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Z Sesji Rady Gminy
VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń miała miejsce 16 kwietnia 2019
roku. W trakcie obrad przedstwione zostały
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za 2018 rok oraz z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu za rok 2018.
Podjęto uchwały w sprawie:
●

●

●

●

połączenia sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Radziwie i utworzenia z nich sołectwa Nowa Wieś;
ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Ojrzeń oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania
zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2018
roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych
dla osób i rodzin objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

●

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;

●

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2019.

IX Sesję Rady Gminy Ojrzeń zaplanowano na dzień 25 czerwca 2019 roku.
W trakcie obrad przedstwiony został Raport
o Stanie Gminy oraz odbyła się debata nad
raportem. Ponadto zaplanowano wystąpienie
Wójta Gminy w związku z podjęciem uchwały
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy
Ojrzeń. Przedłożono Radzie również: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018
rok; uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ojrzeń sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok; uchwały
Komisji Rewizyjnej Rady Gminny Ojrzeń o
opinii z wykonania budżetu Gminy Ojrzeń za

2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Ojrzeń, a także przedstawiono ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy
Ojrzeń za 2018 rok. Wójt Gminy Ojrzeń uzyskał absolutorium, za którym opowiedziało
się 14 radnych obecnych na posiedzeniu Rady
Gminy. Zmienione zostały również uchwały
w sprawie diet dla radnych i sołtysów za
udział w posiedeniach. Obecnie radni oraz sołtysi będą pobierać diety wyłącznie za udział
w sesjach zwyczajnych. Za sesje nazwyczajne
diety nie będą wypłacane.
Podjęto uchwały w sprawie:
●

zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy Ojrzeń za 2018 rok;

●

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 roku;

●

zmiany uchwały w sprawie ustalenia
diet dla radnych oraz zryczałtowanej
diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

●

zmiany uchwały w sprawie ustalenia
diet dla sołtysów;

●

zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka
Kultury w Ojrzeniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w jedną
instytucję kultury o nazwie Centrum
Kultury i Biblioteka w Ojrzeniu;

●

uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Ojrzeń;

●

określenia zasad gospodarki ﬁnansowej
sołectw na terenie gminy Ojrzeń;

●

wyrażenia zgody na zbycie działki o
nr ewid. 83/1 położonej w obrębie Grabówiec gm. Ojrzeń, na rzecz użytkownika wieczystego;

●

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 472, położonej w obrę-

bie Młock, stanowiącej własność Gminy
Ojrzeń;
●

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 473, położonej w obrębie Młock, stanowiącej własność Gminy
Ojrzeń;

●

powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników;

●

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2019.

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń odbyła się 23 lipca 2019 roku. Rada
Gminy dokonała odwołania z dniem 23 lipca
2019 z funkcji Skarbnika Gminy Pani Kamili Włodkowskiej, która z dniem 24 lipca
2019 r. objęła funkcję Zastępcy Wójta Gminy Ojrzeń. Natomiast nowym Skarbnikiem
Gminy została Pani Katarzyna Lidia Zimnowodzka, dotychczasowy Zastępca Skarbnika
Gminy. Ponadto Rada Gminy wszczęła procedurę sporządzenia planów miejscowego
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin i Nowa Wieś oraz miejscowości
Osada-Wola i Zielona. Jest to wznowienie
procedury po uchyleniu przez Wojewodę
Mazowieckiego uchwał Rady Gminy Ojrzeń
w tej sprawie w roku 2017.
Podjęto uchwały w sprawie:
●

zatwierdzenia do realizacji projektu
pod „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
PRO WM – szczegóły w dalszej części
wydania.

●

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;

●

zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2019.

Zakończyły się wybory
w sołectwach
Od zamknięcia poprzedniego wyda-

Sołtysami zostali: Kicin – Graży-

nia biuletynu mieszkańcy sołectw Kicin,

na Białorudzka, Nowa Wieś – Andrzeja

Nowa Wieś, Rzeszotko i Żochy wybrali

Gburzyński, Rzeszotko – Krystyna Delu-

nowych sołtysów i rady sołeckie.

ra, Żochy – Milena Oglęcka.
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Aktywizacja Sołectw –
pieniądze dla Gminy Ojrzeń

Gmina Ojrzeń otrzymała wsparcie ﬁnansowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na pięć inwestycji w kwocie po 10 tyś. złotych. Pieniądze w
roku 2019 wesprą 5 zadań w sołectwach Ojrzeń, Kraszewo, Luberadz, Łebki Wielkie,
Kałki. Oprócz środków w kwocie po 10 tys. zł pozyskanych na każde sołectwo poszczególne zadania muszą być realizowane przy zapewnieniu środków ﬁnansowych z budżetu Gminy Ojrzeń. Łączna kwota tych środków to około 140 tys. zł. I tak na poszczególne
sołectwa i zadania w nich realizowane samorząd przeznaczy dodatkowo:
 40 tys. zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Luberadzu;
 72 tys. zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Kałkach;
 10 tys. zł na wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu w klimatyzację;
 10 tys. zł na budowę placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo;
 10 tys. zł na budowę placu wiejskiego w miejscowości Łebki Wielkie.

II etap drogi Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie zakończony
Odbiór II etapu nastąpił 10 lipca 2019 roku. Tym samym zakończyły się prace przy rozbudowie drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek
– Łebki Wielkie realizowanego w ramach operacji Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń, której I etap zakończony został w roku
ubiegłym. Inwestycja była współﬁnansowana ze środków Unii Euro-

pejskiej w ramach poddziałania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich na lata 2014-2020. Koszt całej inwestycji to blisko 2 mln 460 tys. zł przy wkładzie własnym Gminy Ojrzeń w kwocie
około 1 mln zł. Wykonanana inwestycja znacznie ułatwi komunikację
pomiędzy miejscowościami Kraszewo i Łebki Wielkie.

OSA w Młocku już oddana do użytku
Oddano do użytku Otwartą Strefę Aktywności w Młocku powstałą z pomocą doﬁnansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA) EDYCJA 2019. Wniosek złożony dzięki staraniom radnej
z Młocka, Pani Danuty Bińczyckiej, na zadanie Budowa Otwartej
Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt (siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem)

w miejscowości Młock (lokalizacja przy świetlicy wiejskiej) otrzymał doﬁnansowanie w wysokości 50 000,00 zł. Inwestycja kosztowała
w sumie blisko 115 000 zł, czyli wkład własny samorządu to kwota około 65 000 zł. Realizacja będzie sprzyjać integracji społecznej
mieszkańców, a jej adresowanie do różnych grup wiekowych z całą
pewnością przyczyni się do wielopokoleniowych spotkań, podczas
których propagowana będzie aktywność ﬁzyczna wśród dzieci, dorosłych oraz osób starszych.
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POSTERUNEK POLICJI
W OJRZENIU
31 lipca 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Ojrzeniu.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kierownictwa Policji wszystkich szczebli oraz
duchowieństwa. Przywrócenie Posterunku
Policji w Ojrzeniu po siedmiu latach przerwy
jest ogromnym sukcesem władz samorządowych. To pierwsza w Powiecie Ciechanowskim, a trzynasta na Mazowszu reaktywowana jednostka, która do czasu utworzenia posterunku w Sońsku swoim zasięgiem będzie
obejmowała gminę Ojrzeń i Sońsk.
Podczas uroczystości nastąpiło symboliczne przekazanie klucza do posterunku,
który na ręce Kierownika Posterunku Policji
w Ojrzeniu złożył Komendant Wojewódzki
Policji w Radomiu. Po poświęceniu jednostki przez policyjnego kapelana i ks. proboszcza nastąpiły przemówienia zaproszonych
gości, którzy podkreślali jak ważne jest in-

westowanie w bezpieczeństwo publiczne i
budowanie zaufania obywateli do organów
Państwa. Według nich obecność policjantów

w gminach, blisko ludzi przyczyni się do odbudowy i utrwalenia bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas przemówienia Wójt Gminy
Ojrzeń wyraził zadowolenie z przywrócenia
posterunku i zapewnił jego załogę o swoim
wsparciu i woli współpracy. Warto zauważyć,
że dzięki wsparciu ﬁnansowemu gminy policjanci mają do dyspozycji pojazd służbowy
marki Opel Mokka, który zakupiony został
już w zeszłym roku.
Siedziba posterunku znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu. Są to trzy
pomieszczenia, miejsca parkingowe i garażowe, które spełniają wszystkie standardy, jakie
powinny być zachowane w obiektach Policji. Obsługę posterunku zapewni 8 funkcjonariuszy.

ROZPOCZĘŁA SIĘ UTYLIZACJA AZBESTU
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie doﬁnansowania zadania pn. „Demontaż, odbiór,
transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Ojrzeń w 2019 roku”.
Gmina Ojrzeń otrzymała dotację na doﬁnansowanie przedsięwzięcia kwotą w wysokości 21 000, 00 zł, co stanowi do 70% kosztu

kwaliﬁkowanego zadania. Na dzień dzisiejszy
został wyłoniony wykonawca zadania, który
rozpoczął już prace na terenie naszej gminy.
Planowany jest odbiór 95 ton azbestu od 38
mieszkańców naszej Gminy.
Ponadto w dniu 12.08.2019 Gmina Ojrzeń
złożyła kolejny wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na doﬁnansowanie

zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Ojrzeń w 2019 roku – etap II”.
Doﬁnansowanie tego zadania obejmuje 100%
kosztów kwaliﬁkowanych. Planujemy odbiór
96 ton azbestu z 43 posesji z terenu naszej
gminy.
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DOŻYNKI 2019

Czas dożynek tak silnie zakorzeniony w polskiej, narodowej tradycji, był od wieków czasem
radości z dobrze wykonanej pracy. Ten piękny
staropolski obyczaj, który stał się częcią naszej
kultury i tożsamości narodowej jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania
Rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony.
1 września odbyły się Dożynki Gminne w Kraszewie. Gospodarzami uroczystości było sołectwo
Kicin. Przy udekorowanej kłosami zbóż, owocami
i warzywami świątyni i ołtarzu zebrali się zaproszeni goście oraz paraﬁanie. Po uroczystej Mszy
świętej uczestnicy mogli skosztować lokalnych
wyrobów.
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NOWY PROJEKT EDUKACYJNY
W GMINIE OJRZEŃ
Gmina Ojrzeń rozpoczęła realizację dwuletniego projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja
dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” pod nazwą
„Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem
do sukcesu”.
Projekt realizowany będzie we wszystkich
szkołach podstawowych w gminie. Udział w
projekcie jest bezpłatny, a realizowany będzie
od 1 września 2019 do 30 czerwca 2021 r.
Wartość projektu ogółem to ok. 1 017 170 zł,
w tym doﬁnansowanie zewnętrzne 966 028 zł.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych (z zakresu TIK,
nauk matematyczno-przyrodniczych, języków
obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),
w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do
ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi u 231 uczniów (101 dziewcząt,
130 chłopców) uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Ojrzeń i wzrost
kompetencji zawodowych u 36 nauczycieli
(31 kobiet, 5 mężczyzn) tych szkół.
Projekt w ramach zajęć dla uczniów obejmuje:

zajęcia rozwijające z matematyki, ﬁzyki,
przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, geograﬁi, przyrody, biologii,
szachów, języka angielskiego zakończonego egzaminem TELC/TOEIC, języka
niemieckiego zakończonego egzaminem
TELC/TOEIC, informatyki zakończonej egzaminem zewnętrznym, tworzenie
stron internetowych
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z
matematyki, ﬁzyki, biologii, chemii, zajęć biologiczno-chemicznych, języka angielskiego,
zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów niepełnosprawnych: logopedyczne, terapia
pedagogiczna, rewalidacyjne (w tym korekcyjno-kompensacyjne), socjoterapia,
oraz zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne indywidualne
zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy z kreatywności, umiejętności współpracy oraz
nauka szybkiego uczenia się oraz zajęcia
z robotyki z programowaniem oraz modułem przedsiębiorczości
W odniesieniu do nauczycieli wsparcie obejmuje szkolenia z: posługiwania się

technikami komputerowymi w dydaktyce,
tworzenia, zarządzania i publikowania treści
edukacyjnych; rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy; wykorzystania metod
eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych;
przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi; realizacji zajęć
metodą projektu; metod zapamiętywania,
koncentracji i techniki efektywnego uczenia
się; współpracy z rodzicami.
Wszystkie uczestniczące w projekcie
szkoły zostaną wyposażone w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane w projekcie, a także po jego zakończeniu oraz są niezbędne do prowadzenia
nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych
zajęć. W ramach doposażenia w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu powstanie międzyszkolna pracownia matematyczna, w Szkole
Podstawowej w Kraszewie – międzyszkolna
pracownia biologiczno-przyrodnicza, natomiast wszystkie placówki otrzymają sprzęt
komputerowy i pomoce naukowe niezbędne
do realizacji zajęć.

GUS opublikował ranking gmin
Opublikowany przez GUS wykaz
k obejb j
muje 2478 samorządów (od 1 stycznia gmin
jest 2477). W zestawieniu wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m.in.
wpływy z podatków i opłat oraz udziały
w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, oraz

środki
Średnie
ś dki unijne.
ij
Ś
d i ddochody
h d gmin
i w
2018 r. wyniosły 4,8 tys. zł. Gmina Kleszczów znajduje się na czele tego rankingu,
odkąd GUS publikuje zestawienie, czyli od
2002 r. Z kolei najniższe dochody ogółem
w przeliczeniu na mieszkańca odnotowano
w gminach: Zawadzkie w woj. opolskim

(3,2
Bolesław
w woj. małopol(3 2 tys. zł)
ł) oraz B
l
skim (3,2 tys. zł).
Poniżej przedstawiamy zestawienie gmin
wiejskich z powiatu ciechanowskiego oraz
gmin ościennych dla Gminy Ojrzeń z powiatu
płońskiego obrazujące dochód na mieszkańca
za rok 2018 oraz za rok 2017.
Rok 2017

Rok 2018
Pozycja
w rankingu

Nazwa gminy

Dochód
na 1 mieszkańca

Pozycja
w rankingu

Nazwa gminy

Dochód
na 1 mieszkańca

814

Glinojeck

4 901

717

Ojrzeń

4 569

980

Grudusk

4 790

888

Ciechanów

4 453

1280

Ojrzeń

4 608

898

Glinojeck

4 446

1300

Gołymin-Ośrodek

4 598

952

Regimin

4 406

1303

Regimin

4 597

1006

Gołymin-Ośrodek

4 377

1666

Ciechanów

4 406

1129

Grudusk

4 311

2009

Opinogóra Górna

4 206

1414

Sońsk

4 169

2184

Sońsk

4 078

1781

Opinogóra Górna

3 989

1074

Nowe Miasto

4 733

1778

Sochocin

3 991

2051

Sochocin

4 178

1873

Nowe Miasto

3 943
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Z życia Szkoły Podstawowej w Młocku

Wycieczka do Płocka klas 0-3

Ogólnopolski Bieg Między Zamkami
Ciechanów – Opinogóra 2019 r.

Wycieczka do Warszawy

Zawody sportowe
POGOŃ ZA
JEDNOROŻCEM

laserowy paintball w W5 Arena

WYCIECZKA DO BOCHNI, SŁOWACJI
I ZAKOPANEGO
W dniach 20-22 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Kozińskiego w Kraszewie wraz z opiekunami wybrali
się na trzydniową wycieczkę do Bochni, Słowacji i Zakopanego.
Podróż swą zaczęli od wędrówki szlakami po zjawiskowo pięknych solnych podziemiach najstarszej w Polsce Kopalni Soli
w Bochni. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Jaskini Bielańskiej, która jest jedną z najpiękniejszych jaskiń Tatr
Słowackich. Ostatnim, ale jakże interesujący, punktem wycieczki była Gubałówka, skąd uczniowie mogli podziwiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. Dodatkową atrakcją dla dzieci
i młodzieży był wjazd wyciągiem krzesełkowym i zjazd jedną
z najnowocześniejszych kolei linowo – terenowych. Pod koniec
wycieczki wszyscy udali się na słynne Krupówki, aby kupić pamiątki dla siebie i bliskich.
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Międzyszkolny Dzień Dziecka
w Ojrzeniu!
3 czerwca 2019 roku
k na bboisku
i k w Oj
Ojrzeniu odbył się Międzyszkolny Dzień Dziecka zorganizowany przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Ojrzeń we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Stadion w Ojrzeniu wypełnił się dziećmi oraz ich rodzicami i opiekunami. Dzień
Dziecka rozpoczął się pokazami przygotowanymi przez osoby trenujące karate kyokushin
oraz grupę cheerleaderek.
Program imprezy przewidział wiele
atrakcji i niespodzianek dla najmłodszych
uczestników. Liczne gry i zabawy z animatorami, dmuchana zjeżdżalnia oraz dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, jazda na
kucykach, zapiekanki, napoje, wata cukrowa
i inne słodkie upominki wypełniły czas dzieciom oraz ich opiekunom.

Dla
Dl starszych
h ddzieci
i i zaplanowanych
l
h bbyło
ł
również wiele atrakcji, m.in. robienie latawców, kalambury, gry zręcznościowe. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością
w konkursie z wiedzy o gminie oraz quizie
dotyczącym proﬁlaktyki uzależnień „Powiedz
– nie”. Dużym powodzeniem cieszył się międzyszkolny konkurs piosenki dowolnej.
Przeprowadzono międzyszkolne zawody
w wyciskaniu sztangi leżąc na ilość powtórzeń oraz Turbokozak, stanowiący indywidualny konkurs umiejętności piłkarskich.
Przez cały czas trwania Dnia Dziecka,
dzięki współpracy z Państwową Powiatową
Strażą Pożarną w Ciechanowie, dzieci miały
możliwość zapoznania się z łodzią ratowniczą oraz z zasadami udzielania pierwszej
pomocy poprzez przeszkolenie z wykorzystaniem fantomu. Ponadto warto wspomnieć,
że imprezę odwiedzili motocykliści, którzy

chętnie
h i opowiadali
i d li o swojej
j j pasji
ji ddo motocykli i udostępniali do zdjęć swoje maszyny.
Przygotowane przez Senior + stanowisko oferowało wiele łakoci i atrakcji, wśród
których warto wymienić chociażby skręcanie
balonów, zabawy z chustą, malowanie twarzy. Ważną inicjatywą było ogłoszenie konkursu plastycznego związanego z obchodami
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Podczas Dnia Dziecka zostały ogłoszone wyniki konkursu organizowanego przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów Przedszkoli i Szkół Podstawowych znajdujących się na
terenie Gminy pn. „Szkoła bez procentów”,
w którym udział wzięło 72 osoby. Komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch
kategoriach i przyznała nagrody najlepszym.
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NOWY ROK SZKOLNY W NASZYCH SZKOŁACH
O przygotowania do nowego roku szkolnego zapytaliśmy dyrektorów szkół w naszej gminie.
Oto co nam odpowiedzieli.

Pan Stanisław Studziński
– Dyrektor szkoły Podstawowej
im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie.
„W naszej szkole podczas dokonano wymiany stolarki
okiennej na okna PCV w całym budynku szkolnym oraz
wymieniono wszystkie drzwi zewnętrzne i częściowo wewnętrzne.
Zmodernizowano podłogę na piętrze – ułożono płytki gresowe.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów przy schodach na ppiętro
iętr
ię
to
tr
wymieniono balustradę. Odświeżono również kolory ścian oraz
razz
ra
lamperii głównego holu szkolnego i sekretariatu.
Od nowego roku szkolnego 2019/2020 uczniowie naszej
szkoły będą mogli cieszyć się z przeprowadzonego
remontu oraz zyskanych udogodnień
zwiększających komfort nauki.”

Pan Łukasz Kozłowski –
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ojrzeniu.
„W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu w okresie
wakacyjnym zostały przeprowadzone naprawy doraźne np.
malowanie niektórych sal. Ponadto przygotowano szatnie na
korytarzu przy obecnie działającej sali gimnastycznej. Zmiana
ta jest spowodowana dużym remontem zaplanowanym na ten rok
szkolny – przygotowanie pomieszczeń do samodzielnie działającej
kuchni z pełnym wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu.
Ponadto trwa budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy
Szkole podstawowej w Ojrzeniu której otwarcie zaplanowane
jest z początkiem roku szkolnego 2020/2021.
Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu jest w pełni
przygotowana do rozpoczęcia roku
szkolnego 2019/2020.”

Pani Elżbieta Adamiak
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Młocku
„W Szkole Podstawowej w Młocku w dniach 28.06 – 19.08 2019 roku
wykonano generalny remont korytarza na piętrze oraz pokoju nauczycielskiego
i sali komputerowej. Prace dotyczyły m.in. demontażu cokołów z drewna liściastego,
rozebraniu drewnianej okładziny ścian, przygotowania starego podłoża, rozebrania
listwowania drzwi, zerwania posadzki z tworzyw sztucznych i rozebrania posadzki
z desek na legarach, położenia tynku mozaikowego o pow. 206 m2, dwukrotnego malowania
ścian i suﬁtów oraz grzejników rurowo-żebrowych. Wykonano również posadzkę
z zaprawy samopoziomującej przy użyciu miksokreta. Na przygotowaną posadzkę
położono płytki z kamieni sztucznych o pow. 100 m oraz cokoliki płytkowe układane
na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną. Dodatkowo do pokoju
nauczycielskiego zakupiono nowe meble biurowe. Wyremontowane
pomieszczenia wyglądają estetycznie i spełniają normy przepisów
sanitarnych i przeciwpożarowych.”

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń wrzesień 2019

10

BOISKO DO SIATKÓWKI W MŁOCKU…

… bez samorządu

KA R T KA
I
C
Ś
O
N
L
A
Ł
A
Z DZI
SENIORA
W czerwcu Seniorzy z Dziennego Domu
„Senior +” wzięli udział w barwnym korowodzie ph. „Wrzuć na luz i jeszcze plus”. Była
już to dziewiąta edycja tego wydarzenia i jak
mówią sami Seniorzy było wesoło, bajecznie,
w cudownym nastroju, z dobrą energią i „na luzie”. Organizatorem tej imprezy i poprzednich
była Alicja Gąsiorowska, a tematem tegorocznego wydarzenia był Disneyland i inne bajki.
Czerwiec był pracowitym miesiącem dla
Chóru „Pod lipką”, który występował aż trzy
razy. Dnia 12 czerwca odbył się VII Przegląd
Kultury i Tradycji Poznajemy Świat – Przystanek Czechy. Seniorzy z Dziennego Domu
„Senior +” stanęli na wysokości zadania i
przygotowali dwa utwory w języku czeskim
„Dlouhá noc” Heleny Vondráčkovej oraz „Babilon” Karela Gotta.
Chór „Pod lipką” wystąpił także w trakcie
Sołeckiego Pikniku Rodzinnego organizowanego 29 czerwca w Ojrzeniu.
Gmina Wiejska Ciechanów oraz Scena
Trzeciego Wieku zaprosiła Seniorów do udziału w zabawie Integrującej w Świetlicy Wiejskiej w Chruszczewie. Oprócz gościnnego
występu naszego chóru, Seniorzy mogli także
wspólnie pobawić się na biesiadnej zabawie
z mieszkańcami Gminy Ciechanów.
W ramach zajęć rekreacyjnych i integrujących Seniorzy w lipcu po raz kolejny odwiedzili Ciechocinek. W programie wycieczki,
oprócz zdrowotnych spacerów wokół tężni
solankowych był także udział w Festiwalu
Tradycji i Kultury Romów 2019, zwiedzanie
Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

… z samorządem
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Koło Gospodyń Wiejskich „Ojrzenianki”
już z pierwszymi wyróżnieniami!
Nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich „Ojrzenianki” utworzone w maju
bieżącego roku otrzymało podziękowanie
od Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za życzliwość, pomoc oraz wkład wniesiony w promocję i rozwój obszarów wiejskich.

„Najważniejszą cechą tej wspaniałej
organizacji jest to, że potraﬁła i potraﬁ
funkcjonować ponad podziałami. To, co
robiły kobiety zrzeszone w KGW, było doceniane zarówno przez społeczność, jak
i lokalne władze. Była zawsze bliska ludziom i zawsze potrzebna. Widać to cho-

ciażby teraz, kiedy tak bardzo popularna
jest sztuka i kultura ludowa, kiedy na wydarzeniach ogólnopolskich prezentują się
poszczególne wsie, lokalne grupy działania,
w których prym wiodą koła gospodyń wiejskich.” – mówi Pani Marianna Jeskie Przewodnicząca Koła.

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ CAMPEON.PL
RAZEM

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1. Wkra Bieżuń

5

12

4

0

1

11-7

2. Narew 1962 Ostrołęka

5

11

3

2

0

13-9

3. Mławianka Mława

5

11

3

2

0

23-7

4. Żbik Nasielsk

5

11

3

2

0

9-5

5. Kryształ Glinojeck

5

10

3

1

1

16-5

6. KS CK Troszyn

5

10

3

1

1

8-4

7. Korona Szydłowo

5

7

2

1

2

10-7

8. GKS Pokrzywnica

5

7

2

1

2

11-13

9. Ostrovia Ostrów Mazowiecka

5

7

2

1

2

9-7

10. Iskra Krasne

5

6

2

0

3

13-15

11. PAF Płońsk

5

6

2

0

3

7-5

12. Mazowsze Jednorożec

5

6

2

0

3

7-21

13. Tęcza Ojrzeń

5

6

2

0

3

6-11

14. MKS Ciechanów

5

3

1

0

4

4-7

15. Sona Nowe Miasto

5

1

0

1

4

4-16

16. GKS Strzegowo

5

0

0

0

5

3-15

Wyniki Kolejki 5, 7, 8 września
Ostrovia Ostrów Mazowiecka

4:0

Iskra Krasne;

2 : 0 Wkra Bieżuń;

Narew 1962 Ostrołęka

3:3

Mławianka Mława;

GKS Pokrzywnica

1:1

Korona Szydłowo;

Żbik Nasielsk

2 : 0 Tęcza Ojrzeń;

PAF Płońsk

2:0

Sona Nowe Miasto;

MKS Ciechanów

1:2

Kryształ Glinojeck

5:0

Mazowsze Jednorożec

GKS Strzegowo;

KSCK Troszyn
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Od
O
d z awodnik a do t r e
ene
ne r a
Łukasz Mierzejewski urodzony w Ciechanowie 31 sierpnia 1982 roku pochodzący
z Ojrzenia w powiecie ciechanowskim, sportowiec, piłkarz, Reprezentant Polski.
Ma na swoim dorobku rozegranych ponad 250 meczy w najwyższej lidze rozgrywkowej w Polsce i Chorwacji, 5 meczy w Reprezentacji Polski (seniorskiej), dwa tytuły
Mistrza Polski ( z Legią Warszawa i Zagłębie
Lubin), Puchar Ligi z Legią Warszawa, a także jest zdobywcą tytułu V-ce Mistrza Europy
U-16 i Mistrza Europy U-18.
Powiązań ze sportem można doszukiwać się u Mierzejewskiego już w młodym
wieku. Sportem zaraził go ojciec, Zdzisław
Mierzejewski, który sam był bramkarzem
w piłce ręcznej. Młodego Mierzejewskiego interesowała każda dyscyplina sportowa,
w której mógł rywalizować z innymi. Już
wtedy bardzo widoczna była jego waleczność, którą to charakteryzował się później już
jako zawodowy piłkarz. Przez pewien czas
na celowniku pojawił się tenis stołowy. To
w tej dyscyplinie zaczął sięgać po pierwsze
trofea na Mazowszu. Jednak wszyscy, łącznie
z nim, wiedzieli, że to piłka nożna jest jego
przeznaczeniem. Już jako dziecko spędzał
długie godziny każdego dnia grając w piłkę,
nie rzadko sam, gdyż jego rówieśnicy sie wymieniali, a on ciągle był widoczny na boisku.
Prawdziwą piłkę nożną zaczął uprawiać
w reaktywującej się „Tęczy” Ojrzeń. W 1997
roku jako 15-latek traﬁł do młodzieżowego
klubu piłkarskiego Trójka Ciechanów. Stało
się to po turnieju Ojców i Synów, który to
Mierzejewscy wygrali, a zauważył Łukasza
trener Tomasz Zabielski.
Od tego momentu jego kariera nabrała
szybkiego tempa. W 1998 roku przeniósł się
do Gdańska by zacząć edukację w Szkole Mistrzostwa Sportowego i treningi w Ośrodku
Szkolenia Piłkarskiego przy Lechii Gdańsk.
W bardzo krótkim czasie, zauważony przez
Michała Globisza zaczął być regularnie powoływany do kadry Młodzieżowej Reprezentacji Polski począwszy od U-16, przez
U-17, U-18. Jak się szybko okazało kadra w
roczniku Łukasza była silną drużyną i zaczęła
sięgać po tytuły. W 1999 roku chłopcy z trenerem Globiszem zdobyli V-ce Mistrzostwo
Europy U-16, ulegając w ﬁnale Hiszpanii 1:4.
W tym samym roku piłkarze polecieli do
Nowej Zelandii by wziąć udział w Mistrzostwach świata U-17. Przygoda dla nich skończyła się dość szybko, gdyż tym razem nie
wyszli z grupy. Nie mniej jednak media donosiły, iż „Mierzejewski demonstrował najbardziej dorosły futbol spośród wszystkich
podopiecznych reprezentacji prowadzonej
przez Michała Globisza” i zdobył 1 bramkę.
Na początku stycznia 2000 roku Łukasz,
wraz z z kolegą z Trójki Ciechanów i reprezentacji – Łukaszem Nawotczyńskim, rozpoczyna treningi z Wisłą Kraków. Jednakże

krakowianie zrezygnowali z transferu. I wtedy pojawił się następny klub – warszawska
Legia. Tym razem dochodzi do podpisania
kontraktu i Łukasz zostaje zawodnikiem Legii Warszawa do czerwca 2005 roku. W ekstraklasie debiutował 4 listopada 2000 roku w
zremisowanym 1:1 meczu pomiędzy Legią
Warszawa a Orlenem Płock. Ze stołeczną
drużyną został Mistrzem Polski oraz zdobył Puchar Ligi w sezonie 2001/02. Przez
dwa sezony rozegrał 26 meczów i strzelił
3 bramki.
Młody piłkarz nie spoczął na laurach
i na Mistrzostwach Europy U-18 w 2001
roku, wraz z drużyną Polski, zdobył złoto.
W stołecznym klubie niestety nie udało mu
się grywać regularnie. Legia zamierzała najpierw wypożyczyć wówczas 20-letniego zawodnika do GKS Katowice, aby ostatecznie
traﬁł na sezon do drugoligowego wówczas
ŁKS Łódź. Tam osiąga tytuł najlepszego
strzelca ŁKS Łódź w sezonie 2002/2003.
W kolejnym sezonie zostaje wypożyczony
tym razem do pierwszoligowego Świt Nowy
Dwór Mazowiecki. Tam rozgrywa 22 mecze,
strzelając dwie bramki.
Kolejny klub w dorobku Mierzejewskiego to pierwszoligowe Zagłębie Lublin
(2004 r.). W miedziowych barwach występuje nieprzerwanie do 2007 roku, gdzie rozegrał 53 mecze i zdobył pięć bramek. W Zagłębiu za czasów trenera Franciszka Smudy miał miejsce w podstawowym składzie,
mniej grał za czasów trenera Michniewicza.
Co ciekawe, wówczas grał na ... prawej obronie. W sezonie 2006/2007 wraz z klubem sięga po drugie w swoim dorobku Mistrzostwo
Polski.
W sierpniu 2007 roku, 24-1etni wówczas Łukasz traﬁa ponownie do Łodzi, tyle,
że tym razem do Widzewa Łódź. W barwach

widzewskiego zespołu Mierzejewski przez
półtora roku rozegrał 40 meczów (24 w ekstraklasie i 16 w pierwszej lidze). Zdobył jedną bramkę.
Kolejny punkt w karierze piłkarza to
transfer do Cracovii, który to odbył się
przed rundą wiosenną sezonu 2008/2009. To
właśnie tu w 2009 roku znalazł się w orbicie zainteresowań selekcjonera Franciszka
Smudy. Swój debiut w Reprezentacji Polski
zaliczył podczas turnieju o Puchar Króla
Tajlandii, przeciwko Danii (1:3). Jako jeden
z nielicznych rozegrał wszystkie mecze na
turnieju w Tajlandii. W Krakowie rozgrywa
45 spotkań, raz wpisuje się na listę strzelców,
ale pod koniec czerwca 2011 roku 28-letni
defensor rozwiązuje kontrakt za porozumieniem stron.
Lato 2011 to okres, w którym Mierzejewski dość intensywnie poszukuje klubu. Od początku lipca reprezentant Polski przebywał na
testach w beniaminku ligi ukraińskiej, Czornomorcu Odessa – jednakże nie dochodzi do
porozumienia. Następna na liście jest grecka
Kavala. Kontrakt zostaje podpisany na okres
półtora roku, tyle, że Łukasz przebywa w klubie zaledwie dwa miesiące. Na jego nieszczęście klub ten został zdegradowany do niższej
ligi z powodu zarzutów korupcyjnych.
Po krótkiej przygodzie w Grecji podpisuje półroczny kontrakt z pierwszoligowym
wówczas Podbeskidziem Bielsko-Biała, by
znów wrócić w cieplejsze strony i tym razem
traﬁa do HNK Rjeka, drużyny grającej w najwyższej lidze rozgrywkowej w Chorwacji.
Mierzejewski grający już na prawej obronie
przebywa tam półtora roku rozgrywając regularnie mecze. W październiku 2013 roku wraca do Polski, tym razem na wschód i podpisuje kontrakt z zielono-czarnymi, Górnikiem
Łęczna, grającym na zapleczu ekstraklasy.
Na początku na pół roku, by po awansie do
Ekstraklasy przedłużać kontrakt jeszcze dwukrotnie.
Na Górniku kariera piłkarska Łukasza się
kończy. Kontuzje, z którymi się zmaga, nie
pozwalają mu na dalszą grę na takim poziomie, na którym do tej pory się prezentował.
Łukasz schodzi ze sceny piłkarskiej jako zawodnik, ale szybko powraca do tego sportu,
tym razem jako trener czwartoligowego Lewartu Lubartów. Przejmuje drużynę we wrześniu 2017 roku i ze spadkowego miejsca na
koniec sezonu 2017/2018 wyprowadza ją na
czwarte miejsce, a już w kolejnym sezonie
2018/2019 na drugie miejsce.
Doświadczenie Łukasza jak i wiedza
przekłada się na wyniki drużyny, co zostaje
zauważone przez trzecioligowy klub AVIA
Świdnik i tym samym zostaje złożona mu
propozycja prowadzenia tejże drużyny. Od
lipca 2019 roku Łukasz zostaje trenerem AVI
Świdnik.

