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 Z obrad Rady Gminy Ojrzeń

● Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej o nr ewid. 481, położonej w obrębie geodezyjnym 
Młock, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń;

● Uchwała w sprawie zmiany ustanowienia Gminnego Programu 
Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2022 
rok;

● Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/231/21 Rady 
Gminy Ojrzeń z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie utworzenia 
świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu oraz nadania jej statutu;

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/21 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach przez Gminę 
Ojrzeń zmienionej Uchwałą nr XLII/275/22 Rady Gminy Ojrzeń 
z dnia 4 lipca 2022 roku,

● Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Ojrzeń w roku szkolnym 2022/2023,

● Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ojrzeń,

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na 
rok 2022.

W czasie XL Sesji Rady Gminy Ojrzeń – 28 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ojrzeniu 
odbyło się złożenie ślubowania nowego radnego – Kazimierza Olszewskiego. Zostało również przedstawione 
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok. Ponadto radni przyjęli następujące uchwały:

● Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/260/22 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.

● Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ojrzeń,

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 
2022 rok.

30 maja 2022 roku odbyła się XLI sesja, na której Radni Gminy Ojrzeń jednogłośnie podjęli uchwały 
o udzieleniu Wójtowi Gminy Ojrzeń wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok. Oprócz udzielenia pełnego 

poparcia Wójtowi Gminy, Radni podjęli następujące uchwały:
● Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 

2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 
rok.

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów 
osobowych stałych komisji Rady Gminy Ojrzeń,

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/260/22 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r.  w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.

● Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ojrzeń,

● Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 
2022 rok.

● Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 
działki o nr ewid. 35/4 w miejscowości Kraszewo gm .Ojrzeń,

W porządku obrad znalazło się również:
– informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Ojrzeń,
– przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Ojrzeń za rok 2021.

W czasie obrad XLII sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się dnia 4 lipca 2022 roku 
Radni przyjęli następujące uchwały:

● w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki o 
nr ewid. 115/1 w miejscowości Młock - Kopacze gm. Ojrzeń,

● w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/179/21 Rady Gminy Ojrzeń 
z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Ojrzeń,

● w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 

rok.

12 sierpnia 2022 roku odbyła się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń. 
W czasie obrad radni podjęli następujące uchwały:

● w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miejscowości: Przyrowa, Kicin, obrąb gm. Ojrzeń,

● w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o nr ewid. 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń, 

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gmi-
ny Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035) oraz okre-
ślenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strate-
gii, w tym trybu konsultacji,

● w sprawie organizacji wspólnej obsługi fi nansowej jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora fi nansów publicznych 
oraz instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Ojrzeń, 

● w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ojrzeń,

● w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok. 

Na dzień 30 września 2022 roku została zwołana XLIV Sesja Rady Gminy Ojrzeń 
celem podjęcia następujących uchwał:
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Plan zadań inwestycyjnych w 2022 rokuPlan zadań inwestycyjnych w 2022 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu 

sołeckiego)
Planowane 

wydatki
w tym środki 
pochodzące 

z innych źródeł
Wykonanie

1 2 3 4 5

1 Modernizacja sieci wodociągowej (radiowe odczyty)  125 000,00 zł   75 550,81 zł 

2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń  5 800 569,91 zł  5 350 191,69 zł  110 331,00 zł 

3 Modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Ojrzeniu (przy szkole)  45 000,00 zł   38 740,84 zł 

4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec 
od km 0+000,00 do km 0+500,00  228 000,00 zł  114 000,00 zł  

5 Przebudowa drogi gminnej Młock – Luberadz  154 000,00 zł   150 619,88 zł 

6 Zakup serwera do Urzędu Gminy w Ojrzeniu w ramach projektu 
„Cyfrowa Gmina”  62 002,32 zł  62 002,32 zł  

7 Modernizacja strażnicy OSP w Ojrzeniu  29 000,00 zł  29 000,00 zł  

8 Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej 
w Ojrzeniu  10 500,00 zł   9 407,00 zł 

9 Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach Senior + 
w Ojrzeniu i Kraszewie  11 500,00 zł   11 355,89 zł 

10 Modernizacja budynku gospodarczego w Ojrzeniu (garaż dla 
autobusów)  73 000,00 zł   39 287,53 zł 

11 Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji 
społeczności w sołectwie Dąbrowa (sołtysówka)  21 000,00 zł  10 000,00 zł  

12 Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skarżynek  21 000,00 zł  10 000,00 zł  14 249,05 zł 

13 Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Młock - Kopacze  24 000,00 zł  10 000,00 zł  19 892,43 zł 

14 Wykonanie ogrodzenia na działce nr 155 w Woli Wodzyńskiej  37 000,00 zł   28 578,44 zł 

15 Zakup przystanku do miejscowości Skarżynek  13 000,00 zł   

16 Rozwój przestrzeni publicznej w postaci obiektów sportowych 
i rekreacyjno-wypoczynkowych w centrum Ojrzenia (OSA)

 23 993,00 zł  23 993,00 zł  23 993,00 zł 

 16 007,00 zł   13 715,05 zł 

17 Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Luberadzu  20 000,00 zł   

18 Modernizacja świetlicy w Kałkach  70 000,00 zł   

19 Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie  125 000,00 zł   

20 Modernizacja świetlicy w Gostominie  125 000,00 zł   

21 Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu  125 000,00 zł   

22 Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ojrzeń  17 000,00 zł   

23 Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin  24 000,00 zł  10 000,00 zł  24 000,00 zł 

24 Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk  24 000,00 zł  10 000,00 zł  24 000,00 zł 

25 Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec  24 000,00 zł  10 000,00 zł  24 000,00 zł 

26 Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb  24 000,00 zł  10 000,00 zł  24 000,00 zł 

27 Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń  150 000,00 zł   137 296,78 zł 

28 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie  2 269 168,00 zł  1 324 689,19 zł  713 811,48 zł 

29 Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń  96 715,00 zł   

30 Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń  2 432 940,00 zł  2 189 646,00 zł  2 432 940,00 zł 

31
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu z przeznaczeniem 
na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze 
sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe

 550 000,00 zł  100 000,00 zł  

Ogółem  12 771 395,23 zł  9 263 522,20 zł  3 915 769,18 zł 
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Gmina Ojrzeń podpisała umowy na realizację zadań Gmina Ojrzeń podpisała umowy na realizację zadań 
w ramach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MOZOWSZE 2022”Sołectw MOZOWSZE 2022”
„MIAS MAZOWSZE 2022” jest inicjatywą mająca na celu 

wsparcie fi nansowe sołectw przez Województwo Mazowieckie za-
dań istotnych dla społeczności danego sołectwa. W tegorocznej edy-
cji gmina otrzymała dofi nasowanie do siedmiu zadań po 10 tyś zł 
do każdego.
1. „Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i inte-

gracji społeczności Sołectwa Dąbrowa” – w ramach zadania bę-
dzie zakupiona i zamontowana altana służąca mieszkańcom jako 
miejsce spotkań . Wkład własny gminy do zadania 11 000,00 zł.

2. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Skar-
żynek” – w ramach zadania zostanie zakupiona i zamontowana 
bramka do gry w piłkę nożną , kosz do gry w koszykówkę, pił-
kochwyty zabezpieczające teren oraz karuzela. Środki z budżetu 
gminy do zadania to 11 000,00 zł.

3. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego Sołectwie Młock Kopa-
cze” – w ramach zadania zostanie zakupione i zamontowane ogro-

dzenie terenu wiejskiego przeznaczonego pod budowę budynku 
sołtysówki w Młocku Kopacze. Wkład własny z budżetu gminy 
14 000,00 zł.

4. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrąb, przy dro-
gach gminnych” – w ramach zadania zakupiono i zamontowano 
trzy lampy solarne. Wkład własny w przedsięwzięcie 14 000,00 zł.

5. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kicin, przy 
drogach gminnych” – w ramach zadania zakupiono i zamonto-
wano trzy lampy solarne. Środki z budżet gminy 14 000,00 zł.

6. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabówiec, 
przy drogach gminnych” – w ramach zadania zakupiono i za-
montowano trzy lampy solarne. Dofi nansowanie ze środków bu-
dżetu gminy 14 000,00 zł.

7. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Luberadzyk, 
przy drogach gminnych” – w ramach zadania zakupiono i zamon-
towano trzy lampy solarne. Środki własne do zadania 14 000,00 zł.

W czerwcu zakończono prace polegająca 
na budowie oświetlenia ulicznego w Ojrzeniu 
przy ulicach Sportowa, Tęczowa, Słonecz-
na i Przedszkolna. Łącznie zamontowano 
24 lampy oświetleniowe. Nowe oświetlenie 
to energooszczędne lampy typ LED, które 
w pełni doświetli gminne drogi zużywając 
mniej energii elektrycznej.

Dodatkowo zostało wymienione 30 opraw 
świetlnych na oprawy typu LED wzdłuż ulicy 
Ciechanowskiej, co również znacznie obniży 
koszty związane z oświetleniem.

Oświetlenie Oświetlenie 
uliczne uliczne 

w Ojrzeniuw Ojrzeniu
Powoli dobiegają końca prace remonto-

we budynku Szkoły Podstawowej w Kra-
szewie. Całkowity koszt opiewa na kwotę 
2 833 502,00 zł .

W ramach robót dokonano: 
– izolacji stropodachu,
– zmiany elewacji i kolorystyki
– docieplenie stropu nad piwnicą,
– wymieniono instalację centralnego ogrze-

wania i instalację wodociągową,
– dostosowano pomieszczenia dla potrzeb 

kotłowni gazowej,
– zamontowano i ogrodzono zbiornik gazu,
– docieplono podłogę w sali gimnastycznej,

– wymieniono okna i drzwi,
– wymieniono instalację elektryczną we-

wnętrzną;
Poza tym zostaną zamontowane pompy 

ciepła, przeprowadzony zostanie audyt.
W nowym roku szkolnym nauka odbywa 

się w pięknej i odnowionej szkole. 
„Odczucie radości jest tym większe, po-

nieważ tak poważna inwestycja prowadzona 
była w trudnym dla budownictwa okresie. 
Jednocześnie przed zimą zeszliśmy z ogrze-
wania drogim i trudno dostępnym węglem”- 
powiedział Wójt Zdzisław Mierzejewski. 

Zakończenie termomodernizacji Zakończenie termomodernizacji 

w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej 

im. Wacława Kozińskiego w Kraszewieim. Wacława Kozińskiego w Kraszewie
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Podpisanie umowy na budowę drogi w Ojrzeniu

We wrześniu rozpocznie się budowa „ma-
łej obwodnicy Ojrzenia” na którą podpisano 
umowę w dniu 7 września 2022 roku z Kon-
sorcjum – Wykonawcami Mariuszem Piętką 
prowadzący działalność gospodarczą pod fi r-
mą: Zakład Usługowo -Handlowy MARBUD 
oraz Witoldem Piętką, prowadzący działal-
ność gospodarcza Z.U.H. KOPTRANS. 

Przedmiotem umowy jest rozbudowa 
drogi o długości 2.075 m z doprowadzeniem 
jej parametrów technicznych wymaganych 

dla drogi publicznej. Szerokość nawierzch-
ni jezdni ma wyność od 3,5 do 6 m (w za-
leżności od odcinka). Prace maja polegać 
także na wykonaniu chodnika o długości 
0,572 km w obszarze zabudowanym, odwod-
nieniu zarówno w formie kanalizacji desz-
czowej jak i rowów otwartych, wykonaniu 
przejścia drogi nad gazociągiem. Ponadto 
wykonawca ma usunąć kolizję z istniejącą 
siecią energetyczną, wykonać oznakowanie 
drogi.

Droga ma na celu ułatwienie wyjazdu 
z pól rolnikom tak by ciężki sprzęt rolniczy 
mniej korzystał z drogi krajowej nr 50. Nowa 
droga będzie łączyła wylot ul. Polnej na dro-
gą krajową nr 50 Ciechanów – Płońsk z dro-
gą powiatową Ojrzeń – Gąsocin w kierunku 
Pułtuska. 

Planowany koszt inwestycji wynosi 
5 800 569,91 zł w tym 5 319 263,23 zł to 
środki pozyskane z Rządowego Programu In-
westycji Strategicznych „Polski Ład”. 

W dniu 5 lipca 2022 roku podpisano umo-
wę na remont drogi Młock – Luberadz z fi r-
mą BUDOMOST Sp. z o.o. z Białegostoku.

Prace polegały na:
– remoncie cząstkowym nawierzchni bitu-

micznej emulsją asfaltową i kruszywem
– remoncie nawierzchni uszkodzonych 

przez korzenie, częściowa rozbiórka na-
wierzchni, odtworzenie nawierzchni, 

– wykonaniu nawierzchni w technologii 
dwukrotnego powierzchniowego utrwale-
nia emulsją asfaltową niemodyfi kowaną 
i kruszywem łamanym w ilości 5 940 m². 
Prace zakończono 29 lipca 2022 roku, cał-

kowity koszt remontu wyniósł 150 620,88 zł. 
Jednocześnie ekipa Urzędu Gminy wyrówna-
ła i umocniła tłuczniem pobocza drogi. 

Remont drogi Remont drogi 
Młock – Młock – 

– Luberadz– Luberadz
W dniu 13 lipca 2022 roku Gmina Ojrzeń podpisała porozumienie z Województwem 

Mazowieckim:
● Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3203/2022 na pomoc fi nansową w kwocie 29 000,00 zł 

na „Modernizację strażnicy OSP w Ojrzeniu” w ramach zadania „MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE OSP-2022”.

● Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4055/2022 na pomoc fi nansową w formie dotacji celowej 
w kwocie 100 000,00 zł na dofi nansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowane na stałe z przeznacze-
niem na wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej Ojrzeń.
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Usuwanie odpadów z folii rolniczych,Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów,siatki i sznurka do owijania balotów,

opakowań po nawozach i typu Big Bagopakowań po nawozach i typu Big Bag
W dniach od 21.06.2022 r. do 29.06.2022 r. na terenie 

gminy Ojrzeń fi rma EKO SERWIS Kamil Rudziński usu-
wała odpady z foli rolniczej, siatki, sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu BIG 
BAG. Utylizacja zbędnej foli czy też materiałów pochod-
nych budziła duże zainteresowanie wśród rolników za-
mieszkujących naszą gminę tj. ilość gospodarstw biorących 
w programie to 71 w tym: Halinin 3, Wola Wodzyńska 4, 
Żochy 6, Kownaty Borowe 2, Bronisławie 5, Radziwie 1, 
Luberadz 2, Ojrzeń 3, Trzpioły 2, Grabówiec 1, Zielona 3, 
Młock 5, Obrąb 9, Nowa Wieś 1, Osada Wola 1, Brodzięcin 3, 
Wojtkowa Wieś 5, Łebki Wielkie 11, Kraszewo 2, Skarży-
nek 2. Mieszkańcy przekazali w sumie 155,100 Mg nastę-
pujących odpadów:
– folia czarna i czarno-biała – 93,700 Mg;
– sznurek / siatka do owijania balotów – 8,025 Mg;
– opakowania po nawozach (małe worki) – 6,100 Mg;
– opakowania po nawozach i typu BIG BAG – 47,275 Mg.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 77 388,70 zł 
w tym dofi nansowanie w formie dotacji celowej z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na realizację przedsięwzięcia „ Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opako-
wań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 75 900,00 zł 
zgodnie z umową nr 2576/2022/Wn07/OZ-UP-go/D z dnia 
23.03.2022 r. oraz wkład własny 1 488,70 zł. 

Termomodernizacja budynku świetlicy Termomodernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej w Kałkachwiejskiej w Kałkach

20 września b.r. rozpoczęto roboty zgod-
nie z umową zawartą z wykonawcą miesiąc 
wcześniej na ocieplenie świetlicy w zakresie: 
● ocieplenie budynku płytami styropiano-

wymi EPS 110 (lambda=0,038W/m*k) 
15 cm, wraz z niezbędnymi pracami 
(gruntowanie, zmywanie, czyszczenie, 
zakołkowanie),

● przyklejenie warstwy siatki na ścianach,
● wykonanie wyprawy elewacyjnej ścian 

z tynku silikonowego, wraz z gruntowa-
niem,

● wykonanie podbitki pod okapem z PCV 
i cokoliku fundamentowego.
Koszty wykonania zadania ustalono na 

kwotę 69 tyś. zł brutto. Zakończenie robót 
planuje się w październiku. Budynek świetli-
cy nabierze estetycznego wyglądu. 

Mamy nadzieję, że sołectwo zadba o jego 
otoczenie.

Również w październiku b.r. zamonto-
wane zostaną okna i drzwi w budowanych 
świetlicach w sołectwach Gostomin za kwotę 
75 tyś. zł i Brodzięcin 37 tyś. zł.
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Podsumowanie
sezonu piłkarskiego w 2020 roku

 Z życia szkół

„Poznaj Polskę” – „Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dofi nansowane wycieczki szkolne dofi nansowane 
w ramach programu Ministra Edukacji i Naukiw ramach programu Ministra Edukacji i Nauki

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu 
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci 
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawa-
nia Polski, jej środowiska przyrodniczego, tra-
dycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki. Ma wspomóc realizację podstaw 
programowych dla szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. 

Przyznawane przez Ministra w formie do-
tacji celowej środki fi nansowe przeznaczane są 
na dofi nansowanie wycieczek szkolnych zwią-
zanych z priorytetowymi obszarami edukacyj-
nymi wskazanymi przez Ministra w każdym 
roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych 
obszarów Minister ogłasza na swojej stronie 
podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych 
dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół 
podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawo-
wych oraz szkoły ponadpodstawowe).

W ramach „Poznaj Polskę” dofi nansowaniu 
w 80% podlegają wycieczki:

● jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
● dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
● trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł
Aby uzyskać dofi nansowanie ze środków 

Ministra, należało zapewnić wkład własny 
w wysokości co najmniej 20 % całkowitego 
kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą 
z wpłat rodziców uczestników wycieczek.

Gmina Ojrzeń otrzymała dofi nansowanie 
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji 
i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edy-
cja 2022 na realizację wycieczek szkolnych 
dla klas I-III oraz IV-VIII porozumienie nr PP 
MEiN/2022/DPI/1060 w kwocie 59 416,00 zł. 

Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie 
szkół zwiedzają punkty edukacyjne wskazane 
do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki.

Dofi nansowanie otrzymały 3 szkoły podsta-
wowe z terenu gminy Ojrzeń tj.: 

I. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu – 
15 000,00 zł na wycieczkę w dniach od 08-06-
2022 r. do 10-06-2022 r. 

Uczestnikami były dzieci z klas IV-VIII 
które zwiedziły: 
 Grunwald – Pole Bitwy
 Muzeum Zamkowe w Malborku 
 Pole Bitwy na Westerplatte 
 Europejskie Centrum Solidarności
 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
 Statek-muzeum „Dar Pomorza” – Narodo-

we Muzeum Morskie w Gdańsku
Muzeum Marynarki Wojennej

II. Szkoła Podstawowa im. Wacława Ko-
zińskiego w Kraszewie otrzymała dofi nanso-
wanie na dwie wycieczki: 
● jednodniową w kwocie 4 416,00 zł , która 

została zrealizowana w dniu 22.06.2022 r.  
wyjazdem do Warszawy. Dzieci miały moż-
liwość podziwiać: Muzeum Geologiczne w 
Warszawie, Łazienki Królewskie oraz brać 
czynny udział podczas zwiedzania Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie; 

● trzydniową w dniach od 20.06.2022 r. do 
22.06.2022 r. dla klas IV-VII, kwota wspar-

cia to 15 000,00 zł. Zrealizowana trasa wy-
cieczki: 

1. Kraków – historyczny zespół miasta,
2. Zamek Królewski na Wawelu,
3. Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukien-

nice,
4. Kopiec Kościuszki z otoczeniem,
5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagielloń-

skiego,
6. Kopalnia Soli w Wieliczce,
7. Zamek Pieskowa Skała. Oddział Zamku 

Królewskiego na Wawelu.

III. Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Młocku wnioskowała o dofi nan-
sowanie do 3 wycieczek, kwota otrzymanej do-
tacji wyniosła 20 000,00 zł. 
● Wycieczka jednodniowa dla klas IV-VII od-

była się w dniu 14.06.2022 roku wyjazdem 
do Warszawy. Młodzież zwiedziła Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN. 

● Uczniowie klas I-III zwiedzili w dniu 
21.06.2022 r. podczas jednodniowej wy-
cieczki Gdańsk a w nim Westerplatte oraz 
Muzeum II Wojny Światowej.

● W dniach 31.05.-02.06.2022 r. uczniowie 
klas IV-VII podczas trzydniowej wycieczki 
zrealizowali zaplanowaną trasę wycieczki 
zwiedzając:
1. Katedra pw. Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie; 
2. Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie; 3. Strzelno – zespół dawnego 
klasztoru norbertanek, 4. Mysią Wieżę w Krusz-
wicy; 5. Rezerwat archeologiczny Biskupin; 
6. Bazylikę Archikatedralną św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Poznaniu; 

W dniu 5 września 2022 roku ponownie ru-
szył program „Poznaj Polskę”, złożone wnioski 
szkół z terenu gminy zostały zaakceptowane. 
Całkowity koszt planowanych wycieczek wy-
nosi 65 275,00 zł w tym kwota dofi nansowanie 
40 000,00 zł. 
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 Z życia szkół

Relacja z Dnia DzieckaRelacja z Dnia Dziecka
„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat’’ 

 Janusz Korczak

Dnia 1 czerwca 2022 roku na terenie szko-
ły w Kraszewie odbył się uroczysty Dzień 
Dziecka, dla uczniów ze Szkół Podstawowej 
w Ojrzeniu i Kraszewie. 

Uroczystość rozpoczęła się od przedsta-
wienia „Rodzice – Nauczyciele – Dzieciom”, 
pt. „Zamieszanie w Krainie Bajek”. Występ 
okazał się spektakularnym wydarzeniem i zo-
stał nagrodzony licznymi brawami. 

W role aktorów wcieliły się następujące 
osoby:
● Narrator – Paulina Wiśniewska
● Wróżka – Agata Orlińska
● Kot w Butach – Rafał Traczyk
● Krasnoludek Mędrek – Inez Brzózka
● Krasnoludek Nieśmiałek – Iwona Da-

mięcka
● Krasnoludek Maruda – Karolina Dem-

kowska
● Krasnoludek Wesołek – Iwona Wojcie-

chowska
● Krasnoludek Śpioszek – Justyna Włodar-

ska
● Jaś i Małgosia – Anna i Jakub Mierze-

jewscy
● Czerwony Kapturek – Olga Wyszczelska

● Wilk – Tomasz Komorowski
● Król Baj – Sławomir Komorowski
● Baba Jaga – Zuzanna Szcześniak
● Wróżka – Agnieszka Łukasiewicz

Dodatkowym atutem występu były efek-
ty specjalne, które zapewnił nam Pan Marcin 
Delura. 

Tego dnia przygotowano dla uczniów 
liczne atrakcje: zabawy z animatorem, malo-
wanie twarzy, tatuaże, kolorowe warkoczyki, 
spotkanie z postaciami z bajek Sky i Chase`m 
z Psiego Patrolu. 

Wielką atrakcją uroczystości były rów-
nież przejażdżki motocyklowe z grupą Mo-
tocyklową Black Storks, pokaz sprzętu stra-
żackiego i wozów strażackich OSP Krasze-
wo, OSP Ojrzeń, PSP Ciechanów oraz pokaz 
Karate Kyokushim. Na uroczystości było 
obecne również Nadleśnictwo Ciechanów, 
które przygotowało dla dzieci m.in. zagadki 
przyrodnicze, malowanie na krążkach drew-
na, zabawę dotykową – rozpoznaj przedmioty 
i je nazwij. 

W tym dniu wszystkie dzieci miały 
zapewnione darmowy ciepły posiłek (kieł-
baski z grilla, hamburgery, nuggetsy), a tak-

że darmową watę cukrową, popcorn, lody 
i napoje.

W imprezie uczestniczył Wójt Zdzisław 
Mierzejewski. 

Również w Szkole Podstawowej w Młoc-
ku odbył się Dzień Dziecka ale 6 czerwca. 
Zabawa rozpoczęła się wspólnym apelem. 

Dużo atrakcji dostarczyła uczniom pre-
zentacja sprzętu strażackiego OSP w Młocku 
oraz wozu i umundurowania policyjnego. Na-
stępnie wszyscy uczniowie rozpoczęli zaba-
wę przy muzyce pod kierunkiem animatorów 
oraz wychowawców. 

Fantastyczną niespodzianką było poja-
wienie się dmuchanej zjeżdżalni. Wiele emo-
cji towarzyszyło podczas przeciągania liny, 
budowania wieży z klocków, toru przeszkód, 
wyścigu gąsienic. Kolejną atrakcją było po-
jawienie się bajkowych postaci, a byli nimi 
pszczółka Maja oraz Chase z ,,Psiego patro-
lu.” Inną atrakcją, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem było malowanie buziek. 

Był też poczęstunek – kiełbaski pieczone 
przy wspólnym ognisku oraz słodkości.
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Prosimy mieszkańców o zachowanie czujności i reakcję w podejrzanych sytuacjach. 
Kradnąc mienie gminy okradzeni zostają mieszkańcy dla których ma duże znaczenie 

np. lampa solarna oświetlająca drogę po której się poruszamy. 

 Z życia szkół

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 
z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) wprowadziła w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym (Dz. U. poz. 1692) m.in zmiany:
● dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania 

gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kafl owy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

● w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego 
mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek 
jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

● dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym 
wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

● dokonując weryfi kacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, bierze się pod uwagę w szczególności:
– informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
b) świadczenia wychowawczego
c) dodatku osłonowego
d) dodatku mieszkaniowego

– dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców
● jeżeli podczas weryfi kacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa 

domowego wnioskodawcy, przeprowadza się wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu 
danego gospodarstwa domowego jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących 
i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. 
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania 

dodatku węglowego.

Nowi dyrektorzy w szkołachNowi dyrektorzy w szkołach
Z nowym rokiem szkolnym zaszły zmia-

ny na stanowiskach dyrektorów w dwóch 
placówkach oświatowych w gminie Ojrzeń. 

Po zakończeniu 5-letniej kadencji dy-
rektorskiej Pana Łukasza Kozłowskiego 
w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu nowym 
dyrektorem po uprzednio przeprowadzonym 

postepowaniu konkursowym na okres 5 lat 
została nauczycielka tej szkoły Pani Iwona 
Anna Ostrowska, nauczyciel dyplomowany 
z 17-letnim stażem pracy. 

Natomiast w zawiązku z przejściem na 
emeryturę dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie 

Pana Stanisława Studzińskiego, powierzono 
pełnienie obowiązków dyrektora na okres 
10 miesięcy Panu Łukaszowi Kozłowskie-
mu, który przeszedł 5 lat wcześniej z tej 
szkoły do Ojrzenia. 

Nowo wybranym dyrektorom życzymy spokojnej i owocnej pracy z młodzieżą, 
rodzicami oraz organem prowadzącym.

 Sprawy różne

Gmina Ojrzeń boryka się Gmina Ojrzeń boryka się 
z problemem kradzieży na swoim tereniez problemem kradzieży na swoim terenie

W miejscowościach: Wojtkowa Wieś – 
3 szt., Kicin 1 szt., Rzeszotko 2 szt. doko-
nano kradzieży lamp ulicznych poprzez de-
montaż paneli fotowoltaicznych oraz opraw 
świetlnych. Po lampach zostały tylko słupy. 

Lampy oświetleniowe zakupione były na 
prośbę mieszkańców ze środków w części 
pochodzących z dofi nansowania w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw”. 

Na tym nie koniec w nocy z 10 na 11 wrześ-
nia br. doszło do kradzieży bramy z ogro-
dzonego boiska sołeckiego w miejscowości 
Bronisławie, zakup sfi nansowany z funduszu 
sołeckiego. Policja zabezpieczyła ślady. 

Najistotniejsze zmiany w dodatku węglowymNajistotniejsze zmiany w dodatku węglowym
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 Sprawy różne

Wspólna praca oraz jej owoce połączyły 
społeczność gminną w ramach uroczystości 
dziękczynnych za udany okres siewu oraz 
zbioru plonów.

Dożynki jako wieloletnia tradycja są sym-
bolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika 
oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego 
codzienne zmagania. Dożynkowe święto to 
czas radości i podziękowań: Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud. 

Mszą świętą w kościele Świętej Trój-
cy w Kraszewie w sobotę 27 sierpnia 2022 
roku rozpoczęto gminno-parafi alne uroczy-
stości dożynkowe. Piękna pogoda sprawiła, 
że do Kraszewa dotarli licznie mieszkańcy 
gminy. Wystrój Kraszewa, kościoła, barwne 
wieńce zrobione z tegorocznych ziół i zbóż, 
kosze pełne owoców i warzyw, uroczysta 
msza święta to piękne dziękczynienie Bogu 

za udane zbiory. Podczas homilii ksiądz Piotr 
Orliński mówił o trudzie pracy rolnika o zło-
żonej podzięce dla Boga za wydane plony. 
Następnie głos zabrał wójt gminy Ojrzeń 
Zdzisław Mierzejewski. Podziękował za trud 
pracy rolnikom i przygotowanie uroczystości 
dożynkowej. Ponadto przeczytał okolicz-
nościowe listy skierowane do społeczności 
gminnej z okazji dożynek, które przysłali po-
słowie Anna Cicholska i Marcin Kierwiński 
oraz marszałek Adam Struzik. Obrzęd dziele-
nia się chlebem wypieczonym z tegorocznej 
mąki przez uczestników mszy był jednym 
z wielu punktów uroczystości. Piękna oprawa 
muzyczna nabożeństwa w wykonaniu senio-
rek z Placówki Wsparcia Dziennego Senior+ 
z Ojrzenia, święcenie przyniesionych darów 
i wspólna modlitwa zakończyła pierwszą 
część dożynek.

Po mszy świętej mieszkańcy gminy jak 
i przybyli goście przemieścili się na plac 
przy OSP Kraszewo gdzie miała miejsce 
dalsza część uroczystości. Liczne stragany 
z przysmakami przygotowanymi przez Koła 
Gospodyń Wiejskich i sołectwa, Radę Gmi-
ny, GOPS zachęcały do degustacji. Różno-
rodność przygotowanych potraw na pewno 
zadowoliła kubki smakowe zgromadzonych. 
Na najmłodszych mieszkańców czekały dmu-
chańce i animatorzy, którzy zadbali o wiele 
atrakcji oraz rarytasy w postaci lodów, waty 
cukrowej i słodyczy. Zabawę taneczna zapew-
nił zespół „DX”. 

Wójt Gminy, mieszkańcy oraz sponsorzy 
włożyli ogrom pracy w przygotowanie uro-
czystości, która wywołała uśmiech na twa-
rzach dzieci jak i nas dorosłych.

DOŻYNKI W KRASZEWIEDOŻYNKI W KRASZEWIE
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Nazwa M. Pkt. Bramki
1. Korona Szydłowo 6 15 14-1 

2.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 6 14  5-2 

3.  Mazur Ojrzeń 6 13 10-8 

4.  Rzekunianka Rzekuń 6 11  7-2 

5.  Kurpik Kadzidło 6 10  6-4 

6.  Kryształ Glinojeck 6 10  7-3  

7.  Sona Nowe Miasto 6 10  5-3  

8.  Wkra Bieżuń 6 10  7-1 

9.  Wkra Radzanów 6 8   9-10

10.  Konopianka Konopki 6 7  9-8 

11.  GKS Gumino 6 7  9-7

12.  Wkra Sochocin 6 7  2-7

13.  Wymakracz Długosiodło 6 4  3-9

14.  GKS Strzegowo 6 4  8-3

15.  KS Wąsewo 6 3   3-10

16.  Korona Karolinowo 6 3   4-10

DOBRY POCZĄTEK SEZONU MAZURA OJRZEŃDOBRY POCZĄTEK SEZONU MAZURA OJRZEŃ
Drużyna Seniorów Mazura trenowana przez Łukasza Kozłowskiego po roku gry w „A” – klasie, 

powróciła do Ligi Okręgowej. Jak na beniaminka świetnie sobie radzi.
Rozegrane mecze:
Mazur – Kryształ Glinojeck 1 :4
Sona Nowe Miasto – Mazur 2:3
Mazur – Korona Karolinowo 3:0
KS Wąsewo – Mazur   1:2
Mazur – GUKS KURPIK KAZDZIDŁO 3:1
Mazur – GKS GUMINO 3:3

Drużyny MAZUR OJRZEŃ Młodzik rocz-
nik 2010/2011 i Orlik 2013/2014 prowadzo-
ne przez trenera Roberta Romanowskiego 
i Rafała Traczyk rozpoczęły rywalizację 
w lidze okręgowej. 
Młodzicy Mazura rozegrali do tej pory 5 spot-
kań uzyskując następujące wyniki:
Wkra Radzanów – Mazur Ojrzeń 2:1
As Glinojeck – Mazur 0:11
Football Scholl Płońsk – Mazur 4:1
Mazur – Błękitni Raciąż 6:2
Mazur – Olimp Ciechanów 0:0

W lidze okręgowej Orlików drużyna Mazura 
rozegrała trzy mecze: 
Wkrą Radzanów – Mazur 9:2, 
Mazur – APC Ciechanów 5:2,
Mazur – MKS Mława 7:10.

 Sport

 Sprawy różne
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O tych co byli przed nami

Kraszewską OSP tworzy społecz-
ność Druhen i Druhów, wśród których 
są mieszkańcy gminy kontynuujący ro-
dzinną tradycję zaangażowania na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej i szerzej 
różnych wymiarów bezpieczeństwa. 

– Pochodzę z rodziny o tradycjach 
strażackich. Mój dziadek i ojciec byli 
strażakami-ochotnikami. Od młodych 
lat byłem zafascynowany działalnością 
i pomocą jaką niosła Ochotnicza Straż 
Pożarna – mówi Zdzisław Jurkow-
ski, prezes kraszewskiej OSP. – Moja 
przygoda z ochotniczym pożarnic-
twem zaczęła się w 1974 roku, od wstąpie-
nia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Po ukończeniu osiemnastego roku życia sta-
łem się pełnoprawnym strażakiem-ochotni-
kiem. Brałem udział w wielu różnorodnych 
akcjach. W 1993 roku zostałem wybrany na 
prezesa naszej OSP, z krótką przerwą w la-
tach 2016 – 2019 funkcję tę pełnię do dzisiaj. 
Mimo wielu lat spędzonych w OSP z każdym 
nowym dniem z entuzjazmem podchodzę do 
pełnionych przez siebie obowiązków. Wspól-
nie z Druhami staramy się modernizować na-
szą jednostkę, aby służyła kolejnym pokole-
niom – przedstawia dh Zdzisław Jurkowski.

– Dorastałem w rodzinie gdzie mój ojciec 
i siostra byli strażakami miejscowej jednostki. 
Najpiękniejsze w byciu strażakiem jest to, że 
im więcej od siebie dajesz, tym więcej otrzy-
mujesz w zamian. Strażacy to dla mnie moja 
druga rodzina – komentuje dh Dawid Podgór-
ski, wiceprezes i naczelnik OSP w Krasze-
wie od roku 2019. – Po wstąpieniu do straży 
na początku nie miałem dużych oczekiwań. 
Zmieniło się to w momencie pierwszego wy-
jazdu na akcję. Wówczas już wiedziałem, że 
nic nie zmieni mojej chęci bycia strażakiem. 
W szeregach naszej OSP jestem od roku 2008. 
W tym czasie ukończyłem szkolenia i kursy: 
podstawowy, ratownictwa medycznego oraz 
kwalifi kowanej pierwszej pomocy, a także 
kurs dowódców i szkolenie naczelników OSP 
– wspomina dh Dawid Podgórski.

Obecnie według danych z kwietnia 2022 
roku społeczność strażacką stanowi czter-
dziestu ośmiu członków zwyczajnych i sied-
miu honorowych, czyli ogółem pięćdzie-
sięciu pięciu strażaków-ochotników, w tym 
sześć Druhen. Działa też strażacka drużyna 
sportowa w składzie trzynastoosobowym. 

Aktywność OSP w tym zakresie wychodzi 
poza struktury jednostki: – „W roku szkolnym 
2021/2022 powstała w Szkole Podstawowej w 
Kraszewie sekcja sportowo-ratownicza OSP 
w Kraszewie, w której udział biorą uczniowie 
miejscowej szkoły i nauczyciele strażacy, któ-
rzy ukończyli kurs w zakresie kwalifi kowanej 
pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika” 
– podaje załącznik do Uchwały Zarządu jed-
nostki z dnia 3 lipca 2021 roku.

Zarząd OSP wraz z cytowanymi prezesem 
i naczelnikiem, stanowią: zastępca naczelni-
ka dh Andrzej Maliszewski, skarbnik dh Sta-
nisław Studziński, sekretarz dh Robert Roma-
nowski oraz gospodarz dh Kamil Rykowski.

Dzisiejsza siedziba OSP w Kraszewie jest 
zupełnie inna niż przedwojenna, zbudowana 
tuż przed 1939 rokiem i jeszcze wtedy nie 
dokończa, która spłonęła w czasie działań 
wojennych w 1945 roku. Zaraz po wznowie-
niu działalności w pierwszych latach powo-
jennych, sprzęt gaśniczy przechowywano w 
stodołach członków jednostki. W 1951 roku 
dzięki staraniom kraszewskich strażaków-
-ochotników, przy dużym wsparciu Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, 
jednostka otrzymała grunt z tak zwanej resz-
tówki wiejskiej, co pozwoliło na wzniesie-
nie nowej strażnicy zwanej remizą. Po roku 
2012 dzięki zaangażowaniu wójta gminy Oj-
rzeń Zdzisława Mierzejewskiego, obiekt ze 
wsparciem funduszy unijnych zmodernizo-
wano, rozszerzono też zakres jego użyteczno-
ści publicznej.

Obecnie w skład wyposażenia jednostki 
wchodzą, m.in. średni samochód ratowniczo-
-gaśniczy, lekki samochód ratownictwa tech-
nicznego, zestaw narzędzi hydraulicznych, 
pilarki do drewna oraz stali i betonu, również 

sprzęt burzący i pompy wodne o wy-
dajności 800, 1000 i 2400 litrów na 
minutę, a także sprzęt ratownictwa 
medycznego.

Plany rozwoju na najbliższy czas, 
wraz z kolejnymi szkoleniami Dru-
hów w zakresie specjalizacji pożar-
niczych takich jak np. ratownictwo 
wodne czy wysokościowe, obejmują 
zakup nowego pojazdu ratownictwa 
technicznego i narzędzi hydraulicz-
nych oraz kamery termowizyjnej. 
A także m.in. detektorów gazowych, 
drabiny DNW 380/3, lancy gaśni-

czej, podpór ratowniczych i radiotelefonów. 
Też pilarki do drewna i wyposażenia indywi-
dualnego strażaków-ratowników oraz specja-
listycznego drona pożarniczego. Itp. 

Od 2002 roku OSP w Kraszewie funkcjo-
nuje w strukturze Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Zasadniczym wzmoc-
nieniem potencjału jednostki stało się wpro-
wadzenie do służby nowoczesnego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego IVECO – pozyska-
nego dzięki zabiegom wójta i jednocześnie 
prezesa Zarządu Gminnego OSP dh. Zdzisła-
wa Mierzejewskiego, ze wsparciem naszego 
posła Macieja Wąsika – wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadiera 
Jarosława Nowosielskiego.

Kraszewscy Druhowie czynnie uczest-
niczą w życiu miejscowej Parafi i Św. Zyg-
munta, której obecnie przewodzi ksiądz 
proboszcz Józef Hilary Deptuła. Od pokoleń 
asystują przy Grobie Pańskim w czasie wiel-
kanocnym, biorą udział w procesji Bożego 
Ciała, spotykają się z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy, w mundurach w 
świątyni towarzyszą kolegom-druhom pod-
czas uroczystości ślubnych.

Redakcja serdecznie dziękuje dh. Stani-
sławowi Studzińskiemu za pomoc w dotarciu 
do informacji niezbędnych dla powstania ar-
tykułu.

C.D.N.
GRZEGORZ KRAJEWSKI

Fot. Ks. proboszcz Józef. H. Deptuła błogosławi 
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który wszedł do 
służby 16 grudnia 2021 roku.

Źródło: Kronika OSP w Kraszewie, cz. II.

W poprzednim numerze naszego periodyku gminnego wspomniany został początek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie, 
datowany na lata 1926-1928. W reminiscencji pojawili się inicjatorzy powstania jednostki i jej założyciele, a także lista ówczesnego 
wyposażenia technicznego, wraz z opisem zaraz powojennej motopompy „Leopolia”. Przez niemal stulecie kraszewska Straż 
rozwijała się tak bardzo, że w ogólnym obrazie, szczególnie w wymiarze technicznym, teraz nie przypomina tej z początków 
swojej historii, ale z jednym wyjątkiem, który jest ponadczasowy. A jest to zaangażowanie społeczne Druhów, niezmienne poczucie
misji ratowania życia, zdrowia i mienia, chęć rozwoju różnych form życia społecznego w lokalnej małej ojczyźnie. Motywacja 
do działalności jest ta sama, ale jej formy dzięki postępowi technicznemu i ogólnemu rozwojowi cywilizacyjnemu jakże inne. 

Oto przekrojowy w kronikarskim stylu obraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie Anno Domini 2022.

OSP w Kraszewie – teraz i w przyszłośćOSP w Kraszewie – teraz i w przyszłość
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