzalna jest nasza planeta, przekonywała zebranych uczennica Alicja Tetkowska, śpiewając

piosenkę: „Otwórz oczy szeroko i patrz”. Inni wokaliści również zgodnie
twierdzili, że zadbają o Ziemię – nasz wspólny dom. W sali gimnastycznej, gdzie odbywała się uroczystość wyeksponowano plakaty związane
z ochroną przyrody. Wykonali je uczniowie z klasy VI. Prace ukazywały
zagrożenia, jakie ludzie stworzyli dla całej przyrody (zatruwanie wody w
rzekach, zanieczyszczone powietrze, wysypiska śmieci, skażone gleby,
niezdrowa żywność i inne), a także sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Po apelu uczniowie wszystkich klas z wychowawcami posprzątali najbliższe otoczenie szkoły.

„Szanujmy Ziemię, bo mamy ją tylko jedną” pod takim hasłem odbyły się 27 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół w Kraszewie obchody
Dnia Ziemi. Tradycyjnie w obchodach uczestniczyła cała społeczność
szkolna oraz zaproszony gość – przedstawiciel Nadleśnictwa Ciechanów
p. Adam Miśkiewicz.
W trosce o środowisko i nas samych przygotowano przedstawienie:
„Chroń środowisko” w wykonaniu uczniów kl. VI oraz rozprawę sądową
w formie przedstawienia pt. „Metamorfoza, czyli jak lekkoduch dojrzewa do rozważnych decyzji i działań” w wykonaniu gimnazjalistów z kl.
III. Inscenizacje były okazją do przemyśleń, co każdy z nas może zrobić

dla naszej planety, aby była zdrowa, piękna i czysta. Świadomość, że
zatruwając środowisko, zabijamy samych siebie powinna towarzyszyć
nam nie tylko podczas Dnia Ziemi, ale w każdy dzień.
W drugiej części dzieci z klas 0-III zaprezentowały atrakcyjny pokaz
mody ekologicznej, który wzbudził duże zainteresowanie wśród wszystkich uczestników obchodów Dnia Ziemi. Wszyscy mali „projektanci”
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor Stanisław Studziński wręczył nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym
„Zwierzęta i rośliny chronione Mazowsza”.
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Apel upamiętniający rocznicę śmierci
Jana Pawa II

4 kwietnia 2017 r. uczniowie kl VI Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu pod kierunkiem
pani katechetki przygotowali apel z okazji
12. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Dzień
śmierci naszego wielkiego świętego, papieża
Polaka zapisał się na stałe do kalendarza wydarzeń szkolnych. Również w tym roku dzieci
pokazały, że ta postać na zawsze pozostanie

w pamięci uczniów, nauczycieli
i rodziców.
W trakcie apelu przypomnieliśmy sobie najważniejsze daty
z życia św. Jana Pawła II, Jego
pielgrzymki i miejsca szczególnie Mu bliskie, wydarzenia, które zmieniły bieg historii świata
i naszej Ojczyzny. Wspomnienia o naszym ukochanym Ojcu
Świętym przeplatane były piosenkami bardziej i mniej znanymi; nie zabrakło
oczywiście ulubionej „Barki”.
Uczniowie w przygotowanej
scence z życia klasy znakomicie pokazali swoje zdolności
sceniczne i wokalne, oddając
właściwy nastrój tego dnia. Nie
zabrakło również poczucia humoru, który był tak bliski osobie Jana Pawła II. Anegdoty

Koncert akordeonowy

i dowcipy z życia papieża wywołały na twarzach widzów wiele uśmiechu i radości, przywołały tę postać jako zwykłego „człowieka,
który został papieżem”.
Wielu młodych ludzi nie pamięta naszego
wielkiego rodaka, który zapisał się w historii
Kościoła katolickiego jako szczególny papież,
dlatego też warto i trzeba młodym pokoleniom
ukazywać tę postać, aby każdy z nas z dumą
mógł powiedzieć: „Jestem Polakiem i Polakiem był również święty Jan Paweł II”.

– Prząśniczka, Polskie Tańce Narodowe, czy
S. Joplin – Ragtime. Pokoncertowe, pozytywne
wrażenia uczniów są najlepszym podsumowaniem tego wydarzenia artystycznego.

28 kwietnia Szkołę Podstawową w Ojrzeniu
odwiedził Łódzki Duet Akordeonowy – Zbigniew Sobieraj i Kazimierz Barasiński. Panowie w barwny i ciekawy sposób zaprezentowali akordeon, jego budowę i sposób gry. Dobór
repertuaru połączony z dużą dawką humoru
powodował naturalną, żywą reakcję publiczności. Nawet najmłodsi uczniowie słuchali z ciekawością, niczym widz w filharmonii. Utwory,
które można było usłyszeć to m. in. W. A Mozart – Marsz turecki, A. Chaczaturian – Taniec
z szablami, B. Volmer – Pociąg, S. Moniuszko

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum w Opinogórze
odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Szkołę Podstawową w Ojrzeniu reprezentowali uczniowie klasy VI i V: Paulina Murawska, Zuzanna Lewandowska,
Patryk Wiśniewski i Bartosz Wysocki. Zawodnicy rywalizowali
w trzech konkurencjach: teście wiedzy, jeździe rowerem po torze przeszkód i udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Drużyna rowerzystów z Ojrzenia wykazała się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, wspaniałą techniką jazdy na
rowerze i dobrymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zajęli
III miejsce na szczeblu powiatowym.
Udział uczniów w turnieju przyczyni się do większego bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem i przestrzegania przepisów
ruchu drogowego.
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Konkurs literacki – „Biblia w malarstwie i literaturze”
Uczennica klasy III Gimnazjum w Młocku
– Natalia Tralewicz, stanęła przed dużym wyzwaniem. Zmierzyła się z najtrudniejszą i najbardziej dojrzałą formą literacką, jaką jest esej.
Została nagrodzona IV miejscem przez jury

i organizatora – Liceum Ogólnokształcące
im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.
Celem konkursu „Biblia w malarstwie i literaturze” było ukazanie korelacji pomiędzy najsłynniejszymi dziełami artystów-malarzy, pi-

sarzy a „Biblią”. Natalia wybrała przypowieść
o synu marnotrawnym i zinterpretowała ją
w kontekście obrazu Rembrandta oraz tekstu
piosenki Jacka Kaczmarskiego.

IV Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej
Julia Bober i Julia Ostaszewska – uczennice klasy IV Szkoły Podstawowej w Młocku
– otrzymały wyróżnienia podczas przesłuchań
IV Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej
zorganizowanego przez CKiSz w Ciechanowie

28 marca 2017 r. Zadaniem uczestników było
zaprezentowanie dowolnego wiersza z literatury polskiej. Julia Bober przygotowała „Krótki
wiersz o przyjaźni”, natomiast Julia Ostaszewska wystąpiła z wierszem „Karuzela”. Jury wy-

różniło uczennice spośród aż 47 uczestników.
Warto dodać, że uczennice te zostały niedawno
także laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu
„Olimpus” z języka polskiego.

Powiatowy konkurs z języka polskiego
Uczennice III klasy Gimnazjum w Młocku,
tuż przed egzaminem gimnazjalnym wzięły
udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności
„Krasiniak 2017”. Organizatorem było oczywiście I LO i. Z. Krasińskiego w Ciechanowie
oraz Stowarzyszenie „Irydion”. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem i
interpretowania tekstów kultury oraz stworzenie własnej pisemnej wypowiedzi na zadany

temat. Miło nam poinformować,
że Zuzanna Sadkowska zajęła II
miejsce, natomiast Małgorzata
Brzezińska – III. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło
się 22 kwietnia – podczas Dnia
Otwartego I LO. Laureatki otrzymały nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty w rekrutacji.

Konkurs plast yczny:
„Pisanki, K raszanki, Palmy”
Uczniowie Zespołu Szkół w Młocku
po raz kolejny zostali docenieni przez
Jury Powiatowego Centrum Kultury
i Sztuki w Ciechanowie. Jak co roku,
PCKiSz organizuje konkurs plastyczny:
„Pisanki, Kraszanki, Palmy”, który cieszy
się ogromną popularnością. Celem konkursu

jest kultywowanie tradycji ludowej, rozwijanie wyobraźni plastycznej
i przestrzennej, popularyzacja wiedzy o tradycji i obrzędach związanych
ze Świętami Wielkanocy. Spośród wielu nadesłanych prac wyróżnione
zostały: pisanki Piotra Sadkowskiego – ucznia I klasy gimnazjum oraz
palma wielkanocna wykonana przez uczennice klasy IV: Julię Bober
i Julię Ostaszewską. Laureatom gratulujemy zdobytych nagród.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
...przeznaczony jest dla
uczniów zainteresowanych
matematyką. Obecnie biorą
w nim udział uczniowie z 30 krajów, w tym
400 tys. uczniów z Polski. Również wśród

uczniów Zespołu Szkół w Młocku konkurs
cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym
roku uczestniczyło w nim 37 uczniów. Można
cieszyć się z sukcesu uczennicy klasy I gimnazjum – Wiktorii Głowackiej, która już drugi

raz z rzędu zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy tak cennych matematycznych zdolności i
życzymy kolejnych sukcesów.
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NOC BIBLIOTEK
W ZESPOLE SZKÓŁ W KRASZEWIE
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób
promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej
otwarte i dostępne instytucje zasobów kultury.
Ponad 1300 bibliotek wzięło udział w trzeciej
edycji akcji organizowanej przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. 3 czerwca 2017 r.
o godzinie 18.00 Biblioteka Zespołu Szkół
w Kraszewie, już po raz drugi, stała się miejscem spotkania uczniów z przestrzenią wolnego wyboru lektur i czasu. Nawiązując do hasła
tegorocznej edycji Nocy Bibliotek „Czytanie
porusza” członkowie Koła Przyjaciół Książki,
a w szczególności uczeń klasy III gimnazjum
– Sebastian Blicharski wraz z opiekunami
p. Moniką Grzymkowską i p. Wiolettą Wróblewską czekali na czytelników z niebanalnym
programem i atrakcjami. Na początku zaproponowano uczestnikom mityngu literackie podchody, podczas których należało przyporządkować nazwiska do portretów twórców literatury, określić autorów poszczególnych dzieł
literackich, uzupełnić krzyżówkę sprawdzającą
znajomość utworów Henryka Sienkiewicza
oraz wziąć udział w maratonie mitologicznym.

Po wyczerpujących zmaganiach intelektualnych zaproponowano uczniom małe co nieco
– grillowanie.
Kolejne ciekawe propozycje tego literackiego wieczoru to: kalambury, domino z książek, tajemnice skrzyni, zakazane słowa, głuchy
telefon, literatura w wielu odsłonach, 5 sekund, urodziny. O godzinie 22.00 zaproszono
uczniów na projekcję filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”.
*
29 maja 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji

Narodowej w Warszawie wyłoniono laureatów
XXIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ.
Ogółem zgłoszono 172 książki 247 autorów.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej.
Wyróżnienie w kategorii literackiej otrzymała
uczennica gimnazjum Patrycja Napiórkowska
– autorka książki ,,Oblicze niezwykłej podróży”. Pozostałym uczestnikom podziękowano
za udział w konkursie. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów pisarskich!

,,…A W MIŁOWANIU
NIKT MI NIE DORÓWNA”
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Ciechanowie z okazji 140. rocznicy
urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana zorganizowała konkurs
recytatorski ,,Słowa Bliskie Młodym”
pod hasłem ,,…a w miłowaniu nikt mi
nie dorówna”. Recytatorzy przygotowali do prezentacji wybrane utwory poety. Biblioteka szkolna w Zespole Szkół
w Kraszewie we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną w Ojrzeniu zorganizowały I etap konkursu recytatorskie-

go wierszy Bolesława Leśmiana. Finalistki konkursu wzięły udział w
etapie powiatowym, który odbył się 26 maja 2017 roku w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Ciechanowie: Uczennice Gimnazjum w Kraszewie zaprezentowały następujące utwory:
1. ,,Dwoje Ludzieńków” – Wiktoria Delura
2. ,,Romans”, ,,Wieczorem” – Patrycja Napiórkowska
3. ,,Urszula Kochanowska” – Paulina Zagórska
W gronie nagrodzonych na III miejscu znalazła się uczennica gimnazjum – Paulina Zagórska. Uczestniczki konkursu wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez p. Monikę Zbyszyńską – Matusiak.

Fe st y n R o d zinn
z inn y w OSP K ra sze wo
10 czerwca br. w remizie OSP Kraszewo
odbył się I festyn rodzinny. Żeńska drużyna
pożarnicza w kolorowych, tiulowych spódniczkach i wstążkami na głowach poprowadziła gry
i zabawy dla najmłodszych. Pierwszą konku-

rencją było przeciąganie liny, a następną bieg
z jajkiem. Zwycięscy otrzymali upominki. Kolejnym starciem był bieg w parach z przeszkodami. Na zakończenie uczestnicy tańczyli razem przy muzyce, którą zapewniali Krzysztof

Malinowski oraz Damian Krajczyński. Następną częścią tego wydarzenia była zabawa
taneczna dla starszych gości. Sponsorami byli:
Wójt Gminy Ojrzeń, Cedrob S.A. oraz Pani
Elżbieta Rykowska.
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WYCIECZKI DO WARSZAWY

9 maja uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Młocku wraz w wychowawcami udali
się na wycieczkę do stolicy. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie stadionu Legii.
Zwiedzanie rozpoczęto od obejrzenia trybun.
Była też możliwość odwiedzenia miejsc pod
trybunami stadionu, w związku z czym udały
się do szatni piłkarzy oraz sali konferencyjnej,
gdzie odbywają się spotkania z dziennikarzami. Na murawie natomiast uczniowie poznali
maskotkę klubu KAZKA, który bardzo chętnie
pozował do zdjęć. Na koniec najmłodsi kibice
udali się do sklepu, żeby zaopatrzyć się w pamiątki z logiem klubu. Następnym etapem wy-

cieczki były „Podróże kosmiczne” w Cinemaparku, gdzie dzieci obejrzały film dokumentalny, opowiadający o przyszłości ludzkiej, a także filmik w wersji 3D o innych galaktykach. Po
seansie uczniowie pojechali na największe lotnisko w Polsce czyli Lotnisko Chopina, gdzie
weszli na taras widokowy, z którego oglądali
lądujące i startujące samoloty. Na zakończenie
wycieczki udano się do restauracji Mc’Donald`s, gdzie każdy mógł zjeść coś smacznego
przed drogą powrotną.
1 czerwca 2017 r. uczniowie kl. IV-VI ze
szkoły w Młocku również byli na wycieczce
w Warszawie. Pierwszym punktem było spotkanie z historią i sztuką. Uczniowie wraz
z przewodnikiem zwiedzili Zamek Królewski, gdzie obejrzeli m.in. sale królewskie,
w tym salę Canaletta, gdzie wisi ponad
20 widoków XVIII-wiecznej Warszawy, na
których artysta z fotograficzną dokładnością namalował ulice i budynki miasta. Kolejnym malarzem, który ma swoje miejsce
w zamku jest Bacciarelli, autor portretów
władców polskich i ważnych momentów historii Polski, jak hołd pruski, unia lubelska
i odsiecz wiedeńska. Uczniowie mogli też
zobaczyć salę, w której uchwalono pierw-

szą w Europie konstytucję i obrazy Matejki:
„Konstytucja 3 Maja”, „Rejtan”. Kolejnym
punktem wycieczki było spotkanie z przyrodą.
Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, to miejsce
niezwykłe, a różnorodność roślinna ogrodu jest
w stanie zachwycić każdego. Uczniom najbardziej podobała się rabata imitująca wzniesienie
górskie wraz z roślinnością charakterystyczną
dla polskich Tatr oraz szklarnie z roślinami
egzotycznymi. Ostatnim punktem było spotkanie z teatrem. W Teatrze Buffo uczestnicy
wycieczki obejrzeli musical „Piotruś Pan” z
muzyką Janusza Stokłosy i w reżyserii Janusza
Józefowicza.

CZTERODNIOWA WYCIECZKA
DO KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
I DREZNA

W dniach 16.05-19.05.2017 r. uczniowie
Zespołu Szkół w Kraszewie uczestniczyli w
wycieczce do Karkonoskiego Parku Narodowego i Drezna.
16 maja o godzinie 7:00 uczniowie wraz z
opiekunami wsiedli do autokaru i ruszyli w drogę do Karpacza. Po południu byli już na miejscu. Po zakwaterowaniu i obiadokolacji w pensjonacie „Perła Sudetów” w centrum Karpacza
udali się do Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie
mieli możliwość zjeżdżania najdłuższym torem
saneczkowym w Polsce. Wszyscy byli podekscytowani i zachwyceni, zabawa była wspaniała
do późnego wieczora. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie najważniejszych za-

bytków Drezna. Uczestnicy wycieczki rozpoczęli ją od Muzeum Zwinger – perły saskiego
baroku, a w nim Galerii Malarskiej Dawnych
Mistrzów. Mogli obejrzeć np. Madonnę Sykstyńską pędzla Rafaela, ale też dzieła Tycjana,
Rubensa, Rembrandta i wielu innych mistrzów.
Potem przyszła kolej na Muzeum Porcelany,
w którym mogli podziwiać eksponaty chińskiej, japońskiej i miśnieńskiej porcelany oraz
Salon Matematyczno-Fizyczny. Mieli także
okazję zobaczyć inne zabytki miasta, takie
jak Hofkirche – kościół dworski, Fürsten Zug
Orszak Książąt – największy obraz na świecie
wykonany z miśnieńskiej porcelany, zdobiący
mur okalający przyramkowy dziedziniec, który
zachwyca swoimi przepięknymi mozaikami,
Brühlsche Terrassen – ogrody Brühla, z których rozpościera się przepiękny widok na panoramę Drezna, pomniki konne króla Johanna
i Augusta II Mocnego oraz Semperoper – jeden z piękniejszych budynków operowych na
świecie.
Po powrocie do Karpacza wieczorem wszyscy udali się na spacer po mieście i podziwiali piękną okolicę. Trzeciego dnia wyruszyli
na „Śnieżkę”, którą zdobywali w pocie czoła
czarnym szlakiem. Po drodze można było po-

„Mazury – cud natury”
W dniu 2 czerwca 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w
Młocku, wraz z wychowawcą i rodzicami wybrali się na jednodniową wycieczkę do Mikołajek. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru po
porcie, zwiedzaniu urokliwych zakątków Mikołajek oraz kupowaniu różnorodnych pamiątek. Następnie odbył się rejs statkiem po Jeziorze Mikołajskim aż po jezioro Śniardwy. Kolejną i największą atrakcją dla dzieci był pobyt w

aquaparku Tropikana w Hotelu
Gołębiewskim. Na wszystkich
czekały niesamowite atrakcje
wodne, takie jak: basen rekreacyjny z falą, z
hydromasażem, dzika rzeka, brodzik dla dzieci, wanny, jacuzzi, sauny, jaskinie, zjeżdżalnie,
piaskownica, deszczownica i inne. Następnym
punktem wycieczki była wyprawa do Kadzidłowa, miejscowości położonej blisko Mikołajek.
Wszyscy mieli niecodzienną okazję zobaczyć z
bliska oraz nakarmić daniele, łosie, jelenie, sarny, wilki, żubry oraz ptaki, takie jak: puchacze,
żurawie, pawie, czaple.

dziwiać przepiękne widoki z „Białego Jaru”.
Następnie uczniowie doszli do schroniska
,,Dom Śląski”. Po kolejnej godzinie wspinaczki zdobyli szczyt o wysokości 1603 m n.p.m.
Wszyscy byli zmęczeni, więc zatrzymali się na
krótki odpoczynek. Z tego miejsca roztaczał
się wspaniały widok na sąsiadujące szczyty
i przełęcze. Przepiękna panorama zachęcała do
zrobienia wielu zdjęć. Dodatkową atrakcją była
możliwość przejścia na czeską stronę przez
,,zieloną granicę”.
O godzinie 15:00 wyruszono w drogę powrotną. Po zejściu z góry niebieskim szlakiem
zwiedzający udali się do schroniska „Strzecha
akademicka”, by później powoli zejść ze szlaku. Kolejnym punktem programu była Świątynia Wang – ewangelicki kościół w Karpaczu
zbudowany z sosnowych bali na przełomie XII
i XIII w. We wnętrzu wysłuchano ciekawej
historii świątyni. Bardzo zmęczeni po całym
dniu, ale zadowoleni uczniowie wrócili do pensjonatu – tak minął trzeci dzień wycieczki.
19 maja wszyscy udali się w powrotną drogę do domu. Zatrzymali się jeszcze w Bełchatowie, gdzie z platformy widokowej podziwiali
największą w Polsce kopalnię odkrywkową
węgla brunatnego.
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WIZYTA BISKUPA PIOTRA LIBERY W KRASZEWIE
W dniu 04.05.2017 r. odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Piotra Libery.
Biskup jako następca apostołów, jak niegdyś oni sami, odwiedza parafie, by spotkać się
z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga
o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz
biskup na wizytację przybywa zawsze jako
gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją
duszpasterską i gospodarczą parafii. Ocenia
działanie administrującego nią proboszcza oraz
spotyka się z działającymi grupami duszpasterskimi.
Wizytacja parafii jest powinnością każdego
biskupa co pięć lat. Jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wiary Chrystusowi,
Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna
wskazuje też, że biskup jest fundamentem oraz
znakiem jedności kościoła diecezjalnego.

Oprócz wymiaru pasterskiego każdej wizytacji, nie mniej ważny jest jej wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie
dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego
(stanu i potrzeby kościoła parafialnego, cmentarza, kancelarii parafialnej). Podczas wizytacji
ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii,
życie religijne parafii, interesuje go przebieg
katechizacji oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii.
Biskup pragnie tez poznać występujące trudności jakie pojawiają się w życiu parafii, pracy
duszpasterskiej, ale również życiu wiernych.
Wizytacja jest ważnym elementem biskupiego posługiwania, świadectwem i umocnieniem w wierze oraz podkreśleniem duchowej
obecności biskupa pomiędzy wiernymi, czyli
jako „znak obecności Pana, który odwiedza

swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr. 46).
Kolejnym punktem było spotkanie w kościele parafialnym z grupami działającymi na
terenie naszej parafii. Podczas tego spotkania
przedstawiciele poszczególnych grup zdawali księdzu biskupowi sprawozdania ze swojej
działalności. Głos zabrali przedstawiciele ministrantów i lektorów, katechetów, chóru parafialnego oraz kółek różańcowych, rady parafialnej
i rady gospodarczej, koła Caritas, poradnictwa
rodzinnego, zespołu muzycznego, strażaków
i grupy dekoratorskiej.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem wizyty duszpasterskiej było udzielenie
Sakramentu Bierzmowania podczas celebracyjnej Mszy Świętej, która odbyła się o godzinie 1700.
Ks. Józef Deptuła

Spotkanie z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
14 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kraszewie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli przeprowadzone przez
przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie. Głównym celem spotkania było przekazanie przez strażaków informacji dotyczących zagrożeń oraz bezpiecznych zachowań
dzieci i młodzieży podczas wakacyjnego wypoczynku. Zdobytą wiedzę
oraz cenne wskazówki nauczyciele i wychowawcy przekazali swoim
podopiecznym przed wakacjami podczas rozmów na temat zachowania
zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach wypoczynku.
Ponieważ zbliżają się wakacje, czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży, strażacy w sposób szczególny uczulali na edukowanie młodych
ludzi w zakresie bezpieczeństwa, przede wszystkim podczas pobytu nad
wodą . Wszyscy byli zgodni co do tego, że należy podejmować wszelkie
starania, aby dla naszych uczniów, było to lato szczęśliwe i bezpieczne.
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NAUCZYCIEL
Z PASJĄ DO SPORTU
Monika Grzymkowska – w szkole w Kraszewie pracuje od pięciu lat – jest pedagogiem szkolnym i nauczycielem bibliotekarzem. Realizując wiele przedsięwzięć i
ciekawych projektów rozwija kreatywność wśród dzieci
i młodzieży. Jest również biegaczem. Swoją przygodę z
bieganiem rozpoczęła 4 lata temu. Obecnie bierze udział
w różnego rodzaju biegach na dystansach 10 km z wymiernymi efektami. Nie obce są jej również półmaratony
i maratony.

SUKCESY W BIEGACH UCZNIÓW Z MŁOCKA
W niedzielę 30.04.2017 r. rozpoczęła się piąta edycja zawodów pod
nazwą Korona Ziemi Przasnyskiej.
Pierwszy bieg tradycyjnie odbył się w gminie Czernice Borowe w
miejscowości Rostkowo. Niska temperatura i zimny wiatr nie zachęcała
do wyjścia z domu, ale miłośnikom biegania pogoda nie przeszkadzała.
Na trasach 3 biegów na dystansach 1 km, 5 km i 10 km ścigało się łącznie 137 zawodników w tym uczniowie ze szkoły w Młocku: Klaudia
Perkowska zajęła II miejsce w biegu na 1km, Justyna Perkowska zajęła
II miejsce w biegu na dyst. 5 km. Drugi bieg piątej edycji Korony Ziemi

Przasnyskiej rozegrano tradycyjnie
w miejscowości Krasne w niedzielę
04.06.2017 r. Po raz kolejny uczennice reprezentujące szkołę w Młocku
pokazały dobrą formę podczas biegów zajmując: Klaudia Perkowska
II miejsce w biegu na 1 km, Justyna Perkowska III miejsce w biegu
na 5 km.

OBÓZ SPORTOWY w „CETNIEWIE”
W dniach 17-22 czerwca 2017 roku 18 chłopców uczących się w
klasie sportowej Zespołu Szkół w Kraszewie wyjechało na obóz sportowy. Trenerzy Robert Romanowski oraz Rafał Traczyk zabrali chłopców
trenujących w MKS Tęcza Ojrzeń do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich ,,Cetniewo” we Władysławowie.
Obóz został zorganizowany dzięki środkom pozyskanym z projektu firmy CEDROB S.A. ,,Wspieramy rozwój”. Do projektu zostało zgłoszonych 1100 inicjatyw z czego 55 nagrodzono, m.in. projekt
napisany przez p. Łukasza Kozłowskiego ,,Obóz sportowy dla chłopców trenujących piłkę nożną w Międzyszkolnym Klubie Sportowym

Tęcza Ojrzeń”. Transport i brakujące środki zapewnił Urząd Gminy w
Ojrzeniu. Podczas tygodniowego pobytu nad morzem młodzi piłkarze
mieli do dyspozycji profesjonalne zaplecze sportowe m.in.: trawiaste
boisko, halę sportową, kryty basen oraz siłownię. Dodatkową mobilizacją do treningu był fakt, iż jednocześnie z naszymi chłopcami na obozie
sportowym trenował tegoroczny zdobywca Pucharu Polski zespół Arka
Gdynia.
Mamy nadzieję, że ciężka praca i wytrwałość naszych młodych
sportowców zaowocuje rozwojem umiejętności piłkarskich, zmotywuje
ich do dalszej wytrwałej pracy oraz dostarczy niezapomnianych wspomnień.

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
RAZEM

DOM

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

Z.

R.

P.

1.

Korona Ostrołęka

30

74

23

5

2

84-18

13

2

2.

Wkra Żuromin

30

65

20

5

5

95-33

10

3

3.

Wkra Bieżuń

30

59

18

5

7

71-29

12

4.

Nadnarwianka Pułtusk

30

58

18

4

8

61-37

5.

Żbik Nasielsk

30

56

18

2

10

6.

Makowianka Maków Mazowiecki

30

52

15

7

7.

Sona Nowe Miasto

30

46

13

7

8.

Iskra Krasne

30

46

14

4

9.

Orzyc Chorzele

30

42

13

10.

KS CK Troszyn

30

41

12

WYJAZD

MECZE BEZPOŚREDNIE

Bramki

Z.

R.

P.

Bramki

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

0

47-4

10

3

2

37-14

2

53-14

10

2

3

42-19

1

2

46-16

6

4

5

25-13

12

1

2

42-19

6

3

6

19-18

50-40

12

1

2

26-10

6

1

8

24-30

8

73-41

9

4

2

35-14

6

3

6

38-27

10

69-52

8

3

4

45-28

5

4

6

12

71-55

9

3

3

41-23

5

1

9

24-24

2

4

1

1

0

6-4

30-32

2

1

0

1

1

3

14

51-70

9

1

5

29-26

4

2

9

22-44

4-6

5

13

59-56

9

2

4

41-21

3

3

9

18-35

11.

Korona Szydłowo

30

38

10

8

12

47-43

6

3

6

23-19

4

5

6

24-24

2

3

1

0

1

4-3

12.

Tęcza Ojrzeń

30

38

11

5

14

50-69

5

3

7

28-34

6

2

7

22-35

2

3

1

0

1

3-4

13.

Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna

30

23

6

5

19

27-79

3

3

9

16-43

3

2

10

11-36

14.

GKS Strzegowo

30

21

5

6

19

32-84

3

5

7

17-33

2

1

12

15-51

15.

Wkra Sochocin

30

14

4

2

24

18-82

4

0

11

12-32

0

2

13

6-50

16.

Boruta Kuczbork

30

9

2

3

25

21-91

2

3

10

13-29

0

0

15

8-62

