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Świątecznego stołu
pełnego smakołyków
bez sporów i trosk dnia
bieżącego,
a w Nowym Roku
autentycznie dobrych zmian
dla kraju, gminy
i każdego z nas osobiście
życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Ojrzeń

Grzegorz Lejman

Zdzisław Mierzejewski
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Obrady Rady Gminy Ojrzeń
Dnia 28 września 2018 roku odbyła się
XLII Sesja Rady Gminy Ojrzeń. W porządku
obrad znalazła się m.in. informacja z działalności Wójta Gminy Ojrzeń w okresie międzysesyjnym.
Podjęto uchwały w sprawie:
 Zniesienia formy ochrony przyrody z
drzew uznanych za pomniki przyrody,
 Wyrażenia gody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w miejscowości Ojrzeń z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
 Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018.
XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń odbyła się 15 października 2018 roku.
Podczas obrad omówione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za
pierwsze półrocze 2018 roku. Ponadto radni
podjęli uchwałę w sprawie statutu Gminy Ojrzeń.

Ostatnią sesją Rady Gminy Ojrzeń w kadencji 2014-2018 była XLIV Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 listopada
2018 roku. W porządku obrad znalazły się
informacje o oświadczeniach majątkowych,
informacja o wykonaniu zadań oświatowych
w roku szkolnym 2017/2018 oraz podjęcie
uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok
2018.
Komisarz Wyborczy w Ciechanowie
zwołał na dzień 19 listopada 2018 roku o
godzinie 10:00 pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Ojrzeń. Porządek obrad
zakładał złożenie ślubowania przez radnych
wybranych w wyborach do rady gminy przeprowadzonych w dniu 21 października 2018
r. oraz ślubowanie Wójta. Oprócz złożenia
ślubowania przez radnych i Wójta Gminy na
tej sesji dokonano także wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy. Radni jednogłośnie zdecydowali o
powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady
Gminy Grzegorzowi Lejman, który piastował

to stanowisko również w poprzedniej kadencji, a na Wiceprzewodniczacego – również
jednomyślnie, radni wybrali Jana Martczaka.
II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła się 30 listopada 2018 roku. Podczas obrad powołane zostały stałe komisje
Rady Gminy Ojrzeń, określony został przedmiot ich działania, ustalono liczbę członków
oraz składy osobowe. Dokonano także wyboru przewodniczących komisji rewizyjnej oraz
komisji skarg, wniosków i petycji. Dodatkowo przyjęto „Program współpracy gminy
Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Dokonano także ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Ojrzeń, określono wysokość podatku
od nieruchomości oraz środków transportowych. Podjęto także uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego, w sprawie zgody na zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ojrzeń oraz uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń.

NOWE RADIOWOZY W CIECHANOWSKIEJ POLICJI
11 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie Wójt Gminy Ojrzeń uczestniczył w uroczystości
przekazania czterech nowych radiowozów zakupionych do
służby na terenie powiatu ciechanowskiego. Łączny koszt
zakupu samochodów to około 450 tyś. zł, przy czym wkład
własny wniosły też samorządy. Gmina Ojrzeń uczestniczyła
ﬁnansowo w zakupie jednego z nich doﬁnansowując koszty
w połowie, podobnie jak Miasto Ciechanów. Gminy Ciechanów, Regimin, Opinogóra i Glinojeck dołożyły jedną
czwartą. Pozostała część została sﬁnansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z funduszu
modernizacji służb mundurowych.

Zdzisław Mierzejewski
ponownie wybrany na urząd Wójta Gminy Ojrzeń
Szanowni Mieszkańcy Gminy Ojrzeń!
Pragnę serdecznie podziękować za udział w wyborach samorządowych. Szczególnie chcę podziękować
wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój głos oraz wszystkim, którzy pracowali w moim Komitecie Wyborczym. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję Wójta Gminy
Ojrzeń. Wierzę, że nowa kadencja będzie jeszcze lepsza od poprzednich. Wspólnie z wszystkimi radnymi będziemy bacznie obserwować potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców i w możliwie szerokim zakresie je realizować.
Uczynię wszystko dla dobra Gminy i naszej społeczności.
Serdecznie dziękuję za zaufanie i poparcie mojego programu.
Z wyrazami szacunku
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SKŁAD RADY GMINY OJRZEŃ I KOMISJI RADY W KADENCJI 2018-2023
RADA GMINY OJRZEŃ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imię i nazwisko

Komisje Rady Gminy
Komisja Rozwoju
Gospodarczego,
Komisja Skarg,
Budżetu, Oświaty
Wniosków i Petycji
i Kultury

Komisja
Rewizyjna

funkcja

Grzegorz Lejman
Przewodniczący
Jan Martczak
Wiceprzewodniczący
Dominik Ślubowski
Mirosław Studziński
Ariel Zawadka
Leszek Felczyński
Elżbieta Rykowska
Sławomir Miączyński
Justyna Muczyńska
Agata Buczek
Danuta Bińczycka
Arkadiusz Wróblewski
Zbigniew Sadkowski
Waldemar Zimnowodzki
Marek Olechowicz

Komisja Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
Członek

Członek
Członek
Członek

Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek

Członek
Członek
Członek

Członek
Członek

Członek
Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek
Przewodniczący

Członek

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE OJRZEŃ
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 – WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY OJRZEŃ
Liczba głosów oddanych
Liczba głosów oddanych
% głosów
Lp. Imię i nazwisko
na kandydata w II turze
na kandydata w I turze
1. MIERZEJEWSKI ZDZISŁAW
1092
48.71 %
1157
BILIŃSKI JACEK

354

15.79 %

3.

KAŁWA JACEK

296

13.20 %

4.

KUREK BEATA

264

11.78 %

5.

DELURA ARTUR

236

10.52 %

Nr
okręgu

2.

1

2

Miejscowości
należące do okręgu
Ojrzeń ul. Grzybowskiego,
Ciechanowska nr 1-50, Polna,
Przedszkolna, Słoneczna, Sportowa,
Spółdzielcza, Tęczowa
Ojrzeń ul. Ciechanowska
od 51 do końca, Okopowa,
Pułtuska, Warszawska

3

Dąbrowa, Zielona, Halinin

4

Kicin, Wola Wodzyńska,
Osada Wola

5

Bronisławie, Wojtkowa Wieś

6
7
8
9

Skarżynek, Łebki Wielkie

Kraszewo
Żochy

Nowa Wieś, Radziwie, Brodzięcin

10

Kałki, Przyrowa, Baraniec

11

Kownaty Borowe, Grabówiec

12

Gostomin, Rzeszotko,Trzpioły,
Lipówiec

13

Młock, Młock Kopacze

14

Obrąb, Luberadzyk

15

Luberadz

% głosów

1003

53,56 %
46,44 %

LICZBA GŁOSÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO RADY GMINY OJRZEŃ
DOMINIK
„SAMORZĄDNOŚĆ” ŚLUBOWSKI

PIS

PSL

JACEK KAŁWA

BEATA
KUREK

„ZARADNY
RADNY”

Łopacka
Wioletta
8

Radkowska
Bogumiła
13

-

Wysocki
Ryszard
46

Ślubowski
Dominik
92

Olejniczak
Natalia
15

Sawicka
Anna Katarzyna
10

Wróblewski
Arkadiusz
79
Młotek
Joanna
27
Martczak
Jan
98
Buczek
Agata
42
Zawadka
Ariel
58
Rykowska
Elżbieta
96
Felczyński
Leszek
57
Olechowicz
Marek
69
Studziński
Mirosław Wiesław
43
Miączyński
Sławomir
46
Grzegorz
Lejman
115
Bińczycka
Danuta Dorota
83
Zimnowodzki
Waldemar
50
Sadkowski
Zbigniew
47

Radecki
Stanisław
9

Piekarzewski
Piotr
43
Muczyńska
Justyna
62

Pietrzak
Krzysztof Józef
29
Kaliński
Krzysztof
13
Bilińska
Barbara
79
Maciejewska
Elżbieta
20

-

-

-

Stępkowska
Beata
35

-

Delura Artur
50

-

-

-

Giszczak
Małgorzata
10

-

-

-

-

-

Morawski
Arkadiusz
21
Sobczyński
Wojciech
19

Kałwa
Jacek
10
Narożnik
Michał
22
Łopacka
Agnieszka Katarzyna
6
Kałwa
Sławomir Przemysław
7
Skorupski
Piotr
16
Komorowski
Olszewski
Tomasz
Przemysław
46
56
Gburzyński
Zadrożny
Stefan
Marcin
11
28
Blicharska
Zbrzeski
Ewa
Józef Benedykt
18
23
Morawski
Bloch
Stanisław
Julita
40
27
Wysocki
Kocięda
Zbigniew Stanisław
Mariusz
5
21
Majkowska
Smoliński
Bożena
Krzysztof Wacław
22
1
Jadczak
Śniegocki T
Tomasz
omasz
24
11

Marcysiak
Robert
74

-

-

-

Arciński Andrzej
20

Pikus Andrzej
11

-

Jasińska
Milena
6

Maliszewska
Iwona
21

Lewandowska Marlena
26

Szczepańska
Maria Marlena
26
Frączkowska
Khadhraoui Ewelina
7
Menich
Bogdan
6
Kierzkowska
Dominika
9

Opolski
Adam
10
-

-

-

-

-

Oglęcka
Milena
38
Niwiński
Łukasz
25
Wiśniewski
Piotr
11

-

-

-

Koziatek
Iwona
10
Podlecki
Łukasz
25
Sikorska Elżbieta
Zoﬁa
11
Jarzębski Zbigniew
Adam
11

-

-

-
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2 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu
Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław
Mierzejewski dokonał przekazania sprzętu ratowniczego dla
OSP, nabytego z dotacji pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach

umowy nr DFS-II-7211-1485/18
ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Na realizację Gmina Ojrzeń
pozyskała 24 552, 00 zł dotacji.
Całość zadania zamknęła się
kwotą 24 800, 00 zł, a sprzęt i
wyposażenie otrzymały Ochotnicza Straż Pożarna w Młocku,

Ochotnicza Straż Pożarna w
Kraszewie oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Ojrzeniu. Zakupiony
sprzęt to: automatyczny deﬁbrylator zewnętrzny, pilarki spalinowe, parawany do zasłaniania
oﬁar wypadków, detektory napięcia, zabezpieczenia poduszek
powietrznych kierowców i pasa-

żerów oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji.
Przekazane
wyposażenie
wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a jednocześnie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
W kolejnym (6) postępowaniu przetargowym pod nazwą:
Budowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system
kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych wyłoniono wykonawcę.

Do przetargu przystąpiło 4
wykonawców, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma GUTKOWSKI, Gutkowski
Jan, z Leszna. Oferta spełniła
wszelkie formalne wymogi potwierdzone stosownymi dokumentami. Ponadto cena oferty tej
ﬁrmy była najniższa i wyniosła
4.803.150,00 zł.

Zadanie dotyczy budowy
oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń o przepustowości 200 m3/dobę dla 2000 RLM
w terminie do dnia 30 kwietnia
2020 r. W ramach złożonej oferty wykonawca musi: uzyskać
niezbędne decyzje i pozwolenia
umożliwiające sporządzenie projektu budowlanego, w tym decyzje lokalizacji inwestycji celu
publicznego, sporządzić projekt

budowlany i uzyskać dla niego
wynikające z przepisów: opinie,
zgody, uzgodnienia i pozwolenia
wraz z pozwoleniem na budowę
oraz wiele innych niezbędnych
pozwoleń, tak, aby końcowo
wykonać rozruch oczyszczalni.
Inwestycja ta doﬁnansowana jest
środkami z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020.
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Czas najlepszym przyjacielem …
– uroczyste obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kraszewie,
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
i Dożynek Gminno Paraﬁalnych
9 września 2018 roku świętowaliśmy 100
– lecie Szkoły Podstawowej w Kraszewie
połączone z obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski i Dożynkami Gminno – Paraﬁalnymi. Ta wyjątkowa okazja zgromadziła
nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców,
ale również absolwentów i emerytowanych nauczycieli. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kraszewie – Stanisław Studziński,
który powitał w imieniu Wójta Gminy
Ojrzeń – Pana Zdzisława Mierzejewskiego i Proboszcza Paraﬁi ks. Józefa Deptuły zaproszonych gości oraz
wszystkich zgromadzonych.
Uroczysta msza św. polowa rozpoczęła się o godz. 1130. Podczas nabożeństwa nastąpiło uroczyste przekazanie przez starostów chleba dożynkowego Wójtowi Gminy Ojrzeń
i wniesienie wieńca dożynkowego
oraz wieńców przygotowanych własnoręcznie przez seniorów z Dziennego Domu Senior+. Został również
odczytany list Premiera Polskiego
Rządu Pana Mateusza Morawieckiego
skierowany do rolników w dniu święta plonów. Piękną oprawę muzyczną
Mszy św. zapewnił zespół Moja Rodzina, który tworzy prawdziwa rodzina – Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy i ich dorosłe dzieci.
Po mszy św. Wójt Gminy Ojrzeń
podziękował za chleb z tegorocznych
zbiorów, który stanowi symbol trudu
i jest owocem mozolnej pracy rolników. Życzył również, aby dożynkowy chleb
stał się symbolem pomyślności mieszkańców
Gminy Ojrzeń. Rolników zachęcał do korzystania z nowych możliwości i szans. Na
koniec życzył wszystkim uczestnikom uroczystości i ich rodzinom zdrowia i pomyślności. Po wystąpieniu Pana Wójta głos zabrała Pani Natalia Januszkiewicz z Delegatury
Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, która
podziękowała za zaproszenie do udziału
w obchodach tak istotnej dla Szkoły i Gminy
uroczystości. Po przemowach zaproszonych
gości nadszedł czas na prezentację części

artystycznej poświęconej obchodom 100-lecia Szkoły Podstawowej w Kraszewie.
100 lat funkcjonowania szkoły to doskonały czas do wspomnień i reﬂeksji. W ten
nastrój wprowadził zebranych gości Dyrektor
Szkoły – Pan Stanisław Studziński. Następnie

pani Monika Grzymkowska zaprezentowała
historię placówki, a o szkole słowem i pieśnią opowiedzieli uczniowie w programie artystycznym zatytułowanym Czas najlepszym
nauczycielem. Uświadomił on wszystkim,
że dopiero z perspektywy czasu doceniamy
szkołę. Prowadzący – P. Zagórska, K. Gawlińska i K. Świtalski zadbali o to, aby zebrani
gości przenieśli się w czasie do dawnych lat
szkolnych. Do wspomnień skłaniała również
doskonale przemyślana scenograﬁa: zegar
wyznaczający ważne daty ze 100- letniej historii szkoły, wystawa kronik szkolnych oraz
tablica ze zdjęciami uczniów
i nauczycieli. Zaprezentowane
wiersze i utwory muzyczne pozwoliły wszystkim przenieść się
w szkolne mury, do lat młodości.
Uczniowie w swoim programie pamiętali również o setnej
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Występujący podkreślili, że Bóg, honor
i Ojczyzna od zawsze stanowiły i stanowią nadal fundament

nauczania i wychowania w szkole. Radość
oraz wdzięczność dla tych, którzy walczyli
o wolność oraz tworzyli naszą szkołę pięknie
wyrazili uczniowie kl. IV i V w układzie choreograﬁcznym z ﬂagami. Podczas części artystycznej wszyscy zgromadzeni mogli również posłuchać niezwykłej recytacji
wiersza K. I. Gałczyńskiego Rozmowa
liryczna, a także obejrzeć pokaz kwiatów połączony z recytacją, który przygotowali najmłodsi uczniowie szkoły.
Świetnym podsumowaniem uroczystości był utwór Anny Wyszkoni Biegnij przed siebie w wykonaniu uczennicy klasy III gimnazjum mówiący
o tym, że należy szanować przeszłość,
ale również z optymizmem patrzeć
w przyszłość.
Tak istotną dla lokalnej społeczności uroczystość uświetniły występy wokalne Pani Agnieszki Sztabnik
– Baran, która zaprezentowała zebranym pieśni patriotyczne. Uczestnicy
uroczystości mogli również podziwiać
występ zespołu Pod Lipką pod batutą
Pana Jana Nowotki, a także wspomnianego wcześniej zespołu Moja Rodzina.
Swoje umiejętności wokalne zeprezentowali również seniorzy z Dziennego Domu Senior+. Na scenie pojawili
się także uczniowie z drużyny Karate
Kyokushin pod kierunkiem Pana Adama Miśkiewicza.
Po części oﬁcjalnej – artystycznej
przyszedł czas na degustację potraw
i wspólną zabawę, której muzyczną
oprawę zapewnił Zespół FACT z Ciechanowa.
Uczestnicy uroczystości mogli tego dnia
korzystać z wielu atrakcji przygotowanych
specjalnie na tę okazję. Można było skosztować swojskich wyrobów, pysznych pierogów,
ciast i produktów ﬁrmy CEDROB S.A., jak
również innych specjałów przygotowanych
przez mieszkańców wsi Grabówiec i Trzpioły
oraz seniorów z Dziennego Domu Senior+.
Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw,
dmuchawce i animacje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Narodowy Dzień Niepodległości w Młocku
Wyjątkowo uroczyście obchodzony był w tym roku Narodowy
Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej w Młocku. Na uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości zapraszali
tym razem wspólnie: Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna wraz z uczniami.
W holu głównym przybyli goście mogli zapoznać się z wystawą
tematyczną „Piłsudski”, a dla najmłodszych uczniów, ich starsi koledzy przygotowali loterię „Sto fantów na stulecie niepodległości”.
Głównym punktem celebracji był program literacko-artystyczny
pt. „A to Polska właśnie” przygotowany przez uczniów szkoły pod
kierunkiem nauczyciela historii – Jerzego Rackiego. Oprawę muzyczną złożoną z pieśni i piosenek patriotycznych zapewnił Pan Tomasz
Sadkowski, natomiast scenograﬁa została przygotowana przez Panią
Justynę Głowę.
Miłą niespodzianką był tort urodzinowy Niepodległej, oczywiście
ozdobiony barwami narodowymi. Słodka chwila dla ciała poprzedziła kolejne punkty rocznicowych obchodów. Pani Dyrektor wręczyła
nagrody dla laureatów i uczestników konkursu plastycznego „Polsko!
Nie jesteś Ty już niewolnicą”. Dokładnie o godzinie 11.11 wszyscy
obecni włączyli się do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uroczyście odśpiewali hymn narodowy – „Mazurek Dąbrowskiego”.
Następnie uczniowie najstarszej klasy gimnazjum wzięli udział
w pokazie mody kibiców reprezentacji Polski. Niektóre stroje, peruki
i rekwizyty wzbudziły prawdziwy entuzjazm, szczególnie wśród najmłodszych widzów.
Uroczystość zakończyło „Patriotyczne karaoke” – wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. „Marsz Pierwszej Brygady”,
„Piechota”, „Żeby Polska była Polską” czy „Rota” w tak wspólnotowym wykonaniu wybrzmiały podnośnie i godnie.

Uroczystości rocznicowe w Ojrzeniu
Przedszkolaki z Ojrzenia 9
listopada obchodziły 100-rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Z tej okazji
wszystkie grupy zebrały się, aby
uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.
Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne,
dumnie odśpiewały też hymn
Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Występ przedszkolaków,
ich przygotowanie, zaangażowa-

nie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został
gromkimi brawami. Głównym
celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do
kraju ojczystego, jego kultury
i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.
Dzień Niepodległości stał się
bardzo radosnym dniem w
przedszkolu i mamy nadzieję,
że zapadnie on w pamięci
„Małych Polaków”.
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Dzień Edukacji Narodowej w Ojrzeniu
W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu
15 października 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
– święta, które jest obchodzone w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej,
utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Uroczysty apel odbył się w hali sportowej, która w tym dniu przybrała odświętny
wygląd. Zainaugurował go Pan Dyrektor –
Łukasz Kozłowski, który nakreślił kierunki
pracy i rozwoju szkoły oraz złożył życzenia
nauczycielom i pracownikom oświaty, po
czym zaprosił zebranych gości w sali, na część
artystyczną, w wykonaniu uczniów, którzy
w humorystycznych scenkach przedstawili
życie szkolne, ukazując jego wady i zalety.

Dzień Edukacji Narodowej w Młocku
Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela
jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.
Ten wyjątkowy dzień dla polskiej edukacji ustanowiono 27 kwietnia
1972 r. na mocy ustawy: Karta praw i obowiązków nauczyciela pod
nazwą DZIEŃ NAUCZYCIELA, następnie w 1982 r. zmieniono na
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji
Narodowej (KEN), która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została
powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
W Młocku święto edukacji obchodzono 15 października. Część oﬁcjalną rozpoczęła przemowa p. Dyrektor – która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy
nauczyciela. Podziękowała swojej Radzie Pedagogicznej, za dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie oraz
życzyła wielu sił, i wytrwałości w tym wyjątkowym
zawodzie.
Tradycyjnie, w tym dniu, odbyło się ślubowanie
pierwszoklasistów. Uczniowie pod kierunkiem wychowawcy p. Iwony Kołakowskiej przygotowali program
artystyczny, w którym wykazali się wiedzą na temat
swego pochodzenia, bycia Polakiem oraz uczniem.

Uczniowie w swoim wystąpieniu zaprezentowali się wspaniale. Za
piękną recytację i wspaniałe piosenki, zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. Następnie uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie
i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia. Pasowania
na nowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Młocku dokonała pani dyrektor Elżbieta Adamiak; wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy.
Słowa powitania i kilka dobrych rad skierowali –
do pierwszaków – koledzy z klasy drugiej. Obdarowali
ich również upominkami.
Drugą część programu artystycznego przygotowali starsi uczniowie pod kierunkiem p. Joanny Sadkowskiej. Uczniowie wierszem i piosenką wyrazili
wdzięczność i podziękowanie za codzienny trud pracy
nauczycieli, ich poświęcenie i troskę o wychowanków.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Pani Dyrektor wręczyła
nauczycielom Nagrody Dyrektora i Wójta w uznaniu
za pracę dydaktyczno-wychowawczą.
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Misja zakończona powodzeniem:)
Ślubowanie klas pierwszych to od lat
niezwykłe wydarzenie w kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu.
W tym roku miało ono miejsce 26 października. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Powodem była sama
uroczystość, jak również niecodzienna
misja, którą pierwszoklasiści mieli do wykonania.
Scenariusz uroczystości, z którym
uczniowie byli zapoznawani od momentu
przekroczenia szkolnych progów, przewidywał, że w dniu pasowania będą musieli
uwolnić Pana Dyrektora z łap złego potwora, do którego zostanie uprowadzony przez złą czarownicę. Dzieci sumiennie
przygotowywały się do tego zadania. Uczyły
się zasad ruchu drogowego, poszerzały wiadomości o Polsce, doskonaliły umiejętności
recytatorskie, wokalne i taneczne, wpajały
zasady dobrego wychowania. Chciały sprostać każdemu zadaniu wymyślonemu przez

wiedźmę, żeby nie zawieść Pana Dyrektora,
nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek
oraz rodziców. Misja zakończona niepowodzeniem byłaby przecież katastrofą dla całej
społeczności szkolnej. Na szczęście wysiłek
się opłacił. Zła jędza nie była w stanie zaskoczyć dzielnych pierwszaków żadnym pytaniem. Zadania, które mieli do wykonania nie

były łatwe, ale chęć uwolnienia Pana Dyrektora z łap Smoka Żarłoka była tak duża,
że nic nie mogło im w tym przeszkodzić.
Misja zakończyła się powodzeniem, co
wzbudziło ogromną radość wśród zgromadzonej publiczności.
Po części artystycznej, w niezwykle
podniosłej atmosferze, po odśpiewaniu
hymnu państwowego, pierwszoklasiści
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym
zachowaniem sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Następnie Pan Dyrektor
dokonał symbolicznego pasowania na
ucznia oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uczennica klasy IV życzyła pierwszakom sukcesów w nauce oraz
zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, dzieci udały się do klasy
na poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
21 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Młocku, już po raz
kolejny, brali udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na
środowisko. Tegoroczna akcja została przeprowadzona przy pomocy
Samorządu Uczniowskiego i przebiegała pod hasłem: Akcja – Segregacja.
O godzinie 8.00 uczniowie poszczególnych klas udali się wraz
z wychowawcami w wyznaczony rejon do porządkowania. Dzięki
słonecznej pogodzie „Sprzątanie Świata” przebiegło bardzo sprawnie,
a efekty pracy uczniów były zadowalające.

ANDRZEJKI I HALOWEEN W OJRZENIU
Czwartek 29 listopada w Szkole Podstawowej
w Ojrzeniu przebiegał pod hasłem wróżb andrzejkowych i zabaw halloween’owych. Od samego rana
na korytarzu szkolnym można było spotkać czarownice, wróżki i inne nieziemskie i upiorne postacie. W szkole panowała atmosfera czarów i magii.
A wszystko za sprawą dwóch uroczystości: Andrzejek oraz Halloween, połączonych w tym roku
w jedno wydarzenie. W trakcie uroczystości mieliśmy okazję dowiedzieć się nieco więcej o kulturze krajów anglojęzycznych, ale też dostrzec urok naszych
tradycyjnych, ludowych obrzędów. Całą imprezę
prowadziły uczennice klasy ósmej: Izabella Sawicka oraz Zuzanna Lewandowska, które organizowały
wspólne konkursy i tańce. Zabawa była wspaniała!
Każdy uczestnik z niecierpliwością otwierał wylosowany los, aby dowiedzieć się, co go spotka w przyszłości; przekuwał papierowe serce, aby poznać imię
swojej przyszłej sympatii lub poznawał znaczenie
swojego ulubionego koloru. Nie zabrakło też typowych zabaw Halloween: sprawdzanie swoich umiejętności, w „bobbing for apples” lub wykazanie się
kreatywnością w tańcu z miotłą czarownicy.
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,,Kto Cię Polsko będzie kochał, w sercu niósł?”
Słowa utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego były myślą przewodnią XVIII Biesiady Poetyckiej zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 4 w Ciechanowie. W tym roku
do udziału w uroczystości zaproszono szkoły z terenu miasta Ciechanowa oraz powiatu
ciechanowskiego. Z zaproszenia skorzystali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraszewie.
Uczestnicy recytowali samodzielnie napisane
wiersze poświęcone – miłości do Ojczyzny.
Szkołę reprezentowały uczennice: Iza Delura
(kl. VI) ,,Moja Ojczyzna”, Maja Kucińska (kl.
VI) ,,Ojczyzna”, Aleksandra Dębska (kl. VII)
,,Moja Ojczyzna”. Udział w Biesiadzie Poetyckiej, w tym wyjątkowym roku 100-lecia
odzyskania niepodległości, był pięknym podziękowaniem za dar wolności, z którego dziś
młode pokolenie może korzystać.
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Po raz drugi w naszej Gminie Ojrzeń
mieliśmy przyjemność realizować projekt
Szlachetnej Paczki, w którą zaangażowała się
siedmioosobowa drużyna. 8 i 9 grudnia to dni
pełne wzruszeń i emocji – ﬁnał. Najczęściej
w przedświątecznych prezentach znajdowała
się żywność, środki czystości, ubrania jak i
drobne upominki dla każdego członka rodziny. Jednak były domy, gdzie największą
radość sprawiała „czarna kostka”, której nie
sposób zapakować w piękne świąteczne opakowania, był też sprzęt AGD.

Finał Szlachetnej Paczki w Ojrzeniu to
pomoc, którą otrzymało 14 potrzebujących
rodzin, dla których 300 darczyńców przygotowało łącznie 148 paczek. Ich łączna wartość
to 43 600, 00 zł. SZLACHETNA PACZKA to
również najlepiej zorganizowany projekt społeczny w Polsce. Cieszymy się, że my, jako
rejon, pomagamy uwierzyć w dobro drugiego
człowieka, jednocześnie angażując lokalną
społeczność. Dziękujemy.

Wolontariat w Szkole Podstawowej w Kraszewie
Słowa Janusz Korczaka, mówiące, że
„młodość jest szlachetna” znajdują potwierdzenie w ogromnym zaangażowaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Kraszewie w działalność charytatywną w ramach zawiązanego
w tym roku szkolnego Koła Wolontariatu.
Uczniowie chętnie działają na terenie szkoły, organizując dyskoteki i kiermasze ciast,
z których fundusze przekazują na cele cha-

rytatywne. Inicjują i współtworzą uroczystości szkolne, takie jak np. dzień Edukacji Narodowej, Halloween dla klas IV – VI, uczestniczą w tzw. Poranku z Książką, czytając,
w każdy środowy ranek, bajki dla najmłodszych uczniów.
Poza działaniami lokalnymi, wolontariusze szkoły Podstawowej w Kraszewie od
6 grudnia 2017 roku regularnie odwiedzają

najmłodszych pacjentów Specjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
organizując dla nich lekcje plastyczne i oﬁarowując im odrobinę uśmiechu i radości.
W październiku 2018 roku Koło Wolontariatu w Kraszewie nawiązało kontakt ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat,
dzięki czemu jego działalność będzie jeszcze
bardziej owocna.
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Seniorzy w podróży
Jesień dla Seniorów z Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu, wcale nie przyniosła nudy
i monotonii. W myśl zamysłu,
że Aktywny Senior to zdrowy
Senior, Seniorzy we wrześniu
odwiedzili Krynicę Morską,
Gdańsk i Malbork. Malownicze
miejscowości nadmorskie oprócz
terapii jodowej przyniosły atrakcje w postaci zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności
oraz Muzeum II Wojny Świato-

wej w Gdańsku, Muzeum Stutthof w Sztutowie i Zamku Krzyżackiego w Malborku.
17 października Uczestnicy
„Seniora” mieli przyjemność
wziąć udział w spektaklu muzycznym „Piloci” w wykonaniu Teatru muzycznego Roma.
Wspaniałe przeżycie nie tylko
wizualne, ale i uczuciowe.
Listopad pomimo typowo
jesiennej pogody Seniorzy spędzili pod szyldem kabaretowe-

go rozbawienia, uczestnicząc w
Polskiej Nocy Kabaretowej w
Warszawskiej Hali Torwar, gdzie
mogli obejrzeć na żywo takie
kabarety jak Kabaret Nowaki,
Moralnego Niepokoju, Skeczów
Męczących, a także Igora Kwiatkowskiego, Marcina Dańca oraz
Ireneusza Krosnego.
Początek grudnia przyniósł
odkrywanie zakamarków zimowej stolicy Polski, którą niezaprzeczalnie jest Zakopane. Mię-

tusiowa Polana, Wielka Krokiew
i Termy Bukowina należały do
atrakcji, które na pewno nasi Seniorzy zapamiętają, tak samo jak
pierwszy wyjazd za granicę na
Słowację. Dla większości Seniorów z naszej Gminy wyjazdy nad
morze i w góry był pierwszym takim wyjazdem w życiu. A swoje
marzenia mogli spełnić właśnie
dzięki uczestnictwu w Dziennym
Domu „Senior+”.

Żłobek Gminny w Kraszewie otwarty!
Data 19 września 2018 r. zapisze się w historii Gminy Ojrzeń. Tego dnia miało miejsce
uroczyste otwarcie Gminnego
Żłobka w Kraszewie. Przybyłych
gości, rodziców, a przede wszystkim dzieci, przywitała na miejscu
p. Marlena Dziewanowska – Dyrektor nowopowstałego żłobka.

Nie zabrakło oczywiście również
elementu duchowego – poświęcenia i pobłogosławienia obiektu dokonał ksiądz proboszcz
Józef Deptuła. Głos zabrał również obecny na uroczystości
Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław
Mierzejewski. W swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że jest

to pierwszy na terenie Powiatu
Ciechanowskiego żłobek, który
jest zlokalizowany na terenach
wiejskich. Symbolicznie przecięto wstęgę podtrzymywaną przez
małych wychowanków przedszkola, po czym przystąpiono do
użytkowania obiektu. Maluchy
czuły się swobodnie, jak u siebie w domu, o czym świadczyła wspólna zabawa wszystkich
dzieci. Tym samym żłobek można było uznać za otwarty!
Podkreślić należy, że mimo
trudności ze znalezieniem wykonawcy robót budowlanych, krótkim okresem realizacji – obiekt
powstał i mogą z niego korzystać
najmłodsi mieszkańcy naszej
Gminy. Całkowity koszt realizacji

zadania wyniósł ok. 340 tysięcy
złotych, zaś otrzymane w ramach
rządowego programu MALUCH
+ doﬁnansowanie wynosi prawie
260 tysięcy złotych. Również
bieżące funkcjonowanie placówki jest doﬁnansowane z dotacji
budżetu państwa, w ramach tego
samego programu – MALUCH+.
Jak już wspomniano, powstanie
żłobka na terenach wiejskich jest
cenną inicjatywą, wskazującą na
to, że i na wsi można inwestować
w przyszłość i o przyszłości się
myśli. Tą przyszłością są dzieci, najmniejsi mieszkańcy naszej
gminy. Wszystkim maluchom życzymy radości, uśmiechów na co
dzień i samych wyjątkowych dni
spędzonych w naszym żłobku.
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Gmina Ojrzeń w programie bezpłatnego
Internetu w przestrzeni publicznej
Gmina Ojrzeń zakwaliﬁkowała się do programu WiFi4EU i
znalazła się na liście zwycięzców
pierwszego zaproszenia, dzięki czemu otrzymała możliwość
wykorzystania bonu o wartości
15.000 EURO.
29 marca 2018 roku gmina zarejestrowała się na stronie
www.wiﬁ4eu.eu, dzięki temu
w momencie ogłoszenia zaproszenia, tj. 07 listopada 2018

roku nasza gmina mogła bezpośrednio złożyć wniosek.
Za pośrednictwem programu
WiFi4EU Komisja Europejska
zamierza propagować bezpłatny
dostęp do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców Europy
i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki,
ośrodki zdrowia i muzea w całej
Europie.

Bony mogą posłużyć do zakupu nowego sprzętu lub modernizacji starego sprzętu i zastąpienia poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi.
Zgodnie z przyjętymi przez
Komisję Europejską zasadami
Beneﬁcjent musi zapewnić, aby
instalacja Hot-Spotu została zakończona i WiFi zaczęło działać przed upływem półtora roku

od przyznania mu bonu. W tym
czasie muszą więc zostać opracowane szczegóły projektu oraz
wykonana instalacja sieci WiFi.
Budżet programu WiFi4EU
na lata 2018–2020 wynosi 120
mln euro. Ze środków programu
sﬁnansowana zostanie instalacja
najnowocześniejszego sprzętu
Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego.

I etap drogi Kraszewo – Skarżynek –
Łebki Wielkie został zakończony
9 października 2018 roku nastąpił odbiór prac I etapu rozbudowy
drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie realizowanego w ramach operacji Wspieranie
lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń.

I etap polegał na rozbudowie drogi
gminnej na odcinku 1,26 km oraz
na przebudowie skrzyżowania
z drogą powiatową. Wykonano 3
warstwy asfaltu o szerokości minimum 5 m oraz pobocza, rowy,

przepusty i oznakowanie. Koszt
I etapu to 1003 887, 25 zł.
II etap zostanie zrealizowany
w nowym roku, a jego odbiór nastąpi na koniec lipca 2019 roku.
Koszt całej inwestycji wyniesie

2 363 936,86 zł. Inwestycja jest
współﬁnansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich na lata 2014-2020.

Plac zabaw w Kownatach Borowych
i Nowej Wsi otwarty!
Budowa placu zabaw w
Kownatach Borowych i Nowej
Wsi została zakończona. Koszt
całej inwestycji wyniósł 42 373,
93 zł, w tym 22 373, 93 zł z funduszu sołeckiego oraz 20 000, 00

zł to dotacja ze środków ﬁnansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2018”.

Kownaty Borowe

Przygotowanie terenu pod
inwestycję oraz prace wykończeniowe polegające na utworzeniu stref bezpiecznych przy
zabawkach poprzez piaskowanie
zostały wykonane przez Gminę.

Inwestycje przeznaczone są dla
najmłodszych. Na wyposażeniu
znajdują się: zestaw zabawowy,
huśtawka podwójna, karuzela
Trzmiel, bujak koniczyna oraz
huśtawka wagowa.

Nowa Wieś
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Gmina Ojrzeń została uhonorowana

Gmina Ojrzeń została uhonorowana przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika uznaniem
za wkład wniesiony w realizację Budowy i adaptacji istniejącego budynku „Dom Seniora pobytu dziennego – Plus”
w Ojrzeniu w ramach konkursu Modernizacja Roku 2017.
Marszałek Adam Struzik w piśmie do Wójta Gminy
Ojrzeń zaznaczył: „Państwa udział w realizacji tej inwestycji jest dowodem znakomitej pracy samorządu, która zna
potrzeby lokalnej społeczności i przyczynia się do podnoszenia komfortu jej życia”.
W spotkaniu z Laureatami Konkursu uczestniczyła
w imieniu Wójta Gminy Ojrzeń Pani Małgorzata Węgier
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu.
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