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Z sesji Rady Gminy OjrzeńZ sesji Rady Gminy Ojrzeń
XI Sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła 

się 9 września 2019 roku. W porządku ob-
rad znalazła się m.in. informacja z działal-
ności Wójta Gminy Ojrzeń w okresie mię-
dzysesyjnym. 

Podjęto uchwały w sprawie: 

● zasięgnięcia od Komendanta Wojewódz-
kiego Policji informacji o kandydatach 
na ławników,

● ustalenia Regulaminu określającego wy-
sokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szcze-
gółowych warunków ich przyznawania,

● zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Ojrzeń,

● zmiany uchwały budżetowej Gminy Oj-
rzeń na rok 2019,

● przyjęcia Gminnego Programu Osłono-
wego wyrównywania szans edukacyj-
nych dzieci i uczniów na rok szkolny 
2019/2020.

Dnia 29 października 2019 roku miała 
miejsce kolejna, XII Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Ojrzeń. Podczas obrad Prze-
wodniczący Rady Gminy przedstawił infor-
mację z analizy oświadczeń majątkowych, 
natomiast Wójt Gminy Ojrzeń – informację 
o stanie wykonania zadań oświatowych w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Oj-
rzeń w roku szkolnym 2018/2019. Kolejne 
punkty, przewidziane w porządku obrad, do-
tyczyły przedstawienia uchwały Regional-
nej Izby Obrachunkowej wyrażającej opinię 

o przedłożonej przez Wójta Gminy Ojrzeń 
informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2019 roku oraz omó-
wienia sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Ojrzeń za pierwsze półrocze 2019 
roku.

Podjęto uchwały w sprawie: 

● trybu i sposobu powoływania i odwoły-
wania członków zespołu interdyscypli-
narnego oraz szczegółowe warunki jego 
funkcjonowania w Gminie Ojrzeń,

● ustanowienia Gminnego Programu Osło-
nowego dla Uczestników Dziennego 
Domu „Senior+” z terenu Gminy Ojrzeń 
na 2020 rok,

● ustanowienia Gminnego Programu Osło-
nowego dla rodzin z dziećmi z terenu 
Gminy Ojrzeń na 2020 rok, 

● przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami, 

● zmieniająca uchwałę, w sprawie szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku dla osób bezdom-
nych, 

● zmieniająca uchwałę w sprawie ustale-
nia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku utworzonym i prowadzonym 
przez Gminę Ojrzeń i maksymalnej wy-
sokości opłaty za wyżywienie w żłobku,

● ustalenia Regulaminu określającego wy-
sokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szcze-
gółowych warunków ich przyznawania, 

● rozpatrzenia petycji złożonej przez radcę 
prawnego Konrada Cezarego Łakomego, 

● ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla członków ochotniczej stra-
ży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu organizowa-
nym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę, 

● zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Ojrzeń na rok 2019,

● wyboru ławników na kadencję od 2020 
roku do 2023 roku.

W czasie XIII Nadzwyczajnej Sesji 
Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się 
27 listopada 2019 roku, podjęto uchwały 
w sprawie: 
● przyjęcia ,,Programu współpracy gminy 

Ojrzeń z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020”,

● zamiaru likwidacji samorządowej instytu-
cji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ojrzeniu, 

● wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Ojrzeń, 

● określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości,

● określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

Najnowsza placówka Banku 
Spółdzielczego w Płońsku mie-
ści się w budynku Urzędu Gminy 
w Ojrzeniu przy ul. Ciechanow-
skiej 27. Została otwarta 6 listo-
pada 2019 r. Zapewni komplekso-
wą obsługę bankową, w tym rów-
nież obsługę interesantów Urzędu 
Gminy. Placówka posiada funk-
cjonalną przestrzeń oraz ogólno-
dostępny parking. Do końca grud-
nia 2019 bank otwarty będzie od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach: pn-czw. – 8.00-16.00 oraz 
w pt. – 8.00-14.00.

Bank Spółdzielczy w Płońsku otworzył Bank Spółdzielczy w Płońsku otworzył 
punkt w Ojrzeniupunkt w Ojrzeniu
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W roku 2015 gmina pozyskała 262 000 zł pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Łącznie spłacona 
została kwota 232 750 zł natomiast pozostała do spłaty kwota 29 250 

zł została w listopadzie br. umorzona. Tako możliwość zaistniała, dla-
tego, że wykonaliśmy kolejne zadanie z zakresu ochrony środowiska 
tj. wymianę okien i drzwi w Szkole Podstawowej w Kraszewie.

W Gminie Ojrzeń zakończono drugi etap zbierania eternitu, 
który zawiera rakotwórczy azbest. Zadanie pn. „Demontaż, odbiór, 
transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Ojrzeń w 2019 roku – etap II” obejmowało utylizację ponad 113 
ton azbestu z 50 gospodarstw z terenu Gminy Ojrzeń. Na to działa-
nie Gmina otrzymała dofi nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 
38.680 zł, co stanowiło 100% kosztów kwalifi kowanych całości za-
dania. W pierwszym etapie zbiórki azbestu w 2019 r. zutylizowano 
98 ton eternitu, który został odebrany od 38 mieszkańców naszej 
gminy. Łącznie w roku 2019 z terenu Gminy Ojrzeń zostanie zutyli-
zowane 211 ton azbestu z 88 nieruchomości. 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń do składania wniosków 
o dofi nansowanie usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieru-
chomości. Nabór wniosków na działania na 2020 rok przewidziany 
jest do końca stycznia 2020 roku. Dofi nansowanie obejmuje pokrycie 
kosztów kwalifi kowanych do każdej tony unieszkodliwionych lub za-

bezpieczonych odpadów zawierających azbest. Dofi nansowaniem nie 
są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć da-
chowych.

Szkoły podstawowe, dla których Gmina 
Ojrzeń jest organem prowadzącym, przy-
stąpiły do procesu i są aktualnie w trakcie 
podłączania do Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej. OSE to program publicznej sieci 
telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp 
do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 
internetu. Program został zaprojektowany 
przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpra-
cy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na 
mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej.

Program ma na celu umożliwienia szkole 
szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego 
internetu, podnoszenia poziomu kompetencji 
cyfrowych uczniów, umożliwienia wspoma-
gania procesu kształcenia w szkołach poprzez 

dostęp do zasobów dostępnych w internecie, 
wyrównania szans edukacyjnych wszystkich 
uczniów w Polsce, w szczególności tych, któ-
rzy mieszkają na terenach słabiej zaludnio-
nych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści, jakie niesie OSE dla szkół to 
bezpłatny dostęp do szybkiego internetu, 
bezpieczeństwo użytkowników zapewnione 
przez usługi zabezpieczające, podstawowy 
pakiet urządzeń zapewniających podłączenie 
do sieci OSE, możliwość korzystania z cy-
frowych narzędzi i treści edukacyjnych. Na-
tomiast korzyści dla samorządów to szerszy 
dostęp do zasobów internetu, lepsza komu-
nikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu 
rodziców, podmiotów gminnych współpra-
cujących ze szkołą), w perspektywie – lepiej 

wykształceni, bardziej świadomi świata, jego 
zasobów i zagrożeń mieszkańcy, oszczędno-
ści – internet OSE i usługi bezpieczeństwa 
szkół są opłacone z budżetu państwa.

Ponadto zaznaczyć należy, że obowiązek 
zapewnienia dostępu do szerokopasmowego 
internetu szkołom, które nie zostały zgłoszo-
ne do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, bę-
dzie spoczywało na organach prowadzących 
od dnia 1 stycznia 2021 r. Dzięki temu, że w 
naszej gminie podjęto już odpowiednie kroki, 
obowiązek ten zostanie spełniony wcześniej.

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja
 wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Ojrzeń w 2019 r. – etap II
dofi nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji, w kwocie 38 680, 00 zł

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) 
również w Gminie Ojrzeńrównież w Gminie Ojrzeń

Kolejna zbiórka azbestu od mieszkańców Kolejna zbiórka azbestu od mieszkańców 
Gminy Ojrzeń Gminy Ojrzeń 

Jesienne ważniejsze zmiany budżetoweJesienne ważniejsze zmiany budżetowe
We wrześniu br. Gmina Ojrzeń otrzymała dodatkową kwotę subwencji oświatowej w wysokości 157 784 zł. Jest to efekt, 

między innymi, podwyższenia płac nauczycieli w roku 2019. Środki przeznaczone na ten cel z dodatkowej subwencji wyno-
szą 91 353 zł. 

Na skutek zmian w prawie, w przyszłym roku czekają mieszkań-
ców zmiany w systemie gospodarki odpadami. Najistotniejsza zmia-
na to to, że wszystkie odpady wytwarzane musza być segregowane. 
Oznacza to, że każdy z mieszkańców będzie zobligowany do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów. Odpady zmieszane będą odbie-
rane wyłącznie jako pozostałe po segregacji. Ponadto wstępnie skalku-
lowana stawka za odbiór odpadów, po rozstrzygniętym w listopadzie 
br. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń, przy 
uwzględnieniu, że wszyscy mieszkańcy segregują odpady, wyniesie 
prawdopodobnie 15 zł od osoby. Zgodnie z ustawą przewiduje się rów-
nież opłatę karną za nieprowadzenie segregacji. Jej wysokość ustawa 
określa od 2 do 4-krotności stawki podstawowej, przy czym w roku 
2020 stawka będzie ustalana jako 2-krotność tej stawki tj. 30 zł za 
osobę.

Będą zmiany w systemie gospodarki odpadamiBędą zmiany w systemie gospodarki odpadami
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W Szkole Podstawowej w Kraszewie 8 listo-
pada 2019 roku odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Uczniowie programem artystycznym przybli-
żyli historię naszego kraju – czasów, gdy Pol-
ska zniknęła z mapy świata na 123 lata. Była to 
opowieść o walce z zaborcami oraz patriotyzmie 
naszych przodków. Kanwą przedstawienia stało 
się hasło stanowiące ujęcie wierności Ojczyźnie, 
a którego poszczególne elementy można określić 
mianem wyznaczników tożsamości narodowej 
wielu pokoleń Polaków. Uroczystości zakończył 
przemarsz.

W dniach od 1.10.2019 r. do 28.10.2019 r. w Kraszewie odbył się 
konkurs plastyczny ,,Komputer ogranicza moją wolność”. Propaga-
torem tego przedsięwzięcia była Biblioteka Pedagogiczna w Ciecha-
nowie. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I-IV szkół podsta-
wowych powiatu ciechanowskiego, a celem uświadomienie dzieciom 
problemu uzależnień i zagrożeń wynikających z nadmiernego korzy-
stania z komputera i Internetu, kształtowanie zachowań promujących 

zdrowy styl życia, rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz zachęcanie 
do twórczej aktywności. 22 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego. Wśród nagro-
dzonych znaleźli się również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kra-
szewie. W kategorii kl. I-III 1 miejsce zdobył Kacper Drążkiewicz, 
a w kategorii kl. IV 3 miejsce zajął Bartosz Wojciechowski.

„Mazowiecki Programu Dofinansowania „Mazowiecki Programu Dofinansowania 
Pracowni Informatycznych i Językowych”Pracowni Informatycznych i Językowych”

W ramach „Mazowieckiego Programu Dofi nansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych” realizowanego przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego Gmina Ojrzeń otrzymała kwotę 46 500, 
00 zł na projekt pn. Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szko-
le Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie. Całkowita 
wartość zadania to kwota 66 500,00 zł. Dotychczas użytkowana sieć 

informatyczna powstała w szkole w roku 1999. Obecnie istniejąca in-
stalacja nie spełniała wymogów technicznych. W związku z tym, że 
szkoła bierze udział w OSE rozbudowa i przebudowa tej sieci stała się 
koniecznością. Wykonana zostanie modernizacja sieci komputerowej 
wewnątrz budynku.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – 
wyróżnienia dla nauczycieliwyróżnienia dla nauczycieli

W auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 29 października 2019 roku odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i na-
gród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W gronie osób zasłużonych 
dla mazowieckiej oświaty znaleźli się nauczyciele ze szkół w Gmi-
nie Ojrzeń. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Urszula 

Nowosielska i Mariola Kirzyc ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie 
oraz Tomasz Grodecki ze Szkoły Podstawowej w Młocku. 

Gratulujemy pedagogom i życzymy dalszych sukcesów oraz sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy.

KONKURS PLASTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY 
„KOMPUTER OGRANICZA MOJĄ WOLNOŚĆ”„KOMPUTER OGRANICZA MOJĄ WOLNOŚĆ”

Laureaci konkursu

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM 
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Zakończono modernizację ul. Przedszkolnej

Polska droga do wolności była kręta 
i wyboista. Często okupiona cierpieniem i po-
święceniem. W trudnych momentach historii 
muzyka zawsze dodawała otuchy lub pielę-
gnowała pamięć o ludziach i wydarzeniach. 
Na swoich skrzydłach niosła ku bohaterskim 
czynom. Otulała serca podczas pełnych zmar-
twień pustych dni oczekiwania powrotu naj-
bliższych. 

Obchody Święta Niepodległości to bardzo 
dobra okazja, by przypomnieć te ważne dla 
polskości utwory. Zrobili to uczniowie pod-
czas Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 
Patriotycznej zorganizowanego 18 listopada 
2019 r. przez Szkołę Podstawową w Ojrzeniu 
pod honorowym Patronatem Wójta Gminy 
Ojrzeń. 

Do konkursu zgłosiło się pięć zespołów 
i siedmioro solistów ze Szkół Podstawowych 
w Kraszewie, Młocku, Ojrzeniu i Sochocinie. 
Przybyli oni wraz ze swoimi nauczycielami 
muzyki. Wśród publiczności hojnie oklaskują-
cej każdy występ oprócz społeczności szkolnej 
Ojrzenia znaleźli się także dyrektorzy szkół 
z terenu gminy – p. Elżbieta Adamiak i p. 
Stanisław Studziński, była dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ojrzeniu p. Marianna Jeskie 
oraz Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” 
w Ojrzeniu. Wszystkich przybyłych gości po-
witał serdecznie dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Ojrzeniu p. Łukasz Kozłowski. 

Spotkanie rozpoczął jeden z najmłod-
szych uczniów szkoły w Ojrzeniu – Mikołaj 
Wiśniewski. Później swoje talenty i interpre-

tacje zaprezentowali 
uczestnicy konkursu 
w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy 
IV-VI i VII-VIII. 
Uczniowie wybrali 
różnorodny repertuar 
– od tradycyjnych 
pieśni patriotycznych 
(„Wojenko, wojen-
ko”, „Białe róże”) po 
współczesne utwory 
(„Głodni Niepodle-

głości”, „Wolność”). Wszystkim prezentacjom 
przysłuchiwało się i oceniało profesjonalne 
niezależne jury w składzie: p. Joanna Podwo-
jewska (nauczyciel przedmiotów teoretycz-
nych, zajęć rytmicznych, audycji muzycz-
nych, kształcenia słuchu w Państwowej Szko-
le Muzycznej I i II stopnia im. S. Moniuszki 
w Ciechanowie), p. Andrzej Kaluszkiewicz 
(znany i zasłużony nauczyciel muzyki, gita-
rzysta, klawiszowiec, kompozytor oraz pi-
sarz), p. Łukasz Juszkiewicz (wokalista, in-
strumentalista, kompozytor, uczestnik wielu 
krajowych i zagranicznych festiwali, fi nalista 
3. edycji „The Voice of Poland”, wyróżniony 
w „Szansie na Sukces” i właściciel szkoły wo-
kalnej „Voice by Yush”). 

Sądząc po długim czasie obrad, jury nie 
miało łatwego zadania. Ostatecznie wyło-
niono zwycięzców. W kategorii klas IV-VI 
byli to: Bartosz Maliszewski z SP w Młocku 
(I miejsce), Zuzanna Jeskie z SP w Ojrzeniu 
(II miejsce), zespół „Nutki” z SP w Ojrze-
niu (III miejsce) oraz Monika Witosławska 
i Agnieszka Potszuska z SP w Kraszewie (wy-
różnienie). W kategorii klas VII-VIII nagro-
dzeni zostali: Maja Kruszewska i Zofi a Mą-
czyńska z SP w Sochocinie (I miejsce), Alicja 
Tetkowska z SP w Ojrzeniu (II miejsce), Adam 
Tobolski z SP w Ojrzeniu (III miejsce), Marty-
na Ślubowska z SP w Ojrzeniu (wyróżnienie). 

Nie ma to, jak prawdziwa chęć przygo-
dy. Dzięki niej, dnia 23 października 2019 r., 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraszewie 
wraz z opiekunami, wybrali się na wyciecz-
kę do Łodzi, gdzie odwiedzili EC1 Centrum 
Nauki i Techniki,  Planetarium oraz Manu-
fakturę. Swoją przygodę rozpoczęli w wy-
jątkowym, interaktywnym Centrum Nauki 
i Techniki- najnowszym i ciekawszym obiek-
cie edukacyjno-rozrywkowym w Polsce. Tu 
nauka była zabawą! Uczniowie mieli nie 
tylko  możliwość obserwowania wybranych 
zjawisk i technologii, ale także szansę prze-
prowadzania samodzielnych badań zjawisk 
fi zycznych i eksperymentów. Tu każdy mógł 
zmierzyć się z Einsteinem, sprawdzić możli-
wości swojego intelektu.  

Kolejnym punktem wycieczki było 
EC1 Planetarium – sferyczne Kino 3D. 
Mieści się ono w imponującej srebrzy-
stej kuli, gdzie uczniowie wzięli udział 
w seansie ,,Gwiazdozbiory jesiennego 
nieba”. Był to czas spędzony w prze-
stworzach, pośród gwiazd, planet i in-
nych ciał niebieskich. Multimedialna 
oprawa seansu była zachwycająca. Wszyscy 
czuli się, jakby byli częścią kosmosu. 

Następnie uczniowie odwiedzili Ma-
nufakturę, największe Centrum Handlowe 
w Polsce, gdzie przewodnik zaprezentował 
uczniom dzieje przemysłowej fortuny Po-
znańskich. Później uczestnicy wycieczki uda-
li się do profesjonalnej kręgielni, by spędzić 
tam trochę czasu na zabawie. 

Ostatnią atrakcją była Arena Laser 
Games –  pasjonująca gra dla każdej gru-
py wiekowej. Każdy z graczy ubrany był 
w specjalną kamizelkę, wyposażoną w senso-
ry, które reagują na strzał – wiązkę laserową. 
Poruszając się po labiryncie pełnym niespo-
dzianek i pułapek zadaniem każdego gracza 
było zdobycie maksymalnej ilości punktów.  

Była to bardzo udana i pełna inspirują-
cych wrażeń przygoda. 

,,PRZYGODA W ŁODZI”,,PRZYGODA W ŁODZI”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJMIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
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W ramach projektu pod nazwą „Rozwój 
kompetencji i umiejętności kluczem do suk-
cesu” realizowanego we wszystkich szkołach 
podstawowych w gminie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja 
dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształ-

cenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddzia-
łanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” został zaku-
piony sprzęt komputerowy i nowoczesne po-
moce dydaktyczne, które będą wykorzystane 
w projekcie, a także po jego zakończeniu. 
W ramach doposażenia w Szkole Podstawo-
wej w Ojrzeniu powstała międzyszkolna pra-

cownia matematyczna, w Szkole Podstawo-
wej w Kraszewie – międzyszkolna pracownia 
biologiczno-przyrodnicza. Ponadto od paź-
dziernika rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne 
dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. 

Projekt Szlachetna Paczka, który jest organizowany od 
19 lat w całej Polsce, miał też swój III Finał również w Ojrze-
niu 7 i 8 grudnia. Siedzibą sztabu była Szkoła Podstawowa w 
Ojrzeniu, skąd pomoc trafi ła do 16 potrzebujących rodzin, dla 
których wielu darczyńców przygotowało paczki o łącznej war-
tość około 60 600,00 zł. W tym roku w przygotowanie akcji 
zaangażowało się społecznie 8 osób oraz Lider Rejonu Aldona 
Przybyłek. W przedświątecznych prezentach znajdowała się 
żywność, środki czystości, sprzęt AGD, ubrania jak i drobne 
upominki oraz opał. Pomoc, jaką otrzymali obdarowani, przyj-
mowali ze wzruszeniem i ogromną wdzięcznością. 

REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GMINIE OJRZEŃREALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GMINIE OJRZEŃ

III Finał III Finał 
Szlachetnej Szlachetnej 
PaczkiPaczki

W przedświątecznym okresie pomoc dla osób najbardziej 
potrzebujących zorganizował również Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ojrzeniu, który przygotował paczki żywnościowe dla 
50 rodzin z terenu Gminy Ojrzeń. Otrzymały je głównie osoby sa-

motne oraz rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej. Mamy nadzieję, że dzięki temu Święta Bożego Naro-
dzenia będą spędzone w radosnej atmosferze i odciążą rodziny, choć 
w części, od wydatków związanych z zakupami świątecznymi.

ŚWIĄTECZNE PACZKI OD SAMORZĄDUŚWIĄTECZNE PACZKI OD SAMORZĄDU
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Dziedziniec zamku w Nieświeżu

Z wypadu na BiałoruśZ wypadu na Białoruś

Wnętrze meczetu w KruszynianachDrewniany meczet w Kruszynianach

Zamek w Mirze

Cerkiew na Kołoży w GrodnieNowy zamek w Grodnie

Wnętrze cerkwi na Kołoży

Bazylika katedralna 
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
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Powitanie wiosny 2019

W sobotę 23 listopada 2019 zawodnicy naszego gminnego klubu 
karate MKS Tęcza Ojrzeń mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności 
w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin IKO Olsztyn Cup. 
W zawodach udział wzięło 384 zawodników z 35 klubów z Polski, 
Rosji, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Japonii. Impreza przygotowana 
została z dużym rozmachem. Czuło się ducha karate, widzowie byli 
pod dużym wrażeniem wystroju i odpowiednio dobranych pokazów. 
Jednym z gości specjalnych turnieju był wybitny olsztyński rajdowiec 
Krzysztof Hołowczyc, jak się okazuje posiadacz niebieskiego pasa. 

Dla wielu zawodników z naszego klubu był to pierwszy start na za-
wodach międzynarodowych. Na szczególną uwagę zasługuje start Ka-
rola Tetkowskiego, który w fi nałowej wspaniałej walce w dogrywce 
pokonał reprezentanta Rosji i wywalczył sobie I miejsce na podium. 
Nie mniej imponujące były walki Piotra Komorowskiego, który zajął 
II miejsce w swojej kategorii. Piotrek pierwszą ze swoich walk zakoń-
czył przed czasem, na skutek zaciętej walki jego rosyjski przeciwnik 
nie był w stanie wytrwać do jej końca. II miejsca wywalczyli również 
Paweł i Magdalena Pikus, a III miejsce zajęli Łukasz Skórski i Dawid 
Szewczak. Wszyscy zawodnicy wykazali się niezwykłym zaangażo-

waniem, co przełożyło się na świetny wynik ogólny. W klasyfi kacji 
klubowej na 35 klubów biorących udział w turnieju nasz klub z Ojrze-
nia zajął 13 miejsce. To duży sukces, tym bardziej, że z naszego klubu 
było tylko 7 zawodników. Na zawodach byli również z nami zawod-
nicy z zaprzyjaźnionego Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin, 
którym również udało się wywalczyć wiele miejsc na podium. Nasz 
instruktor Adam Miśkiewicz pełnił rolę sędziego, którą powierzyli 
mu organizatorzy turnieju. Wyrazy uznania i podziękowania należą 
się rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy. Dzielnie znosili towa-
rzyszące walkom emocje, prowadzili rozgrzewki oraz sekundowali 
w trakcie walki. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy. Osu.

WynikiWyniki
Tęczy OjrzeńTęczy Ojrzeń

w rundzie jesiennejw rundzie jesiennej
GKS Pokrzywnica 0-2  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 0-5  PAF Płońsk; 
Ostrovia 
    Ostrów Mazowiecka 0-2  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 2-4  Narew 1962 Ostrołęka; 
Żbik Nasielsk 2-0  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 2-3  MKS Ciechanów; 
KS CK Troszyn 7-1  Tęcza Ojrzeń; 
GKS Strzegowo 0-5  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 3-6  Mławianka Mława; 
Iskra Krasne 4-1  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 3-0  Sona Nowe Miasto; 
Korona Szydłowo 2-3  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 4-2  Wkra Bieżuń; 
Kryształ Glinojeck  1-4  Tęcza Ojrzeń; 
Tęcza Ojrzeń 3-2  Mazowsze Jednorożec

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ
 CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ CAMPEON.PL

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Narew 1962 Ostrołęka 15 39 12 3 0 62-22
2.  KS CK Troszyn 15 37 12 1 2 52-11
3.  Żbik Nasielsk 15 36 11 3 1 37-14
4.  Mławianka Mława 15 35 10 5 0 54-23
5.  MKS Ciechanów 15 26 8 2 5 41-20
6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 15 25 8 1 6 29-24
7.  Tęcza Ojrzeń 15 24 8 0 7 35-38
8.  Wkra Bieżuń 15 22 6 4 5 34-30
9.  Kryształ Glinojeck 15 20 6 2 7 33-24
10.  PAF Płońsk 15 19 6 1 8 30-32
11.  Korona Szydłowo 15 17 5 2 8 37-38
12.  GKS Strzegowo 15 14 4 2 9 20-36
13.  GKS Pokrzywnica 15 11 3 2 10 21-53
14.  Iskra Krasne 15 11 3 2 10 29-47
15.  Mazowsze Jednorożec 15 6 2 0 13 15-61
16.  Sona Nowe Miasto 15 2 0 2 13 13-69

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATEMIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE
KYOKUSHIN IKO OLSZTYN CUPKYOKUSHIN IKO OLSZTYN CUP


