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Szanowni czytelnicy
Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
czy też społeczeństwa informatycznego rozwija się w naszym kraju w sposób dynamiczny. Tendencja ta przenosi się także do życia
społecznego i naszej gminy. Coraz więcej
osób interesuje się sprawami gminy; rośnie
zatem zapotrzebowanie na informacje.

ma zapewnić rzetelny i powszechny dostęp do tych
informacji. W Biuletynie będziemy przekazywać informacje zgodne z prawdą i faktami, które zawsze
można sprawdzić.
Oddając w ręce czytelników ten 1 numer naszego Biuletynu mam nadzieję, że oferta informacyjna
w nim zawarta spełni wszelkie oczekiwania mieszkańców gminy Ojrzeń.

Wymogi dotyczące przekazywania informacji
są dziś bardzo wysokie. Przede wszystkim muszą
być z pierwszej ręki; skompensowane w jednym
piśmie mówiącym o sprawach z najbliższego otoczenia.
Potrzebę uzyskania informacji podkreśla wiele
osób, które chcą wiedzieć czym zajmują się władze
samorządowe, co dzieje się ważnego w oświacie,
kulturze czy na polu inwestycji, jak wykorzystujemy
unijne fundusze, jakie mamy problemy, a jakie możliwości dalszego rozwoju.
Wiele wydarzeń dotyczących bieżących spraw
gminy Ojrzeń nie dociera do mieszkańców; wiele
jest przekazywanych w sposób często niezgodny
z prawdą, a wręcz zmanipulowany. Dlatego wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Gminy Ojrzeń”

Zdzisław Mierzejewski Wójt Gminy Ojrzeń
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POLSKA
Antoni Słonimski

W niewymierzonej krainie leży.
I cóż powiedzą tomy słowników,

Jest w każdym wiernym sercu Polaka,

Lekcje historii i geografii,

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Skład, łamanie, druk:

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,

Choć jej granice zajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
DRUKARNIA
06-400 Ciechanów ul. Płońska 61
tel. 502 11 44 11
e-mail: pexet@pexet.pl www.pexet.pl

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?

Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

W codziennej pracy,
w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym
dobrym uczynku.
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

Rada Gminy Ojrzeń – kadencja 2010-2014 r.

Podział na sołectwa
Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Biliński Jacek

Wola Wodzyńska

Bińczycka Danuta Dorota

Młock

Funkcja
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

Buczek Agata

Bronisławie

Przewodnicząca Komisji

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

1

Baraniec

Zbigniew Sabalski

2

Brodzięcin

Anna Wiśniewska – Zagórska

3

Bronisławie

Irena Bonisławska

4

Dąbrowa

Henryk Drążkiewicz

5

Gostomin

Zbigniew Włodkowski

6

Grabówiec

Stanisław Bartczak

Rozwoju Gospodarczego,

7

Halinin

Roman Sobczyński

Budżetu, Oświaty

8

Kicin

Jan Martczak

i Kultury

9

Kałki

Marta Jastrzębska

Wysocki Ryszard

Ojrzeń

10

Kraszewo

Jacek Olszewski

Kucharski Janusz

Kałki

11

Kownaty Borowe

Kazimierz Olszewski

Kuciński Dariusz

Kraszewo

Lejman Grzegorz

Marcysiak Robert
Narożnik Michał

Gostomin

Przewodniczący Rady Gminy

12

Luberadz

Elżbieta Małecka

Ojrzeń

13

Luberadzyk

Antoni Grabowski

Wiceprzewodniczący Rady

14

Łebki Wielkie

Tomasz Antczak

Gminy Ojrzeń

15

Młock

Karol Marcysiak

16

Młock- Kopacze

Urszula Bloch

17

Nowa Wieś

Jan Jaworski

18

Obrąb

Jacek Kałwa

19

Ojrzeń

Bronisław Domeracki

20

Przyrowa

Kamil Cendrowski

21

Radziwie

Andrzej Blicharski

Młock
Zielona

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa
Publicznego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

Olechowicz Marek

Nowa Wieś

22

Rzeszotko

Krystyna Delura

Szczepański Sławomir

Żochy

23

Skarżynek

Eugeniusz Zawadka
Henryka Białorudzka

Ślubowski Marek

Ojrzeń

24

Wojtkowa Wieś

Wiśniewska Hanna

Kraszewo

25

Wola Wodzyńska

Jarosław Biliński

Wróblewski Arkadiusz

Ojrzeń

26

Zielona

Krzysztof Kaliński

Zimnowodzki Waldemar

Obrąb

27

Żochy

Wioletta Tetkowska
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BUDŻET GMINY OJRZEŃ
NA 2014 ROK
I. DOCHODY 13 598 932,65 zł.;
1) Majątkowe 521 800,00 zł.;
a) ze sprzedaży składników majątkowych 150 000,00 zł.;
b) środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji 370 800,00 zł.;
c) z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 1 000,00 zł.;
2) Bieżące 13 077 132,65 zł.;
a) Subwencja ogólna 7 416 313,00 zł.;
Wyrównawcza 3 545 516,00 zł.;
Oświatowa 3 870 797,00 zł.;
b) Dotacje na zadania zlecone
1 613 626,35 zł.;
c) Dotacje na zadania własne
340 122,00 zł.;
d) Dotacja pozyskane na realizację
zadań własnych 174 758,24 zł.;
e) Udziały w PIT 1 366 879,00 zł.;
f) Dochody własne 2 165 434,06 zł.;
II. WYDATKI 15 413 032,44 zł
1) Majątkowe 3 512 748,62 zł
- zakupy inwestycyjne 310 956,40 zł.;
Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Ojrzeniu, Młocku, Kraszewie w ramach
projektu „Przedszkole przy szkole”
64 820,00 zł.; Zakup wyposażenia do
sali konferencyjnej Urzędu Gminy
35 000,00 zł.; Zakup wyposażenia do
świetlic i siłowni wiejskich w Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi,
Żochach 211 136,40 zł.;
- dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień
i umów 314 234,22 zł.; Przebudowa
drogi powiatowej 1220W Ojrzeń
– Grabówiec 300 000,00 zł.; Zakup
masztu oświetleniowego dla OSP
Ojrzeń 9 000,00 zł.; Dotacja dla woj.
mazowieckiego – Projekt informatyczny 5 234,22 zł.;
- realizacja zadań inwestycyjnych
2 887 558,00 zł.; Modernizacja dróg
gminnych 424 900,00 zł.; Modernizacja drogi gminnej w Gostominie
120 000,00 zł.; Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi
160 000,00 zł.; Modernizacja drogi
gminnej w Bronisławiu 100 000,00 zł.;
Modernizacja drogi gminnej w Obrębie (w kierunku Sochocina)
100 000,00 zł.; Modernizacja budynku Urzędu Gminy 350 000,00
zł.; Budowa placu zabaw w Ojrzeniu
150 000,00 zł.; Budowa placu zabaw

Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu 117 850,00 zł.
Utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Ojrzeniu 50 000,00 zł.; Wykonanie
monitoringu wizyjnego dla obiektu budynku Zespołu Szkół w Młocku oraz
budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu 10 000,00 zł.; Wymiana okien
w budynku Zespołu Szkół w Młocku
6 500,00 zł.; Wymiana okien w budynku
Zespołu Szkół w Kraszewie 6 500,00 zł.;
Modernizacja równiarki 10 000,00 zł.;
Modernizacja koparki 5 000,00 zł.;
Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku
- odwodnienie budynku 15 000,00 zł.;
Modernizacja sieci wodociągowej na
terenie gminy Ojrzeń 10 000,00 zł.;
Modernizacja boiska sportowego w m.
Ojrzeń 35 000,00 zł.; Wykonanie placów zabaw w oddziałach przedszkolnych w Ojrzeniu i Młocku w ramach
projektu „Przedszkole przy szkole”
161 808,00 zł.; Modernizacja drogi
gminnej w Ojrzeniu przy ul. Przedszkolnej 30 000,00 zł.; Modernizacja
drogi gminnej Ojrzeń – Dąbrowa
40 000,00 zł.; Modernizacja drogi
gminnej w Ojrzeniu w obrębie działki nr 177 i 178 25 000,00 zł.; Budowa parkingu w Kraszewie 78 000,00
zł.; Położenie kostki brukowej przed
budynkiem świetlicy w Luberadzu
12 000,00 zł.; Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu
20 000,00 zł.; Modernizacja drogi
gminnej Lipówiec - Rzeszotko - wykonanie dokumentacji 15 000,00 zł.;
Budowa kanalizacji Ojrzeń - Dąbrowa - etap I 300 000,00 zł.; Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Ojrzeniu 350 000,00 zł.; Modernizacja drogi Kraszewo – Łebki Wielkie
50 000,00 zł.; Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie
5 000,00 zł.; Modernizacja świetlicy
wiejskiej w Brodzięcinie 20 000,00 zł.;
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Ojrzeniu 110 000,00 zł.;
2) Bieżące 11 900 283,82 zł.
III. PRZYCHODY 1 952 599,79 zł.; wolne
środki 964 099,79 zł.; kredyty i pożyczki 988 500,00 zł.
IV. ROZCHODY 138 500,00 zł.; spłaty
kredytów i pożyczek 138 500,00 zł.
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FUNDUSZ SOŁECKI
Rada Gminy Ojrzeń na wniosek Wójta podjęła uchwałę o wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Przybliżamy
mieszkańcom podstawowe informacje oraz warunki przyznania sołectwom środków funduszu w 2015 roku. Poniżej zamieszczamy również
informacje o szacunkowej wysokości środków funduszu w odniesieniu
do wpływów z podatków w poszczególnych sołectwach.
śnia 2014 roku wniosku uchwalonego przez

Przeznaczenie środków funduszu

zebranie wiejskie

sołeckiego
•

•

Inicjatorzy wniosku

zadania własne gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców,

Zebranie wiejskie uchwala wniosek z inicja-

zgodne ze strategią rozwoju gminy;

tywy: sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej

wydatki na działania zmierzające do

15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Elementy obligatoryjne wniosku:

usunięcia skutków klęski żywiołowej
Algorytm obliczania

Wskazanie przedsięwzięć do realizacji w ra-

Wysokość środków przeznaczonych na ten

mach przyznanego funduszu sołeckiego,

cel jest obliczana według wzoru zawartego

oszacowanie kosztów, uzasadnienie realiza-

w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o fundu-

cji przedsięwzięć.

szu sołeckim.

Możliwość realizacji przez sołectwa
wspólnych przedsięwzięć

Informacja o środkach przysługujących
•

sołectwu

przedsięwzięcia;

W terminie do 31 lipca 2014 roku wójt informuje sołtysów o środkach przysługujących

sołectwa mogą realizować wspólne

•

każde z sołectw zamierzających
wspólnie realizować przedsięwzięcie

sołectwu

odrębnie uchwala wniosek;

Wygasanie środków funduszu sołeckiego
Środki funduszu niewykorzystane w roku

•

Warunek przyznania funduszu sołeckiego
Złożenie do wójta w terminie do 30 wrze-

Nazwa sołectwa

wniosek powinien zawierać wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do

2015 wygasają z upływem roku

realizacji na obszarze danego sołectwa
lub innego sołectwa w danej gminie

Wpływy z podatków

Fundusz Sołecki

Baraniec

3 674

7 027

Brodzięcin

33 837

9 117

Bronisławie

21 840

10 389

Dąbrowa

15 896

11 176

Gostomin

11 582

10 813

Grabówiec

7 304

9 056

Halinin

3 755

7 572

Kicin

6 902

9 722

Kałki

25 684

8 481

Kraszewo

41 415

17 961

Kownaty Borowe

13 918

11 843

Luberadz

14 967

11 994

Luberadzyk

3 457

7 421

Łebki Wielkie

18 746

9 208

Młock

60 413

15 992

Młock – Kopacze

7 045

8 299

Nowa Wieś

15 909

11 570

Obrąb

16 169

10 873

Ojrzeń

105 024

27 744

Przyrowa

8 222

9 510

Radziwie

2 095

7 209

Rzeszotko

13 242

10 207

Skarżynek

13 923

9 965

Wojtkowa Wieś

10 636

10 601

Wola Wodzyńska

16 917

11 449

Zielona

4 874

7 784

Żochy

40 541

13 630
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Sesje Rady
Gminy Ojrzeń

długoterminowego w roku budżetowym 2014,

- 16 kwietnia 2014 roku w sali

nie na inwestycje, w tym na drogi

oraz przedstawieniu opinii RIO

konferencyjnej

Gminy

220 tys. zł i kanalizację 300 tys. zł.

o przedłożonym przez Wójta

w sprawie zaciągnięcia długoter-

w Ojrzeniu, która po remoncie

Pozostałe środki będą przeznaczo-

Gminy sprawozdaniu z wykona-

minowej pożyczki z Wojewódz-

otrzymała nowy wystrój odbyła

ne m.in. na plac zabaw jako wkład

nia budżetu za rok 2013, a także

kiego Funduszu Ochrony Śro-

się XL sesja Rady Gminy Ojrzeń.

własny w programie „Radosna

omówione zostały zasoby pomocy

dowiska i Gospodarki Wodnej

W porządku obrad sesji znala-

szkoła”, wyposażenie świetlic wiej-

społecznej na rok 2013 dla Gminy

w roku budżetowym na 2014 r,

zły się: informacja z działalności

skich, remont budynku urzędu

Ojrzeń. Komisja Rewizyjna Rady

- Uchwałę Nr XLI/244/ w sprawie

Wójta Gminy Ojrzeń w okresie

gminy. Podjęto również uchwa-

Gminy Ojrzeń wystąpiła z wnio-

skargi Pana Lecha Janiszewskie-

międzysesyjnym,

sprawozdanie

łę dotyczącą zatwierdzenia taryf

skiem w sprawie absolutorium

go zam. w Warszawie na działal-

z działalności Gminnego Ośrodka

zbiorowego zaopatrzenia w wodę

dla Wójta Gminy oraz podjęła

ność Wójta Gminy,

Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

na terenie gminy (stawki w sto-

uchwałę o opinii wykonania bu-

za 2013 rok, oraz sprawozdania

sunku do poprzedniego okresu nie

dżetu przedłożonym przez Wójta.

w sprawie wyrażenia zgody na

z działalności Gminnego Zespołu

uległy zmianie).

Radni Gminy podjęli
następujące uchwały:

zbycie nieruchomości położonej

Urzędu

-

-

Uchwałę

Uchwałę

Nr

Nr

XLI/243/2014

XLI/245/2014

Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-

Wójt Zdzisław Mierzejewski

działania Przemocy oraz Gminnej

w swoim wystąpieniu, przedsta-

Komisji Rozwiązywania Proble-

wił radnym wyniki swojej dzia-

w sprawie zmiany Wieloletniej

w sprawie wyrażenia zgody na

mów Alkoholowych za 2013 rok.

łalności w okresie międzysesyj-

Prognozy Finansowej Gminy

zbycie nieruchomości położo-

nym, oraz krótko nakreślił plany

Ojrzeń,

nej stanowiącej mienie komu-

Podjęto także uchwały, z których
zmiany

najważniejsze

dotyczyły:

wieloletniej

prognozy

na przyszłość.

-

-

Uchwałę

Uchwałę

nr

Nr

XLI/240/2014

stanowiącej mienie komunalne,
-

XLI/241/2014

w sprawie zmiany uchwały bu-

Uchwałę

Nr

XLI/246/2014

nalne,
-

Uchwałę

Nr

XLI/247/2014

finansowej gminy oraz zmiany

- 30 maja 2014 odbyła się nad-

dżetowej Gminy Ojrzeń na 2014

w sprawie zasad udzielania

w budżecie gminy na 2014 rok,

zwyczajna Sesja Rady Gminy

rok,

i rozmiaru zniżek w tygodnio-

gdzie

wolne

Ojrzeń, która dotyczyła zmian

środki w kwocie 964 tys. zł, głów-

w budżecie gminy na rok 2014

rozdysponowano

-

Uchwałę

Nr

XLI/242/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu

wym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli.

Inwestycje w realizacji
Rozbudowa szkoły
w Ojrzeniu i nowy
stadion
Gmina Ojrzeń rozpoczęła realiza-

damentów – koszt to 104 tys. zł.

czenia biurowe.

6 metrów w bezpośrednim sąsiedz-

Całość inwestycji rozbudowy szko-

Zakończono prace związane

twie z Orlikiem). Wszystko za kwo-

ły w Ojrzeniu szacuje się na kwotę

z przebudową boiska do piłki noż-

tę 130 tys. zł, przy czym wszelkie

1.780 tys. zł.

nej w Ojrzeniu. Obiekt otrzymał

roboty wykonano własnymi pracownikami.

cję zadania dotyczącego rozbudowy

W nowo wybudowanym łącz-

nowe bramki, boksy dla zawodni-

szkoły w Ojrzeniu poprzez wybudo-

niku zaplanowano, na parterze:

ków rezerwowych, nową trawia-

Obie inwestycje związane są

wanie budynku, który będzie stano-

pomieszczenia gospodarcze, szat-

stą nawierzchnię, nową trybunę

z organizowaniem centrum obiek-

wił łącznik pomiędzy szkołą a plano-

nie, prysznice, toalety oraz po-

oraz - co jest zaskoczeniem nawet

tów sportowych na terenie Oj-

waną do budowy halą sportową.

mieszczenie na gminną bibliotekę;

dla znawców futbolu – piłkochwy-

rzenia. Docelowo kompleks ma

Rozstrzygnięto już przetarg na

natomiast na piętrze trzy duże sale

ty dookoła boiska (z trzech stron

obejmować: boisko trawiaste do

etap I obejmujący wykonanie fun-

lekcyjne, sanitariaty i dwa pomiesz-

o wysokości 8,5 metra, a z czwartej

piłki nożnej, boisko typu Orlik oraz

kwiecień-czerwiec 2014 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń
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budynek szkoły połączony łączni-

1 kilometra za kwotę 230 tys. zł. Za-

kiem z halą sportową. Ta ostatnia

kończenie I etapu przewiduje się na

jest dopiero w planach. Kompleks

29 sierpnia 2014r.

Inne

sportowy będzie służył zarówno
uczniom uczęszczającym do szko-

Ogłoszony

został

przetarg

ły podstawowej jak i mieszkańcom

na przebudowę dróg gminnych

Ojrzenia.

w

Całość obiektów wchodzących

miejscowościach:

Wojtkowa

Wieś, Gostomin, Obrąb oraz na

w skład kompleksu sportowego zo-

ułożenie

kostki

stanie przekazana pod opiekę Szko-

w Luberadzu.

przy

świetlicy

le Podstawowej w Ojrzeniu.

Budowa parkingu
w Kraszewie
Zakończona została procedu-

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
– Oś 4-LEADER

ra przetargowa dotycząca budowy

W ramach Lokalnej Grupy

parkingu przy cmentarzu w Kra-

Działania ,,Ciuchcia Krasińskich”

szewie. W I etapie przewiduje się

Gmina Ojrzeń otrzymała dofinan-

budowę ciągów komunikacyjnych

sowanie na zakup wyposażenia

za kwotę 75 tys. zł. Planowana data

kuchennego do świetlic wiejskich

zakończenia inwestycji - 15 sierp-

w: Nowej Wsi – 19.613,00 zł, Żo-

nia 2014 r.

chach – 24.411,00 zł, Młocku –

Budowa kanalizacji

24. 675,00zł, Kraszewie 24.979,00 zł

Tu również w drodze przetar-

i Ojrzeniu 24 990,00 zł oraz za-

gu został wyłoniony wykonawca

kup sprzętu do siłowni wiejskich

na budowę kanalizacji na odcinku

w miejscowościach: Kraszewo na

Ojrzeń –Dąbrowa. I etap obejmu-

kwotę 6.159,00 zł i Ojrzeń na kwotę

je budowę odcinka o długości ok.

12.495,00 zł.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu

Boisko z nowymi trybunami

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu
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Gminny
Dzień Dziecka
Raz na jakiś czas Gminny Dzień Dziecka organizowany jest w atrakcyjnych miejscach. Cztery lata temu dzieci gościły w Sarnowej Górze
w „Krainie Westernu”, a w tym roku bawiły się w Gospodarstwie Agroturystycznym Tur w Niestumiu.
Gminny Dzień Dziecka odbywał się
w dniach 4 - 5 czerwca i uczestniczyły
w nim dzieci ze szkół podstawowych.
W pierwszym dniu - dzieci z klas 0-3,
w drugim - 4-6. Przygotowano różne
atrakcje m.in. jazdę bryczką i kolejką,
zwiedzanie minizoo, gry, zabawy oraz
loterię, w której można było wygrać
przybory szkolne, maskotki, zabawki
i itp. Każdy uczestnik loterii otrzymał
znaczek odblaskowy do tornistra z her-

bem gminy. W Niestumiu na dzieci czekały kiełbaski, a tuż przed wyjazdem,
małych gości wyposażono w suchy
prowiant, w tym soczki, słodkie bułki
i jogurty. W Gminnym Dniu Dziecka
łączne wzięło udział ok. 400 osób.
Gminny Dzień Dziecka sfinansowany został z budżetu gminy przy
wsparciu komitetów rodzicielskich
szkół. Wszyscy bawili się świetnie, tym
bardziej że pogoda wyjątkowo dopisała.

Złote Gody
W środę 30 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Ojrzeń odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Na uroczystość zaproszono
21 par małżeńskich z terenu gminy Ojrzeń. Ceremonii wręczenia medali
dokonał: Wójt Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski w asyście Przewodniczącego Rady Gminy Ojrzeń Dariusza Kucińskiego i Zastępcy Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Ojrzeniu Grzegorza Drążkiewicza. Były też
okolicznościowe dyplomy i zdjęcia.
Na zakończenie części oficjalnej
słowa podziękowania szacownym Jubilatom złożyli: wójt Mierzejewski oraz
proboszcz parafii Kraszewo ks. Józef
Deptuła.
Dalszą część spotkania wypełnił recital akordeonisty i słodki poczęstunek.
Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:
1. Helena i Jerzy Arciszewscy
2. Barbara i Teodor Zbigniew Bober
3. Teresa i Kazimierz Cichoccy
4. Jadwiga i Wacław Kamińscy

5. Danuta Jadwiga i Eligiusz Kazimierz
Kołakowscy
6. Agnieszka Weronika i Stanisław
Kryniccy
7. Zofia i Zenon Kwiatkowscy
8. Zofia i Zygmunt Lubelscy
9. Teresa i Jan Lubienieccy
10. Barbara Teresa i Tadeusz
Malinowscy
11. Teresa i Antoni Molągowscy
12. Alina i Edmund Ostrowscy
13. Daniela i Jan Powirtowscy
14. Janina i Zygmunt Pruchniewscy
15. Władysława i Hieronim Sobczyńscy

16. Halina i Jan Sobczyńscy
17. Elżbieta i Roman Szczepańscy
18. Krystyna i Tadeusz Adam Świtalscy
19. Łucja i Eugeniusz Werniccy
20. Jadwiga i Józef Włodarscy
21. Barbara i Sylwester Wróblewscy
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Gminny Dzień Rodziny
13 maja br. w gminie Ojrzeń zorganizowano uroczystości związane z obchodami Dnia Rodziny pod tytułem:
„Postaw na rodzinę”
Głównym organizatorami byli: Wójt
Gminy Ojrzeń i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, przy udziale
szkół, w których realizowany był program
obchodów.
Program obchodów obejmował:
rozpoczęcie mszą św. Następnie akademia z okazji Dnia Rodziny i wręczenie
nagród dla laureatów konkursu plastycznego wpisującego się w Gminny Program
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii gminy Ojrzeń, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. Laureaci konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca
w poszczególnych szkołach otrzymali
nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy
konkursu - koszulki z herbem gminy.
Nagrody w imieniu wójta gminy
wręczyli: Grzegorz Drążkiewicz zastępca
wójta, Jolanta Węgier kierownik GOPS
oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Było także kameralne spotkanie rodziców z psychologiem, który przedstawił
porady prawne i sposoby radzenia sobie
w rodzinach dotkniętych uzależnieniami.
Największe zainteresowanie wzbudził pokaz karate w wykonaniu zawodników ciechanowskiego klubu karate
Kyokushin, którego sekcja działa przy
szkole w Kraszewie. W opinii młodzieży
jak i rodziców była to największa atrakcja.
Resztę czasu wypełniały wspólne gry,
zabawy, konkursy szkolne. Była tradycyjna grochówka oraz inne rarytasy przygotowane przez szkoły.
Gminny Dzień Rodziny w szkołach
obchodzili wspólnie: dzieci, rodzice,
a niekiedy nawet i dziadkowie. Całość
wspierali duchowo proboszcz parafii
Kraszewo ks. Józef Deptuła i proboszcz
parafii Malużyn ks. Krzysztof Kozłowski.
Już po raz dwudziesty obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Rodzin,
ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przypadający na
dzień 15 maja. W Polsce dzień ten objął
honorowym patronatem Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Dlatego wychodząc naprzeciw inicjatywie Prezydenta
zorganizowaliśmy uroczystości związane z Dniem Rodziny na terenie naszej

gminy. Doceniamy znaczenie rodziny
w rozwoju i kształtowaniu dzisiejszego
społeczeństwa i w ten sposób chcemy

podziękować rodzicom, dziadkom za codzienny trud, jaki wkładają w wychowanie dzieci i szczęście swoich rodzin.
„Ja w wychowaniu młodzieży stawiam na sport widzę w nim ogromne
znaczenie wychowawcze, dlatego wspieram sport w gminie jak tylko mogę.
Oprócz piłki nożnej, która jest na pierwszym planie, dużym zainteresowaniem
zaczyna cieszyć się sekcja karate. Sztuki
walki kształtują charaktery uczą pokory
i skromności. Zamierzam wspierać ten
sport. To będzie jedna z ofert dla młodzieży zamieszkałej na terenie gminy
Ojrzeń.”- Powiedział wójt Zdzisław Mierzejewski.

Gminny turniej „Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym”

W środę 16 kwietnia br. w Szkole
Podstawowej w Ojrzeniu rozegrano gminny drużynowy turniej
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W zawodach udział wzięły
drużyny z gimnazjów i szkół
podstawowych z terenu gminy
Ojrzeń. Czteroosobowe drużyny
składały się z dwóch dziewcząt
i dwóch chłopców.
Konkurencje, w których przyszło
rywalizować zawodnikom, obejmowały jazdę po torze przeszkód, test
ze znajomości przepisów o ruchu
drogowym oraz udzielanie pierwszej
pomocy.
Nad organizacją i sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwała
komisja sędziowska powołana przez

wójta, którą wspierali funkcjonariusze
ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
W kategorii gimnazjów I miejsce
zajęła drużyna Gimnazjum w Kraszewie, a II drużyna Gimnazjum w Młocku. W kategorii szkół podstawowych
zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Młocku, III Szkoła
Podstawowa w Kraszewie.
Drużyny za zajęte miejsca otrzymały pamiątkowe puchary, a każdy
zawodnik - nagrodę indywidualną
w postaci książki za udział w turnieju. Nagrody ufundował wójt Zdzisław
Mierzejewski.
Zwycięskie drużyny zostały zgłoszone do turnieju na szczeblu powiatowym.
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Programy dla oświaty

DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzi na całym świecie
łączy wspólna idea. Tego dnia odbywają
się specjalne akcje promujące postawy ekologiczne wśród społeczeństwa.
Wszyscy bowiem powinniśmy uświadomić sobie, że wspaniałe dary przyrody
należy wykorzystywać z ogromną rozwagą. Musimy być przyjaciółmi przyrody
– dla niej, dla nas, dla przyszłych pokoleń. Budzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan
środowiska, kształcenie nawyku dbałości
o najbliższe otoczenie, nabywanie umiejętności niesienia pomocy naszej planecie – to główne cele obchodów Dnia Ziemi. Również nasza szkoła przyłączyła się
do tej akcji. 28.04.2014 r. mieliśmy okazję być widzami niezwykłego spektaklu
przygotowanego przez naszych młodych
aktorów. Uwspółcześniona wersja bajki,
której bohaterami są dobrze wszystkim

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

znani Jaś i Małgosia, zaskoczyła swoim proekologicznym przesłaniem. Jaś,
który wykazał się ogromną ignorancją
w kwestii znajomości reguł zachowania się w lesie, został surowo ukarany
przez Babę Florę. Zrozumiał swoje błędy i chętnie zadeklarował zmianę postępowania. Następnie scenę opanowały
zwierzęta, które naganne zachowanie
ludzi w lesie przedstawiły z ich perspektywy. To oczywiście byli nasi uczniowie
w bardzo przekonujących kostiumach.
Jeszcze bardziej przekonujący był ich
apel: „Niech nasze wezwanie dotrze do
wszystkich ludzi/ i ze snu głębokiego ich
wreszcie zbudzi”. Na koniec głos zabrała
pani dyrektor M. Jeskie, która podziękowała dzieciom za piękny występ i wyraziła nadzieję, że wszystko czego się tego
dnia nauczyliśmy, pozostanie w naszych
sercach i umysłach na zawsze – dla dobra
przyrody i nas samych.

Test sześcioklasistów
W kwietniu w szkołach podstawowych przeprowadzono sprawdziany wiedzy uczniów.

Wyniki ze sprawdzianu w poszczególnych szkołach w porównaniu do
uśrednionych wyników w gminie i powiecie przedstawiają się następująco:

Arkusz S-1-142
Średni
wynik

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Wykorzystanie
wiedzy
w praktyce

Korzystanie
z informacji

Średnia dla
arkusza

Powiat

7,35

5,82

4,10

4,37

2,50

24,14

Gmina

7,86

6,28

3,19

4,00

2,31

23,64

SP w Ojrzeniu

9,00

8,00

4,50

6,25

2,75

30,50

SP w Młocku

8,95

5,63

3,21

3,53

2,11

23,42

SP w Kraszewie

5,92

6,69

2,77

4,00

2,46

21,85

Dobry start w przyszłość
PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
Z tego działania gmina pozyskała środki w kwocie 90 tys. zł., z których zakupiono pomoce edukacyjne,
zabawki, meble dla najmłodszych.
Zrealizowano także 270 godzin zajęć
edukacyjnych dla uczniów klas I-III.
Projekt rozpoczął się 1 września
2013 r. a zakończy się 30 czerwca 2014 r.
Przedszkole przy szkole w Gminie Ojrzeń
W trakcie realizacji jest projekt
systemowy w zakresie modernizacji
oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych
w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL.

Łączna kwota dofinansowania to
blisko 260 tys. zł. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zyskają
nowe zabawki, pomoce edukacyjne, meble i inne niezbędne wyposażenie. Szkoły w Młocku i Ojrzeniu wzbogacą się
o małe place zabaw, a szkoła w Kraszewie
otrzyma nowe wyposażenie kuchenne.
Zakończenie projektu wrzesień 2014 r.
Program Radosna szkoła
W ramach programu Radosna Szkoła, przy szkole w Ojrzeniu powstanie
nowy plac zabaw. Uzyskane dofinansowanie na tę inwestycję to kwota 63.850 zł
z tym że nie może ona przekroczyć 50 %
całości inwestycji. Przy szkole w Ojrzeniu
powstaną zatem dwa place zabaw połączone ze sobą, jeden dla przedszkolaków
z programu Przedszkole przy szkole, drugi dla uczniów szkoły podstawowej.

„WIWAT MAJ, 3 MAJ,
WIWAT KONSTYTUCJA!”
3 Maja - cóż to za data? Dla wielu ludzi to po prostu dzień wolny
od pracy i nauki. Jednak naród,
który nie zna swojej przeszłości,
nie zbuduje przyszłości. Dlatego
warto przypominać, nauczać,
bo jest to data w naszej historii,
z której możemy być dumni.
Cofnijmy się w czasie… Wiosną
1791 roku stosunki w Europie zaczynają się układać dla Polski niepomyślnie.
Rosja chce zdobyć sobie swobodę działania w Polsce. Rząd pruski porozumiał
się z Austrią i zmierza do odnowienia
stosunków z carycą, co stanowi kolejne
zagrożenie dla Polski. W kraju, przeciwnicy reform podburzają zacofaną
szlachtę, gdyż projektowane reformy

zabierają im niszczące Polskę przywileje. Ostatnią próbą ratowania zagrożonej
Ojczyzny może być uchwalenie Konstytucji. I tak się stało. Akt ten wprowadzał
prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę.
O tej karcie z naszych dziejów
przypomniała inscenizacja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. Mieliśmy okazję przeżyć wydarzenia z 1791 roku, poznać
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz wzruszyć się, gdy upersonifikowana Polska wzywała na pomoc
inne państwa – nikt nie odpowiedział.
Występy młodych artystów nagrodzone zostały gromkimi brawami zgromadzonej widowni. Należą się im podziękowania za tak piękną lekcję historii.
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Świadczenia wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu związane z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
Rodzaj świadczenia

Dla kogo
(w skrócie)

Kwota

Od kiedy

Kryterium dochodowe

Świadczenie
pielęgnacyjne

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością

800 zł
1200 zł
1300 zł

od 1 maja2014 r.
od 1 stycznia 2015 r.
od 1 stycznia 2016 r.

Nie

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

Opiekunowie osób
z niepełnosprawnością

520 zł

od 1 lipca 2013 r.

623 zł

Zasiłek
dla opiekunów

Opiekunowie osób
z niepełnosprawnością, którzy
z dniem 1 lipca 2013 r. stracili
świadczenie pielęgnacyjne

520 zł

od 15 maja 2014 r.

Nie

Przysługuje wyłącznie rodzicom
lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku
życia lub do 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko było w trakcie
nauki.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matce bądź ojcu dziecka,
faktycznemu opiekunowi dziecka,
osobie będącej rodziną zastępczą
spokrewnioną, innym osobom, na
których – zgodnie z przepisami
Kodeksu rodzinnego – ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy tym osobom
innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne, gdy spełnione są
łącznie następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki
nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie ma innych
osób spokrewnionych w pierwszym
stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, nie
ma faktycznego opiekuna dziecka
ani osoby będącej rodziną zastępczą
spokrewnioną lub legitymują się
one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

By go otrzymywać, osoby te muszą zrezygnować z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w związku
z koniecznością sprawowania stałej
opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie
leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli p. 7. i 8. w orzeczeniu dla osób do
16. r.ż.).
Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje w wysokości 520 zł netto
miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu i przyznawany
jest na okres zasiłkowy, przysługuje,
jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny
osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.
UWAGA!
Od 2015 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało także tym opiekunom, którzy
nie podejmują pracy ze względu
na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a nie tylko tym, którzy
zrezygnowali z pracy. Będzie ich
jednak obowiązywało kryterium
dochodowe.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Przysługuje osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny, a od
15 stycznia 2015 r. także małżonkom
oraz rolnikom.

W dniu 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2014roku poz.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

567). Celem ustawy jest realizacja
wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K
27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania przez zasiłków
dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.
w związku z wygaśnięciem decyzji
przyznającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie
520 zł, będzie przysługiwał osobie,

jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca
2013 r., na podstawie uznanego za
niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna
organ właściwy ustalający prawo do
świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu
w terminie 4 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, tj. do 15
września 2014 r.

Program Unijny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu od 2008 roku realizuje zadania na rzecz osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo,
klientów Ośrodka Pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki,
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Kompleksowym
wsparciem
w okresie od 2008 do 2013 roku objęto
63 osoby. 10 osób w ramach projektu
„Pomagając sobie - pomagasz innym”
realizowanym w 2008 roku, 53 osoby
w projekcie realizowany na przełomie
lat 2009 – 2014 „Nowy zawód – nowa
przyszłość’’.
W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
jest w trakcie realizacji projektu dla 11
osób spełniających kryteria formalne.

Odbędzie się szkolenie z zakresu
„Projektowanie ogrodów z elementami brukarstwa’’.
Realizowane projekty mają
przede wszystkim na celu zwiększenie
aktywności społecznej i zawodowej
osób bezrobotnych, zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo, podniesienie poczucia
własnej wartości i wiary we własne
możliwości.
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Nowo narodzeni
Gorąco witamy nowych mieszkańców naszej gminy. Liczymy, że jeszcze
wiele razy wystąpicie na łamach naszej gazety. Rodzicom składamy
gratulacje i życzenia wytrwałości szczególnie na czas pierwszych nieprzespanych nocy…
Ojrz

Ojrz

eń

eń
Ojrz

Ojrz
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Olga Dołęgowska

Jakub Wygocki

Antoni Brzeziński
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omi
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Jan Dzięgielewski

Piotr Włodkowski

Kacper Kuczyński

Małgorzata Śmigrocka
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a
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Dawid Patryk Szpalerski

Alicja Krupińska

wo

Nikodem Jarzembowski
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Herbowa Gmina Ojrzeń
miejscowościach kolejnych parafii. Wymienia-

Gmina Ojrzeń pieczętuje się herbem. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada
Gminy Ojrzeń na sesji 13 marca 2014r.

ny jest tu dwukrotnie Piotr Żochowski, raz jako
podkomorzy ciechanowski, kiedy indziej jako
podsędek ciechanowski. Nie ma w tym miejscu

W herbie Gminy Ojrzeń zastosowano
godła nawiązujące do miejscowej tradycji
historycznej i warunków przyrodniczych.
Pośród licznych rodów szlacheckich, które
mają swoje gniazda rodowe na obszarze
dzisiejszej gminy, najpotężniejszym wydaje się był ród Żochowskich (herbu Brodzic).
Natomiast we wsi Młock rośnie dąb
szypułkowy Uparty Mazur, który według
różnych szacunków ma ok. 650-800 lat.
Według pomiarów średnicy pnia, przeprowadzonych w 2006 roku, miał 912 cm obwodu i plasował się na 10. miejscu w Polsce
i 1. miejscu na Mazowszu.
Oprócz herbu oficjalnymi insygniami
Gminy Ojrzeń jest także flaga oraz pieczecie: Gminy Ojrzeń, Rady Gminy Ojrzeń
i Wójta Gminy Ojrzeń.
Procedura związana ustanowieniem
herbu trwała ok 7. miesięcy licząc od
momentu rozpoczęcia prac związanych
z zaprojektowaniem herbu do uzyskania
pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej,
a potem ministra administracji (grudzień
2013r.) Natomiast Rada Gminy Ojrzeń
podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
gminnych insygniów w marcu 2014r. co
spowodowało, że cała procedura zakończyła się w niespełna rok.
Autorem wzorów graficznych gminnych insygniów wraz z opisem jest Robert
Szydlik; procedurę administracyjną przeprowadził Cezary Tybuchowski.

różnych szacunków ma ok. 650-800 lat. Według

znaczenia, czy był to ten sam przedstawiciel rodu

pomiarów średnicy pnia, przeprowadzonych

Żochowskich, czy też nie. Istotne jest dla niniej-

w 2006 roku, miał 912 cm obwodu i plasował się

szego opracowania wskazanie, które dobra nale-

na 10. miejscu w Polsce i 1. miejscu na Mazow-

żały do przedstawicieli tej rodziny szlacheckiej.

szu (uznawany za najstarszy na Mazowszu dąb

Pawiński podaje, że Żochowscy posiadali w tym

omawianym obszarze rodem najzamożniejszym

Chrobry z Białobrzegów k. Płocka ma średnicę

czasie (wymieniamy tylko miejscowości z terenu

i najznaczniejszym. Bartosz Paprocki pisze, że

882 cm). Pierwsze wzmianki o miejscowościach

ob. gm. Ojrzeń):

„Dom Żochowskich w ciechanowskim powiecie

z terenu obecnej gminy Ojrzeń pojawiają się

- Żochy - wszystkie grunty w okolicy szlachec-

starodawny”. Kacper Niesiecki w swoim herbarzu

w XIIIXIV w.: Luberadz – 1239 r. Zielona – 1351,

kiej Żochy: Średnie, Szostaki, Wielkie,

wymienia: „Mikołaja – sędziego ciechanowskie-

Ojrzeń – 1390, Gostomin – 1399, Obrąb – 1411,

- Brodzięczyn (obecnie odrębna wieś),

go. Mikołaja z Krassowa [Kraszewa] Żochow-

Łebki Wielkie – 1413, Kraszewo, Żochy, Skarży-

- Kraszewo Kościelne - większa część gruntów

skiego w 1588 r. poborcę w tejże ziemi. Franciszka

nek, Młock – 1420, Janusy, Kałki – 1430, Kow-

- Ojrzeń Trzpioły (obecnie w. Trzpioły) - wszyst-

podkomorzego ciechanowskiego, posła na sejm

naty – 1425, Przyrowa – 1440, Lipówiec – 1446,

kie grunty

w 1620 r. stamtąd deputata na trybunał radomski.

Grabówiec – 1452, Brodzięcin – 1465, Wola Wo-

- Ojrzeń Wielki / Mieczkotowy (obecna wieś) -

Ziomaka – wojskiego ciechanowskiego, Adriana

dzyńska – 1485 i Luberadzyk – 1474. Najstarszą

część gruntów

z Krassowa Żochowskiego – kasztelana wizkiego

i zarazem jedyna do dziś parafia z siedzibą na

Ojrzeńscy h. Lubicz posiadali w tym czasie

1674 r., Mikołaja – miecznika ciechanowskiego.”

terenie gminy Ojrzeń jest par. Św. Zygmunta

znacznie skromniejsze włości:

W źrodłach znajdujemy i innych przedstawicieli

w Kraszewie, erygowana przed 1434 r., prawdo-

- Ojrzeń - część gruntów

tego rodu: woźnego Jakuba Żochowskiego (1512

podobnie w II poł. XIV w. (sam kościół pod we-

- Wojtkowa Wieś (jedna z wsi należących do ok.

r.); miecznika Mikołaja Żochowskiego, który

zwaniem św. Trójcy i św. Wawrzyńca). Nie mniej

szlach. Ojrzeń)...

w 1674 r. był elektorem Jana III Sobieskiego; Ma-

już wówczas życie religijne tutejszej ludności

Pozostałe miejscowości należały do różnych

cieja podstolego Starodobowskiego, który w 1728

skupiało się wokół kilku ośrodków parafialnych,

rodów szlacheckich, ale żaden z nich, łącznie

roku posiadał dobra Żochy-Wielkie, Żochy- Małe,

z których wszystkie pozostałe mają siedziby poza

z Ojrzeńskimi, nie mógł równać się majętności

Szostaki i Brodzięcino. Brodzicowie Żochowscy

granicami dzisiejszej gminy: Malużyn (gmina

Żochowskich, do których należały także liczne

mieli dać początek młodszym gałęziom (i gniaz-

Glinojeck), Sochocin (gmina Sochocin), Łopa-

dobra w innych częściach ziemi ciechanowskiej.

dom!) rodu w ziemi łomżyńskiej i na Podlasiu

cin (gmina Sońsk) i Ciechanów (gmina Ciecha-

Swoje gniazda rodowe na terenie ob. Gminy Oj-

w ziemi bielskiej i drohickiej, gdzie także spotyka-

nów). Historycznie rzecz biorąc najstarszą i naj-

rzeń (bądź też pojedyncze wsie należące do więk-

my Żochowskich z Żoch lub Żochów h. Brodzic,

ważniejszą parafią było i po dziś dzień pozostaje

szych, poprzecinanych granicami gmin, okolic

często ze wskazaniem, że wywodzą się z ziemi

Kraszewo, nie mniej obejmuje ono jedynie część

szlacheckich) miały także następujące rody:

ciechanowskiej. I choć w późniejszych wiekach

gminy, bynajmniej nie stanowiącą liczącej się

- Kownaccy h. Suchekomnaty

pojawiają się tu kolejne rody, a majątki zmieniają

większości. Mazowsze Stare, w tym okolice Cie-

- Gostomscy h. Prawdzic

właścicieli co 1-2-3 pokolenia, to Żochowskich

chanowa, od średniowiecza zasiedlane były przez

- Kraszewscy h. Jastrzębiec

spotykamy jeszcze wielokrotnie, także jako urzęd-

rody rycerskie, których dobra z czasem ulegały

- Łepkowscy (Łebkowscy) h. Dąbrowa

ników ziemskich czy donatorów kolejnych kościo-

rozdrobnieniu, a warstwa niegdyś rycerska scho-

- Młoccy h. Prawdzic

łów w Kraszewie. Także obecny kościół, wybudo-

- Skarżyńscy h. Bończa

wany na pocz. XVIII wieku, miał powstać głównie

Wzory insygniów wraz z opisem można

dziła jedynie do roli drobnej szlachty. Ten proces

także znaleźć na stronie internetowej gminy

uwypuklił się w kolejnych wiekach I Rzeczypo-

Drobna szlachta stanowiła na Północnym

ze środków sędziego ziemi ciechanowskiej Micha-

Ojrzeń: www.ojrzen.pl (w zakładce aktualno-

spolitej, ale w wieku XV książęce najczęściej wsie

Mazowszu żywioł dominujący, więc drogą ożen-

ła Modzelewskiego, ale też przy udziale dziedzica

ści).

kolejno nadawane były przedstawicielom ry-

ków, dziedziczenia czy też transakcji tutejsze rody

Kraszewa Franciszka Żochowskiego i dziedziczki

cerstwa mazowieckiego, najhojniej bodaj przez

wymieszały się ze sobą i w źródłach historycznych

Żoch Barbary Żochowskiej. I to właśnie Żochow-

księcia Janusza I. Z kolei Rozpoczęty w wieku

znajdujemy przedstawicieli kilkudziesięciu innych

scy od tego momentu w dziejach, w którym poja-

XV proces kształtowania się nazwisk szlachec-

rodów występujących w różnych okresach histo-

wiają się źródła pisane dla omawianego obszaru,

kich w ciągu niespełna stu lat uległ niemal cał-

rycznych na omawianym obszarze. Oprócz wyżej

aż do rozbiorów, wydają się familią najważniejszą

kowitemu zakończeniu. O ile za czasów ks. Ja-

wymienionych spotykamy więc na terenie gm.

w historii tutejszych ziem, najmocniej zapisaną,

nusza I Starszego rycerz pisałby się jeszcze jako

Ojrzeń także przedstawicieli innych rodów licznie

to do nich należała największa własność ziemska

np. Jan de Żochy (z Żoch) herbu Brodzic (gdzie

rozrodzonych w dawnej ziemi ciechanowskiej:

z Żochami i Kraszewem.

herb mówił o pokrewieństwie z innymi Brodzi-

Bagińskich h. Ślepowron, Bilińskich h. Junosza,

Na tarczy hiszpańskiej w polu
srebrnym dąb zielony z żołędziami
złotymi a na jego pniu godło
herbu Brodzic, tj. trzy złote krzyże
zaćwieczone na takiejż toczenicy
w rosochę.
Zastosowane w herbie Gminy Ojrzeń godła

cami), o tyle u schyłku Księstwa Mazowieckie-

Grabowskich h. Pobóg, Krasińskich h. Ślepowron,

nawiązują do miejscowej tradycji historycznej

go jego przodkowie zwali się już Żochowskimi

Kucharskich h. Prawdzic, Lekowskich h. Lubicz,

i warunków przyrodniczych. Pośród licznych

i nazwisko to było dziedziczne. W omawianym

Łysakowskich h. Lubicz, Niecikowskich h. Śle-

rodów szlacheckich, które mają swoje gniaz-

okresie najmożniejszym rodem na omawianym

powron, Nosielskich h. Prawdzic, Olszewskich h.

da rodowe na obszarze dzisiejszej gminy, naj-

terenie byli właśnie Brodzicowie z Żoch. W XVI

Lis, Pałuckich h. Prawdzic, Radzimińskich h. Lu-

potężniejszym był ród Żochowskich (okolica

w. byli najpotężniejszymi właścicielami dóbr

bicz, Rzeczkowskich h. Boża Wola, Ślubowskich

szlachecka Żochy: Średnie, Szostaki, Wielkie,

ziemskich na terenie obecnej Gminy Ojrzeń.

h. Ślepowron, Wiśniewskich h. Szeliga, Wróblew-

Brodzięczyn / Brodzięcin). We wsi Młock rośnie

Adolf Pawiński w „Mazowszu” (ss. 322-333) wy-

skich h. Ślepowron i wielu innych. Jak wcześniej

dąb szypułkowy Uparty Mazur, który według

mienia właścicieli ziemskich w poszczególnych

wspomniano, Żochowscy herbu Brodzic byli na
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Ciechanowski klub karate Kyokushin
Sekcja w Kraszewie

Przy Zespole Szkół w Kraszewie
działa sekcja Ciechanowskiego
Klubu Karate Kyokushin, w której
obecnie trenuje 26 osób. Zdarza
się, że w zajęciach uczestniczą
całe rodziny.
Zawodnicy trenujący w sekcji osiągają znaczące sukcesy w różnego typu
zawodach zarówno kumite jak i kata. Do
najbardziej utytułowanych zaliczają się:
Karol Obrębski, Adrian Moszczyński, Jakub Moszczyński, Kacper Wyrzykowski,
Natalia Moszczyńska, Maciej Zmysłow-

ski, Aleksandra Trzepanowska, Natalia
Urbańska, Julia Daria Urbańska, Wik-

toria Głowacka, Jakub Lenart, Tomasz
Głowacki, Katarzyna Dębska, Aleksandra

LKS Tęcza Ojrzeń

W sobotę 14 czerwca Tęcza Ojrzeń
rozegrała ostatni mecz w sezonie.
Zwycięstwem 2:1 nad Tęczą Łyse
zapewniła sobie pozostanie w lidze
okręgowej.

- podsumowanie sezonu 2013/2014

Liga Okręgowa 2013/2014, grupa: Ciechanów-Ostrołęka
RAZEM
DOM
Nazwa Drużyny

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bilans

Z.

R.

P.

Bilans

WYJAZD
Z.

Dębska, Zuzanna Delura, Izabela Delura,
Michał Ginter, Weronika Krzywnicka.

R. P.

Bilans

1.

Korona Szydłowo

30

71

22

5

3

87-31

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

2.

Nadnarwianka Pułtusk

30

69

21

6

3

81-28

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

3.

Tęcza Łyse

30

61

19

4

7

103-34

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

4.

Żbik Nasielsk

30

48

15

3

12

77-55

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

5.

Makowianka Maków Mazowiecki

30

46

13

7

10

54-43

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

6.

Boruta Kuczbork

30

45

13

5

12

60-66

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

7.

Wkra Bieżuń

30

44

13

3

13

53-60

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

8.

Sona Nowe Miasto

30

41

12

5

13

51-70

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

9.

Wkra Sochocin

30

40

12

4

14

52-53

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

10.

KS CK Troszyn

30

40

11

7

12

57-63

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

11.

GLKS Wieczfnianka Kościelna

30

39

11

6

13

49-54

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

12.

Tęcza Ojrzeń

30

35

11

2

17

48-71

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

13.

Iskra Krasne

30

33

9

6

15

47-71

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0

14.

Mazowsze Jednorożec

30

26

7

5

18

36-68

0

0

0

0-0

0

0

0

0-0
0-0

15.

Kryształ Glinojeck

30

26

6

8

16

42-77

0

0

0

0-0

0

0

0

16.

Gladiator Słoszewo

30

15

3

6

20

30-83

0

0

0

0-0

0

0

0

Tęcza Ojrzeń w zakończonym
sezonie występowała w składzie: Lewandowski Kamil, Romanowski Robert (bramkarze), Lech Przemysław,
Zmudczyński Mariusz, Wesołowski
Radosław,
Kapczyński Arkadiusz,
Grzeszczak Piotr, Switalski Michał,
Drajkiewicz Daniel, Sawicki Kamil,
Tokarski Tomasz , Radecki Dawid, Radecki Mariusz, Sawicki Damian, Wesołowski Mateusz, Kwiatkowski Hubert,
Purzycki Patryk, Fijałkowski Przemysław, Kapczyński Michał, Tomaszewski
Mateusz, Babicki Jacek, Wróblewski
Jarosław, Traczyk Rafał i Kozłowski Łukasz – grający trener drużyny.
Najlepszym strzelcem zespołu został Kozłowski Łukasz z dorobkiem 18
bramek.
W klubie LKS Tęcza Ojrzeń oprócz
drużyny seniorów funkcjonują dwie
drużyny młodzieżowe. Występują one w rozgrywkach organizowanych przez Ciechanowsko-Ostrołęcki
Związek Piłki Nożnej. Zespół prowadzony przez trenera Rafała Traczyka
w zakończonym sezonie występował
w Okręgowej Lidze Juniorów Młodszych U-16 zajmując miejsce 7. Natomiast drużyna prowadzona przez
Roberta Romanowskiego w swoim
debiutanckim sezonie występowała
w Okręgowej Lidze Trampkarzy U-14,
zajmując miejsce 8.

