BIULETYN INFORMACYJNY

*PLQ\2MU]Hğ

nakład 1000
egz.
/ Nr/ /13Nr1.000
/ Czerwiec
2017 / 2019
egzemplarz
bezpłatny
/ issn 2354-0303
nakład
egz.
// kwartalnik
19 / marzec
bezpłatny
1.000
EGZ./ kwartalnik
// egzemplarz
/ / issn 2354-0303

W numerze:

• Z OBRAD RADY GMINY

str. 2

• O POSTERUNKU POLICJI
W OJRZENIU

str. 3

• INWESTYCJE
I DOFINANSOWANIA

str. 3-6

• NOWE OBWODY SZKÓŁ

str. 7

• INFORMACJE
SPOŁECZNE, KULTURALNE
I OŚWIATOWE
str. 8-11

• SPORT

str. 12

Biuletyn Informacyjny
Gminy Ojrzeń
Adres:
Urząd Gminy Ojrzeń
ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
tel. 23-671-83-20 www.ojrzen.pl
Wydawca:
Gmina Ojrzeń
Redagują:
Stanisław Studziński
Grzegorz Drążkiewicz
Korekta:
Marta Malinowska-Borkowska
Skład, łamanie, druk:
ComPrint
ul. Klonowa 2, 06-400 Ciechanów
tel. 607 995 742
e-mail: comprint@comprintweb.pl

O jr zeń
y
in
m
G
y
c
ń
a
k
z
s
ie
m
Drodzy
ocnienia polskiej

adziei, um
n
i
y
ch
u
ot
as
cz
to
oc
Wielkan
zymy Państwu,
yc
Ż
ji.
yc
ad
tr
j
ie
sk
ń
ja
i chrześci
i i wzajemnej
śc
do
ra
e
łn
pe
e,
ow
k
ąt
aby te święta były wyj asem spędzonym w rodzinnym
dą cz
życzliwości. Niech bę
świadczeń i emocji.
do
h
yc
n
w
ty
zy
po
ym
gronie, pełn
ielkanocą nadejdzie
W
z
z
ra
w
że
ę,
ej
zi
ad
n
Mamy
ństwa sercach na
Pa
w
i
śc
go
za
ry
tó
k
,
m
wiosenny optymiz
działania na każdy
do
i
ęc
ch
i
ę
gi
er
en
e
si
ie
dłużej i przyn
nami.
dzień, który jest przed

Wesołego Alleluja!

Wójt Gminy Ojrzeń
y
in
m
G
y
ad
R
y
ąc
Przewodnicz
w Mierzejewski
ła
is
dz
Z
Grzegorz Lejman
kami Urzędu Gminy
ni
ow
ac
pr
z
z
ra
w
wraz z radnymi

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń marzec 2019

2

Z Sesji Rady Gminy
III Sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła
się 21 grudnia 2018 roku. W porządku obrad znalazła się m.in. informacja z działalności Wójta Gminy Ojrzeń w okresie międzysesyjnym.
Podjęto również uchwały w sprawie:
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

zmian w Statucie Gminy Ojrzeń;
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Ojrzeń w celu
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023;
określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023;
ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu
Gminy Ojrzeń na 2019 rok;
ustanowienia Gminnego programu Osłonowego dla Uczestników Dziennego
Domu „Senior+” z terenu Gminy Ojrzeń
na 2019 rok;
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Oﬁar Przemocy w Rodzinie na
lata 2019-2021;
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ojrzeń na lata
2019-2021;
uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok;
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi

●
●

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018.

Dnia 31 grudnia 2018 roku odbyła się
kolejna, IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ojrzeń. Podczas obrad przyjęty został plan
pracy komisji rewizyjnej. Ponadto Radni
podjęli uchwały w sprawie:
●

●

●

●

●

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,
uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Gminy
Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku
i uchwałą Nr XXXIV/216/2017 Rady
Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017
roku,
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sołectwa
Nowa Wieś i Sołectwa Radziwie w sprawie ich połączenia w jedno sołectwo,
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2018,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018,
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń, uchwały Budżetowej Gminy
Ojrzeń na rok 2019.

18 stycznia 2019 roku V Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy Ojrzeń dotyczyła podjęcia
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.
W czasie VI Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Ojrzeń 15 lutego 2019 roku przedstawione zostało sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie
z działalności komisji rewizyjnej za 2018 rok.
Porządek obrad przewidywał także podjęcie
następujących uchwał:
●

●

●
●

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami w sprawie
statutów jednostek pomocniczych Gminy
Ojrzeń,
w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ojrzeń w 2019 roku,
w sprawie regulaminu dostarczania wody
na obszarze Gminy Ojrzeń,
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.

Na VII Sesji Rady Gminy Ojrzeń w dniu
28 marca 2019 roku przedstawiono informację z działalności Wójta Gminy Ojrzeń
w okresie międzysesyjnym, a także sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Oﬁar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ojrzeń za 2018 rok. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:
●

●

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Żochach, stanowiącej własność Gminy Ojrzeń,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń oraz zmiany uchwały
budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Ogrodzenie w Woli Wodzyńskiej
ponownie skradzione
6 marca 2019 r. doszło ponownie do kradzieży ogrodzenia działki w Woli Wodzyńskiej. Tym razem łupem złodziei padło 25 paneli
ogrodzeniowych oraz 4 słupki. Szkoda została wyceniona na kwotę
2000,00 zł. Sprawa została zgłoszona do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie celem ustalenia sprawcy. Postępowanie jednak
zostało umorzone.

Przypominamy, że pierwotnie ogrodzenie zostało zakupione
prze gminę w 2016 roku za kwotę 11 838,75 zł. Niestety w niedługim czasie od montażu zostało skradzione w roku 2017. Ponieważ
nieruchomość była ubezpieczona Gminie udało się wtedy odtworzyć
zrabowane ogrodzenie.
Pozostaje pytanie, co dalej z tym problemem?
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Przywrócenie
posterunku policji w Ojrzeniu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2016 roku odtwarza sieć posterunków policji zlikwidowanych w latach
poprzednich. W wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych zgłoszono potrzebę przywrócenia posterunków w blisko 200
miejscowościach w całym kraju. Wśród nich
znalazł się też zlikwidowany przed kilkoma
laty posterunek policji Ojrzeniu. W Ojrzeniu
posterunek został zlikwidowany w 2012 r.
podczas ogólnopolskiej akcji reformowania

policyjnych struktur przez ówczesny rząd
i kierownictwo komendy powiatowej. W ramach przeprowadzonej wtedy reorganizacji
w powiecie ciechanowskim zlikwidowane zostały też posterunki w Gołotczyźnie,
Regiminie i Opinogórze. Odtwarzanie ich
sieci jest jednym z priorytetów obecnego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Za kilka tygodni, 15 maja, odbędzie się
uroczystość reaktywowania posterunku po-

licji w Ojrzeniu. Jego siedzibą będzie budynek Urzędu Gminy. Policjanci zajmą w nim
pomieszczenia użytkowane wcześniej przez
Ciechanowski Bank Spółdzielczy. Rejonem
pracy ośmiu zatrudnionych w nim funkcjonariuszy będzie nie tylko gmina Ojrzeń, ale
także gmina Sońsk – tylko przejściowo, jak
twierdzi wójt tej gminy, poszukujący siedziby
dla Policji.

Trwają wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
w Gminie Ojrzeń
23 lutego br. rozpoczęły się zebrania
sołeckie, na których wybierani są na nowe
(5-letnie) kadencje sołtysi oraz rady sołeckie. Na każdym zebraniu poddawane są pod
konsultacje nowe statuty sołectw, które po
zakończeniu zostaną uchwalone przez Radę
Gminy Ojrzeń. Wyniki wyborów sołtysów z
odbytych już zebrań poniżej.

Baraniec – Zbigniew Sabalski; Brodzięcin
– Anna Wiśniewska-Zagórska; Bronisławie
– Irena Bonisławska; Dąbrowa – Justyna Muczyńska; Gostomin – Ewelina Drążkiewicz;
Grabówiec – Zbigniew Mieszkowski; Halinin
– Joanna Młotek; Kałki – Maciej Włodkowski; Kraszewo – Jacek Olszewski; Kownaty-Borowe – Kazimierz Olszewski; Luberadz
– Zbigniew Sadkowski; Luberadzyk – Antoni

Grabowski; Łebki Wielkie – Tomasz Antczak; Młock – Robert Marcysiak; Młock-Kopacze; Paweł Wernicki; Obrąb – Agnieszka
Niedzielska; Ojrzeń – Dariusz Kuczyński;
Przyrowa – Iwona Cendrowska; Skarżynek
– Iwona Damięcka; Wojtkowa Wieś – Henryka Białorucka; Wola Wodzyńska – Wojciech
Konarzewski; Zielona – Krzysztof Kaliński;

Chodnik w Żochach
Gmina Ojrzeń, na prośbę Starosty Ciechanowskiego, wskazała priorytetową budowę na
drodze powiatowej chodnika w miejscowości
Żochy i zwróciła się z wnioskiem o jego wykonanie. Odpowiedź na wniosek, skierowaną
do Wójta Gminy od Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, publikujemy poniżej.
„Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Ciechanowskiego po rozpatrzeniu Pana
wniosku o ujęcie w planie inwestycyjnym
powiatu na 2019 rok budowy chodnika przy
drodze powiatowej w miejscowości Żochy,
na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 roku,
zajął następujące stanowisko w sprawie.
Proponowana przez Pana inwestycja
z uwagi na długość (ok. 850 m) oraz uwarunkowania terenowe, wymagałaby nakładów

w wysokości ok. 1.300.000 zł. Ponadto
z uwagi na uwarunkowania wysokościowe
niwelety jezdni, budowa chodnika spowodowałaby zmianę systemu odwodnienia oraz
konieczność przebudowy pozostałych elementów pasa drogowego, wraz z koniecznym
poszerzeniem jezdni. Trzeba, bowiem pamiętać, że szerokość pasa drogowego jest na
tym odcinku zmienna i wynosi od 11, 8 m do
16 m, a inwestycja musiałaby zmieścić się
w obszarze istniejącego pasa drogowego.
Powyższe przesądza, że faktyczne koszty
inwestycji, prawdopodobnie znacznie wyższe, od szacowanych teoretycznie, mogłyby
zostać ustalone dopiero po sporządzeniu projektu budowlanego, stosownie do przyjętych
rozwiązań projektowych.

Tak duża inwestycja na terenie jednej
gminy mogłaby zostać przyjęta do planu
w przypadku uzyskania przez powiat doﬁnansowania ze środków zewnętrznych oraz
udzielenia na ten cel pomocy ﬁnansowej
przez Gminę Ojrzeń.
Podkreślenia wymaga również okoliczność,
że powiatowe inwestycje muszą być planowane z punktu widzenia najważniejszych potrzeb całego powiatu.
Z powyższych powodów realizacja proponowanej inwestycji w 2019 roku nie jest
możliwa. W przypadku zmiany okoliczności spowodowanej możliwością pozyskania
środków zewnętrznych zostaniecie Państwo
poinformowani odrębnym pismem o możliwości realizacji zadania.”

Wniosek na remont ulicy Sportowej
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Ojrzeń złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o doﬁnansowanie
przebudowy ulicy Sportowej w Ojrzeniu.
Droga po przebudowie będzie posiadała szerokość nawierzchni jezdni od 6 m do

około 8 m. Planowane jest ułożenie nowej
nawierzchni, przebudowa i wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej w granicach
istniejącego pasa drogowego oraz zjazdów
do posesji. Koszty przebudowy ul. Sportowej
przewiduje się na około 720 tys. zł. Możliwe

do uzyskania doﬁnansowanie to nawet 80 %
kosztów kwaliﬁkowanych. Planowana inwestycja ruszyłaby w czerwcu br., natomiast jej
ukończenie planowane jest w listopadzie.
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OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA W GMINIE OJRZEŃ,
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZEROKOPASMOWEGO
INTERNETU DLA MIESZKAŃCÓW
W dniu 18 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Ojrzeń, podpisał 3 umowy z ﬁrmą mającą wykonać infrastrukturę niezbędną do
dostarczenia Internetu do szkół w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Umowy dotyczyły udostępnienia nieruchomości
szkolnych – światłowody zostaną doprowadzone do szkół w Kraszewie, Młocku

i Ojrzeniu. Wszelkie koszty związane z wykonaniem łączy światłowodowych do szkół
sﬁnansowane zostaną w ramach programu
rządowego. Dostawcą darmowego Internetu
do szkół będzie NASK.
Jednocześnie wykonanie tych łączy
umożliwi poprawę dostępności Internetu szerokopasmowego na terenie gminy. Za pomocą

łączy radiowych, ﬁrma ta będzie świadczyła
komercyjnie usługę dostępu do Internetu dla
mieszkańców. Według poczynionych ustaleń,
zasięg oferowanej usługi, ma obejmować teren praktycznie całej gminy. Firma już rozpoczęła działania mające na celu realizację
inwestycji.

MOJE KOMPETENCJE, MOJE PERSPEKTYWY
– SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW
W Gminie Ojrzeń, jako jednego z partnerów ﬁrmy Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA, realizowany jest projekt w ramach Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Ma on na celu podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania
się wybranym językiem obcym lub umiejętności i kompetencji cyfrowych u dorosłych
mieszkających, pracujących lub uczących
się na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności osób z grup najbardziej
potrzebujących, m.in. osób o niskich kwaliﬁkacjach, osób w wieku powyżej 25 roku

życia, osób powyżej 50 roku życia oraz
osób mieszkających na wsi. Okres realizacji projektu to 01.02.2019 r. – 31.07.2020 r.
W ramach projektu realizowane są w naszej Gminie:
● 180 godzinne kursy języka angielskiego
zakończone egzaminem zewnętrznym
dla grupy 12 osób,

●

120 godzinne kursy komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla grupy 10 osób.
Dla przypomnienia są to już po raz drugi
realizowane szkolenia. Poprzednio, w roku
2017, kurs z języka angielskiego ukończyły
24 osoby, natomiast kurs komputerowy 30
osób.

WIELOFUNKCYJNA OTWARTA
STREFA AKTYWNOŚCI (OSA) W MŁOCKU?
Złożony został wniosek o doﬁnansowanie na budowę w miejscowości Młock
w wariancie rozszerzonym. Miejscem gdzie
ma powstać OSA jest plac przy świetlicy
wiejskiej. Inwestycja pełnić ma funkcje rekreacyjne oraz realizować cele publiczne.
Na terenie zieleni zaprojektowano 3 strefy
rekreacyjne podobnie jak w zrealizowanej
Otwartej Steﬁe Aktywności w Ojrzeniu.
Pierwsza to strefa relaksu, w której zaprojektowano m.in. ławki, betonowy stół do gry
w szachy, betonowy stół do gry w piłkarzy-

ki. Na tym też terenie znajduje się stojak na
rowery. Kolejna strefa to siłownia plenerowa
z 6-cioma urządzeniami ﬁtness. Są to twister
i wahadło, wioślarz, wyciąg górny i wyciskanie siedząc, biegacz wolnostojący, orbitrek, prasa nożna i ławeczka. Trzecia strefa
to plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Znajdować się tu będzie zjazd linowy,
zestaw sprawnościowy oraz huśtawka. Strefa ta ogrodzona jest systemem panelowym
z wejściem przez furtkę. Każde urządzenie
zaprojektowano z odpowiednią dla zabawki

strefą bezpieczeństwa. Łącznie cały teren
będzie zajmować powierzchnię 1 358, 00 m2.
Przewidziana jest nawierzchnia trawiasta, za
wyjątkiem stref upadku – przewidzianych
do wykonania z nawierzchni bezpiecznej –
piaskowej. Teren dodatkowo urządzony zostanie poprzez nasadzenia drzewiaste i krzewiaste. Łączny koszt inwestycji oszacowany
został na kwotę 106 265, 00 zł przy doﬁnansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w
kwocie 50 000, 00 zł
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WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019-2023 – M O D U Ł 3
Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych –
między innymi na te działania przeznaczone
są pieniądze w ramach Modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
Gmina Ojrzeń, zgodnie z zapotrzebowaniem szkół, jako organ prowadzący złoży
wniosek o doﬁnansowanie do wojewody, którego termin upływa 30 kwietnia br.

Uzyskane środki zostaną wykorzystane na:
1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak, aby mogły zostać
uruchomione lub stworzenie nowych stołówek, w którym maksymalna kwota doﬁnansowania wynosi 80 tys. zł przy minimalnym
wkładzie własnym samorządu 20 tys. zł. dla
Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu

2) wsparcie w zakresie adaptacji, poprawy standardów i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni, gdzie kwota doﬁnansowania to 25 tys. zł a minimalny wkład
własny samorządu 6 250 zł dla Szkoły Podstawowej w Młocku i Szkoły Podstawowej
w Kraszewie.

INSTALACJE
SOLARNE I FOTOWOLTAICZNE
W tym roku Gmina Ojrzeń będzie realizowała we współpracy z gminami Pokrzywnica, Obryte i Starostwem w Pułtusku projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii.
Wspólny projekt opiewa na kwotę blisko
12,3 mln zł. Doﬁnansowanie z RPO WM
2014-2020 oraz z budżetu państwa to ponad
9,8 mln zł. Na terenie wyżej wymienionych

samorządów zostanie zamontowane ok. 710
instalacji OZE.
Natomiast w Gminie Ojrzeń powstaną 34
instalacje solarne i 29 instalacji fotowoltaicznych. Projekt ten jest skierowany do mieszkańców oraz dwóch szkół na naszym terenie.
Instalacje fotowoltaiczne oraz solarne będą
wykorzystywać energię słońca do wspoma-

gania produkcji energii elektrycznej i do podgrzewania wody użytkowej. Realizacja projektu to same plusy – zwiększy się produkcja
energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii, a także poprawi się jakość powietrza w regionie poprzez
redukcję emisji zanieczyszczeń.

II ETAP DROGI
KRASZEWO – SKARŻYNEK – ŁEBKI WIELKIE
W REALIZACJI
Rozpoczęły się prace przy II etapie rozbudowy drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie realizowanego w ramach
operacji Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń. Inwestycja jest współﬁnansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach pod-

działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt całej inwestycji przewidywany jest na
2 363 936, 86 zł, z czego koszt I etapu zakończonego w roku ubiegłym to 1 003 887, 25 zł.
Odbiór II etapu nastąpi najprawdopodobniej

pod koniec lipca 2019 roku. Planowane jest
położenie 3 warstw asfaltu o szerokości minimum 5 m oraz wykonanie poboczy, rowów,
przepustów oraz oznakowanie drogi.

DOFINANSOWANIE
Z NARODOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU CZYTELNICTWA
Wzorem ubiegłego roku w „Narodowym
Programie Rozwoju Czytelnictwa” Gmina
Ojrzeń pozyskała 12 000, 00 zł doﬁnansowania na zakup książek do biblioteki szkolnej
tym razem dla Szkoły Podstawowej w Ojrze-

niu. Gmina zapewnia wkład własny w kwocie
3 000, 00 zł, w związku, z czym na zakup pozycji czytelniczych szkoła ma do dyspozycji
15 tys. zł. Pozwoli ona na polepszenie oferty
czytelniczej w szkole oraz rozwijanie zain-

teresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych. W roku ubiegłym taką kwotę otrzymała Szkoła Podstawowa w Kraszewie.
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Po w s t a n i e
Hala Sportowa w Ojrzeniu
Rozstrzygnięto ogłoszony dnia 14 lutego
2019 przetarg na budowę pełnowymiarowej
sali gimnastycznej w Ojrzeniu. Planowany
termin zakończenia całej inwestycji to 30
czerwca 2020 r. W przetargu złożyły ofertę
4 ﬁrmy. Za najkorzystniejszą uznana została
oferta ﬁrmy WALD-GLOB Jan Radecki Sp.j.
z Pułtuska, której cena opiewała na kwotę
5.330.000,00 zł. Hala Sportowa powstanie
w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Grupa I – Zadania
Przyszkolne realizowanego przez Ministra
Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z które-

go Gmina Ojrzeń uzyskała doﬁnansowanie
w kwocie 3 022 300,00 zł.
Przedmiotem zadania jest Budowa Pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej z połączeniem komunikacyjnym do istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu.
Obiekt będzie przylegał do istniejącego budynku parterową częścią komunikacji ogólnej (tzw. łącznikiem) na wysokości korytarza
w istniejącej. Obiekt został zaprojektowany
jako niepodpiwniczony budynek jednokondygnacyjny z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno-magazynowo-technicznym.

Część budynku stanowiąca salę widowiskowo – sportową ma powierzchnię
534,82 m2 mogącą pomieścić pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę (18m x
30m). Będzie to umożliwiało również rozgrywki w piłkę siatkową oraz tenisa ziemnego. Nie będzie również utrudnień w wykorzystaniu sali do rozgrywek futsalu. Może
ona również służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych
lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej.

Wiosenne porządki
Z inicjatywy mieszkańców i nowego sołtysa sołectwa Kałki powstała inicjatywa wspólnej akcji sprzątania okolicznych
lasów. Pomysł godny naśladowania, a wykonanie przyniosło
wymierny efekt. Las posporzątany na wiosnę. Całe działanie ma

wymiar nie tylko ekologiczny, ale również edukacyjny i zasługuje na uznanie. Za zaangażowanie kierujemy podziękowania dla
wszystkich uczestników, a szczególnie dla nowego Sołtysa.
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SIEĆ SZKÓŁ NA NOWO OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2019 R.
W ramach przeprowadzonej ogólnopolskiej reformy systemu oświaty uchwały
podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019 r.
Samorządy dokonując przekształceń szkół i
likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na
czas określony, tj. od 1 września 2017 do 31
sierpnia 2019 r., co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245).
L.p.

W konsekwencji wyżej wymienionych
przepisów Gmina Ojrzeń, tak jak wszystkie
samorządy, zobowiązana jest do ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych, który będzie obowiązywał od 1 września 2019 r., przy jednoczesnym dążeniu do
tego, aby szkoły podstawowe były szkołami
o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej
lokalizacji.
Powyższe natomiast podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania projektu uchwały w tej sprawie. Gmina podjęła już

Nazwa szkoły i adres siedziby szkoły
1.

kroki w tym kierunku. W chwili obecnej Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie wydał pozytywną opinię do uchwały w zakresie zgodności planu sieci publicznych szkół
podstawowych w Gminie Ojrzeń od dnia
1 września 2019 r.
Poniżej tabela z granicami obwodów
szkół oraz mapa z zaznaczonymi granicami obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń od
1 września 2019 r.

Zasięg terytorialny (obwód)
3.

1.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Młocku
Młock 72, 06-456 Ojrzeń

Baraniec, Gostomin, Grabówiec (część zachodnia), Kałki, Kownaty Borowe,
Lipówiec, Luberadz, Luberadzyk, Młock, Młock-Kopacze, Obrąb, Przyrowa
(część zachodnia), Rzeszotko, Trzpioły (część zachodnia), Wojtkowa Wieś
(część zachodnia)

2.

Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego
w Kraszewie
Kraszewo 57 A, 06-456 Ojrzeń

Brodzięcin, Grabowiec (część wschodnia), Halinin, Kraszewo, Łebki Wielkie,
Nowa Wieś, Osada-Wola, Radziwie, Skarżynek, Trzpioły (część wschodnia),
Wola Wodzyńska, Zielona, Żochy

3.

Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
Ul. Przedszkolna 7, 06-456 Ojrzeń

Bronisławie, Dąbrowa, Kicin, Ojrzeń, Przyrowa (część wschodnia), Wojtkowa
Wieś (część wschodnia)
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Dzień Kobiet w GOK w Ojrzeniu
W dniu 08 marca, w świetlicy OSP w Ojrzeniu, pod patronatem
nowo powstałego Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie
z okazji Święta Kobiet. W imieniu Wójta Gminy życzenia Paniom złożył Sekretarz Urzędu Adam Dejnakowski.
Uroczystość uświetnili swoim występem pensjonariusze Dziennego Domu Senior Plus oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu.

Seniorzy zaprezentowali ciekawy i wesoły montaż słowno-muzyczny, zaś uczniowie zaśpiewali kilka piosenek oraz przedstawili
skecze, dowcipy tematycznie związane z kobietami.
Koncert przebiegał w miłej, sympatycznej atmosferze. Całość
uroczystości dopełnił słodki poczęstunek i wspólne pogawędki gości.

Powitanie wiosny 2019

„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, do ognia cię wrzucamy,
bo wiosnę witamy”. Tymi słowami, 21 marca, Szkoła Podstawowa w
Ojrzeniu pożegnała zimę, a przywitała wiosnę. Przedszkolaki, przebrane w wiosenne stroje, uroczystości powitania wiosny rozpoczęły
od przedstawienia pt. „Witaj Wiosno” oraz od pokazu mody, na którym każdy mógł zaprezentować swój piękny strój. Kulminacyjnym
momentem dla całej szkoły był, jak co roku, obrzęd palenia kukły poprzedzony spacerem po najbliższej okolicy. Uczestnicy marszu, wyposażeni w instrumenty muzyczne i ubrani w kolorowe stroje, zwracali

uwagę nie tylko mieszkańców, ale i przejeżdżających kierowców. Dało
się odczuć, że nie tylko dzieci, ale i dorośli z utęsknieniem oczekują
nadejścia wiosny, bo kierowcy spontanicznie dołączali do wesołych
okrzyków, naciskając na klaksony swoich aut. Mino hałasu i zimnego
wiatru, który rozwiewał włosy Marzanny prowadzącej orszak, wszystkim dopisywał dobry humor. Nadzieja, że upragniona wiosna w końcu
nadejdzie rozgrzewała serca i umysły. Pochód zakończył się na placu
przy szkole, gdzie tradycji stało się zadość i kukła symbolizująca zimę
– spłonęła. Wiosno, czekamy na ciebie.
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ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRASZEWIE
Najmłodszych uczniów 3-4-5-latków, oddziału przedszkolnego
i klas I – III odwiedził jubilat Miś z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Spotkanie z Misiem rozpoczęło się aerobikiem. Kolejne atrakcje
uroczystości to: Misiolandia – wybór misia największego, najmniejszego, najbardziej puszystego, najbardziej kolorowego, rozpoznawanie literackich misiów, układanie puzzli.
Na zakończenie spotkania Miś poczęstował uczestników ciasteczkową galerią swoich przyjaciół.

Jasełka
Dnia 21 grudnia 2018 roku świąteczna atmosfera na dobre zagościła w Szkole Podstawowej w Kraszewie. Dzieci i młodzież wystawiły Jasełka Bożonarodzeniowe dla całej społeczności szkolnej.
W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: ks. Proboszcz Józef Deptuła, przedstawicielka ﬁrmy CEDROB Olga Stryjewska oraz emeryci i renciści z Dziennego Domu Senior +. We wzruszających słowach młodzież przypomniała, co jest najważniejsze
w świętowaniu Bożego Narodzenia. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, Heroda,
mędrców, dzieci oraz diabłów i aniołów przeplatana była kolędami
i pastorałkami w pięknym wykonaniu uczennic klasy VII, VIII, gimnazjum oraz dzieci z przedszkola.
Po zakończonym spektaklu głos zabrał Dyrektor szkoły Stanisław Studziński, który podziękował dzieciom za wspaniały występ
oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne. Do życzeń dołączył się
także proboszcz naszej paraﬁi ks. Józef Deptuła. Następnie wręczono
świąteczny prezent uczniowi klasy III gimnazjum Piotrowi Brzuzka
za udział w konkursie o stypendium prezesa CEDROB S.A. – „Inwestycja w region – inwestycja w młodzież”.
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WYMIANA OKIEN
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KRASZEWIE

W grudniu 2018 roku zostało wymienionych 8 szt. okien na sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Kraszewie, których
całkowita powierzchnia wynosi 71 m2. Wymieniono starą stolarkę drewnianą na okna
aluminiowe, gdzie wmontowane jest szklenie
potrójne U max 1:1.

Okna posiadają nawiewniki hydrostatyczne oraz zespół mechanizmów umożliwiających otwieranie okien z poziomu posadzki.
Zastosowano bezpieczne szkło. Zamontowano też wewnętrzne parapety z konglomeratu
marmurowego oraz wymieniono zewnętrzne
dostosowując ich wymiary do planowanego
ocieplenia budynku.

Jak widać realizacja zapowiedzianego
remontu przebiega w wyznaczonym czasie.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do
ocieplenia części budynku od strony północnej i wschodniej łącznie z wymianą kolejnych
okien.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE …
…drużyna piłki nożnej ,,Tęcza” Ojrzeń
1997 ma swoją bogatą historię. Zgromadzony materiał źródłowy pozwala ustalić,
że protoplastą dzisiejszej drużyny był Ludowy Zespół Sportowy ,,KraBrOj” założony w 1977 roku. W jego skład wchodziły:
LZS Kraszewo, LZS Bronisławie oraz LZS
Ojrzeń. Nazwę zaś tworzyły pierwsze litery z nazw wymienionych miejscowości. Na
podstawie odpisu sprawozdania z działalności za rok 1977 skierowanego do Głównego
Urzędu Statystycznego można stwierdzić,
że jednostką sporządzającą sprawozdanie
był LZS ,,KraBrOj” z siedzibą w Kraszewie.
Zespół liczył wówczas 66 członków, w tym
17 kobiet i 1 działacz.

Z zachowanego jednego ze sprawozdań,
sporządzonego z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo klasy ,,C” wynika, że 2 października 1977 roku o godzinie 14.00 LZS Ojrzeń
podejmował na boisku w Kraszewie LZS
Opinogóra. Mecz zakończył się wynikiem
10:2 na korzyść LZS Ojrzeń.
Istnienie Ludowego Zespołu Sportowego ,,KraBrOj” potwierdza również lista zawodników piłki nożnej sporządzona w dniu
5 kwietnia 1977 roku dla Wojewódzkiego
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
w Ciechanowie. Widnieją na niej podpisy
ówczesnego Sekretarza Rady Gminnej LZS
– Zdzisława Mierzejewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminnej LZS – Krzysztofa
Jarosińskiego.

Historię zespołu dobrze zna Jerzy Królikowski, wieloletni nauczyciel wychowania ﬁzycznego w szkole w Kraszewie. Na
pytanie: ,,Kiedy powstała ,,Tęcza” Ojrzeń?”
– odpowiedział: ,,Tęcza” powstała po podsumowaniu rundy jesiennej w listopadzie 1978
roku. W rundzie wiosennej zespół grał już
jako ,,Tęcza” Ojrzeń.” Fakt ten potwierdza
dokument Nr 170/79 z dnia 28 marca 1979
roku Wojewódzkiej Federacji Sportu w Ciechanowie.
Tak więc obecna drużyna piłki nożnej
,,Tęcza” Ojrzeń 1997, reprezentująca gminę
Ojrzeń, jest spadkobiercą młodzieżowego zapału i sportowego ducha drużyny ,,KraBrOj”
założonej w 1977 roku w Kraszewie.
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Wywiad Wójta Gminy Ojrzeń
z nr 3 (50) – marzec 2019 gazety PULS
Rok 2018 był rokiem udanym, czasem
ciągłych wyzwań, którym udało nam się sprostać. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, z których największa część wydatkowanych środków dotyczyła zadań drogowych – priorytetowymi działaniami była rozbudowa drogi
Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie oraz
modernizacja dróg gminnych. Kontynuowaliśmy realizację działań z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, a mianowicie
wykonanie sieci tłocznej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń.
Nasza Gmina stara się odpowiadać na potrzeby zarówno najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców. W styczniu 2018 roku
rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom
„Senior +”, który wpłynął na zwiększenie
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
seniorów z naszej gminy. Na bieżącą działalność placówki, zarówno w roku poprzednim,
jak i obecnym otrzymaliśmy doﬁnansowanie
w wysokości 108 000, 00 zł.
Dzięki środkom otrzymanym z programu
„Maluch+” w Gminie Ojrzeń powstał także
żłobek, który umożliwił opiekę nad dziećmi w
wieku do lat 3. Gmina Ojrzeń pozyskała doﬁnansowanie na ten cel w kwocie 265 880, 00 zł.
Miniony rok był bardzo intensywny
i trudny, na co miały przełożenie również wybory samorządowe. Podczas nich to mieszkańcy wystawili ocenę moich działań na
stanowisku wójta gminy. Cieszę się, że mam
możliwość realizacji zamierzeń, które zaplanowałem na kolejną kadencję i zwiększenia
jeszcze bardziej zakresu podejmowanych
przedsięwzięć.
Rok 2019 będzie kolejnym rokiem wielu
działań i wyzwań. Wskazuje na to chociażby
sam budżet gminy Ojrzeń, w którym zapisane
są różnego rodzaju zadania inwestycyjne na
prawie 6 mln zł.
Gmina Ojrzeń od wielu lat stara się tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi sportu.
Kolejnym, priorytetowym zadaniem z zakresu rozpowszechniania kultury ﬁzycznej
jest rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Ojrzeniu. Realizacja tego działania rozłożona jest na 2 lata, a całościowy koszt wynosił
będzie ponad 5 mln zł. Gmina Ojrzeń otrzyma
doﬁnansowanie na ten cel ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości
3 mln zł. Złożony został także wniosek na
Otwartą Strefę Aktywności w Młocku.
Na szczególną uwagę zasługuje inwestycja przygotowana w ubiegłym roku tj. budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Wyłoniony
w przetargu wykonawca ma do przerobu
w 2019 roku prawie 1 mln. zł, a na dokończenie w następnym roku ok. 4 mln zł.

W tym roku nadal będziemy poprawiać
infrastrukturę drogową. Jednym z najważniejszych działań będzie dokończenie budowy drogi Kraszewo – Skarżynek – Łebki
Wielkie. Całkowity koszt tego zadania wynosi 2 530 821,22 zł, w tym doﬁnansowanie
unijne 1 504 173,03 zł.
Ponadto, w ramach środków z funduszu
sołeckiego, będziemy budować sołtysówki,
nowe punkty świetlne, dokonywać modernizacji świetlic i dróg.
Możliwości inwestycyjne ogranicza nam
utrzymanie szkół (na terenie Gminy Ojrzeń
funkcjonują 3 szkoły). W 2018 roku wydatki na oświatę wyniosły 6,7 mln zł, z czego
gmina dołożyła ze środków własnych prawie

2,6 mln zł (w tym do samych płac 1,2 mln zł).
Nie zanosi się, że w tym roku będzie lepiej.
Aż strach pomyśleć co by było gdyby nie
zostały zlikwidowane 2 szkoły? Dodatkowo
musimy – przynajmniej etapowo – uporać
się z termomodernizacją szkoły w Kraszewie.
W tym roku środki przeznaczone na ten cel to
ponad 300 000,00 zł.
W tym roku Gmina Ojrzeń będzie realizowała we współpracy z gminami Pokrzywnica, Obryte i Starostwem w Pułtusku projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii.
Zamontowane zostaną 34 instalacje solarne i 29 instalacji fotowoltaicznych. Projekt
ten jest skierowany do mieszkańców oraz
2 szkół.
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Tropem Wilczym
– Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 3 marca 2019 r. w Makowie Mazowieckim grupa dzieci i młodzieży z Młocka wzięła udział w biegu pamięci żołnierzy wyklętych. Biegano
na kilku dystansach. Młodsi uczestnicy mieli do pokonania odcinek liczący
100 m, 300 m i 600 m. Bieg główny liczył 1963 m. Dla tych ambitniejszych
biegaczy przygotowany został bieg na dystansie 5 km.

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ
CIECHANOWSKO-OSTROŁĘCKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
RAZEM

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Nadnarwianka Pułtusk

19

47

15

2

2

70-18

2.

Makowianka Maków Mazowiecki

19

45

14

3

2

61-17

3.

Kryształ Glinojeck

19

41

13

2

4

47-22

4.

Ostrovia Ostrów Mazowiecka

19

41

13

2

4

57-24

5.

Żbik Nasielsk

19

38

12

2

5

52-32

6.

KS CK Troszyn

19

33

10

3

6

42-35

7.

Wkra Bieżuń

19

32

10

2

7

45-36

8.

Korona Szydłowo

19

26

8

2

9

40-41

9.

Tęcza Ojrzeń

19

22

6

4

9

35-45

10. PAF Płońsk

19

21

6

3

10

32-37

11. Iskra Krasne

19

20

6

2

11

34-42

12. Sona Nowe Miasto

19

19

6

1

12

28-50

13. Mazowsze Jednorożec

19

17

5

2

12

21-59

14. Wkra Sochocin

19

14

3

5

11

25-43

15. Orzyc Chorzele

19

10

3

1

15

20-59

16. GKS Strzegowo

19

10

2

4

13

15-64

WYNIKI TĘCZY OJRZEŃ W RUNDZIE WIOSENNEJ
Wkra Bieżuń 1-3 Tęcza Ojrzeń;
Tęcza Ojrzeń 5-0 GKS Strzegowo;

Żbik Nasielsk 3-3 Tęcza Ojrzeń;
Tęcza Ojrzeń 3-2 Korona Szydłowo

