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żeby mieć na stole, na białym obrusie,
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Zaproszenie
na Dożynki Gminno-Parafialne
w Kraszewie
9 września 2018 r.
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Rada Gminy Ojrzeń,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraszewie
i Sołectwo Grabówiec
serdecznie zapraszają 9 września 2018 r. o godz. 1130
na Dożynki Gminno-Parafialne połączone
z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski
oraz 100-leciem Szkoły Podstawowej w Kraszewie,
które odbędą się na terenie szkoły w Kraszewie

Program uroczystości:
1. Uroczysta Msza św. Dziękczynna polowa na terenie Szkoły Podstawowej w Kraszewie
2. Część oﬁcjalna
3. Część artystyczna:
– Koncert zespołu „Moja Rodzina”
– Pieśni patriotyczne w wykonaniu Pani Agnieszki Sztabnik-Baran
– Program artystyczny „Czas najlepszym nauczycielem” w wykonaniu uczniów.

Imprezy towarzyszące:
– wesołe miasteczko oraz inne atrakcje dla dzieci,
– degustacja potraw przygotowanych przez sołectwa,
– wspólna zabawa z zespołem „Pod Lipką” pod batutą Pana Jana Nowotki
– występ uczniów z drużyny Karate Kyokushin pod kierunkiem
Pana Adama Miśkiewicza.
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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła się 12 lipca 2018 roku o. W porządku obrad przewidziano i podjęto uchwał
dotyczące:
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
 zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018.
W dniu 10 sierpnia 2018 roku na XLI
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy radni
podjęli następujące uchwały:

 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego,
dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Ojrzeń oraz nadania mu statutu,
 w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za pobyt dziecka w żłobku utworzonym
i prowadzonym przez Gminę Ojrzeń i
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku,
 w sprawie zasad usytuowania na terenie
Gminy Ojrzeń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ojrzeń,
 w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie
odnowy miejscowości Ojrzeń”,
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Osłonowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i uczniów na rok szkolny
2018/2019.

UTWORZENIE
G M I N N E G O O Ś R O D K A K U LT U R Y
W OJRZENIU
27 czerwca 2018 roku Rada Gminy Ojrzeń
podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Ojrzeniu i nadania jej
statutu. Nowa instytucja swoją działalność ma
rozpocząć z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Gminny Ośrodek Kultury zajmie się szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury
m.in. poprzez organizowanie licznych imprez
kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Widząc również potrzeby funkcjo-

nowania świetlic wiejskich na terenie gminy
działania Gminnego Ośrodka Kultury ukierunkowane będą na integrację działalności
wszystkich tych obiektów, jako miejsc spotkań mieszkańców, tak, aby każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku, mógł w jej ofercie
znaleźć coś dla siebie.
Podstawowym celem statutowym GOK
będzie pozyskiwanie i przygotowanie społeczności Gminy Ojrzeń do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz jej współtwo-

rzenie. GOK będzie mógł prowadzić również
działalność gospodarczą, w ramach, której do
dyspozycji mieszkańców byłyby: wypożyczalnia sprzętu muzycznego; wypożyczalnia
kostiumów i rekwizytów; różnorodne kursy
(tańca, aerobiku, języków obcych); działalność poligraﬁczna, wydawnicza, reklamowa
i promocyjna; oferta koncertowa, w oparciu
o zespoły i sekcje działające przy GOK; usługi fotograﬁczne, wideo, ﬁlmowe, plastyczne;
obrót artykułami promującymi Gminę.

Rozstrzygnięcie w sprawie zniesławienia
radnego przez Wójta
Radny Jacek Kałwa 24 października
2016 r. wniósł do Sądu rejonowego w Ciechanowie akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi Mierzejewskiemu, sprawującemu
funkcję Wójta Gminy Ojrzeń, i oskarżył o
to, że w dniu 30 września 2016 roku podczas rejestrowanej w środkach masowego
przekazu XIX Sesji Rady Gminy Ojrzeń w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Ojrzeń
w obecności Radnych, Sołtysów i obecnych gości, zniesławił Jacka Kałwę wypowiadając następujące nieprawdziwe słowa:"
Obecny tu radny Kałwa przez wyborami
przypisał sobie wszystkie działania i prace
radnego Zimnowodzkiego i tym sposobem
trochę wyborców udało się nabrać i jest
Radnym" czym poniżył go w opinii publicznej i tym samym naraził na utratę zaufania
potrzebnego do pełnienia funkcji radnego.
Przypomnijmy, że wypowiedź ta dotyczyła
ulotki wyborczej radnego rozpowszechnianej w roku 2014, w której opisał następujące przedsięwzięcia, jako zrealizowane z
jego inicjatywy:
● modernizacja drogi (,,łącznika” do Sochocina),

● wykonanie dokumentacji drogi gminnej
(,,kolonia” 1 odcinek od byłego sklepu
do ,,łącznika "),
● wykopanie rowów melioracyjnych,
● uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg
lokalnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowców
● zakupienia kilka komputerów wraz z dostępem do Internetu z programu e-integracja,
● wysypania placu pod chodnik za mostem
w stronę Luberadzyka,
● wycięcia gałęzi zasłaniających znaki drogowe,
● wysypania żużlem i żwirem drogi gruntowej na „kolonii",
● wysypania żużlem drogi gruntowej od Państwa Foremskich w stronę Przyrowy „II".
Sąd dokonał odmiennej oceny działań
Jacka Kałwy niż on sam. Nie podzielił jego
stanowiska, by zgodne było z prawdą twierdzenie, że z jego inicjatywy zadania wskazane w ulotce udało się zrealizować. W ocenie
Sądu Zdzisław Mierzejewski miał prawo
do swojej oceny zachowania Jacka Kałwy.

Stwierdził, że obaj mężczyźni są politykami
samorządowymi i muszą mieć świadomość,
iż ich działania będą poddawane krytyce,
ocenie, zarówno ze strony wyborców, przeciwników politycznych, jak i na przykład
mediów. Polityk musi okazywać większą
tolerancję na krytykę.
Wypowiedź Zdzisława Mierzejewskiego
stanowiła reakcję na treść ulotki wyborczej,
w której znalazły się stwierdzenia wyolbrzymione, przesadzone i mające na celu przedstawienie tylko w pozytywnym świetle kandydata na radnego.
Uzasadnienie uniewinnienia Wójta przez
Sąd liczy 8 stron. Wyrokiem z dnia 19 grudnia
2017 r. Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił
Zdzisława Mierzejewskiego od popełnienia
zarzucanego mu czynu. Jacek Kałwa wniósł
apelację od wyroku, który 29 sierpnia 2018 r.
Sąd Okręgowy w Płocku w swoim orzeczeniu utrzymał w mocy. Od Jacka Kałwy Sądy
zasądziły na rzecz Zdzisława Mierzejewskiego kwotę 3144 zł tytułem poniesionych przez
niego kosztów związanych z wystąpieniem w
toku procesów obrońcy z wyboru oraz wpłaty
na rzecz Skarbu Państwa.
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WYBORY SAMORZĄDOWE JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypominamy nowy,
obowiązujący podział gminy na 15 okręgów
i 3 obwody głosowania. Głosowanie będzie
się odbywać w lokalach wyborczych zlokalizowanych w :
1. Urzędzie Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27 – dla następujących okręgów wyborczych oraz miejscowości wchodzących w
ich skład;
 Okręg nr 1 – OJRZEŃ: ul. Bogdana Grzybowskiego, ul. Ciechanowska (numery
1-50), ul. Polna, ul. Przedszkolna, ul. Słoneczna, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul.
Tęczowa
 Okręg nr 2 – OJRZEŃ ul. Ciechanowska
(od nr 51 do końca), ul. Okopowa, ul. Pułtuska, ul. Warszawska
 Okręg nr 3 – DĄBROWA, HALININ,
ZIELONA
 Okręg nr 4 – KICIN, WOLA WODZYŃSKA, OSADA-WOLA
 Okręg nr 5 – BRONISŁAWIE, WOJTKOWA WIEŚ

2.

Szkole Podstawowej w Kraszewie,
Kraszewo 57 A – dla następujących okręgów
wyborczych oraz miejscowości wchodzących
w ich skład;
 Okręg nr 6 – ŁEBKI WIELKIE , SKARŻYNEK
 Okręg nr 7 – KRASZEWO
 Okręg nr 8 – ŻOCHY
 Okręg nr 9 – BRODZIĘCIN, NOWA
WIEŚ, RADZIWIE

3. Szkole Podstawowej w Młocku, Młock
72 – dla następujących okręgów wyborczych oraz miejscowości wchodzących w
ich skład;
 Okręg nr 10 – BARANIEC, KAŁKI,
PRZYROWA
 Okręg nr 11 – GRABÓWIEC, KOWNATY-BOROWE
 Okręg nr 12 – GOSTOMIN, LIPÓWIEC,
RZESZOTKO, TRZPIOŁY
 Okręg nr 13 – MŁOCK, MŁOCK-KOPACZE
 Okręg nr 14 – LUBERADZYK, OBRĄB.
 Okręg nr 15 – LUBERADZ

Na podstawie danych ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, oprócz
ogólnopolskich komitetów wyborczych,
głównie partii politycznych, na naszym terenie zarejestrowano następujące komitety
wyborcze:
 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE DLA GMINY „SAMORZĄDNOŚĆ” – pełnomocnik Elżbieta Rykowska,
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KAŻDY JEST WAŻNY – pełnomocnik
Dorota Kałwa,
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
DOMINIKA ŚLUBOWSKIEGO – pełnomocnik Katarzyna Ślubowska,
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
GMINY OJRZEŃ „ZARADNY RADNY” – pełnomocnik Lech Janiszewski,
 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
BEATY KUREK – SOLIDARNA GMINA – pełnomocnik Dariusz Kisielewski.

Złożono wniosek
na park w Ojrzeniu
W dniu 20 sierpnia br. Gmina Ojrzeń złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” i „Kształtowanie przestrzeni
publicznej” w ramach Działania "Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt
planowanej inwestycji wynosi 646 tysięcy
złotych, a wnioskowana kwota pomocy to
411 tysięcy złotych. Teren objęty opracowaniem znajduje się w centrum miejscowości
Ojrzeń na działce nr 73/10 o pow. 0,88 ha po
byłej Gminnej Spółdzielni „SCh” (między
drogą krajową a magazynem zbożowym).
Inwestycja wiązać się będzie z niwelacją terenu, wykonaniem ciągów komunikacyjnych
z kostki betonowej, budową altany, wyposażeniem parku w ławki parkowe, lampy oświetleniowe, kamery monitoringu oraz wykonanie
trawników i montaż małej architektury ogrodowej. Jednym z wymogów złożenia wniosków było posiadanie pełnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Wójt Zdzisław
Mierzejewski poinformował nas, że rozpoczęcie robót uzależnione jest od rozpatrzenia wniosku, ale zadanie będzie wykonane
w 2019 r. zgodnie z projektem. Zaplanowane
ciągi komunikacyjne pozwalają na różne wykorzystanie placu w przyszłości na rekreację,
kulturę, handel, tory rowerowe itp.
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Realizacja projektu

„Tradycyjny Sad”
Zespół ,,Zielone jabłuszka” ze Szkoły Podstawowej w
Ojrzeniu zakończył drugi etap
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad”.
Udział w konkursie był wyzwaniem wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia. Dysponując wiedzą teoretyczną, nabytą
w pierwszym etapie, założono sad. Na przełomie marca i
kwietnia przygotowano glebę
pod uprawę, posadzono drzewka
i rośliny towarzyszące według
przygotowanego wcześniej planu nasadzeń W pracach aktywnie
pomagali wszyscy uczniowie z
klas IV – VI. Posadzone zostały
następujące gatunki jabłoni: Jabłoń Ananas Berżenicki, Jabłoń
Antonówka, Jabłoń Kosztela,

Jabłoń Grafsztynek, Jabłoń Malinowa, Jabłoni Cesarz Wilhelm.
Wszystkim działaniom towarzyszyła promocja w środowisku
szkolnym i lokalnym realizowana poprzez komunikację w
internecie, prowadzenie „Księgi Sadu”, tworzenie plakatów
i ulotek. Starano się w ten sposób pozyskać uwagę rodziców, uczniów, nauczycieli oraz
wszystkich, którzy są zainteresowani tematem. Sad ma „łączyć
pokolenia”, dlatego ważnym i
bardzo pouczającym wydarzeniem była wizyta w Domu Seniora w Ojrzeniu. Tam właśnie
udało się spotkać wielu „ekspertów”, którzy posiadają doświadczenie w uprawie roślin.
Opowieść o podjętej inicjatywie

oraz prezentacja przygotowana
przez uczniów wzbudziła żywą
dyskusję. Seniorzy przygotowali dla uczniów wiele niespodzianek. Wykonali mapę gminy Ojrzeń, na której zamieścili
miejsca, gdzie znajdują się stare
sady owocowe oraz podarowali
album „Jabłonie jakie pamiętamy”. Uczniowie otrzymaliśmy
też sadzonki bukszpanów w doniczkach, które wyhodowała w
swoim przydomowym ogródku
jedna z pań.
Bardzo istotne jest, aby po zakończeniu projektu sad służył całej społeczności, aby każdy mógł
poczuć klimat tego miejsca i dostrzec jego uroki. Na obrzeżach
sadu ustawiona zastała tablica

z napisem „Tradycyjny sad”.
Każdy członek zespołu projektowego, obok wybranego przez
siebie drzewa umocował drewnianą tabliczkę z własnym imieniem, nazwą gatunku, oraz datą
posadzenia jabłoni. W powyższy
sposób dzieci chcą pokazać, że
przejmują opiekę nad roślinami, a tabliczki będą w trwały i
widoczny sposób opisywać to
miejsce. W przyszłości planowane jest powiększenie istniejącego
nasadzenia o kolejne gatunki tradycyjnych odmian drzew owocowych.
W pierwszym etapie konkursu zespół „Zielone jabłuszka”
zajął II miejsce. Wyniki drugiego
etapu poznamy 30 września.

DOFINANSOWANIEE DLA OSP
DOFINANSOWANI

Z FUNDUSZU SPRAW
SPRAWIEDLIWOŚCI
IEDLIWOŚCI
Ministerstwo Sprawiedliwości jest dysponentem środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. XIII nabór wniosków został ogłoszony dla województwa
mazowieckiego.
Gmina Ojrzeń złożyła wniosek dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych na swoim terenie. W dniu 29 sierpnia 2018 r.

miało miejsce podpisanie umowy w tym zakresie. Łaczna kwota, za jaką trzy jednostki OSP w
naszej gminie otrzymają sprzęt,
to 24 800, 00 zł. W ramach tej
kwoty jednostki otrzymają następujący sprzęt i wyposażenie:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w
Ojrzeniu – Automatyczny
Deﬁbrylator
Zewnętrzny,
parawan do osłony miejsca
wypadku i zasłaniania oﬁar

wypadków, zabezpieczenia
poduszki powietrznej kierowcy i pasażera oraz detektor napięcia;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w
Kraszewie – parawanu do
osłony miejsca wypadku i
zasłaniania oﬁar wypadków,
zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, pilarkę do drewna, zestawu sprzętu do oznakowania

terenu akcji oraz detektora
napięcia;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w
Młocku – pilarkę do drewna
i detektor napięcia.
Zakup sprzętu i wyposażenia
zwiększy możliwość niesienia
profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym i poprawi skuteczność
niesionych działań ratowniczych
przez strażaków
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Letnie Granie z Radiem
W niedzielę 8 lipca na boisku sportowym w Ojrzeniu odbył się piknik rodzinny Letnie
Granie z Radiem dla Ciebie. Już
przed południem na antenie radia
prowadzone były rozmowy na
temat imprezy oraz Gminy Ojrzeń. Jako pierwsi wystąpili Wójt
Gminy Ojrzeń – Pan Zdzisław
Mierzejewski,
przedstawiciel
ﬁrmy CEDROB – Pan Stefan
Chrzanowski oraz Pan Tomasz
Grodecki nauczyciel wychowania ﬁzycznego, którzy serdecznie
zapraszali do udziału w wydarzeniu. Podczas kolejnych wyjść
antenowych rozmówcami byli:
Pani Elżbieta Rykowska – Prezes Stowarzyszenia dla Gminy
„Samorządność”, Pan Łukasz
Kozłowski – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ojrzeniu, Pani
Małgorzata Węgier – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Pan Łukasz Mierzejewski – były piłkarz kilku klubów ekstraklasy i reprezentant
Polski pochodzący z Ojrzenia

oraz strażacy z OSP w Ojrzeniu
na czele z Prezesem – Panem Arkadiuszem Wróblewskim.
O godzinie 14:15 wszystkich przybyłych przywitali: Wójt
Gminy Ojrzeń Zdzisław Mierzejewski, Pani Elżbieta Rykowska,
Pan Stefan Chrzanowski oraz
prowadząca imprezę – Pani Justyna Sieniawska. Organizatorzy
przygotowali dla mieszkańców
i gości wiele atrakcji.
Jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, którzy
zaprezentowali się zarówno pod
względem umiejętności wokalnych, jak i taneczno-sportowych.
Ich występ wywołał owacje publiczności. W drugiej kolejności
wystąpili uczniowie „zerówki”
ze Szkoły Podstawowej w Młocku. Ta grupa uczniów chwyciła
wszystkich za serca swoim walcem wiedeńskim. Dodatkowo
przypomnieli uczestnikom utwór
Haliny Kunickiej ”Orkiestry
dęte”. Natomiast Szkoła Podsta-

wowa w Kraszewie zaprezentowała piosenki, które wszyscy
znamy. Utwory Anny Jantar
„Tyle słońca w całym mieście”,
Grażyny Łobaszewskiej „Czas
nas uczy pogody” oraz Ani Wyszkoni ”Biegnij przed siebie”
doskonale wkomponowały się
w klimat pikniku rodzinnego.
Kolejnym punktem imprezy
był występ Zespołu „Pod Lipką” składającego się z uczestników Dziennego Domu Senior+,
który powstał na początku tego
roku. Patrząc na energię i zaangażowanie Seniorów w występy
można jednoznacznie stwierdzić,
że osoby starsze z Gminy Ojrzeń
dzięki placówce doskonale się
integrują i aktywizują. Zaprezentowany przez Zespół „Pod
Lipką” typowo ludowy repertuar uświadomił nam, że dbając
o swoją kulturę ludową, dba się
jednocześnie o pamięć historyczną swoich przodków. Wykonane tańce: polka i walc wprawiły
oglądających w zachwyt. Dopeł-

nieniem występu były specjalnie
przygotowane na tą okazję stroje
w kolorach herbu gminy: żółtym
i zielonym. Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ z całą pewnością mogą zapisać sukces na
swoim koncie.
Koncertową część pikniku rozpoczął Zespół Muzyczny
FACT, który wykonał covery muzyki tanecznej, rockowej, utwory
z nurtu Disco Polo. Jako drugi
wystąpił Zespół Muzyczny DX,
który porwał wszystkich do tańca.
Ich energia udzieliła się uczestnikom imprezy, a wybrany przez
nich repertuar traﬁł w gusta publiczności. Wieczorem na scenie
pojawiły się gwiazdy wieczoru:
Zespół M-Power i Sumptuastic.
Widownia doskonale znała większość z ich piosenek, dzięki czemu zabawa była jeszcze lepsza.
Nie można nie wspomnieć,
że przez cały czas trwania pikniku rodzinnego dla mieszkańców
i gości czekało mnóstwo dodatkowych atrakcji.
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dla Ciebie w Ojrzeniu
Dla najmłodszych uczestników pikniku nie lada wydarzeniem było spotkanie z Kosmokwakami, grupą trzech niezwykle przyjaznych, śpiewających
kaczorów, które przybyły na
planetę Ziemię z „Kosmolandii”, aby wciągnąć w wir zabawy poprzez wspólne śpiewy
i tańce. Oprócz tego dzieci mogły korzystać z dmuchanego
placu zabaw, malowania twarzy,
skręcania balonów, jak również
obserwować mega bańki mydlane. Dla wszystkich przewidziany
był popcorn i wata cukrowa.
Dzieci bardzo chętnie brały
udział w organizowanych konkursach, które nagradzane były
pięknymi prezentami sponsorowanymi przez Polskie Radio
RDC oraz ﬁrmę CEDROB.
Podczas pikniku rodzinnego
swój pierwszy rok działalności
w gminie Ojrzeń świętowała
Szlachetna Paczka, która podaje
pomocną dłoń tym, którzy tego
najbardziej potrzebują. Wolon-

tariusze podkreślali, że aby pomagać wystarczy mieć wielkie
serce i kochać ludzi i zachęcali
do wspólnych działań. W trakcie
imprezy nie zabrakło również
promocji zdrowego stylu życia.
Wszystkie Panie mogły skorzystać z badań mammograﬁcznych.
Swoje stoisko rozstawiła także
ﬁrma Nature’s Sunshine, która
prezentowała naturalne produkty
i ziołowe suplementy.
Nad bezpieczeństwem czuwali druhowie i druhny z OSP
w Ojrzeniu i OSP w Kraszewie,
ochrona, którą zapewniła ﬁrma
CEDROB oraz ratownicy medyczni.
Dla wszystkich uczestników
pikniku rodzinnego przewidziany
był poczęstunek. Firma CEDROB
przygotowała stoiska grillowe,
z których serwowała swoje przysmaki (100 kg). Stowarzyszenie
dla Gminy „Samorządność” częstowało przepysznymi pierogami
domowej roboty (2000 sztuk) oraz
lodami (2500 sztuk), natomiast

Seniorzy z Dziennego Domu Senior + przygotowali ciasta oraz
cieszący się ogromną popularnością chleb ze smalcem i ogórkiem.
Ponadto rozdawane były: woda,
soczki oraz batony. Sektor piwny za odpłatnością obsługiwała
OSP Ojrzeń, która zysk przeznaczy na organizację festynu w dniu
26 sierpnia br.
Piknik rodzinny Letnie Granie z Radiem dla Ciebie w Ojrzeniu stworzył możliwość integracji mieszkańców Gminy Ojrzeń
oraz przybyłych gości. Dzięki
pięknej pogodzie wszyscy mogli spędzić czas na powietrzu,
w gronie rodziny i znajomych.
Po raz kolejny społeczność lokalna pokazała, że potraﬁ się
bawić i jest chętna do tego typu
inicjatyw. Frekwencja sięgająca
prawie 1000 osób wskazuje, że
w przyszłości trzeba organizować jeszcze więcej takich wydarzeń.

Organizatorami pikniku byli:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Ojrzeniu, Stowarzyszenie dla
Gminy „Samorządność”, Polskie
Radio RDC. Głównym sponsorem była ﬁrma CEDROB. Imprezie patronował i organizacyjnie
nadzorował Wójt Gminy Ojrzeń,
który wszystkim serdecznie dziękuje.
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Gminny Żłobek w Kraszewie
Gmina Ojrzeń przyjazna mieszkańcom
w każdym wieku. W ubiegłym roku Wójt
Gminy Ojrzeń wykorzystał szansę, jaką dawał ministerialny Program Senior+ i stworzył
Dzienny Dom dla osób po sześćdziesiątce.
Przedsięwzięcie okazało się przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”.
Problem z opieką nad małymi dziećmi
do lat 3 pojawił się przed rokiem. Ogłoszono program „Maluch +”, złożyliśmy wniosek
i Gmina ponownie została zakwaliﬁkowana.
Inwestycja ta umożliwi młodym rodzicom
15 dzieci pełną aktywizację zawodową,
w szczególności tym osobom, które dotychczas nie mogły podjąć pracy z powodu braku
opieki dla dziecka.
Na żłobek jest adaptowana część budynku szkoły w Kraszewie z małą dobudową.
Koncepcja pracy żłobka oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o opiece nad dziećmi do lat
3 oraz aktach wykonawczych do ustawy, a

w szczególności statucie żłobka (Uchwała
Nr XLI/250/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia
10 sierpnia 2018 r.).
Dziećmi opiekować się będą dwie wykwaliﬁkowane opiekunki oraz personel pomocniczy. Ostatnio wzrosło zainteresowanie
rodziców możliwością opieki nad dziećmi w
żłobku. Szacuje się, że przy naborze dzieci do
żłobka może zabraknąć miejsc.
Przewidujemy, że żłobek będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1700. Rolę kierowniczą placówki pełnić będzie dyrektor, który został wyłoniony w drodze konkursu. Została nim Pani
Marlena Dziewanowska, która była jedyną
kandydatką. Dyrektor wykonywać będzie
również obowiązki opiekuna dzieci.
Na etapie składania projektu zamierzeniem
Wójta było dodatkowe powierzenie obowiązków związanych z zarządzaniem żłobkiem dla
dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraszewie.
Jednak z punktu widzenia prawa oświatowego

jednoznacznie wynika, że nie ma możliwości
łączenia funkcji dyrektora publicznego żłobka
i dyrektora publicznej szkoły, co potwierdziło pisemnie Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego(pismo Nr DKO-WOK.4020.14.2018.AT z dnia
02.07.2018 r.).
Całkowita wartość tego przedsięwzięcia
to 430 280,00 zł, z czego 259 880,00 zł to
doﬁnansowanie od wojewody, wkład własny
Gminy to 170 400,00zł. Na wniosek Wójta
środki ﬁnansowe w kwocie 78 908,00zł przeznaczone na wyposażenie i montaż placu zabaw przy żłobku przeznaczono na rozbudowę
obiektu (co pomniejszyło wkład własny do
kwoty 91 492,00zł).
Opłata w żłobku jest jednakowa dla
wszystkich rodziców, niezależnie od dochodu
i wynosi 100,00zł miesięcznie oraz dodatkowo rodzice będą ponosić koszty wyżywienia.
Funkcjonowanie żłobka z udziałem dzieci
planowane jest od dnia 19.09.2018 r.

Realizacja Otwartej Strefy Aktywności
W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym realizowanym
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Ojrzeniu powstaje Otwarta Strefa Aktywności.
8 czerwca 2018 r. Gmina ogłosiła przetarg
na jej budowę i wyposażenie. W terminie
składania ofert tj. do dnia 22 czerwca 2018 r.

wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono wykonawcę. Aktualnie na placu obok Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie powstaje
strefa, są montowane urządzenia tj. twister z
wahadłem, wioślarz, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, biegacz, orbitrek, prasa nożna
i ławeczka, zjazd linowy, labirynt sprawnościowy, zestaw zabawowo sprawnościowy,

stół do tenisa. Stół do gry w szachy i do gry
w piłkarzyki, których aktualnie zabrakło na
rynku, zablokowało wcześniejsze oddanie
siłowni (OSA) do użytku. Gmina musi rozliczyć zadanie do końca bieżacego roku. Rozpatrywane jest wcześniejsze udostępnienie
zainstalowanych urządzeń.
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Spotkanie Absolwentów
– Rocznik 1988/89
18 sierpnia br. odbyło się spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej im. Wacława
Kozińskiego w Kraszewie – rocznik 1988/89.
Zjazd absolwentów rozpoczął się uroczystą
Mszą, św. w Kościele Paraﬁalnym w Kraszewie, w której uczestniczyli absolwenci i zaproszeni goście. Podczas nabożeństwa wspomniano zmarłych z tej klasy.
Po uroczystej mszy św. absolwenci udali
się do szkoły, a następnie Leśniczówki Paryż.
Miała tam miejsce część biesiadna spotkania,
która była okazją do wspomnień z lat szkolnych i przywołania wielu niezapomnianych
chwil spędzonych w murach szkoły.

SENIOR +
w Konkursie
Modernizacja
Roku 2017
Na Zamku Królewskim w Warszawie 24 sierpnia 2018 r odbyła się Gala
Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2017, w której udział wziął Wójt Gminy
Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym
roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W konkursie mogły brać
udziału nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy
obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów
użytkowych i estetycznych w następujących
kategoriach: szkolnictwo, sport i rekreacja,
zdrowie i opieka społeczna, zabytki, elewacje
i termo renowacje, drogi i obiekty mostowe,
tereny zieleni, użyteczność publiczna, przemysłowo – inżynieryjne, najciekawsze adaptacje wnętrz, nowe obiekty w przestrzeni
urbanistycznej, obiekty hotelowo-konferencyjne.
W tym roku z 540 ubiegających się o tytuł
w ﬁnale uczestniczyły 53 obiekty zgłoszone
w w/w kategoriach. Wśród nich w kategorii
zdrowie i opieka społeczna w ﬁnale znalazł
się budynek Senior + w Ojrzeniu, za który
Gmina Ojrzeń oraz inwestor zdobyli wyróżnienia.
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23-24 lipca członkowie Dziennego Domu
„Senior+” i zaprzyjaźnieni Seniorowie z Gminy Ojrzeń udali się na wycieczkę do Torunia
i Ciechocinka. Seniorzy mieli okazję wziąć
udział w ciekawym pokazie „Metaplaneta”
w Centrum Popularyzacji kosmosu „Planetarium – Toruń”, by następnie, po owocnym
spacerze ulicami, dotrzeć do „Toruńskiego
Domu Legend”, gdzie w sposób edukacyjny
i humorystyczny poznali historię Torunia.

Spędzili również czas na zwiedzaniu i zdrowotnych spacerach po parkach i tężniach w
Ciechocinku. Klimat okolic Ciechocinka w
łagodny sposób wpływa na samopoczucie
odwiedzających. Wszyscy mieli okazje zakupić pamiątki (obowiązkowo zdrowotne sole
i toruńskie pierniki). Oprócz oczywistych
niezapomnianych przygód potwierdzeniem
wspaniałych przeżyć są pamiątkowe zdjęcia
z tej eskapady.

WYCIECZKA SENIOR +
DO TORUNIA

Krótko o obligacjach komunalnych
Obligacje komunalne to dobry sposób
na dodatkowe zasoby ﬁnansowe. Na takie
rozwiązanie ﬁnansowania inwestycji zdecydowała się Gmina Ojrzeń. Pozyskane w ten
sposób środki wykorzystane zostaną na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz ﬁnansowanie planowanego deﬁcytu budżetu.
W dniu 14 sierpnia 2018 roku Gmina
Ojrzeń podpisała umowę organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z Powszechną
Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką
Akcyjną z siedziba w Warszawie na kwotę
7 300 000, 00 zł. Decyzje o emisji obligacji
komunalnych podjęto Uchwałą Rady Gminy
z dnia 27 czerwca 2018 roku. Emisja będzie
dwuetapowa. W 2018 roku wyemitowane zostaną obligacje o wartości 4 250 000, 00 zł,
natomiast w 2019 roku 3 050 000, 00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 3 593 032, 58 zł
planowane inwestycje na 2018 i 2019 rok
(m.in. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, utworzenie żłobka Maluch +,
budowa drogi Kraszewo-Łebki Wielkie
i modernizacja dróg gminnych, Otwarta
Strefa Aktywności w Ojrzeniu, termomodernizacja szkoły w Kraszewie, budowa
hali sportowej w Ojrzeniu).
Aspekty przemawiające za emisją obligacji komunalnych przez Gminę Ojrzeń to:
w porównaniu z kredytem udzielanym
przez bank oprocentowanie pozyskanych
środków jest niższe,
spłata odsetek raz do roku, nie tak jak
w przypadku tradycyjnego kredytu bankowego co miesiąc;
warunki wykupu obligacji, jak również
oprocentowanie, mogą być ustalane samodzielnie przez Gminę;

obligacja dla Gminy może być dodatkowym źródłem funduszy niezbędnych do
ﬁnansowania inwestycji, których koszty
nie mogą być pokryte całkowicie środkami budżetowymi albo pochodzącymi z
kredytów preferencyjnych;
emisja tego rodzaju papierów wartościowych przyczynia się do rozwoju w naszej
gminy poprzez inwestycje;
Gmina Ojrzeń w oczekiwaniu na fundusze z UE może preﬁnansować inwestycje
pieniędzmi uzyskanymi poprzez emisję
obligacji komunalnych;
przy obligacjach, w przeciwieństwie do
kredytów, nie ma konieczności ustanawiania zabezpieczeń np. weksla;
Gmina ma swobodę w dysponowaniu
środkami z emisji – maksymalnie uproszczone rozliczanie;
ze środków z emisji obligacji komunalnych Gmina Ojrzeń może sﬁnansować
realizacje inwestycji współﬁnansowanej
ze środków UE.
Wykup obligacji komunalnych może odbywać się jednorazowo, w odniesieniu do
całej emisji, bądź ratalnie. Gmina Ojrzeń planuje wykup obligacji w terminach od 2021
roku do 2033 roku według wartości nominalnej. Dopuszcza się możliwość wykupu przez
Gminę Ojrzeń obligacji przed terminem
w celu umorzenia.
O wypowiedź w sprawie obligacji poprosiliśmy Wójta Zdzisława Mierzejewskiego.
„Każde moje aktywne działanie powoduje, że znajdują się krytycy i ci, którym nie
po drodze z sukcesami obecnej władzy. Najczęstszym argumentem oponentów jest to, że
gmina żeby inwestować ciągle się zadłuża.
Według naszych wyliczeń w całej ostatniej
kadencji dług naszej gminy wzrósł o 0,5 mln
zł, podczas gdy wykonaliśmy (wraz z planem

na rok 2018) inwestycje za ok. 10,2 mln zł,
co oznacza, że w praktyce jedynie 5% z nich
było sﬁnansowane z zadłużenia. Pozostałe
95% środków pozyskaliśmy, z dotacji albo
wyłożyliśmy z własnych środków. To duży
sukces, zwłaszcza w okresie, kiedy dotacji
UE było mniej niż w poprzedniej kadencji.
Innym argumentem oponentów, który
przewija się w dyskusjach jest populistyczne stwierdzenie, że gmina jest tak bardzo
zadłużona, że wnuki będą jeszcze spłacać to
zadłużenie. Otóż prawda jest zupełnie inna.
Gdyby gmina skupiła się tylko na spłacie zadłużenia i nie inwestowała tak dużo, to bylibyśmy w stanie spłacić wszystko w 2,5 roku.
To, że przewidujemy spłatę w 18 lat, wynika
tylko z obowiązujących przepisów prawa,
oraz z tego, że ciągle chcemy inwestować.
A pieniądz oddany zbyt szybko do banku to
pieniądz niewydany na potrzebne inwestycje.
Jako trzeci podam argument zamykający usta tym, którzy twierdzą, że gmina nigdy nie będzie w stanie spłacić tak dużego
zadłużenia. Otóż, gdyby policzyć wszystkie
planowane dochody gminy w latach, na które
rozłożona jest spłata zadłużenia, to jest to 377
mln zł. A nasze zadłużenie to jedyne 4,5 mln
zł (wraz z planem na rok 2018), czyli 1% tej
sumy dochodów. Kto rozsądny powie, że nie
jesteśmy w stanie przeznaczyć 1% dochodów
na spłatę zadłużenia?
Na koniec chciałbym podać szacunkowe
wykorzystanie naszej zdolności kredytowej.
Zewnętrzni analitycy policzyli nam maksymalny bezpieczny poziom zadłużenia dla
Gminy Ojrzeń. Jest to to 13,5 mln zł. Obecne
zadłużenie to ok. 4,5 mln zł, a więc wykorzystujemy 34% limitu. To też pokazuje, że
poziom zadłużenia nie jest tak duży, jakim
chcieliby go widzieć moi adwersarze.”

wrzesień 2018 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń

11

WÓJT UNIEWAŻNIŁ
PRZETARG NA OCZYSZCZALNIĘ
W momencie składania wniosku o doﬁnansowanie realizacji operacji, oceniano koszt
budowy oczyszczalni ścieków na kwotę ok.
3. 100.000, 00 zł brutto. W wyniku gwałtownego wzrostu cen w 1 i 2 kwartale 2018 r,
zamawiający zweryﬁkował planowany koszt
budowy, znacząco podnosząc planowane środki na realizacje tego zamówienia – do kwoty
5.000.000,00 zł brutto, weryﬁkując jednocześnie niektóre zapisy zawarte w programie
funkcjonalno użytkowym:

doprecyzowano zapisy dot. gwarancji, uściślając, że na zastosowane i wbudowane urządzenia, obowiązuje gwarancja producenta;
zmniejszono poziom zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu z poziomu
10% do 5%. Uzasadnienie zmiany jest analogiczne jak poprzedniej – obniżenie ceny
oferty;
zmniejszono wymogi dot. kosztu oczyszczania m3 ścieków. Od momentu opracowania programu funkcjonalno użytkowego, nastąpiły znaczące podwyżki cen
energii oraz preparatów chemicznych,
używanych w procesie oczyszczania. Ceny
zaprezentowane i wymagane w PFU, stały
się tym samym nierealne.
zweryﬁkowano parametry dot. jakości
oczyszczanych ścieków. Jako wiążące
uznano parametry określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - tak jak to jest wskazane
na stronie 10. programu funkcjonalno użyt-

kowego. Jest to obecnie jedyny akt prawny, normujący jakość i parametry ścieków
w prawie polskim. Wszelkie pozwolenia
i zgody, będą odnosić się do tego rozporządzenia. Żaden organ, instytucja, nie będzie
robił badań i analiz, opierając się na przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Podkreślić należy, że sam
autor opracowania, na stronie 13 PFU, ponownie odnosi się do wartości wskazanych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
zrezygnowano z wykonania elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kW, której
wykonanie jest zalecane. Jej koszt oceniony na podstawie badań rynku, wynosi
246.000,00 zł – co jest wartością znaczną.
Zamawiający stoi na stanowisku, że wykonanie tej instalacji jest jedynie zaleceniem zawartym w PFU, nie zaś elementem
wymaganym. Wykonanie takiej instalacji
można wykonać w terminie późniejszym,
z uzyskaniem korzystniejszego doﬁnansowania.
Dokonane zmiany spowodowały zwiększenie zainteresowania zamówieniem - w postępowaniu została złożona oferta. Jednakże zawarta
w niej cena przekracza o 995.635,00 zł środki,
które zamawiający może przeznaczyć na sﬁ-

nansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie winno zostać zakończone
bez wyboru żadnej z ofert, na podstawie
3 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-ﬁnansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 396), oraz zapisów zawartych
w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego jest zobligowany do unieważnienia postępowania. Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 5.000.000,00 zł. Cena zawarta w złożonej
ofercie znacznie przekracza zakładaną kwotę: wynosi 5.995.635,00 zł. Zamawiający nie
posiada dodatkowych środków ﬁnansowych
w takiej wysokości, które mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia. W pełni zatem została wypełniona dyspozycja § 3 ust. 2
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-ﬁnansowym
operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
396), wraz z zapisami zawartymi w zapytaniu
ofertowym mówiącymi o tym, że Zamawiający
unieważnia postępowanie w przypadku: „cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sﬁnansowanie zamówienia".
W związku z powyższym postępowanie
zostało unieważnione/zakończone bez wyboru
oferty

HUMOR
Do naszej redakcji nadszedł list (wiersz) anonimowego autora, z prośbą o wydrukowanie w biuletynie.
Zachowując oryginalną pisownię i treść publikujemy poniżej.
W odpowiedzi wierszokletom
Koń Bucefał z ptaszkiem ryżym tak sobie marzyli,
Jakby wygrać te wybory i nie stracić chwili.
Leć do ludu i obiecaj : „ludzie moi mili,
Ja nie z partii ja od konia my tak sobie wymyślili”.
Ech to nie tak jęknął ryży, wokół ptactwa mnogo,
Ten mój sąsiad Jętką zwany też tak sobie kwili.
Mewa śmieszka z matką mewą i rodziną całą
Dziób wydziera: „Elektorat miły”
Ten co widzę w liczbie ośmiu
Kurki nie poniesie,
Choćby wiatr był sprzyjający i ludzie przemili.
Koń zadumał się i rzecze:
„Sroka ma prywatny folwark przecież,
Książki w życiu odkurzała,
Układała i znów brała,
Biblioﬁlem zwać się chciała”.

Wtem nasz smoczuś się odezwał:
„ja wygram wybory, uniwersytet mam skończony,
Na poezji też się znam, ja wygram, mówię to
Wam.”
Na to wszystko wilk miastowy
Na łbie sierści nie uświęcisz,
Nie tym razem, wy głuptaki,
Lećcie sobie gdzie zechcecie
Do Tasmanii, na Szetlandy
Tam jest bowiem wasze miejsce.
Wtem głos zabrał sam Podjadek
Tłusty – mocno wypasiony.
Deklaruje ja popieram:
kurkę, konia, mewę, smoczka
Bóg wie kogo nie za darmo:

Za makówki, chaber polny i wrzosówki.
Ja wyborca mu podpowiem:
„niech makówek nie podjada,
bo się odurzy, a nie wypada”.
I będzie to kolejna wpadka
Turkucia Podjadka.
Na ulicy Polnej
Na kamieniu gołym
Siedzi gruby, tłusty Gryllotalpa
Zgadnij – kto nim???
Na rowerze jeździ
Co cztery ma koła,
Jak złapać chwiejnego robala,
Głowią się niebiescy z dala.”
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W Gmina Ojrzeń
dziejach gminy Ojrzeń, bardzo
ważny okres stanowi wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Każda ze
stron uczestniczących w konﬂikcie
zamierzała, bowiem realizować
swoje dalekosiężne plany. W maju 1920 r., wojsko
polskie po chwilowych sukcesach na Ukrainie i zajęciu Kijowa, w wyniku kontrofensywy sowieckiej
musiało s i ę wycofać niemal na podstawy wyjściowe. 4 lipca 1920 r., nastąpiła potężna ofensywa
Armii Czerwonej, w wyniku, której wojsko polskie
rozpoczęły odwrót.
Ludność wsi, która dotkliwie doznała ciężaru długotrwałej wojny, pragnęła jej zakończenia.
Chłopi zmuszani byli dostarczać podwód, kwater,
pasze, koni i rekruta. Partie polskie już w lutym
1920 r., występowały przeciwko przedłużającej się
wojnie oraz żądały zawarcia pokoju. Chłopi wsi
mazowieckiej ostro protestowali przeciwko nakazom płacenia podatków i rekwizycjom wojskowym. Najbardziej tragiczna sytuacja przedstawiała
się wśród robotników rolnych i służby folwarcznej,
pragnącej otrzymać na własność ziemię. Również
chłopi dążyli do poszerzenia areału swych gospodarstw. Ten stan siłą rzeczy powodował, że obszar
wiejski szczególnie był podatny na hasła radykalne.
Agitacja komunistyczna nie ominęła Gminy Ojrzeń. 27 maja 1920 r., posterunek policji
w Ojrzeniu, wobec wzmagającej się akcji komunistycznej na kolejach i stacjach, został zobowiązany
przez komendę policji powiatowej w Ciechanowie
o wzmożenie wywiadu wobec osób znajdujących
się na terenie gminy, podejrzanych o szerzenie
dywersji bolszewickiej. Do zadań posterunku
należało też informowanie władz nadrzędnych
o zasięgu działalności „Żydowskiego Stronnictwa>>Bund<<, które jawnie opowiadało się po stronie
bolszewickiej.” Policja często podejmowała działania w sprawie dezercji z wojska, a to zjawisko
dotyczyło szczególnie przełomu czerwca-lipca
1920 r. W okresie tym egzekwowano też kary tymczasowego aresztowania tych mieszkańców, którzy
nie dostarczali podwód dla wojska.
Pracownicy posterunku Policji Państwowej
w Ojrzeniu nadzorowali realizację rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca
1920 r., który to dokument dotyczył powołania do
służby wojskowej byłych podoﬁcerów urodzonych
w latach 1890-1895, wszystkich szeregowych, kawalerzystów, straży granicznej. Pracownicy ci prowadzili również pracę uświadamiającą, polegającą
na wyjaśnianiu przepisów dotyczących werbunku
do armii ochotniczej, rozplakatowując 15 egz.
odezw i 20 egz. przepisów o zaciągu do armii.
Policja ścigała też kolporterów broszur komunistycznych pt.: ,,Rozmowa Macieją z Jędrzejem”.
Pierwsze oddziały bolszewickie, które wkraczały
na Mazowsze, starały się pozyskać ludność wiejską i nie dokonywały grabieży rzeczy domowych,
próbując nawet nieraz płacić za zabraną żywność.
Natomiast były bezlitosne w rekwizycji inwentarza, podwód i koni. W rabunku często pomagała im
służba folwarczna, którą traktowali, jako swoich
nazywając ich „towarzyszami”.
Pismem z 16 sierpnia 1920 r., komenda policji
w Ciechanowie nakłada obowiązek na posterunek P.P w Ojrzeniu przeprowadzenia dochodzenia,
aresztowania i wraz z oskarżeniem doprowadzenia
do komendy w Ciechanowie Umińskiego, (drugie
nazwisko nieczytelne) i Rupińskiego, że pomagali
bolszewikom w rabunkach i przy rekwizycji bydła,
trzody i innego inwentarza. Członków Związku
Zawodowego Robotników Rolnych (ZZSR), którzy stanowili fornale, służba i najbiedniejsi chłopi,
bolszewicy traktowali ,Jako swoich”, powierzając

im pełnienie funkcji wójtów i sołtysów. Liczne
były przypadki, że bolszewicy grabili inwentarz
bogatym chłopom i dawali ubogim. Służba folwarczna często też z żołnierzami Armii Czerwonej uczestniczyła w rabunku dworów, wskazując
miejsca ukrycia kosztowności ziemian, albo też nie
pozwalała zabrania z majątku żadnej własności,
tak jak to uczyniła w miejscowości Bronisławie.
26 sierpnia 1920 r., pismem nr 6512 Komenda P.P
w Ciechanowie oskarżyła służbę w/w majątku,
,,która zatrzymała bydło, niczego właścicielowi
wydać nie chciała podczas ewakuacji folwarku” .
Robotnicy rolni chętnie też służyli pomocą sowieckim żołnierzom, oﬁarowując im żywność, organizując młóckę zboża, uczestnicząc w wykopkach
i innych pracach. Organizowali też rewkomy. Na
ich czele stawała najczęściej służba zrzeszona w
ZZSR, która wcześniej, w latach 1918-1919 pozbawiona była pracy za udział w strajkach.
Gmina Ojrzeń ma również swój epizod wojenny. W lipcu 1920 r. w Ciechanowie powołano
do życia Obywatelski Komitet Obrony Państwa.
Z ramienia Miejskiego Komitetu Pomocy Rezerwistom, jako pomocnika gminnego z Ojrzenia powołano Józefa Choromańskiego, właściciela dóbr
Żochy. 7 sierpnia patrole sowieckie, weszły do Ciechanowa. Oddziały polskie podjęły obronę miasta
mającą na celu umożliwienie ewakuacji magazynów wojskowych z tamtejszych koszar. Obroną
miasta kierował dowódca 203 p. uł., mjr Zygmunt
Podhorski. Jednak Polacy zmuszeni zostali do wycofania się, najpierw do Gumowa, a potem do gminy Ojrzeń w rejon wsi Kałki-Luberadz. 10 sierpnia
rano, 203 p. uł. uderzył z pozycji wyjściowej we
wsi Kraszewo i miał przesunąć się w kierunku Ciechanowa celem obserwacji ruchu wojsk rosyjskich
na szosie Ciechanów-Płock. Jednakże 11 sierpnia b o l s z e w i c y opanowali Ojrzeń, do którego
wprowadzili dwa szwadrony jazdy oraz jeden baon
piechoty. Dalsze walki miały miejsce w okolicach
Kuchar. 15 sierpnia z Młocka na Ojrzeń, Sarnową
Górę uderzyły oddziały grupy gen. Krajowskiego i
złamały opór przeciwnika, następnie wkroczyły do
Nowego Miasta n. Soną. Ciężkie walki rozegrały
się 16 sierpnia 1920 r. Oddziały Armii Czerwonej
pokazały się pod wsią Bronisławie, gdzie w nierównej walce wojsko polskie straciło kilkuset żołnierzy. W ręce nieprzyjaciela dostało się też wiele
karabinów maszynowych. Tego samego dnia 42 pp
został zepchnięty ze swoich stanowisk w kierunku Ojrzeń-Łopacin. Korzystna zmiana nastąpiła dopiero po przybyciu w rejon Sarnowej Góry
żołnierzy 49, 144 i 145 pp. Wówczas to 145 pułk
w przeciwnatarciu powstrzymał nieprzyjaciela.
Za ten sukces pułk zapłacił ogromnymi stratami.
Wieczorem dokonano przegrupowania w 18 DP,
które odbywało się podczas zaciętych walk, gdyż
nieprzyjaciel ponowił ataki. Oddziały należące do
sowieckiej XXXIII Dywizji Strzelców próbowały
w pewnym momencie rozerwać polskie pozycje,
wchodząc między 49 pp i 145 pp od strony Sarnowej Góry. Punk centralny stanowisk 18 DP- Sarnową Górę- bronił 49 pp. Zacięte walki toczyły się w
nocy z 17 na 18 sierpnia. Dla 18 Dywizji, ciężka to
była próba. Walki o Ojrzeń, Sońsk, Sarnową Górę
odegrały bardzo ważną rolę w dziejach 5 Armii, toczącej boje na północnym Mazowszu. 17 sierpnia
1920 r., toczyły się też zacięte boje pod Smardzewem, Gutarzewem i Obrębem, w których brały
udział 42 i 144 pp. Sarnowa Góra obsadzona przez
III 49 pp, kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk.
Meldunek sytuacyjny 5 Armii z dnia 17 stycznia
1920 r. (godz. 1700) w następujący sposób przedstawiał wydarzenia: ,,Oddziały 17 Dywizji Piechoty
w marszu naprzód w kierunku na Holendry i Łu-

bienicę (na szosie Serock – Pułtusk).Oddziały nieprzyjacielskie atakujące na Bromin kontratakiem
III/202 pp przy silnym współudziale 17 pp rozbite.
Oddziały 9 Dywizji Piechoty obsadziły Poniaty –
Kęczki 18 Dywizja Piechoty Sochocin 42 pp, Sarnowa Góra- Łopacin 145 pp. Gąsocin 49 pp, Żochy
144 pp z zadaniem uderzenia na płd. Zach. Oddziały
gen. Karnickiego w Ojrzeniu z zadaniem obejścia
przez Kałki na Malużyn”. O godz. 2000 18 DP ruszyła w kierunku Ciechanowa z bazy wyjściowej
w Ojrzeniu i Młocku i nacierała po obu stronach
rzeki Łydyni. Zaś polska dywizja jazdy miała za
zadanie niepokoić tyły wycofujących się oddziałów
sowieckiej IV Armii w rejonie Glinojecka i Szreńska. Walki pod Ojrzeniem i Sarnową Górą osiągnęły apogeum 18 sierpnia. Sarnowa.Góra przechodziła kilka razy z rąk do rąk. Ostatecznie została
utrzymana przez 49 pp, który nie pozwolił jej sobie
wydrzeć. Ojrzenia bronił 145 pp atakowany przez
przeważające siły piechoty i kawalerii. O zaciętości
walk na tym kierunku świadczy fakt, że również
Ojrzeń był trzykrotnie opanowany przez Rosjan
i odbijany przez oddziały polskie. 145 pp był wspierany przez 1 dywizjon pal-u, dowodzony osobiście
przez mjr. Franciszka Kondrata. W czasie jednego
z ataków piechota 145 pp, ubezpieczająca artylerię,
wycofała się na pozycję 3 baterii. Trudną sytuację
baterii uratował jej dowódca por. Kelhofer, zebrał
resztki dwóch batalionów, poderwał je do natarcia
i odrzucił oddziały sowieckie. Szalę zwycięstwa
przechylił przed wieczorem 144 pp, który odbił
Ojrzeń i Sarnową Górę. Zanim to osiągnął, musiał
zdobyć wieś Bronisław (Bronisławie), którą zaatakował od strony wsi Kałki. Wykonując tę operację,
wpadł w Ojrzeniu na kolumnę piechoty nieprzyjacielskiej, zaatakował ją przy pomocy 8 Brygady
Kawalerii, nacierającej od Wojtkowej Wsi, rozbijając ją. W zmaganiach tych brała też udział Dywizja Ochotnicza. 19 sierpnia 1920 r. do pobliskiej
miejscowości Ojrzeń, o czym meldował Oddział
III Dowództwa 5 Armii, zostało przeniesione z Sochocina k. Płońska dowództwo 18 Dywizji Piechoty.
Płk, Franciszek Adam Arciszewski napisał: ,,Walki
pod Sarnową Górą, Łopacinem i Ojrzeniem były
tak zażarte, że kosztowały 18 DP 30 oficerów 775
szeregowych, zabitych i rannych. W wielu kompaniach piechoty 18 DP z braku oficerów sierżanci d o w o d z i l i już kompaniami, a ludzie byli
tak i zmęczeni czterodniowymi walkami, że pod
kuchniami polowymi padali z omdlenia. Tutaj był,
zdaje się, najbardziej krwawy punkt całej Bitwy
Warszawskiej. Myślę, że żołnierzom walczącym
17 i 18 sierpnia pod Sarnową Górą- los wojenny
powierzył najcięższe w tej bitwie zadanie. A chorych nie było, taki był duch bojowy wojsk lewego
skrzydła 5 Armii, zbyt lekceważonego przez dowódców sowieckich. Bolszewicy stracili w tych
walkach znacznie więcej niż my „....
Świadectwem wydarzeń z 1920 r. jest na cmentarzu paraﬁalnym w Kraszewie mogiła z kamiennym obeliskiem , na którym umieszczony jest napis: ,, 1920. Poległym obrońcom za Wiarę i Ojczyznę. OSP Ojrz eń.”
Najazd sowiecki spowodował znaczne straty
materialne tak w miastach jak i na wsi. Cena niepodległości była wysoka. Duże straty dotknęły także ludność gminy Ojrzeń. Wszędzie były widoczne
ślady działań wojennych. Panował głód, chłopom
zarekwirowano konie, bydło i trzodę chlewną.
Rozumiano jednak, że Wojsku Polskiemu należy
pomagać. Z takimi apelami do wszystkich warstw
polskiego społeczeństwa występował rząd polski
na czele z premierem Wincentym Witosem.
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