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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
Dnia 29 grudnia 2017 roku o godzinie
9:00 odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy
Ojrzeń. W porządku obrad znalazła się m.in.
informacja z działalności Wójta Gminy Ojrzeń w okresie międzysesyjnym.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) Ustanowienia Gminnego Programu
Osłonowego dla Uczestników Dziennego Domu „Senior +” z terenu gminy Ojrzeń na 2018 rok,
b) Ustanowienia Gminnego Programu
Osłonowego dla rodzin z dziećmi z
terenu gminy Ojrzeń na 2018 rok,
c) Uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok,
d) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, niezabudowanej gruntowej
stanowiącej własność Gminy Ojrzeń,
położonej w obrębie geodezyjnym
Kraszewo gm. Ojrzeń,
e) Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ojrzeń,
f) Uchylenia uchwały Nr XXX/185/2017
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku
budżetowym 2017,
g) Zmiany uchwały Nr XXIV/140/2012
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia
2012 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą
Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy
Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013
roku i uchwałą Nr XXI/118/2016
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku.,

h) Zmiany Uchwały Nr XXI/120/2016
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń, oraz Uchwałę Nr
XXII/131/2016 Rady Gminy Ojrzeń z
dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie
określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Ojrzeń,
i) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
j) Zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2017
k) Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń,
l) Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń
na rok 2018.
Ustanowione Gminne Programy osłonowe pozwoliły na zminimalizowanie kosztów
związanych z dożywianiem uczestników
Dziennego Domu „Senior+” oraz dzieci
uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy
Ojrzeń, które nie kwaliﬁkują się do korzystania z Wieloletniego Programu wspierania
Finansowego Gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na
lata 2014-2020”. Wspieranie rodzin z dziećmi polegać będzie na pokryciu różnicy dokonanej przez rodziców wpłaty w kwocie 1 zł
i obowiązującej aktualnie stawki żywieniowej natomiast w przypadku uczestników
dziennego domu „Senior+” na pokryciu opłaty jednego gorącego posiłku w wysokości
50% wartości posiłku.

Dnia 16 lutego 2018 roku o godzinie
14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ojrzeniu odbyła się kolejna, XXXV
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń.
Podczas obrad przyjęty został plan pracy Komisji rewizyjnej na rok 2018, przedstawione
zostało sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń za 2017
rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
a) Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy
Ojrzeń instrumentem płatniczym,
b) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ojrzeń w 2018 roku,
c) Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych,
d) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Halininie, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń,
e) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
f) Zmiany uchwały budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2018.
Dzięki uchwale w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Ojrzeń instrumentem płatniczym w kasie Urzędu Gminy w Ojrzeniu
zamontowany został terminal, który pozwoli
na uiszczanie opłat za pomocą karty płatniczej lub telefonu posiadającego odpowiednią
aplikację.

Zmiana wysokości stawek
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 24-01-2018 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

Natomiast, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki wynoszą odpowiednio:

a) 9 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje jedna lub dwie osoby,

b) 15 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują trzy osoby lub więcej.

b) 8 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują trzy osoby lub więcej.

a) 16 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje jedna lub dwie osoby,
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Przybliżamy działalność Stowarzyszenia
dla Gminy „SAMORZĄDNOŚĆ”
Z inicjatywy licznej grupy aktywnych i oddanych gminie mieszkańców w połowie 2017 roku powstało stowarzyszenie zwykłe pod
nazwą Stowarzyszenie dla Gminy „SAMORZĄDNOŚĆ”, które zostało wpisane przez Starostę Ciechanowskiego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
W skład Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:
 Prezes – Pani Elżbieta Rykowska
 Wiceprezes – Pani Anna Teresa Przychodna
 Wiceprezes – Pan Tomasz Tokarski
 Sekretarz – Pan Arkadiusz Maciej Wróblewski
 Skarbnik – Pani Izabela Monika Grzymkowska
 Członek Zarządu – Pan Grzegorz Lejman
 Członek Zarządu – Pan Łukasz Mierzejewski
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Gminy
Ojrzeń, a w szczególności:
integrowanie społeczności lokalnej;
aktywizowanie społeczności wiejskiej do brania aktywnego
udziału w procesie zrównoważonego rozwoju poszczególnych
sołectw;
pomoc żywnościowa i senioralna najbardziej potrzebującym
mieszkańcom gminy Ojrzeń;
promocja gminy;
ochrona mieszkańców i instytucji przed cyberzagrożeniami;

Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej 15 lutego 2018 roku
otrzymał z rąk Minister Elżbiety Rafalskiej
promesę dotyczącą doﬁnansowania w ramach
programu „Maluch+” 2018. Ministerstwo
Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej przy-

wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, organizacji imprez i uroczystości wiejskich,
dożynek, zawodów sportowych i festynów;
współpraca z Samorządem Gminnym, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Tęcza”,
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi instytucjami;
rewitalizacja walorów przyrodniczych, w tym podejmowanie
działań na rzecz zagospodarowania istniejących zbiorników
wodnych i ich zarybianie;
udział w wyborach i kampaniach referendalnych.
Stowarzyszenie dla Gminy „SAMORZĄDNOŚĆ” to przede
wszystkim ludzie, którzy chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju gminy Ojrzeń poprzez inicjowanie i wspieranie
nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich, prowadzenie
akcji promocyjnych, organizowanie szkoleń, konferencji, pozyskiwanie partnerów i źródeł ﬁnansowania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. Warto wspomnieć, że podwaliną powstania Stowarzyszenia
dla Gminy „SAMORZĄDNOŚĆ” było działające we wcześniejszych
latach Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ojrzeń „Uparty Mazur”. Stowarzyszenie dla Gminy „SAMORZĄDNOŚĆ” w swoim krótkim
okresie działania wsparło m.in. organizację dożynek, festynów, zarybianie stawu w Ojrzeniu oraz przygotowanie paczek żywnościowych
na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

znało doﬁnansowanie czternastu gminom z
województwa mazowieckiego, między innymi Gminie Ojrzeń. Wysokość zaoferowanego
doﬁnansowania została uzależniona między
innymi od liczby utworzonych lub funkcjonujących miejsc opieki oraz statusu podmiotu ubiegającego się o środki. W przypadku
utworzenia miejsc opieki przez gminy, w
których nie funkcjonują takie miejsca, jest to

nawet 80% wartości projektu. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w formie żłobka, który powstanie w części istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej w Kraszewie. Koszt realizacji
zadania inwestycyjnego wyniesie 330.850,00
zł, z czego 265.880,00 zł to środki ﬁnansowe,
pochodzące z budżetu państwa.

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń marzec 2018

4

Planowane nowe podziały
Gminy Ojrzeń na okręgi wyborcze
i obwody głosowania
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U 2018
poz. 130) każda gmina zobowiązana jest do dokonania podziału na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania na nowo,

nawet w przypadku, gdy dotychczasowy podział spełniał
wszystkie kryteria zapisane w Kodeksie Wyborczym. Wójt
Gminy Ojrzeń przygotował w tej sprawie wnioski do Rady
Gminy Ojrzeń, które uzyskały akceptację Komisarza Wyborczego w Ciechanowie.

Planowany podział na okręgi i obwody przedstawia się następująco:
Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu – sołectwo

Liczba
wybieranych
radnych

1

OJRZEŃ:
ul. BOGDANA GRZYBOWSKIEGO(cała),
ul. CIECHANOWSKA (numery 1-50)
ul. POLNA (cała),
ul. PRZEDSZKOLNA (cała)
ul. SŁONECZNA (cała)
ul. SPORTOWA (cała),
ul. SPÓŁDZIELCZA (cała)
ul. TĘCZOWA (cała)

1

2

OJRZEŃ:
ul. CIECHANOWSKA (od nr 51 do końca)
ul. OKOPOWA (cała)
ul. PUŁTUSKA (cała)
ul. WARSZAWSKA (cała)

1

3

DĄBROWA
HALININ
ZIELONA

1

4

KICIN
WOLA WODZYŃSKA (Wola Wodzyńska, Osada-Wola)

1

5

BRONISŁAWIE
WOJTKOWA WIEŚ

1

6

ŁEBKI WIELKIE
SKARŻYNEK

1

7

KRASZEWO

1

8

ŻOCHY

1

9

BRODZIĘCIN
NOWA WIEŚ
RADZIWIE

1

10

BARANIEC
KAŁKI
PRZYROWA

1

11

GRABÓWIEC,
KOWNATY-BOROWE

1

12

GOSTOMIN
RZESZOTKO (Lipówiec, Rzeszotko, Trzpioły)

1

13

MŁOCK
MŁOCK-KOPACZE

1

14

LUBERADZYK
OBRĄB

1

15

LUBERADZ

1

Ogółem wybieranych radnych:

15

Obwód głosowania w:

Urząd Gminy w Ojrzeniu
ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzeń

Szkoła Podstawowa w Kraszewie
Kraszewo 57A
06-456 Ojrzeń

Szkoła Podstawowa w Młocku
Młock 72
06-456 Ojrzeń
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„SENIOR+” MA SIĘ DOBRZE…
Dzienny Dom „Senior +” obejmuje pełną
grupę 30 seniorów powyżej 60 roku życia nieaktywnych zawodowo. Dzienny Dom działa
zgodnie z przyjętą koncepcją pracy. W ramach działań socjoterapeutycznych w Dziennym Domu odbyło się:
– spotkanie dydaktyczne „Bezpieczny Senior” z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie i dzielnicowym z Gminy Ojrzeń;
– „Dieta w żywieniu Seniora” – spotkanie z
dietetykiem;
– „Czy da się oswoić samotność?” – spotkanie z socjoterapeutą;
– prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
mających na celu uświadomienie Seniorom ich ważnej roli społecznej oraz wykształcenie samooceny;
– aktywizacja seniorów: założenie bloga z
przepisami i twórczością Seniorów oraz
z recenzjami wydarzeń związanych z
Dziennym Domem;
– działalność Seniorów w środowisku lokalnym – realizacja autorskiego programu
„Poczytaj mi wnuczku” przy współpracy
ze Szkołą Podstawową w Ojrzeniu.
Na rzecz integracji Seniorów odbyły się:
– warsztaty z wnuczkiem z okazji Dnia Babci i Dziadka,

– spotkanie karnawałowe z zabawą taneczną,
– tłusty czwartek – zabawa ostatkowa,
– wycieczka do Opinogóry na koncert pt.
„Opera na wesoło”,
– świętowanie urodzin każdego z uczestników,
– „Walentynki”,
Ponadto codzienne zajęcia to:
– arteterapia: tworzenie prac rękodzielniczych, dzięki którym oprócz ćwiczenia
sprawności dłoni i palców. Seniorzy ćwiczą koncentrację i logiczne myślenie, pobudzają wszechstronny rozwój, rozładowują negatywne emocje i agresję;
– aktywizacja społeczna poprzez naukę języka angielskiego i naukę obsługi komputera;
– aktywizacja i doskonalenie umiejętności
kulinarnych poprzez uczestnictwo w konkursie na najlepszy domowy wypiek (ciasta, ciasteczka, babeczki, desery).
– w ramach działalności Dziennego Domu
„Senior+” został utworzony chór seniorów.
Zajęcia ﬁzjoterapeutyczne przeprowadzane są codziennie rano. Są to ćwiczenia rozgrzewające. Seniorzy ćwiczą mięśnie rąk i
nóg, a także mięśnie tułowia, w tym poprzez
tańce ludowe (polka, kujawiak) i tradycyjne

użytkowe (walc angielski, walc wiedeński,
cha – cha). Raz w tygodniu prowadzone są
zajęcia z rytmiki.
Utworzono Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, która zawiera:
– działania edukacyjne – w myśl zasady, że
uczymy się przez całe życie, pozwalamy
Seniorom wybrać obszar nauki, w który
chcieliby się zagłębić;
– działania socjoterapeutyczne – poznajemy
problemy Seniorów i znajdujemy ich rozwiązania, pomagamy dopełnić formalności w urzędach i rozmawiamy, bo czasem
wystarczy tylko wysłuchać by pomóc;
– działania ﬁzjoterapeutyczne – poznajemy
dolegliwości i ograniczenia ﬁzyczno –
zdrowotne Seniorów i podejmujemy działania by pomóc im pokonać przeszkody
wytworzone przez ich własne ciało.
Osoby pracujące na rzecz Dziennego
Domu „Senior+”:
Olga Rykaczewska – instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
Jan Nawotka – pedagog, nauczyciel prowadzący zajęcia z muzykoterapii,
Elżbieta Delura – St. Pracownik socjalny.
Przypominamy, że osoby korzystające z
zajęć nie ponoszą żadnych innych opłat poza
posiłkami.

Z akończono szkolenia
z technik komputerow ych i jęz yka angielskiego
W Gminie Ojrzeń, jako partnera, występującego wspólnie z innymi 19 gminami z województwa mazowieckiego, dla CNJA
Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” współﬁnansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyła się realizacja kursów dla 54 osób
z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi i informacyjnymi oraz z języka angielskiego. W trakcie jego trwania
powstało 5 grup uczestników tj. 3 grupy komputerowe po 10 osób oraz 2 grupy języka angielskiego po 12 osób. Zajęcia
odbywały się od marca 2017 r. przez 120 godzin w każdej grupie i zakończone zostały na przełomie stycznia i lutego 2018 r.
egzaminami zewnętrznymi, w wyniku, których osoby uczestniczące w nich uzyskały certyﬁkaty pozyskanych kwaliﬁkacji.
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W Y W I A D
z Wójtem Gminy Ojrzeń
Z d z i s ł aw e m M i e r z e j e w s k i m
Rok 2018 to czas szczególny. Data
ta wyznacza 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę, wybory
do samorządu lokalnego i 100-lecie
powołania do życia Powszechnej Publicznej Szkoły w Kraszewie. Jakie
są Pana myśli dotyczące tych wydarzeń?

Cieszę się, że żyjemy w wolnej,
niepodległej ojczyźnie. Samorządowcem (radnym) jestem nieprzerwanie od
1990 roku. Od 14 listopada 2002 roku
jestem Wójtem wybranym w wyborach
powszechnych. Od początku skupiłem
całą swoją energię na odbudowie zaniedbanej infrastruktury, podjęciu zaniechanych inwestycji, poprawy wizerunku Gminy. Zacząłem organizować
od podstaw system dożywiania dzieci
w szkołach. Dziś mamy dwie kuchnie
z pełnym zapleczem w szkołach Młocku i Kraszewie, która gotuje również
dla Ojrzenia. Planuję budowę nowej
w szkole w Ojrzeniu tak, by dzieci mogły czuć wszędzie w placówkach smak
domowego posiłku. Mamy inwestycje
rozpoczęte, kilka zaczniemy nowych.
Czeka nas ogrom pracy i wielu mieszkańców oczekuje ode mnie kontynuacji, a to wiąże się z koniecznością
startu w zbliżających się wyborach.
Co do szkoły w Kraszewie to ja
również zaliczam się do jej uczniów.
Z satysfakcją odnotowuję fakt, że
szkoła może się pochwalić pisaną metryką swojego zaistnienia w 1918 roku
w postaci „ Księgi Głównej” z wykazem uczniów. Główne uroczystości planowane są w nowym roku szkolnym.
Wiemy, że sport wśród lokalnej
społeczności jest przez Pana zawsze
popierany i wspierany, co nowego
Gmina planuje dla młodszych i starszych w ramach rozwoju sportowo –
rekreacyjnego?
Chcemy sﬁnansować kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy, w ramach

programu rządowego Otwarte Strefy
Aktywności ( OSA), dla którego przygotowaliśmy plac przy GOPS w Ojrzeniu. Polegał on będzie na stworzeniu trzech stref – siłowni zewnętrznej,
placu zabaw dla dzieci i relaksu – wypoczynku. Złożyliśmy również o doﬁnansowanie placów zabaw w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
w Nowej Wsi i Kownatach-Borowych. W ramach Lokalnej Grupy
Działania Północne Mazowsze i działania LEADER zostały złożone wnioski o doﬁnansowanie przebudowy
boiska w Młocku, zagospodarowania terenu wokół Domu SENIOR +,
stworzenia miejsca rekreacji w Skarżynku (na działce wiejskiej). Obecnie
trwa procedura oceny tych wniosków.
Ponadto przygotowywane są (być może
w momencie publikacji wywiadu będą
już złożone) wnioski w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2018”. Możliwe jest złożenie 2 wniosków, które będą dotyczyły boiska w
Młocku (alternatywne ﬁnansowanie do
wniosku w ramach LGD), oraz modernizacji Sali gimnastycznej w Kraszewie.
Ponadto intensywnie przygotowywany
jest wniosek w ramach Sportowej Polski – programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Grupa I – zadania
przyszkolne, dot. pełnowymiarowej Sali
gimnastycznej przy SP w Ojrzeniu. Planowane rozpoczęcie prac to wrzesień
2018 r., zakończenie – czerwiec 2020 r.
Jak sport jest ważny dla dzieci
i młodzieży to wszyscy wiemy,
a z czego będą mogli skorzystać
uczniowie, żeby pogłębić swoją wiedzę, jakie będą nowe projekty edukacyjne?
Zakończyła się realizacja projektu unijnego, który udostępnił uczniom
udział w licznych zajęciach dodat-

kowych, podnoszących poziom ich
kompetencji – m.in. w zakresie języków obcych. Staramy się o pozyskanie
środków na kolejny projekt edukacyjny, dwuletni, w ramach którego, dzięki
całkowitemu sﬁnansowaniu go przez
Unię Europejską, możliwe będzie
podnoszenie wiedzy naszych uczniów
w zakresie kompetencji kluczowych.
A na jakim etapie jest tworzenie
miejsca, w którym opiekę będą miały
zapewnioną najmłodsze dzieci, kiedy
zacznie działać żłobek w Szkole Podstawowej w Kraszewie?
Działalność obiektu ma się rozpocząć od nowego roku szkolnego. Żłobek powstanie w ramach programu rządowego „MALUCH+”. Szkoła w Kraszewie dysponuje dużą powierzchnią,
ale ciągle trzeba ją odnawiać. Funkcjonują już trzy oddziały przedszkolne
i jest jeszcze lokum na żłobek. Uważam, że każda ze szkół w naszej gminie ma swój specyﬁczny charakter i na
swój sposób służy nie tylko procesom
dydaktyczno- wychowawczym swojej
społeczności, a poniesione i planowane
nakłady w tych obiektach zapewniają
istnienie każdej z nich.
Jakie Pana zdaniem zmiany
w życiu młodych ludzi przyniesie
działanie takiego żłobka?
„Maluch +” przede wszystkim
umożliwi rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej,
a będzie to dużo łatwiejsze, gdy rodzic
będzie miał możliwość pozostawienia
dziecka w miejscu, w którym będzie
miało profesjonalną opiekę i edukację
od najmłodszych lat.
Czy wśród działań podjętych przez
Gminę w 2018 roku są takie, które zadbają o środowisko naturalne?
Takich działań nigdy nie jest za
dużo, przede wszystkim rozpoczęcie
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budowy oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu, obsługującej w I etapie Ojrzeń
i Dąbrowę. Sieć kanalizacyjna na Dąbrowie już została wykonana w latach
ubiegłych. Na kanalizację w Ojrzeniu
wyłoniliśmy wykonawcę. Natomiast
na razie brak jest wykonawcy oczyszczalni. Jest to najważniejsze zadanie
inwestycyjne, realizowane przy udziale środków pomocowych UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014 – 2020.
Ponad to zostanie złożony wniosek o doﬁnansowanie zadania, które
przyczyni się do szybszego usunięcia
azbestu z dachów budynków w naszej
gminie.
Czy nadal ważne miejsce w strategii Gminy zajmują inwestycje drogowe?
Tak, kwestia poprawy jakości dróg
w naszej gminie jest zawsze wśród tych
najważniejszych spraw. Kolejne wyzwanie to rozpoczęcie realizacji drogi
Kraszewo – Łebki Wielkie. Inwestycja
ta jest realizowana przy współudziale
środków pomocowych UE z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014
-2020. Wysoki poziom wód gruntowych przez cały ubiegły rok, specyﬁczna zima, objazdy związane z budową
drogi Młock – Ciechanów, ruch ciężkiego sprzętu, wbrew zakazom, pogorszyły stan dróg. Nie ponosimy kosztów
na odśnieżanie to poniesiemy znacznie
większe koszty na remonty, które cały
czas prowadzimy. Zima kalendarzowa
dopiero się skończyła, pogoda może
nam jeszcze nieźle dokuczyć, ale zapewniam, że roboty drogowe będą w
tym roku priorytetowe.
A w jaki sposób planuje Pan rozpocząć zaspokojenie potrzeb mieszkańców w różnych innych sprawach?
Co do tego, że teren Gminy znam
bardzo dobrze chyba nie ma wątpliwości, a z tego wynika, że znam listę potrzeb. Na wszystko nie starczy pieniędzy. Administrator Ojrzeń info zachłystywał się jak to „ gospodarz” gminy
przed 2002 r. pozostawił w budżecie
gminy ok. 1 mln oszczędności. Z tego,
co pamiętam oﬁcjalnych oszczędności
nie było. Na różnych kontach mogły
zostać wolne środki na zadania zapla-
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nowane przez Radę Gminy, np. drogi, których nie wykonano i do dzisiaj
mamy tego skutki.
Mówi się, że największą i najbardziej opłacalną inwestycją jest
człowiek, a ściśle jego wiedza i umiejętności. Które działania Gminy najbardziej potwierdzają tę ideę?
Oczywiście, w Gminie Ojrzeń jest
wiele takich działań, ale szczególnie
w roku 2018 nacisk kładziemy na politykę senioralną i z nią na nowo powstał obiekt z Rządowego Programu
„Senior+”. Każdy z nas w swoim życiu
cyklicznie zalicza kolejne etapy. Każdy chciałby czuć się potrzebnym i zauważonym, bez względu na wiek móc
się realizować i działać. Taki Dzienny Dom, skierowany typowo do osób
starszych, okazało się niepodważalnie,
że był i jest potrzebny w naszej Gminie. Można powiedzieć, że ze starego,
zniszczonego budynku powstało coś,
co jest istotnym elementem dla życia
naszych mieszkańców – jak wszędzie
gdzie takie ośrodki działają. Około 30
seniorów ma okazję wspólnie organizować sobie zajęcia, korzystać z różnych usług m.in. animatora, ﬁzjoterapeuty, dietetyka. Ponadto zwiedzają
ciekawe miejsca, czy uczestniczą w
wydarzeniach kulturalnych. W Dziennym Domu „Senior+” duży nacisk
kładziemy na integrację międzypokoleniową. I dzieci i seniorzy mają przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu
i wzajemnego uczenia się. W okresie
letnim uatrakcyjnimy otoczenie budynku Seniora. Ze sporadycznymi głosami
nieuzasadnionej krytyki ludzi znikąd
poradzą sobie sami Seniorzy- a to w
nich i w ich rodzinach wielka siła.
A jakie działania seniorów mogą
przyczyniać się do kreowania wizerunku Gminy w zasięgu regionalnym czy krajowym?
Na przykład powstał Chór Seniorów, którego repertuar dalece odbiega
od melodii kojarzących się z przysłowiowymi „imieninami u cioci”. Dzięki nauczycielowi śpiewu pragniemy
odtworzyć chociaż trochę ludowości
Naszej Gminy, odgrzebać zapomniane
teksty i melodie, co pozwoli na barwne
i niezapomniane występy Seniorów na

uroczystościach nie tylko lokalnych. To
dopiero trzeci miesiąc funkcjonowania
domu – poczekamy, a sam się zaprezentuje. Myślę, że wiele gmin będzie
zabiegało o podobne domy dla Seniorów. Na 2018 rok kolejne trzy gminy
z powiatu ciechanowskiego otrzymały
dotacje.
Pani Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ojrzeniu na łamach TC stwierdziła, że
„wójt nie chce z nami rozmawiać”.
Jak to jest z tą współpracą ze stowarzyszeniami?
Wójt ma ograniczenia, co do osobistego udziału w organizacjach. W prowadzących działalność gospodarczą nie
mogę być członkiem zarządu, ale do
kilku należę. Na terenie gminy działają licznie organizacje społeczne. Nie ze
wszystkimi współpracuję, bo albo nie
zabiegają o to, albo mają się dobrze, lub
są totalnie opozycyjne do wójta i podległych mu jednostek. Nie po drodze
mi z Kościołem Baptystów i wrogami gminy. Ojrzeń.info, Prywatny Folwark …….. – śmieszne twory, wokół
których skupia się „krucha” opozycja.
Dlaczego Fundusz Sołecki u niektórych osób budzi tyle emocji?
Przypomnę, że środki Funduszu
Sołeckiego pochodzą w 70% z budżetu
gminy i w 30% z dotacji państwowej.
Wadą Funduszu Sołeckiego jest to, że
budżet jest rozdrobniony. Jednak zaletą jest tworzenie szansy zrównoważonego rozwoju dla wszystkich sołectw.
Proporcjonalnie, wg. ściśle określonego wzoru, naliczyliśmy na kolejny rok
fundusze dla sołectw, a one uchwaliły
zadania. Z doświadczenia powiem, że
zdecydowaną większość z nich realizują pracownicy Urzędu Gminy, o czym
sołtysi bardzo dobrze wiedzą. Co do
uchwał to, np. sprawą wsi Ojrzeń jest
przeznaczenie środków przez trzy lata
na siłownię zewnętrzną (83 tys. zł.),
przez Wolę Wodzyńską, najpierw na
boisko – teraz na świetlicę, czy przez
Nową Wieś na boisko „ w polu”. Teraz
– ale nie tylko – Wójta sprawą jest jak
wykonać uchwalonych 36 zadań.
Wywiad przeprowadził
Stanisław Studziński
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Złożone 3 wnioski o doﬁnansowanie do LGD
„Północne Mazowsze”
Gmina Ojrzeń w dniu 5 marca 2018 roku
złożyła 3 wnioski w ramach otwartego konkursu Lokalnej Grupy Działania „Północne
Mazowsze” o przyznanie pomocy w ramach
działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pierwszy wniosek dotyczył porządkowania i renowacji terenów zielni, parków, założeń ogrodowych i przestrzeni publicznych,
zadrzewienia i wzrost bioróżnorodności,
w tym przeciwdziałanie zanikaniu owadów
zapylających. W przygotowanym zadaniu

wnioskowaliśmy o kwotę 47 071, 00 zł zagospodarowanie terenu wokół budynku Senior
+, znajdującego się przy ulicy Grzybowskiego
w Ojrzeniu. Budowa altany, alejek spacerowych, sadu i miejsca rekreacyjnego przy licznych nowych nasadzeniach to tylko niektóre
prace, które będziemy mieli zamiar wykonać.
Drugi z wniosków odnosił się do rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w którym wnioskowaliśmy o kwotę
50 000,00 zł pozwalającą na zakup altany
oraz infrastruktury rekreacyjnej do miejscowości Skarżynek. Altana zostanie umiejscowiona na działce należącej do Gminy Ojrzeń.

Na terenie działki umiejscowione zostaną także: ławki, stół do gry w piłkarzyki, urządzenia
do ćwiczeń i inne urządzenia. Obiekt będzie
sprzyjał integracji, a także zapewni możliwość relaksu.
Ostatni ze złożonych wniosków został
złożony w obszarze rozwoju turystyki i ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej – dla stworzenia bazy materialnej i technicznej rozwoju ruchu turystycznego
i dotyczył doﬁnansowania w kwocie 50000,
00 zł do budowy boiska wielofunkcyjnego
przy szkole w Młocku.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
PARTNERSKIEJ Z GENERALNĄ DYREKCJĄ
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Pomiędzy Generalnym Dyrektorem
Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą
Ojrzeń zostało zawarte porozumienie w
związku z przedsięwzięciem polegającym
na wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych
związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu
drogowego i pieszego na drodze krajowej
nr 50, tj.:
 przebudowy skrzyżowania w miejscowości Kraszewo drogi krajowej nr 50 z drogą
gminną w kierunku miejscowości Łebki
Wielkie;
 przebudowy skrzyżowania w miejscowości Kraszewo drogi krajowej nr 50
z drogą powiatową w kierunku Żoch
oraz drogą gminną w kierunku Grabówca;

 przebudowa skrzyżowania w miejscowości Ojrzeń drogi krajowej nr 50
z drogą powiatową w kierunku Ościsłowa;
 przebudowa skrzyżowania w miejscowości Ojrzeń drogi krajowej nr 50
z drogą powiatową w kierunku Nowego Miasta;
 budowa ok. 400 m chodnika po prawej
stronie jezdni w miejscowości Kraszewo;
 budowa ok. 600 m chodnika po lewej
stronie jezdni w miejscowości Ojrzeń;
w ramach Programu Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych na terenie Gminy Ojrzeń.

Głównym celem inwestycji jest poprawa płynności oraz bezpieczeństwa
ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50, na terenie Gminy
Ojrzeń.
W gestii Gminy jest opracowanie
w całości dokumentacji projektowych,
nabycie nieruchomości, opracowanie
i uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Realizacja inwestycji
oraz jej ﬁnansowanie pozostaje w gestii
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.

Jeszcze raz o skradzionym ogrodzeniu w Woli Wodzyńskiej
Przypominamy, że w 2016 roku zakupiono panele ogrodzeniowe i słupki za kwotę 11838 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
uchwalonego przez wieś pod nazwą „Budowa boiska w Woli Wodzyńskiej”. Ogrodzenie
wykonali pracownicy Urzędu Gminy, w tym
zatrudnieni z robót publicznych. Złodzieje
skradli część paneli ogrodzeniowych (słupki
pozostały) za kwotę 6657 zł i za taką kwotę,
odzyskaną z ubezpieczenia, w 2017 roku ponownie odkupiono panele, które też zamontowali robotnicy z Urzędu Gminy.

Reasumując:
– Policja jeszcze nie ustaliła sprawcy;
– wieś ma nadal ogrodzenie, które na szczęście w porę zostało ubezpieczone;
– najbardziej przykre jest, że robotnicy dwukrotnie musieli wykonać tę ciężką pracę;
– urząd miał tyle z tego, że w tym czasie nie
wykonał innego ogrodzenia np. w Bronisławiu;
– gdyby ponownie skradziono ogrodzenie,
to sołtys powinien zorganizować mieszkańców do jego odbudowy.

Na 2018 rok wieś przeznaczyła środki
Funduszu Sołeckiego na zadanie „Budowa
świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej” –
na ogrodzonej działce. Przy okazji, jako że
sprawa ciągle wraca w komentarzach i publikacjach, od nas – w ramach polemiki. Trawy
w ogrodzeniu jest dużo, więc mieszkanka
Woli Wodzyńskiej, która pyta „barany gdzie”
może doprowadzić jakiegoś, choćby jednego.
Natomiast insynuacje, że „postawiono płot
ten sam, który ukradziono i zrobiono na tym
interes” to już sprawa dla sądu. A jako ciekawostka przy okazji wyjaśniania sprawy pojawiło się pytanie, kto prywatnie przez dziesięciolecia korzystał z tej wiejskiej łąki? …
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Jasełka

w Ojrzeniu…
Uczniowie ze szkoły z Ojrzenia przygotowali przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia, zwane popularnie jasełkami. Teksty
do recytacji nie były łatwe ani krótkie, więc
wykonawcy ról musieli poświęcić dużo czasu, aby przygotować wszystko jak należy.
Oprócz tekstów należało też nauczyć się śpiewu kolęd.

Boże Narodzenie to czas, kiedy
wszyscy stają się dla siebie bardziej
życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt,
uczniowie z kl. II i III gimnazjalnych
szkoły podstawowej w Młocku pod
opieką p. Ewy Sabalskiej i p. Tomasza
Sadkowskiego 21 grudnia wystawili jasełka bożonarodzeniowe. W specjalnie
przygotowanych strojach oraz w pięknej scenograﬁi ukazali ludzi szukających Jezusa.
Główną bohaterką była
młoda dziewczyna Alwina,
podążająca do Betlejem i spotykająca podczas drogi biedną dziewczynkę, chore dziecko, starszą panią. To dzięki
jej dobroci osoby te mogły doświadczyć miłości przychodzącego Jezusa.
W dzisiejszych czasach, tak samo
jak 2000 lat temu, Jezus szuka schronienia w niejednym sercu człowieka.
W szkolnych jasełkach znalazł je
w czynach Alwiny. Końcowym elementem jasełek był taniec świateł
w wykonaniu siedmiu dziewcząt niosących światło wiary, nadziei, miłości,
zaufania, radości, wolności i pokoju.

Pierwszy występ uczniowie mieli okazję zaprezentować w Powiatowym Centrum
Kultury i Sztuki w Ciechanowie na Powiatowym Przeglądzie Jasełek, gdzie w swojej
kategorii wiekowej zajęli II miejsce. Z pięknym aniołem zmęczeni, ale usatysfakcjonowani uczniowie wrócili do szkoły. Kilka dni
później swoimi talentami podzielili się ze

społecznością szkolną. W pierwszą niedzielę stycznia nowego 2018 roku, dzieci po raz
trzeci przedstawiły wydarzenia związane
z Bożym Narodzeniem, tym razem w kościele paraﬁalnym w Kraszewie.

... i Młocku
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TRADYCYJNY SAD W OJRZENIU
Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu przystąpili do projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad”.
Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian
drzew sadowniczych, ale również takiego
sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.
Głównym zadaniem przedsięwzięcia, jest założenie przez uczniów sadu składającego się
z kilku drzew owocowych i uprawianie ich
metodą ekologiczną.
Organizatorem konkursu jest Fundacja
Banku Ochrony Środowiska. Patronat nad
projektem sprawują: Minister Edukacji Na--

rodowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.
Niezwykle ważnym zadaniem dla zespołu
projektowego o nazwie„ Zielone jabłuszka”
było znalezienie odpowiedniego miejsca pod
założenie sadu. Dzięki przychylności pana
Wójta udało się uzyskać odpowiedni teren położony w bliskim sąsiedztwie szkoły. Wiosną
uczniowie po odpowiednim przygotowaniu
gruntu posadzą tam jabłonie. Sad będzie służył całej społeczności szkolnej. Jego dogod-

K ALIGRAFIA
KSZTAŁTUJE
CHARAKTER
W Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego zorganizowano
konkurs kaligraﬁi. Patronat nad przebiegiem sprawowali nauczyciele języka polskiego oraz biblioteka szkolna.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie kl. IV – VII oraz gimnazjaliści.
W związku z przypadającą w tym
roku 20 rocznicą śmierci jednego z
najwybitniejszych poetów polskich i
europejskich XX w. Sejm ustanowił

rok 2018 rokiem Zbigniewa Herberta.
Zadaniem uczniów było piękne odtworzenie wybranego wiersza twórcy
cyklu poetyckiego, Pan Cogito”. Różnorodność prac przeszła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. 9 marca 2018 roku wyłoniono zwycięzców „NAJŁADNIEJ PISZĄCEGO
UCZNIA 2018”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ne położenie sprawi, że każdy będzie mógł
zobaczyć jak wyglądają drzewa starych odmian, spróbować ich owoców a nawet pomóc
w uprawie.
Konkurs składa się z trzech etapów. Każdy etap jest podzielony na odrębne działania,
w ramach, których są wykonywane zadania
konkursowe. Znane są już wyniki pierwszego
etapu konkursu. Szkolny zespół projektowy
uzyskał 596 punktów na 600 możliwych i zajął II miejsce.
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„Wydajemy
własną książkę”
II powiatowa
edycja konkursu
Uczennice klas gimnazjum w Kraszewie: Paulina Zagórska – kl. II,
Dominika Cichalewska – kl. II, Patrycja Napiórkowska – kl. IIIb
zaprezentowały swoje zdolności literackie, biorąc udział w II powiatowej edycji konkursu,, Wydajemy własną książkę”, organizowanego
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie. Zadaniem uczestników
było wydanie własnej książki. Tematyka i forma wykonania dowolna.
Każda nadesłana książka oceniana będzie w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej, edytorskiej. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie twórczości wśród dzieci i młodzieży. Prace konkursowe złożono do Biblioteki Pedagogicznej dnia 12 stycznia
2018 r. 14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie uczestniczyły w uroczystości ﬁnałowej II powiatowej edycji konkursu ,,Wydajemy własną książkę”. Młode pisarki znalazły się w gronie
nagrodzonych i wyróżnionych.
„Wielobarwność uczuć” Patrycji Napiórkowskiej uzyskała tytuł ,,Złotej Książki” i I miejsce w kategorii plastycznej, II miejsce
w kategorii literackiej.
„Początek końca” Pauliny Zagórskiej zajął II miejsce w kategorii
literackiej natomiast
„Cztery ściany” Dominiki Cichalewskiej zasłużyły natomiast na
podziękowania.
Stworzone przez nie książki zakwaliﬁkowały się do etapu wojewódzkiego.

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ
CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
RAZEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyniki 16 kolejki
17-18 marca 2018 r.

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

Wkra Żuromin

16

44

14

2

0

73-15

Nadnarwianka Pułtusk

16

37

12

1

3

34-13

Korona Szydłowo

16

33

10

3

3

39-26

Makowianka Maków Mazowiecki

16

32

10

2

4

40-18

Żbik Nasielsk

16

29

9

2

5

45-28

Sona Nowe Miasto

16

26

8

2

6

43-36

KS CK Troszyn

16

25

7

4

5

41-23

Tęcza Ojrzeń

16

21

7

0

9

32-35

Iskra Krasne

16

21

6

3

7

38-41

Mazowsze Jednorożec

16

21

6

3

7

28-41

Ostrovia Ostrów Mazowiecka

16

20

6

2

8

19-21

Orzyc Chorzele

16

17

5

2

9

31-54

Wkra Bieżuń

16

15

4

3

9

34-46

Wkra Sochocin

16

14

4

2

10

19-39

GKS Strzegowo

16

12

4

0

12

21-52

▶ Orzyc Chorzele – Nadnarwianka
Pułtusk 3-5

Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna

16

1

0

1

15

13-62

▶ Wkra Sochocin – Żbik Nasielsk 1-0

▶ GKS Strzegowo – Korona Szydłowo
0-2
▶ Iskra Krasne – Mazowsze Jednorożec 0-3
▶ KS CK Troszyn – Ostrovia Ostrów
Mazowiecka 0-2
▶ Makowianka Maków Mazowiecki –
Wkra Bieżuń 5-0
▶ Tęcza Ojrzeń – Wieczfnianka
Wieczfnia Kościelna 3-2
▶ Sona Nowe Miasto – Wkra Żuromin
2-3
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