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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
Podczas XX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ojrzeń, która
odbyła się 24 lipca 2020 roku podjęto następujące uchwały:
– w sprawie emisji obligacji;
– w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok
2020.
Na XXI Sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się dnia
1 września 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Kraszewie, w porządku obrad znalazła się m.in. informacja z działalności Wójta Gminy
Ojrzeń w okresie międzysesyjnym.
Podjęto uchwały w sprawie:
– szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
– regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ojrzeń;
– przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania
wody na obszarze Gminy Ojrzeń;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń;
– wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działek na rzecz
Gminy Ojrzeń;
– zmiany uchwały Nr XVI/100/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ojrzeń na lata 2020-2024;

– przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Ojrzeń w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
– przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i uczniów na rok szkolny 2020/2021;
– określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ojrzeń w roku
szkolnym 2020/2021;
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020.
W czasie XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się 28 września 2020 roku, podjęto uchwały w sprawie:
– wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ojrzeń;
– zamiany nieruchomości gruntowych;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Ojrzeń
i Bronisławie gm. Ojrzeń;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Luberadz, Kałki gm. Ojrzeń;
– zmiany Uchwały nr XX/124/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020;
– likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka Gminnego
w Kraszewie.

Likwidacja Żłobka Gminnego w Kraszewie
Rada Gminy Ojrzeń 28 września br. podjęła uchwałę o likwidacji
Żłobka Gminnego w Kraszewie. Placówka formalnie przestanie działać z dniem 30 listopada tego roku.
Za likwidacją żłobka przemawiają wyniki rekrutacji oraz względy
organizacyjno ﬁnansowe.
W bieżącym roku w wyniku rekrutacji przyjęto 10 kart zgłoszeń
dzieci, a żłobek docelowo zorganizowany jest na 15 miejsc. W chwili obecnej, częściowo z uwagi na epidemię koronawirusa zainteresowanie rodziców pobytem dzieci w żłobku znacznie zmalało. Ponadto
faktycznie do żłobka uczęszcza liczba dzieci mniejsza niż przyjęta w
wyniku rekrutacji.
Obecnie w Żłobku zatrudnione są 2 osoby. Koszty utrzymania jednostki kształtują się w granicach ok. 130 tys. zł rocznie, w tym pokrywane przez gminę ok. 80 tys. zł. Celem zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania placówki należałoby rozważyć dodatkowe zatrudnienie opiekuna, sprzątaczki oraz pracownika obsługującego dzieci
w zakresie wyżywienia. Wówczas przewidywane wydatki z budżetu
gminy znacząco by wzrosły.

Część budynku szkoły
przeznaczona
na potrzeby
żłobka
jest
wyremontowana, w pełni wyposażona, spełnia wszystkie wymagania
bezpieczeństwa, a w związku z małym zainteresowaniem rodziców
nie jest w pełni i efektywnie wykorzystana. Pomieszczenia zlikwidowanej jednostki bez wątpienia poprawią warunki lokalowe dzieci z
oddziału przedszkolnego (3-latków) funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Kraszewie.
Podjęcie decyzji o likwidacji żłobka z dwumiesięcznym wyprzedzeniem stwarzało rodzicom szansę na zorganizowanie opieki nad
dziećmi w innej formie.
Niestety ze względu na przedłużającą się nieobecność pracowników żłobka, nie można było zapewnić dzieciom właściwej opieki.
Funkcjonowanie placówki od dnia 12 października zostało zawieszone do odwołania.

Wizyty posłów w gminie Ojrzeń
W ostatnim czasie kolejno gminę
Ojrzeń odwiedzili posłowie na Sejm –
Pani Anna Cicholska oraz Pan Arkadiusz Iwaniak.
Rozmawiano o problemach z jakimi
borykają się samorządy lokalne. Tematem,
który zawsze pojawia się przy takich okazjach była zbyt niska subwencja oświatowa. Posłowie okazali zainteresowanie realizowanymi i planowanymi
inwestycjami na terenie gminy, obiecali także czynne wspieranie jej
potrzeb, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej, szkolnictwa,
ale również innych spraw będących w gestii administracji państwowej.
Cieszy nas zainteresowanie parlamentarzystów sprawami gminy,
niezależnie od tego jakie ugrupowanie polityczne reprezentują.
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Modernizacja dróg gminnych
W tym roku końca dobiegła modernizacja
dróg gminnych. Ich lokalizację oraz koszty wykonania przedstawia poniższa tabela.
Przebudowę drogi w Brodzięcinie i rozbudowę drogi w Obrębie współﬁnansowano ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 55 tys. zł. Odcinki

Lp.

dróg Wojtkowa Wieś – Kicin oraz Kraszewo
– Kraków wyremontowano z zastosowaniem
nowej technologii polegającej na wykonaniu
na istniejącej podbudowie asfaltowej dywanika z mieszkanki mineralno – emulsyjnej
typu Slurry Seal. Odcinek drogi asfaltowej
Kałki – Przyrowa wybudowany przed 2000

Miejscowość

rokiem zmodernizowano metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia. Tą samą
metodą odnowiono „biedaasfalt” od Kałk
w kierunku Żwirowni. Utwardzono też odcinek drogi do parkingu przy cmentarzu w Kraszewie wykonując dywanik metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia.

Odcinek

Koszt

1.

Brodzięcin

787 mb

ok. 65 tys. zł

2.

Obrąb

401 mb

ok. 61 tys. zł

3.

Wojtkowa Wieś – Kicin

812 mb

ok. 46 tys. zł

4.

Kraszewo-Kraków

476 mb

ok. 27 tys. zł

5.

Kałki (w kierunku żwirowni)

1094 mb

ok. 44 tys. zł

6.

Kałki – Przyrowa

1320 mb

ok. 71 tys. zł

7.

Kraszewo (do parkingu przy cmentarzu)

262 mb

ok. 27 tys. zł

Droga gminna w Brodzięcinie

Droga gminna w Obrębie

Droga gminna Wojtkowa Wieś – Kicin

Droga gminna Kałki – Przyrowa

Oświetlenie uliczne w Gminie
We wrześniu podpisano kolejną umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń. W ramach
niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuję się zapewnić oświetlenie przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, utrzymywania jej
w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń. Umowa
obejmuje także podniesienie standardu oświetlenia poprzez rozbudowę ciągów oświetleniowych o 9 szt. Wykaz miejscowości, w których
pojawią się dodatkowe lampy przedstawia tabela obok.
Docelowo ilość punktów świetlnych ma zostać zwiększona do
403 punktów. W tym miejscu podkreślić należy, że w ciągu ostatnich
5 lat ilość lamp na terenie całej gminy wzrosła o nowe 162 punkty
świetlne.
Miesięczne wydatki gminy z tytułu realizacji tej umowy wynoszą
14.397,52 zł netto. Umowa ze spółką Energa Oświetlenie podpisana
została do 30.09.2023 roku.

Lp.

Lokalizacja

Termin
realizacji

Liczba
punktów

1.

Ojrzeń, ul. Przedszkolna S2-627

20.12.2020 r.

1

2.

Nowa Wieś S2-632

20.12.2020 r.

2

3.

Zielona 14 S2-651

20.12.2020 r.

1

4.

Luberadz 55 S2655

30.06.2021 r.

1

5.

Brodzięcin 28 S2-608

20.12.2020 r.

1

6.

Łebki Wielkie T720517 SO-517

20.12.2020 r.

3

JAŚNIEJ BĘDZIE W OJRZENIU – DODATKOWE LATARNIE
Trwają procedury z zawarciem umowy na rozbudowę oświetlenia w Ojrzeniu. Na ulicach Przedszkolnej, Słonecznej i Tęczowej
pojawią się nowe 24 lampy. Termin zakończenia inwestycji planowany jest do końca czerwca 2021 roku. W ramach tego samego za-

mówienia dodatkowo po jednej lampie pojawi się w Ojrzeniu na ul.
Polnej (termin realizacji 30.10.2021 r.) oraz w Rzeszotku (termin
realizacji 20.12.2020 r.). Całkowity koszt zadania szacuje się na ok.
149 tys. zł.
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Otwarcie sołtysówki w Halininie
W sierpniu w Halininie oﬁcjalnie oddano do użytku sołtysówkę.
To inwestycja, o którą w szczególności zabiegali mieszkańcy sołectwa. Jest to kolejne miejsce na mapie gminy służące szeroko pojętej
integracji mieszkańców. W otwarciu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy
Zdzisław Mierzejewski, Sekretarz Gminy Adam Dejnakowski, radni
Gminy Ojrzeń oraz sołtys Pani Joanna Młotek. Sołtysówka w Halininie to nowy drewniany domek sołecki. Budynek jest uzbrojony w przyłącze energetyczne i wodociągowe. Składa się z sali spotkań i zaplecza
socjalnego. Cały teren, na którym powstał obiekt został ogrodzony.
Doposażony został stołami i krzesłami oraz ławkami na zewnątrz.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 72 tys. złotych. Decyzją mieszkańców na utworzenie sołtysówki przeznaczane były środki funduszu
sołeckiego kilku kolejnych lat (ogółem ok. 29 tys. zł). Mamy nadzieję,
że nowo powstała sołtysówka znakomicie spełniać będzie funkcję rekreacyjno-kulturalną, czego mieszkańcom sołectwa Halinin serdecznie
życzymy.

Budowa głębinowej studni
alternatywnej w hydroforni
w Luberadzu
W sierpniu gmina podpisała umowę
z wykonawcą na wykonanie drugiej
studni głębinowej w Luberadzu. Prace
rozpoczęto we wrześniu, zakończenie
inwestycji planuje się z końcem listopada
br. Zakres umowy obejmuje wykonanie
metodą udarową studni o głębokości
ok. 58 m. Konieczność budowy studni
wynikła z braku alternatywnego
źródła wody w sytuacjach awaryjnych.
Inwestycja wpłynie na poprawę
warunków dystrybucji wody dla
odbiorców korzystających z tego ujęcia.
Koszt wykonania inwestycji to ok.
170 tys. zł.
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W gminie Ojrzeń zakończyła się realizacja zadań
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw Mazowsze 2020
„MIAS MAZOWSZE 2020” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo
Mazowieckie wsparcia ﬁnansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego

sołectwa. Do tegorocznej edycji naborów wniosków gmina złożyła
maksymalną przewidzianą regulaminem liczbę zadań, które spotkały
się z akceptacją Zarządu Województwa Mazowieckiego i w rezultacie otrzymały wsparcie ﬁnansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac i koszt wykonania poszczególnych zadań poniżej:
Zadanie 1.
Remont świetlicy w Przyrowie
Zostały wykonane roboty budowlane
polegające na wykonaniu posadzek w budynku, położono płytki ceramiczne oraz
wykonano instalację hydrauliczną. Koszt
całkowity zadania 21 tys. zł (dotacja 10
tys. zł, budżet gminy 11 tys. zł).

Zadanie 2.
Poprawa oświetlenia terenów
publicznych na terenie Młocka
Zakupiono i zamontowano 4 lampy solarne na terenie Młocka. Koszt całkowity
zadania 21 tys. zł (dotacja 10 tys. zł, budżet gminy 11 tys. zł).

Zadanie 3.
Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej
Wykonano roboty budowlane polegające na budowie fundamentów budynku świetlicy wiejskiej. Koszt całkowity zadania
21 tys. zł (dotacja 10 tys. zł, budżet gminy
11 tys. zł).

Zadanie 4.
Budowa świetlicy w Gostominie
Wykonano roboty budowlane polegające na
wykonaniu konstrukcji dachu oraz stropu, roboty murarskie oraz roboty związane z pokryciem
dachu. Koszt całkowity zadania realizowanego w tym roku to 90 tys. zł (dotacja 10 tys. zł,
budżet gminy 80 tys. zł).

Zadanie 5.
Budowa świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie
Wykonano fundamenty budynku. Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu części
kanalizacji i stawianiu murów świetlicy. Planowany koszt zadania w tym roku to 31 tys. zł (dotacja 10 tys. zł, budżet gminy 21 tys. zł).

INWENTARYZACJA PIECÓW ROZPOCZĘTA
Od października Mazowiecka Agencja Energetyczna rozpoczęła
w naszej Gminie proces inwentaryzacji źródeł ciepła w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2020 (MIWOP)”
Mieszkańcy Gminy mogą spodziewać się przesyłki pocztowej,
w której zawarta będzie ankieta do wypełnienia, pismo przewodnie,
a także ulotka promująca działania.
Po wypełnieniu prosimy o dostarczenie wypełnionej ankiety do
Urzędu Gminy bądź o przesłanie pocztą na adres: Urzędu Gminy w Ojrzeniu ul Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń z dopiskiem
„Inwentaryzacja źródeł ciepła” lub wysłanie mailem na adres:
miwop@mae.com.pl
Wypełnienie ankiety jest również możliwe w formie zdalnej
poprzez stronę www.mae.com.pl/miwop
Prosimy o odesłanie ankiety w terminie 14 dni od momentu
otrzymania
Ankieta może być również wypełniona telefonicznie dzwoniąc na
infolinie pod numer +48 510 016 047 czynny codziennie od 9:00 do
17:00. Pod tym numerem dyżurni ankieterzy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

W wypadku niedostarczenia ankiety ankieta będzie przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego podczas wizyty domowej
i oględzin przez wykwaliﬁkowanych ankieterów. Osoby przeprowadzające ankiety zaopatrzone będą w identyﬁkatory oraz upoważnienia podpisane przez Władze Gminy. Ich autentyczność będzie można
potwierdzić w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu pod numerem telefonu
23 671 83 20 lub w realizującej projekt Mazowieckiej Agencji Energetycznej pod numerem telefonu +48 510 016 047.
W celu zachowania środków ostrożności w związku z sytuacją
epidemiologiczna w kraju, ankieterzy będą przestrzegać wszelkich
możliwych zasad bezpieczeństwa takich jak zakrywanie ust i nosa,
zachowanie dystansu.
O realizowanym zadaniu będzie poinformowana policja, która na
bieżąco otrzyma dane identyﬁkacyjne ankieterów.
O dokładnym terminie wizyt ankieterów będziemy informować po
otrzymaniu ankiet.
Wszystkim mieszkańcom Gminy serdecznie dziękujemy za udział
w inwentaryzacji.
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Gmina na rzecz rozwoju kultury fizycznej

Nowa Hala Sportowa w
W październiku oﬁcjalnie przekazano społeczności gminnej nowy
obiekt zapewniający należyte warunki rozwoju kultury ﬁzycznej młodzieży szkolnej oraz całej młodzieży sportowej w gminie i nie tylko.
Hala Sportowa poprawi bazę lokalową Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – jest z nią zespolona łącznikiem.
W sportowym ciele mocny duch!
To prawda znana od zawsze. Od czasów prehistorycznych ludzie
w wysportowaniu ciała i ducha słusznie upatrywali szans na lepsze
życie, nierzadko także na możliwość przetrwania. Kto wyćwiczył się
w zręczności i szybkim bieganiu, dalekim i celnym rzucaniu różnymi przedmiotami, walczeniu pięściami oraz w zapasach i strzelaniu
z łuku, a także w skakaniu wzwyż i przeskakiwaniu przeszkód, mógł
zdobywać pokarm i odpędzać wrogów. Grupowe zaś ćwiczenia doskonaliły umiejętności działań zespołowych, które nieporównanie
bardziej sprzyjały zabezpieczaniu potrzeb plemiennych. Dzisiaj te
pradawne ćwiczenia już nie służą tamtym celom, po modyﬁkacjach
w wyniku długiego rozwoju cywilizacyjnego, są współczesnymi dyscyplinami sportowymi, lecz cel główny czyli doskonalenie człowieka
i powiększanie szans życiowych, pozostają niezmienne.
Sport dzisiaj
– Sportem są wszelkie formy aktywności ﬁzycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie
lub poprawienie kondycji ﬁzycznej i psychicznej, rozwój stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Sport wraz z wychowaniem ﬁzycznym i rehabilitacją ruchową
składają się na kulturę ﬁzyczną – przedstawia obowiązująca obecnie
Ustawa o sporcie.
Marzenie Wójta o Hali spełnione
– Spełniłem swoje marzenie, ale nie tyle osobiste, bo byłem piłkarzem ręcznym, grałem na halach, dużo lepszych i większych, jeszcze
w PRL-u, po całej Polsce. Myślałem o tym żeby zbudować dla dzieci
i mieszkańców, także dla moich wnuków. Hala już jest i to najbardziej
cieszy – mówił podczas inauguracji nowego obiektu wójt Zdzisław
Mierzejewski.
Hala cieszy Szkołę
– Cieszymy się z faktu, że ta inwestycja została ukończona i będzie
służyć dla dobra mieszkańców, szczególnie dla rozwoju ﬁzycznego
dzieci i młodzieży. Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartymi życzliwością wielu ludzi i instytucji, uczniowie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu wreszcie doczekali się Hali Sportowej.
Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem nas wszystkich – stwierdził w trakcie uroczystości Łukasz Kozłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu. – Pragnę
z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wójtowi gminy Ojrzeń
Zdzisławowi Mierzejewskiemu. Pan Wójt jest osobą, bez której ta inwestycja nigdy nie doczekałaby się realizacji. Jego upór w dążeniu
do wyznaczonych sobie celów zaowocował budową Hali Sportowej
w gminie Ojrzeń – w dalszym biegu wystąpienia przekazał dyrektor
Kozłowski.
Sekretarz Gminy o Hali
– Jest to pierwsza pełnowymiarowa Hala Sportowa na terenie gminy Ojrzeń. Wymiary areny to siedemnaście metrów na dwadzieścia
dziewięć i sześć dziesiątych metra, co umożliwia umieszczenie pełnowymiarowych boisk do siatkówki i koszykówki. Uważam, że zastosowano w niej rozwiązania, które pozwalają nazwać budynek no-

woczesnym, funkcjonalnym i użytecznym dla społeczności – przedstawiał Adam Dejnakowski, sekretarz gminy Ojrzeń, dalej wskazując
szczególne cechy konstrukcyjne obiektu. Zaliczył do nich m.in. łatwy
w obsłudze i dopasowany do budynku system wentylacji, ogrzewania
i klimatyzacji, wyposażony w mechanizm odzysku ciepła, zmniejszający koszty utrzymania Hali. Także kurtynę, która umożliwia niezależne prowadzenie ćwiczeń lub treningów siatkówki dla dwóch grup.
Również bardzo dobrą akustykę wnętrza, zapewnianą przez rozwiązania techniczne w postaci specjalnych paneli oraz suﬁtowego wytłumienia systemowego. Szczególnie dużo miejsca sekretarz Dejnakowski poświęcił przybliżeniu cech struktury podłogi Hali: – Podłoga sportowa
sama w sobie jest odrębną konstrukcją. Zastosowano w niej podwójne
legary układane pod kątem prostym, na specjalnych, sprężystych podkładkach. Konstrukcja posiada odrębny system wentylacji podpodłogowej, zapewniający odpowiednią wilgotność i utrzymanie parametrów
podłogi. Wykończenie podłogi stanowi wykładzina sportowa, antypoślizgowa, o wysokim współczynniku odporności na ścieranie Grabosport Extreme. Jest to podłoga winylowa, wielowarstwowa, klejona do
podłoża, zaś poszczególne jej elementy są ze sobą łączone za pomocą
specjalnych spawów winylowych. Posiada ona certyﬁkaty Międzynarodowej Federacja Piłki Ręcznej oraz Międzynarodowej Federacji
Koszykówki – fachowo informował Adam Dejnakowski.
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w Ojrzeniu otwarta!
Na inauguracji Hali byli
Gości było mało bo szaleje pandemia. Podczas uroczystości zastosowano wszystkie wytyczne sanitarno-epidemiologiczne, w tym ograniczając liczbę uczestników, rezygnując także z planowanego festynu
gminnego. Ważnym wydarzeniem w tym trudnym czasie, był udział
parlamentarzystów dosłownie od prawa do lewa. Prawo i Sprawiedliwość reprezentowała posłanka Anna Ewa Cicholska, a Sojusz Lewicy
Demokratycznej – poseł Arkadiusz Iwaniak. Nie zabrakło też m.in.
nielicznych z racji sytuacji przedstawicieli gminnej oświaty – nauczycieli i uczniów, którzy siedzieli na widowni co drugie krzesło i mieli
maski na twarzach.
Kto zbudował i ile kosztowała Hala
Całkowita wartość prac budowlanych wyniosła 5,33 mln złotych.
Łącznie z ceną dokumentacji projektowej oraz opłatami za nadzory
budowlane, koszt całej inwestycji zamknął się sumą około 5,5 mln
złotych. Na wzniesienie obiektu Gmina z własnych środków budżetowych przeznaczyła tylko około 1,4 mln złotych. Główną część wydatków pokryto ze środków Ministerstwa Sportu – Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w wysokości ponad 3 mln złotych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln złotych.
Obiekt zbudowla ﬁrma WALD GLOB Jan Radecki Spółka Jawna
z Pułtuska.
Hala pobłogosławiona
Chrześcijańskiego sakramentalis Hali Sportowej w Ojrzeniu zaraz
po przecięciu wstęgi udzielił ks. proboszcz Józef Deptuła z Paraﬁi Św.
Zygmunta w Kraszewie, który obiekt pobłogosławił słowami modlitwy wraz ze znakiem pokropienia wodą święconą.

Długo oczekiwany powrót do szkół
Przerwa od nauki w szkolnych murach jeszcze nigdy nie była tak
długa. Za nami dwa miesiące letnich wakacji, ale dzwonek w szkole zamilkł już w marcu. O wiele za wcześnie, ale zamknięcie szkół
było jedynym wyjściem w okresie stanu epidemii koronawirusa.
Po blisko półrocznej pauzie uczniowie powrócili do szkolnych ławek,
a klasy ponownie ożyły. Nowy rok szkolny 2020/2021 będzie inny
niż poprzednie. Ze względu na pandemię koronawirusa w placówkach obowiązuje nowa rzeczywistość związana z reżimem sanitarnym. 1 września w gminie Ojrzeń naukę w trzech gminnych szkołach
podstawowych rozpoczęło łącznie 336 uczniów, a w przedszkolach
– 130 maluchów. Wszystkie placówki oświatowe funkcjonują w nowej rzeczywistości oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
W szkołach, przedszkolach i żłobkach obowiązują obostrzenia sanitarne, chodzi głównie o przestrzeganie ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Ograniczony został także dostęp do placówek
osób z zewnątrz. Szkoły i przedszkola zwracają większą uwagę na
stan zdrowia dzieci. Do placówek nie będą przyjmowane te z katarem, kaszlem czy innymi objawami przeziębienia. Każdy dyrektor
opracował swoje procedury postępowania dostosowane do układu
funkcjonalnego budynku oraz liczby uczniów. Placówki na bieżąco
zaopatrzane są w niezbędne środki do dezynfekcji. Wszystko po to
aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczniom oraz pracownikom szkoły.
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Nowa kostka brukowa
przy Urzędzie Gminy i Ośrodku Zdrowia w Ojrzeniu
Na placu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu pojawiła się nowa kostka brukowa. Oddzielono w ten sposób część dla ruchu pieszych i parking od części jezdnej przeznaczonej dla ruchu samochodowego. W
ten sposób uporządkowana zostanie organizacja ruchu, a na pewno też
poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz osób załatwiających sprawy w urzędzie gminy.

Przy okazji wykonywania prac na placu został wyremontowany
chodnik prowadzący do bocznego wejścia Ośrodka Zdrowia. Pacjenci
będą mogli korzystać z osobnego wejścia. Ruch chorych i zdrowych
pacjentów, szczególnie dzieci będzie mógł zostać zorganizowany
w ten sposób by chorzy nie kontaktowali się ze sobą.

Przypominamy
– PROGRAM „DOBRY START” na rok szkolny 2020/2021 r. –
termin złożenia wniosku upływa z dniem 30 listopada
Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w
roku na dziecko rozpoczynające rok szkolny, aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole,
otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub
opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie
sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start można składać drogą tradycyjną (w formie papierowej) lub online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające
do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry
Start nie obejmuje również studentów.

Fundusz Alimentacyjny – nowości
Rozszerzona tarcza antykryzysowa
wprowadziła m.in. nową zasadę przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Według tzw. mechanizmu
złotówka za złotówkę od okresu zasiłkowego 2020/2021, jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostaną wypłacone w
wysokości różnicy między kwotą przysługującego świadczenia a kwotą, o którą został
przekroczony dochód rodziny. W przypadku
gdy różnica między kwotą przysługującego
świadczenia a kwotą, o którą został przekroczony dochód, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Ponadto w nowej tarczy znalazły się zapisy dotyczące podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do
wysokości 900 zł na osobę, czyli o 100 zł.
Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2020 r.
a powyższe rozwiązania obowiązują przy
ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października
2020r. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19,
06-456 Ojrzeń.
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Jak dobrze być Seniorem
Po dwu miesięcznej przerwie związanej z
zawieszeniem funkcjonowania Dzienny Dom
„Senior+”, Seniorzy wrócili do prężnej pracy. Nasi podopieczni nie zostali sami w czasie pandemii, pozostając pod czujnym okiem
pracowników placówki.
Korzystając z upalnego lipca nasi dziadkowie odwiedzili Sandomierz i zanurzyli się
w świat serialowego Ojca Mateusza. Wraz z
przewodnikiem zwiedzili wąwóz Św. Jadwigi, Rynek Sandomierski oraz Bazylikę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Miłą niespodzianką była możliwość odwiedzenia muzeum „Świat Ojca Mateusza”, gdzie Seniorzy
mogli zrobić sobie zdjęcie z ﬁgurą woskową
swoich ulubionych serialowych bohaterów.
Wrześniowa pogoda pozwoliła Uczestnikom Dziennego Domu „Senior+” cieszyć się
z trzydniowego wyjazdu na Suwalszczyznę.
Pierwszego dnia Seniorzy zwiedzili wschodnią część regionu: mieli okazję zasiąść na
ławeczce obok Beaty – bohaterki utworu Janusza Laskowskiego, przepłynęli statkiem do
Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej
w Studzienicznej, zatrzymali się na chwilę w
miejscu pamięci oﬁar obławy augustowskiej
w Gibach, zwiedzili Zespół Klasztorny Kamedułów w Wigrach oraz Bazylikę
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny. Drugi dzień wycieczki rekreacyjnej Seniorzy spędzili na Litwie.
Pani Jolanta, przewodniczka z Wilna
zabrała Uczestników na cmentarz na
Rossie, gdzie spoczywa matka Józefa
Piłsudskiego oraz jego serce. Podczas spaceru po pięknej stolicy Litwy
Seniorzy odwiedzili „biały” kościół
Św. Pawła i Piotra, Synagogę oraz
Ostrą Bramę. W drodze powrotnej do
Polski wycieczka zatrzymała się w
miasteczku karaimów – Troki, i tam
zwiedzili zamek Wielkiego Księstwa
Litewskiego usytuowanego na wyspie jeziora Galew. Trzeciego dnia,
kierując się już w drogę powrotna
do Ojrzenia Seniorzy zatrzymali się

w Twierdzy Osowiec, w mieście Supraśl i
muzeum ikon oraz w Wielkiej Synagodze w
Tykocinie.
Październikowy „Berek, czyli upiór w
moherze” wystawiany w teatrze dramatycznym w Płocku zachwycił Seniorów swoją
wymową i odniesieniem do dzisiejszych realiów, kiedy trzeba dawne uprzedzenia schować głęboko w kieszeni i iść z nurtem zmieniającego się światopoglądu.
W Dziennym Domu „Senior+” w Ojrzeniu oprócz zajęć z terapii zajęciowej i spotkań
ze specjalistami, dbamy o bezpieczeństwo
naszych najstarszych przyjaciół. Prosimy
pamiętać, że w okresie wysokiego zagrożenia zachorowań nie tylko na Covid-19 ale
i także na grypę, należy zadbać przede wszystkim o Seniorów. Maseczka choć uciążliwa
w codziennym funkcjonowaniu ratuje życie,
pamiętajmy o jej noszeniu zwłaszcza w miejscach, gdzie skupisko ludzi jest znaczne tj.
w sklepie, w kościele. Ograniczmy opuszczanie domu do minimum, tylko w wyjątkowych
sytuacjach, nie bójmy się prosić bliskich
o pomoc w robieniu zakupów. Myjmy regularnie ręce i starajmy się nie dotykać wszystkiego wokół, zwłaszcza twarzy.

Rolnicy podziękowali za plony
Dożynki, jako uroczystość o wieloletniej
tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej
pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto, to w polskiej tradycji czas radości i
podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom
za trud. Są również okazją do zaprezentowania
dorobku rolniczego społeczeństwa z naszego
regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. W tym roku ze
względu na ograniczenia związane z pandemią
koronawirusa nie odbyły się imprezy plenerowe towarzyszące obchodom dożynkowym.

W niedzielę 30 sierpnia br. w Kościele
Paraﬁalnym w Malużynie odbyła się Msza
Święta dziękczynna za zebrane plony. W tym
roku organizatorami dożynek było sołectwo
Luberadz. Rolnicy z poszczególnych miejscowości wnieśli do kościoła przepiękne wieńce
dożynkowe. Nie zabrakło również chleba dożynkowego oraz warzyw i owoców symboli
tegorocznych zbiorów.
Z kolei 6 września br. w kościele paraﬁalnym w Kraszewie odbyła się Msza Święta z udziałem zaproszonych przedstawicieli
wszystkich miejscowości z Gminy Ojrzeń

oraz Radnych. Tradycyjnie starostowie dożynek, sołtys wsi Kraszewo przekazał na ręce
Sekretarza Gminy, Adama Dejnakowskiego chleb wypieczony z mąki tegorocznych
plonów. Sekretarz w imieniu Wójta Gminy
Ojrzeń podziękował rolnikom za ciężką pracę
i codzienny trud.
Mamy nadzieje, że za rok będziemy mogli
bezpiecznie organizować imprezy skierowane
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy
i we wrześniu spotkamy się na Dożynkach
Gminnych w pełnej oprawie.

Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń październik 2020

10

Ślubowanie Pierwszoklasistów
W Szkole Podstawowej w Młocku 13 października odbyło się uroczyste ślubowanie
uczniów klas I. Po wprowadzeniu sztandaru
i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się część oﬁcjalna. Dzieci wspaniale
zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Z powagą i dostojnością
recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Następnie po części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem
sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali

być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Następnie Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, a z rąk wychowawcy dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy. Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej,
a słowa przyrzeczenia, które składali, niech
staną się dla nich drogowskazem na następne lata szkolne.

Najmłodsi Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kraszewie także zostali pasowani
na Uczniów klas Pierwszych. Po uroczystym
pasowaniu dzieci oﬁcjalnie zostały przyjęte
w poczet uczniów szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Otrzymały legitymacje i dyplomy. Na zakończenie Pan Dyrektor Stanisław Studziński poprosił do wspólnego zdjęcia wszystkie dzieci.
Życzymy pierwszakom dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki, samych piątek i szóstek oraz niezapomnianych
szkolnych przyjaźni.

Dzień Nauczyciela 2020.
Wójt Gminy Ojrzeń przekazał życzenia. Są też nagrody.
14 października 2020 roku przypadał Dzień Edukacji Narodowej. To święto w obecnych realiach wyglądało zupełnie inaczej niż zwykle. Zamiast myśleć o celebrowaniu, nauczyciele
i dyrektorzy placówek zmartwieni są rozprzestrzeniającym się
koronawirusem.
Dzień Nauczyciela od lat obchodzony jest 14 października.
Uczniowie przywykli do skróconych lekcji w tym dniu, szkolnych apeli. W tym roku w szkołach na terenie gminy świętowanie ograniczone było do minimum.
O osobach odpowiedzialnych za edukację młodych mieszkańców naszej gminy nie zapomniał Wójt Zdzisław Mierzejewski, którego życzenia skierowane do pracowników oświaty
publikujemy poniżej.
Równocześnie Wójt Gminy postanowił nagrodzić dyrektorów szkół i nauczycieli:
1. Łukasz Kozłowski – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ojrzeniu
2. Łukasz Jarzynka – nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Ojrzeniu
3. Stanisław Studziński – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kraszewie
4. Rafał Traczyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Kraszewie
5. Elżbieta Adamiak – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Młocku
Dyrektorzy poszczególnych szkół nagrodzili:
Lp.

Szkoła
Podstawowa
w Ojrzeniu

Szkoła
Podstawowa
w Kraszewie

Szkoła
Podstawowa
w Młocku

1

Marta
Mariola
Malinowska-Borkowska Kirzyc

Ewa
Sabalska

2

Iwona
Ostrowska

Monika
Jerzy
Grzymkowska Racki

3

Justyna
Drajkiewicz

Katarzyna
Czerwińska

4

Justyna
Sawicka

Agata
Orlińska

Iwona
Kołakowska

W Szkole Podstawowej w Ojrzeniu odbyła się uroczystość obchodów
Dnia Edukacji Narodowej (była pierwszą, na nowej hali), którą otworzył
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – p. Łukasz Kozłowski. Złożył
serdeczne życzenia uczniom i wszystkim pracownikom szkoły z okazji
wspólnego święta oraz wręczył nauczycielom wyróżnienia za wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Następnie przyszedł czas na część artystyczną, którą przygotowali
uczniowie starszych klas. Humorystyczne scenki teatralne z przymrużeniem
oka przypomniały zebranym o „urokach” zdalnego nauczania.
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Gmina Ojrzeń
– w hołdzie bohaterom z sierpnia 1920 r.
W 100-tną Rocznicę Bitwy Warszawskiej,
Gmina Ojrzeń wydała publikację autorstwa
Leszka Zugaja pt. „Gmina Ojrzeń w wojnie
1920 roku” upamiętniając w ten sposób działania Wojska Polskiego w walce przeciwko
Armii Czerwonej. W broszurze liczącej 16
stron znajdą Państwo opis konﬂiktu polsko-bolszewickiego, kalendarium obrony rejonu
Ojrzenia oraz rys historyczny Gminy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym wyjątkowym opisem uwiecznionym archiwalnymi
zdjęciami, graﬁkami oraz mapami.
„OBRONA REJONU OJRZENIA
Do wczesnego lata 1920 roku rejon Ojrzenia leżał bardzo daleko od wszelkich działań
wojennych. Prawdopodobnie mieszkańcom
wydawało się, że działania bojowe nigdy tutaj nie dotrą. Sytuacja na froncie była jednak
bardzo dynamiczna i w lipcu 1920 roku bolszewicy zajmowali już Podlasie.
Dopiero w tym czasie rozpoczęto organizowanie obrony powiatu ciechanowskiego.
Ziemie między górną Wkrą, Drwęcą i Wisłą
nie dysponowały praktycznie żadną obroną.
Nie było większych ośrodków miejskich i silnych garnizonów miejskich.
Ze sprawozdań wojskowych wiemy, że
4 sierpnia 1920 roku dowódcy wojskowi za-

Tymczasem na początku sierpnia 1920
roku sytuacja na wszystkich odcinkach frontu była krytyczna. Na północnym Mazowszu
operowały jednostki IV i XV armii sowieckich.
W dniu 7 sierpnia padł Przasnysz i w każdej chwili można było spodziewać się bolszewików w rejonie Ciechanowa. Atmosfera
panowała trwożna – zanotowali miejscowi
kronikarze.
Wojska polskie nie stanowiły na terenie
powiatu wielkiej siły. Postanowiono jednak
bronić Ciechanowa. To zadanie otrzymał 203
ochotniczy pułk ułanów pod dowództwem
majora Zygmunta Podhorskiego.
8 SIERPNIA
8 sierpnia miały miejsce walki o Ciechanów, które trwały dość krótko. W południe
bolszewicy zajęli miasto i zaprzestali dalszego pościgu, wypoczywając w Ciechanowie.
Polscy ułani z 203 pułku ułanów wycofali
się do Gumowa i następnie przeszli do rejonu
Kałki – Luberadz. Ułani nabrali pierwszego
doświadczenia bojowego. W Luberadzu ułani
spędzili noc z 8 na 9 sierpnia.(…)”
uważali konieczność obrony szosy Przasnysz
– Maków – Pułtusk, przeczuwając, że wróg
może tam dotrzeć.

(Kolejne fragmenty publikacji w następnych numerach Biuletynu)

Oddaj głos na polską ﬂagę
w Gminie Ojrzeń

Rządowy projekt ,,Pod biało-czerwoną’’
sﬁnansuje zakup i montaż masztu z ﬂagą w
każdej gminie, która głosami mieszkańców
zakwaliﬁkuje się do udziału. Aby Gmina
Ojrzeń została uwzględniona, trzeba zgromadzić minimum 100 głosów poparcia od
mieszkańców do dn. 11.11.2020 r. Wystarczy
wypełnić krótką ankietę internetową na stronie https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
Głosując można dodatkowo wpisać do
ankiety osobę, która najlepiej sprawdzi się
w roli społecznego ,,Lidera projektu”. Może
to być każdy, kto angażuje się w życie społeczności lokalnej i gminnej. Spośród zgło-

szonych kandydatów, specjalna Komisja
Projektowa wybierze dla każdej gminy Liderów Projektu. Organizator zapewni Liderom
wsparcie merytoryczne.
W trzech gminach, które zbiorą największą liczbę głosów w stosunku do liczby
mieszkańców, autorzy projektu przewidują
udział premiera Mateusza Morawieckiego w
uroczystości podniesienia ﬂagi na maszt.
Po głosowaniu Organizator wspólnie z
zakwaliﬁkowaną Gminą ustali harmonogram
dalszej realizacji projektu. Maszty z polskimi
ﬂagami mają stanąć w godnych miejscach całej Polski do końca czerwca 2021 r. Miejsce

instalacji polskiej ﬂagi na maszcie wskaże
Gmina po konsultacjach z Mieszkańcami,
a wybór zatwierdza Organizator.
Projekt ,,Pod biało-czerwoną” ma zjednoczyć mieszkańców naszego kraju. Nie tylko
uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość, ale także zachęci do patriotycznych
postaw i dumy z Polskości. Celem projektu
jest także godne upamiętnienie zwycięstwa
wojsk RP nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
Szczegóły i regulamin na:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
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Ogólnopolska loteria
w ramach
Powszechnego Spisu Rolnego
Użytkownicy gospodarstw rolnych
objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020,
którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej,
mogą wziąć udział
w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.
Osoby, które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują na wskazany przez
siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający do udziału w loterii. Kod ten należy zarejestrować
na stronie internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.
Loteria będzie trwać od 1 października do 23 listopada 2020 r. tj. do ostatniego losowania.
W loterii przewidziane są nagrody rzeczowe:

• 20 laptopów (nagroda główna)
• 88 tabletów
• 400 przenośnych dysków twardych
Losowania: W ramach loterii zostaną przeprowadzone 3 losowania w terminach:

• 20.10.2020 r.
• 03.11.2020 r.
• 23.11.2020 r.
Podczas dwóch pierwszych losowań, losowane będą tablety i przenośne dyski twarde. Trzecie
losowanie obejmie nagrody główne. W trzecim losowaniu, wszystkie unikalne kody będą miały
szanse na wygraną. Wszystkie losowania będą odbywać się pod nadzorem komisji. Każde
losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale Youtube GUS, a dodatkowo wyniki będą
publikowane na stronie loterii.
Więcej szczegółów pod linkiem: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

