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Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
Podczas XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się 26 października 2020 roku została przedstawiona informacja o oświadczeniach majątkowych oraz podjęto następujące
uchwały:
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin
gm. Ojrzeń;
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów miejscowości Nowa Wieś gm. Ojrzeń;
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Osada Wola gm. Ojrzeń;
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Zielona gm. Ojrzeń;
– w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody
na obszarze Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
– w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020.
Na XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się dnia 23 listopada 2020 roku podjęto uchwały w sprawie:
– ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt uczestników w Klubie „Senior+”;
– zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu;
– ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2021 rok;
– nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości w miejscowości
Halinin;
– przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ojrzeń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;

– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
– zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka Gminnego w Kraszewie;
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– zmiany Uchwały Nr XVI/104/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia
17 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
XXV Sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła się dnia 21 grudnia
2020 roku wyjątkowo w budynku hali sportowej w Ojrzeniu.
To na tej sesji, wszyscy obecni radni w liczbie 11, jednogłośnie
uchwalili budżet Gminy Ojrzeń na rok 2021. Ponadto podjęto uchwały
w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020;
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń.
Po raz ostatni w 2020 roku radni obradowali w dniu 30 grudnia
2020 roku.
Na XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ojrzeń podjęto
uchwały w sprawie:
– przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Ojrzeń na lata 2021-2026”;
– przyjęcia „Gminnego Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Ojrzeń na 2021 rok”;
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń;
– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Ojrzeń drogi, oznaczonej nr działki 59 o powierzchni 0,10 ha, położonej w obrębie Ciemniewo Budy gm. Sochocin;
– ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2020.

Budżet gminy Ojrzeń na 2021 rok
Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i
wydatków oraz przychodów i rozchodów.
ozchodów. Budżet jest
uchwalany w formie uchwały
wały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu
tu budżetu – do wyłącznej kompetencji wójta. Projekt budżetu
dżetu zawiera również
sporządzone przez wójta objaśnienia do projektu oraz informację
mację
o stanie mienia komunalnego.
ego.
W dniu 21 grudnia 2020
0
roku Uchwałą Nr XXV/167/20
7/20
Rad Gminy Ojrzeń uchwaliła
iła
budżet przedstawiany przezz
Wójta Gminy Ojrzeń na 2021
21 rok.
Zaplanowano dochody w kwocie
kw i 22
2 810 574,63 zł w tym
dochody bieżące 22 608 706,63 zł, dochody majątkowe 201 868,00 zł.
Głównymi źródłami dochodów gminy są :
– subwencje 9 035 283,00 zł, tj. 39,65% budżetu gminy
w tym:
 subwencja oświatowa 4 247 507,00 zł,
 subwencja wyrównawcza 4 617 881,00 zł na którą składają
się kwota podstawowa 3 531 950,00 zł i kwota uzupełniająca
1 085 931,00 zł,
 subwencja równoważąca 169 895,00 zł,
– dotacje 7 568 591,63 zł, tj. 33,21 % budżetu gminy
– dochody własne 3 604 511,00 zł, tj. 15,82 % budżetu gminy
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób ﬁzycznych i prawnych ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z
zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego wynosić będzie 38,23 % 2 602 189,00 zł, tj. 11,42 %.
W dochodach majątkowych na 2021 rok w kwocie 201 868,00 zł
zaplanowano:

– środki własne ze sprzedaży działek w kwocie 100 000,00 zł:
a) w miejscowości Nowa Wieś działka nr 88/3
b) w miejscowości Halinin działki nr 53/1,
c) w miejscowości Młock działki nr 473,
– dochody w kwocie 8 446,00 zł z tytułu spłat za wykupione już
nieruchomości,
– środki pozyskane w kwocie 290 723,63 zł i dotyczą:
 doﬁnansowania zadania „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego
w Ojrzeniu” zgonie z umową nr 01651-6935-UM0712819/19
z dnia 15.01.2020 roku z Województwem Mazowieckim,
 doﬁnansowania zadania „Zakup ogólnodostępnej altany w
miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną”
umowa nr 01646-6935-UM0712805/19 z dnia 15.01.2020
roku z Województwem Mazowieckim,
 doﬁnansowania zadania „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia” umowa nr 018856935-UM0713432/20 z dnia 31.08.2020 roku z Województwem Mazowiecki,
 realizacji projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu – kształtowanie i rozwój dzieci młodzieży”.
Zaplanowane wydatki Gminy Ojrzeń na rok 2021 wynoszą ogółem 22 754 001,35 zł tym:
 wydatki bieżące 22 225 588,63 zł, tj. 97,68 % w których
strukturze mieszczą się wydatki na:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 137 952,31
zł tj. 44,55 %,
 obsługa długu – 343 500,00 zł tj. 1,51 %,
 dotacje – 104 493,24 zł tj. 0,46 %,
 pozostałe wydatki – 12 168 055,80 zł tj. 53,48 %
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Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu
oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie
zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.
Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe
środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych
budżetu państwa.
 wydatki majątkowe 528 412,72 zł, tj. 2,32 % na które składają
się następujące zadania:
1) Zakup oprogramowania do zarządzania usługami komunalnymi – 15 000,00 zł;
2) Modernizacja mostu w miejscowości Kownaty Borowe –
14 493,24 zł;
3) Wykonanie dokumentacji na drogę w miejscowości Halinin –
20 000,00 zł;
4) Wykonanie dokumentacji na drogę w miejscowości Ojrzeń –
40 000,00 zł;
5) Modernizacja dróg gminnych – 77 752,73 zł;
6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – 25 000,00 zł;
7) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – 15 000,00 zł;
8) Budowa świetlicy w Brodzięcinie – 50 000,00 zł;
9) Budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – 20 000,00 zł;
10) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach – 10 000,00 zł;
11) Budowa placu zabaw w miejscowości Żochy – 25 000,00 zł;
12) Budowa placu zabaw w miejscowości Skarżynek – 18 000,00 zł;
13) Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Gostomin –
10 000,00 zł;
14) Wykonanie dokumentacji na odbudowę świetlicy wiejskiej w
miejscowości Dąbrowa – 20 000,00 zł;
15) Modernizacja stawu we wsi Kraszewo – 10 000,00 zł;
16) Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu – 25 000,00 zł;
17) Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek
wraz z infrastrukturą rekreacyjną – 54 000,00 zł;
18) Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum
Ojrzenia – 68 100,00 zł;

19) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – rozwój elektronicznej administracji
w gminie – 11 066,75 zł
Plan wydatków w poszczególnych działach wygląda następująco:
– 010 Rolnictwo i łowiectwo – 466 032,00 zł;
– 600 Transport i łączność – 324 245,97 zł;
– 710 Działalność usługowa – 33 500,00 zł;
– 750 Administracja publiczna – 2 262 945,00 zł;
– 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony państwa – 897,00;
– 754 Bezpieczeństwo publiczne – 86 500,00 zł;
– 757 Obsługa długu publicznego – 343 500,00 zł;
– 758 Różne rozliczenia – 118 302,00 zł;
– 801 Oświata i wychowanie – 8 831 312,63 zł;
– 851 Ochrona zdrowia – 45 000,00 zł;
– 852 Opieka społeczna – 1 237 754,00 zł;
– 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –5 000 zł;
– 855 Rodzina – 7 140 691,00 zł;
– 900 Gospodarka komunalna – 1 691 355,00 zł;
– 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90 000,00 zł;
– 926 Kultura ﬁzyczna – 70 900,0 zł.
Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2021 rok w kwocie
22 810 574,63 zł oraz wydatki w kwocie 22 754 001,35 zł, dają nadwyżkę w wysokości 56 573,28 zł.
Rozchody budżetu zaplanowane na 2021 rok to kwota wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Ojrzeń w latach
ubiegłych wynosząca 592 000,00 zł. Wykupu planuje dokonać z nadwyżki budżetowej w 2021 roku – 56 573,28 zł oraz z wolnych środków (przychodów) – 535 426,72 zł.
Zwiększenie zadań inwestycyjnych w dużym stopniu uzależnione
jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego
rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich
zdobycia oraz na oszczędnościach w ograniczaniu zatrudniania i gospodarnym działaniu.

Stawki podadku od nieruchomości na 2021 rok
Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XXIV/160/20 w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Ojrzeń w 2021 roku:
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

Lp.

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów
i budynków

2.

pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych

3.

pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

4.

niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkalną, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego

Stawka

od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

od 1 m² powierzchni gruntu:
1.

Wyszczególnienie

0,90 zł

1.

mieszkalnych

0,75 zł

2.

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej

22,50 zł

3.

zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym

11,62 zł

4.

związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

5,06 zł

5.

od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni użytkowej

7,00 zł

6.

od pozostałych – garaży wolnostojących
i składów opałów od 1 m² powierzchni
użytkowej

6,00 zł

4,99 zł od 1 ha

0,40 zł

3,28 zł

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Ochrona środowiska

ŚMIECI – DROŻSZE!
Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów zagospodarowania
odpadów. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów
zagospodarowania odpadów jest opłata za korzystanie ze środowiska
tzw. opłata marszałkowska, ustalana w drodze Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska. Od 2020 r. opłata ta wynosi 270 zł za 1 tonę odpadów
komunalnych zmieszanych. Ponadto mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Należy pamiętać, że im więcej śmieci,
tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im
więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym,
przeznaczonym tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone
w takiej wysokości, aby bilansować system ﬁnansowania odbioru i utylizacji odpadów. Należy zaznaczyć, że podwyżka opłat w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie Gminy, jak również zgodnie ze
stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych, kosztów wywozu
śmieci nie można pokryć ze środków budżetu Gminy.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają, a jednocześnie coraz częściej obserwujemy również próby ukrywania
faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, mające
na celu zmniejszenie kwoty należnych opłat za gospodarowanie
odpadami lub też notoryczne niepłacenie za odpady. W takiej sytuacji koszty funkcjonowania całego systemu przerzucane są de
facto na osoby, które wywiązują się z obowiązku uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami i wykazują w deklaracji faktyczną
liczbę osób zamieszkujących.
W związku z powyższym informuję, że gmina będzie podejmować
stanowcze kroki mające na celu deklarowanie przez właścicieli
faktycznej liczby osób zamieszkujących na nieruchomości oraz
egzekwowanie należności z tego tytułu.

Pomimo wprowadzenia nowych stawek opłaty o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości nie
mają obowiązku składania nowych deklaracji (chyba że zajdą inne
zmiany mające wpływ na naliczenie wysokości opłaty np. zmieni się liczba
osób zamieszkujących nieruchomość). Zmianie nie ulegają terminy oraz
sposób dokonywania płatności. Wpłat z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi obecnie należy dokonywać na rachunek bankowy (Bank
Spółdzielczy w Płońsku).
88 8230 0007 0017 2651 2000 0017
Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok zostanie dostarczony
do każdej posesji. Terminy odbioru odpadów w I półroczu 2021 r.
dostępne są na stronie internetowej PUK Ciechanów pod adresem:
https://www.pukciechanow.pl/gmina-ojrzen.
Wszelkich informacji w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie Ojrzeń udziela pracownik Urzędu Gminy na
stanowisku ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, pokój nr 1
(parter) tel. 23 671 83 20 nr wew. 47. W przypadku nieruchomości
zamieszkałych nowa opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.
Odpady zbierane
w sposób
selektywny
miesięcznie
od osoby

Opłata podwyższona za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
w sposób selektywny miesięcznie od osoby

21,00 zł

63,00 zł

* Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym w wysokości 3 zł miesięcznie od stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej z gospodarstwa
domowego.

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE OJRZEŃ
Gmina Ojrzeń otrzymała środki ﬁnansowe na inwentaryzację źródeł ciepła. Inwentaryzację poprowadzi Mazowiecka Agencja
Energetyczna. Pozyskanie informacji dotyczących rodzaju i jakości domowych źródeł ciepła na terenie naszej gminy to pierwszy etap
potencjalnego otrzymania doﬁnansowań w zakresie wymiany urządzeń grzewczych i termomodernizacji budynków u zainteresowanych
osób. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną proces inwentaryzacji został przedłużony.
Każdy Mieszkaniec Gminy powinien już otrzymać przesyłkę pocztową, zawierającą ankietę do wypełnienia, pismo przewodnie a także
ulotkę promującą działania programu.
Wypełnienie ankiety jest możliwe:
 w formie elektronicznej poprzez stronę www.mae.com.pl/miwop
 telefonicznie pod numerem +48 510 016 047
 wysyłając skan lub wyraźne zdjęcie ankiety na e-mail: miwop@mae.com.pl
bądź MMS-em na numer +48 510 016 047
 w formie papierowej wysyłając lub przekazując ankietę do Urzędu Gminy.
W wypadku niedostarczenie uzupełnionego formularza, ankieta będzie przeprowadzona metodą wywiadu bezpośredniego podczas
wizyty domowej przez wykwaliﬁkowanych ankieterów. W razie nieudzielenia żadnych informacji, niezgłoszone źródło ciepła zostanie
uznane za pozaklasowe (najgorszej jakości).

NABÓR WNIOSKÓW NA UTYLIZACJĘ AZBESTU W 2021 ROKU
Zachęcamy mieszkańców Gminy Ojrzeń o składanie wniosków
o doﬁnansowanie do usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich
nieruchomości. Doﬁnansowanie obejmuje pokrycie kosztów kwaliﬁkowanych tj. demontaż i utylizacja azbestu. Dotacją nie są objęte
koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Do tej pory Gmina dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zutylizowała przeszło
327 ton niebezpiecznego azbestu.
Druk wniosku o utylizację azbestu jest do pobrania na stronie
Urzędu Gminy https://ojrzen.pl/druki-do-pobrania/.
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Inwestycje

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
W ŁEBKACH WIELKICH I KRASZEWIE
W miejscowościach Łebki Wielkie oraz Kraszewo
na drodze krajowej nr 50 pojawiły się dwie nowe wiaty przystankowe wspornikowe. Gmina podjęła decyzje o rozbiórce starych przystanków i postawieniem
nowych estetycznych, za którymi będzie trudniej zaśmiecać.
W celu poprawienia bezpieczeństwa i komfortu
dzieci dojeżdżających do szkoły zamontowano nową
wiatę przystankową przy placu zabaw w miejscowości
Łebki Wielkie. Koszt trzech wiat przystankowych wraz
z montażem w kwocie 11 685 zł sﬁnansowany został
z budżetu Gminy Ojrzeń.

ZAKUP KOPARKI
KOŁOWEJ
Urząd Gminy w ostatnich dniach ubiegłego roku po długich poszukiwaniach zakupił używaną koparkę kołową CAT z 2006 roku,
w pełni sprawną. W styczniu b.r. przeprowadzono przeglądy techniczne i przystosowano elementy robocze, w tym łyżkę skarpową do użytkowania. Próby robocze potwierdziły gotowość do pracy i trafność
zakupu na potrzeby gminy m.in.: usuwania awarii wodociągowych,
odnawianie rowów przy drogach, wykonywania remontów dróg, a już
1000 ton żużlu jest na ich podbudowy.

CO DALEJ Z MOSTEM?
WYCINKA DRZEW
PRZY DROGACH
POWIATOWYCH

Gmina Ojrzeń wiosną przystąpi do remontu mostu w Kownatach Borowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie przystąpił do
dawno oczekiwanej wycinki drzew rosnących w pasach dróg
powiatowych na terenie gminy Ojrzeń. Zgodnie z wydanymi
przez Wójta Gminy Ojrzeń decyzjami usunięte zostaną drzewa
suche, częściowo obumarłe oraz stwarzające zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. Łącznie wycinką objęto 140 szt.
drzew z terminem realizacji do końca lutego tego roku.

NOWA STUDNIA
W LUBERADZU
Zakończono prace dotyczące budowy nowego odwiertu studni
nr 2 w Luberadzu. Do wybudowanej studni o głębokości 58 m zamontowano pompę głębinową oraz wykonano przyłącze łączące
studnie ze stacją uzdatniania wody. Pobór wody z nowej studni
nastąpi po uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz pozytywnych badaniach wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
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Sport

Marzeniem, które się spełniło,

było zagranie w reprezentacji
Rozmowa z Łukaszem Mierzejewskim – „Mierzejem” (38 lat) – świetnym piłkarzem wywodzącym się
z gminy Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, reprezentantem biało-czerwonych barw w wielu
kategoriach wiekowych, w tym także I ekipy narodowej seniorów.
Witam Cię Łukaszu. Nie widzieliśmy się pewnie kilka dobrych
lat? Teraz się też niestety się nie zobaczymy. Przeprowadzę
z Tobą wywiad przez Internet. Skończyłeś grać. Gdzie aktualnie
przebywasz i co robisz?
Witam, z tego co pamiętam, spotkaliśmy się jakieś trzy lata temu jak
Pan siedział na ławce na ulicy Warszawskiej. Przysiadłem się i chwilę
porozmawialiśmy. Co do mojej kariery piłkarskiej to w 2017 roku zakończyłem grę z powodu ciągnącej się długo kontuzji ścięgna Achillesa.
W krótkim czasie pojawiła się propozycja objęcia IV-ligowej drużyny
Lewart Lubartów w roli trenera. Następnie po dwóch sezonach przeniosłem się do III-ligowej Avii Świdnik, w której pracuję drugi sezon.
Od 2013 r. wraz z rodziną mieszkam w Lublinie.
Jako nastolatek byłeś wszechstronnie uzdolniony sportowo. Zaczynałeś w podstawówce od tenisa stołowego, ale też reprezentowałeś szkołę we wszystkich prawie dyscyplinach. W tenisie liczyłeś
się na Mazowszu. Byłeś w czubie. Później jednak postawiłeś na
futbol…
W latach 90-tych dzieci głównie przesiadywały na boiskach i graliśmy w co się dało. Nie było telefonów komórkowych i Internetu, także
siłą rzeczy trzeba było sobie czas zorganizować samemu. Ja, z racji
pasji do sportu, już od najmłodszych lat zamęczałem się na boisku
całymi dniami i grając w piłkę nożną czy też koszykówkę, stąd może
byłem lepszy w sporcie i sprawniejszy od innych. Tenisem stołowym
się „zaraziłem” w szkole podstawowej. Tenis był dyscypliną, którą
śp. dyrektor Królikowski bardzo lubił, była to wiodąca dyscyplina
w szkole. Był on pasjonatem jej pasjonatem i często przechadzając
się w przerwach lekcyjnych grał osobiście z uczniami na stołach,
które były gęsto ustawione na szkolnym holu. Szkoła w Kraszewie
wychowała wielu uzdolnionych tenisistów i tenisistek, którzy niestety
kończyli grę wraz z końcem nauki w podstawówce. Z perspektywy
czasu śmiało mogę stwierdzić, iż mój rocznik był ostatnim, który coś
osiągnął na arenie wojewódzkiej. Mimo wszystko jednak to piłka nożna była dyscypliną, w którą najbardziej lubiłem grać, tak jak wielu
mych rówieśników. Pozwalała mi się maksymalnie zmęczyć i wybiegać. W tenisie były momenty, że emocjonalnie nie dawałem sobie rady
i czasami przegrywałem przez brak opanowania i koncentracji. Przypominam sobie jak pojechałem na mistrzostwa Polski i w pierwszym
meczu przegrałem z chłopakiem, od którego miałem większe umiejętności. Po prostu przegrałem ten mecz w głowie. Niestety, skończyło
się połamaniem rakietki ze złości.
Z początku, tak jak prawie wszyscy chłopcy kopałeś futbolówkę.
Na zajęciach wychowania ﬁzycznego i reprezentacji szkoły. W rozgrywkach na tym poziomie widziałem Cię parę razy. Byłeś zdecydowanie najlepszy. Dlaczego nie poszedłeś wcześniej do klubu?
Na pewno wówczas nie było takich możliwości z akademiami piłkarskim jak dzisiaj. Dostęp do klubów dla dzieci i młodzieży, szczególnie na wsi był trudny. Pamiętam jedną sytuację, gdy w wieku
12 lub 13 lat wsiadłem w autobus i pojechałem do MKS-u Ciechanów. Wszedłem do klubu i powiedziałem, że chcę się pokazać. Wtedy
trener mnie zaprosił na trening z zawodnikami 4 lata starszymi i się
chyba nie sprawdziłem, gdyż na tym przygoda z MKS Ciechanów
się skończyła – zanim się zaczęła. Może i dobrze się stało, bo akurat
w tym czasie reaktywował swą działalność Ludowy Klub Sportowy
Tęcza Ojrzeń. Miałem okazję w nim trenować w drużynie seniorów,
a nawet rozegrać wraz z nią z sukcesami kilka meczów.
Przecież w Ciechanowie przy Szkole Podstawowej nr 3 działał
prężny i szybko rozwijający się klub SKS „Trójka – 93”, gdzie
zajęcia prowadził młody i ambitny, a także charyzmatyczny trener
Tomasz Zabielski. Uważam, że gdybyś zaczął wtedy to byś osiągnął
znacznie więcej. Zgadzasz się z takim postawieniem sprawy? Pewnie pod okiem trenera Zabielskiego mógłbyś się wiele nauczyć?
Niewątpliwie praca od podstaw z trenerem Zabielskim dużo by
dała, bo jest pasjonatem piłki i tak jak Pan twierdzi, pewnie by mnie

dużo nauczył. Jednak z perspektywy czasu myślę, że
godziny jakie spędzałem na
boisku i dużo starsi koledzy
z którymi rywalizowałem, to
też był bardzo dobry trening.
Zapewne brakowało mi
taktyki, mądrego poruszania
po boisku, ale mam wątpliwości czy tego uczono dzieci
w wieku 8-13 lat w ówczesnych klubach. Obecnie szkolenie dzieci idzie w kierunku
fot. Mateusz Ostrowiski
treningu
wszechstronnego,
który odwzorowuje warunki
meczowe, a do tego dochodzi też nauka taktyki boiskowej. Ja takie
warunki, oprócz taktyki, miałem stworzone. Starsi koledzy, z którymi pod względem ﬁzycznym miałem ciężko rywalizować, „zmuszali”
mnie do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań, w konsekwencji
doprowadzając do nauczenia się ich i wszechstronnego ogrania. Dodatkowo, jak Pan wcześniej zauważył, pozostałe dyscypliny sportu
które uprawiałem przygotowały mnie ogólnorozwojowo.
Potwierdzeniem mojego kierunku myślenia jest fakt, iż zaledwie
po roku treningów w ciechanowskim klubie byłem powoływany do
młodzieżowej reprezentacji Polski gdzie dawałem sobie radę, a po
niespełna 4 latach podpisałem kontrakt z najlepszą drużyną seniorską
w Polsce. Jednak, z drugiej strony, chciałbym odnieść się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. To w tym czasie zrobiłem
największy postęp, który to przełożył się na wspomniane przez Pana
sukcesy.
Według wielu fachowców byłeś niezwykłym talentem. O Twoim
poziomie wydolności krążyły legendy. Byłem na meczu sparingowym, który „Trójka” rozgrywała z SP Kraszewo. Tam Cię zauważył Tomek Zabielski. Powiedział wtedy do mnie: „Zobacz jaki fantastyczny chłopak”. Ja odpowiedziałem: „Ale ma prawie 16 lat”.
„To nic” – podsumował Zabielski. I traﬁłeś do niego.
Nie przesadzałbym z tym talentem i jego skalą, ale widocznie musiałem go posiadać, bo bez niego bym tak szybko się nie rozwijał,
a to jest według mnie wyznacznik talentu. Byłem nieustępliwy i nie
bałem się wyzwań. Te cechy pomogły w pokonywaniu kolejnych etapów kariery. Co do wydolności, to miałem ją na średnim poziomie
wśród zawodników ekstraklasy. Do tych z najlepszych lig świata trochę mi brakowało, ale za to zawsze miałem dobre wyniki szybkościowe oraz dobrą reakcję na wydarzenia boiskowe. Nie kalkulowałem też
z siłami, może stąd się wzięło stwierdzenie, że byłem mocno wydolny.
Kiedyś po jednym z meczów profesor Chmura sprawdzał zakwaszenie i był zachwycony tym jaki osiągnąłem wynik. Mecz w Kraszewie
przeciwko Trójce Ciechanów był przełomowym, od którego wszystko
potoczyło się bardzo szybko. Pamiętam, że miałem zastrzeżenia do
trenera Zabielskiego, bo sędziował ten mecz nieco tendencyjnie i coś
mu nawet powiedziałem na ten temat. Na moje szczęście nie wziął
tego do siebie i zaprosił mnie na treningi do „Trójki”.
Przyszło Ci trenować i grać z chłopakami, którzy trenowali już od
4-5 lat. Tak jak Łukasz Nawotczyński (Biały), czy Łukasz Kozłowski (Rybcia). Oni już grali w kadrze Mazowsza i byli próbowani
w reprezentacji Polski. Jednak szybko nadrobiłeś braki w wyszkoleniu, a to czego się nie udało, zastępowałeś ambicją i wydolnością.
Jak to wtedy widziałeś?
Wymienił Pan chłopaków, którzy mieli duże umiejętności na swój
wiek, bo zaczynali dużo wcześniej. Łukasz Kozłowski ze smykałką do
strzelania bramek i bardzo dobrą lewą nogą i Łukasz Nawotczyński –
techniczny obrońca, który potraﬁł świetnie wprowadzić piłkę dokładnym podaniem. Miałem w drużynie zawodników, od których mogłem
się uczyć i do nich równać poziomem.
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Szybko traﬁłeś do kadry Mazowsza prowadzonej przez Zabielskiego, której byłem kierownikiem przez jakiś czas, a następnie do
kadry Polski U-16 prowadzonej przez Michała Globisza. To było
niesamowite. Mogłeś grać w każdej formacji po prawej stronie.
Razem z „Białym” zdobyliście medal na Mistrzostwach Europy.
W dwa lata później w Finlandii wywalczyliście tytuł mistrzów
Europy do lat 19. Grałeś w ataku.
Trener Zabielski wierzył mocno, że dam sobie radę. Dla mnie toczyło się to bardzo szybko, bo kadra Mazowsza to już też było dużo
dla chłopaka, który dopiero co zaczął treningi. Później powołania do
reprezentacji Polski i sukcesy w Europie. To były piękne chwile. Jestem ciekawy tylko jak by się potoczyła moja gra w dalszych fazach
kariery, gdybym od razu był przymierzany do pozycji obrońcy? Mam
przeczucie, że bym ugrał dużo więcej…
Po tym sukcesie czołowe polskie kluby rzuciły się na was jak sępy.
Wielu poszło do Wisły Kraków (m.in. „Biały”), a Ty traﬁłeś do
legendarnej Legii. Niestety nie grałeś tam za wiele. Jak to wspominasz?
Informacja, że Legia chce podpisać ze mną kontrakt była wspaniałą wiadomością. Przed Legią byłem w Wiśle Kraków i tam lekarz
klubowy stwierdził, że z moją wadą kręgosłupa nie mogę uprawiać
sportu zawodowo i rozwiązano kontrakt. Po tym odezwała się Legia
i ona już nie miała takich zastrzeżeń. Podpisałem kontrakt i ten czas
wspominam bardzo dobrze, może nie pod względem rozegranych
minut, ale możliwości trenowania z bardzo dobrymi zawodnikami
i uczenia się od nich piłkarskiego fachu. Wyjazdy w Pucharze Europy,
np. do Walencji, to było duże przeżycie i doświadczenie. Mocno rywalizowałem, ale miałem niezłych konkurentów (M. Citko, M. Mięciel,
S. Czereszewski, Switlica). Później w poszukiwaniu grania, a nie
grzania ławy, byłem wypożyczany do innych klubów.
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Zagrałeś też bodaj 3-4 mecze w pierwszej reprezentacji Polski
prowadzonej przez Franciszka Smudę. Bardzo Cię lubił i uważał
za najlepszego prawego obrońcę. Kiedy odszedł już nigdy do niej
nie powróciłeś. Zaczął się punkt zwrotny w Twej karierze. Czy
jesteś spełniony jako piłkarz?
Trener Smuda widział we mnie obrońcę i moim zdaniem to
była dobra decyzja, by zmienić mi pozycję grania. Potraﬁłem dobrze grać w odbiorze i w ofensywie też było OK. Można było taką
zmianę pozycji zrobić wcześniej. Często trenerzy nie próbują rozwiązań ze zmianą pozycji, bo nie mają na to czasu. Dochodzi presja wyniku, a jednak do nowej pozycji trzeba się przestawić i przede
wszystkim dużo grać. Ja w klubie Zagłębie Lubin grałem wszystko
u trenera Smudy, bo on wiedział, że muszę się ograć. Zresztą nie
przypominam sobie, żebym przegrał rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie, w klubach w którym grałem na prawej obronie.
Marzeniem, które się spełniło było zagranie w reprezentacji. Chciałem sprawdzić się w jakiejś mocnej lidze zagranicznej, ale niestety nie było mi to dane. Przez wiele lat byłem przy piłce, czyli pasji
z dzieciństwa. Były wzloty i upadki, które mnie wiele nauczyły. A to
wszystko dała mi piłka nożna i to procentuje pozytywnie do dziś.
Ostatnio pamiętam Cię z Górnika Łęczna, który jest na trzecim
miejscu w I lidze i walczy twardo o powrót do ekstraklasy. Czy
tam mieszkasz i pracujesz?
Mieszkam w Lublinie od 7 lat i jestem cały czas związany z piłką
nożną, tyle że już w roli trenera. I ta praca daje mi satysfakcję, jak też
i stabilizację życiową.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
ROZMAWIAŁ
WALDEMAR NICMAN

Przedruk za zgodą Redakcji Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS, w którym wywiad pierwotnie się ukazał – nr 1 (72) – styczeń 2021

Podsumowanie
sezonu piłkarskiego w 2020 roku
Zapytaliśmy Pana Roberta Romanowskiego
– Prezesa MKS „Tęcza” Ojrzeń jaki był
miniony sezon piłkarski dla klubu?
„W tym trudnym dla wszystkich 2020 roku sport był dziedziną
życia mocno dotkniętą różnego rodzaju obostrzeniami i zakazami.
Pierwsza połowa roku była praktycznie stracona dla sekcji piłki
nożnej w naszej gminie. Na początku roku zespół seniorów rozegrał zaledwie kilka meczów sparingowych po czym rozgrywki ligi
okręgowej w której występuje zostały zawieszone. Jak się okazało
sytuacja pandemiczna nie pozwoliła dokończyć rozgrywek sezonu
2019/2020, w wyniku czego do klasyﬁkacji końcowej zaliczono
mecze rozegrane tylko w rundzie jesiennej.
Zespół MKS "TĘCZA" Ojrzeń zajął w tym krótkim sezonie
siódmą lokatę. Zespoły młodzieżowe w ogóle nie rozpoczęły wiosną rozgrywek. Druga połowa roku była dla lokalnego sportu łaskawsza, ponieważ w sierpniu z pewnymi obostrzeniami wystartowały rozgrywki klasy okręgowej seniorów i tak jak zaplanowano
zostały zakończone w połowie listopada. Nasz zespół po piętnastu
kolejkach zajmuje jedenastą pozycję z siedemnastoma punktami.
Dwa zespoły młodzieżowe rocznik 2007 i rocznik 2010, pod
koniec sierpnia podobnie jak ich starsi koledzy rozpoczęli swoje
rozgrywki organizowane przez Ciechanowsko-Ostrołęcki Związek
Piłki Nożnej. Starsi chłopcy nie bez problemów, ponieważ po praktycznie półrocznej przerwie trzeba było ich aktywizować od początku, rozegrali czternaście meczów i zajęli ósme miejsce. Chłopcy
rocznik 2010 i młodsi, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w rozgrywkach, rozegrali dziesięć meczów i zajęli piąte miejsce w swojej
klasie rozgrywkowej. Wypada mieć nadzieję, że nadchodzący rok
2021 będzie bardziej łaskawy dla lokalnego sportu.”

Tęcza Ojrzeń zdobyła punkty pokonując:
GKS Strzegowo, PAF Płońsk, Ostovię Ostrów Maz.,
Wkrę Bieżuń i KS Wąsewo oraz remisując z Błękitni
Raciąż i Koroną Szydłowo

TABELA LIGI OKRĘGOWEJ
Lp.

Nazwa

M.

Pkt

Bramki

1

Żbik Nasielsk

15

38

52:16

2

Narew Ostrołęka

15

37

50:10

3

MKS Ciechanów

15

29

37:16

4

Konopianka Konopki

15

27

35:23

5

Sona Nowe Miasto

15

27

32:35

6

Korona Szydłowo

15

23

36:27

7

Wkra Bieżuń

15

22

37:23

8

Ostrovia Ostrów Maz.

15

21

26:26

9

PAF Płońsk

15

21

27:32

10

Krysztal Glinojeck

15

18

32:26

11

Tęcza Ojrzeń

15

17

31:43

12

Błękitni Raciąż

15

16

14:22

13

KS Wąsewo

15

12

20:49

14

GKS Pokrzywnica

15

11

22:50

15

GKS Strzegowo

15

11

18:48

16

Iskra Krasne

15

11

18:40
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Z życia szkół
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu
w hołdzie dla Niepodległej
Narodowe Święto Niepodległości to rocznica ważna dla każdego
Polaka. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu uczcili pamięć
o tym wydarzeniu i ludziach, którzy oddali w walkach częstokroć
wartość najcenniejszą – swoje życie. W tym roku ze względu na organizację nauczania w trybie zdalnym nie można było zorganizować
tradycyjnej akademii. W jej zastępstwie powstał ﬁlm o tematyce pa-

triotycznej, który można obejrzeć na szkolnej stronie internetowej:
http://spojrzen.pl/index.php/wydarzenia/709-swieto-niepodleglosci
– stanowi on połącznie występów uczniów wykonanych w domach
z edukacyjną prezentacją. Uczniowie pięknie zaangażowali się
w projekt, podkreślając rangę zawartych w nim treści odpowiednią
postawą, powagą i strojem. Zachęcamy do obejrzenia.

Oddział 3-latków w Szkole Podstawowej w Kraszewie
Od 18 stycznia 2021 r. pomieszczenia Gminnego Żłobka w Kraszewie zostały przeznaczone do użytku dla utworzonego nowego oddziału przedszkolnego dla 3-latków. Oddzielne wejście do oddziału i jego zaplecze zwiększa bezpieczeństwo i komfort pobytu
najmłodszych dzieci w przedszkolu. Obecnie grupa 3-latków liczy 9 dzieci. Są jeszcze
wolne miejsca, prosimy rodziców o kontakt z Dyrekcją Szkoły.

„Mikołaju, Mikołaju! Siwą brodę masz!
Ja Cię w brodę pocałuję! Ty mi prezent dasz!”
Święty Mikołaj 7 grudnia z workami pełnymi prezentów zaŚ
witał do Szkoły Podstawowej w Młocku. Od samego rana dzieci
z oddziałów przedszkolnych nie mogły się doczekać miłego gościa
i z niecierpliwością nasłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które
słychać było już z daleka… Gdy tylko pojawił się w drzwiach na
wszystkich buźkach pokazał się piękny uśmiech! Swoje wejście,
jak na Mikołaja przystało – rozpoczął niezawodnym Ho, Ho, Ho!

Dla naszego specjalnego gościa przygotowaliśmy wiersze, wesołe piosenki i skoczne tańce! Mikołaj z przyjemnością dołączył do
wspólnej zabawy z przedszkolakami! Przygotował również piękne
podarki, które wywołały niesamowite poruszenie i zachwyt wśród
dzieci! Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia
z Mikołajem!!!
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SALA TRADYCJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KRASZEWIE
W 1989 roku w Szkole Podstawowej w Kraszewie została zorganizowana „Sala Tradycji”.
Zgromadzono w niej wiele cennych pamiątek z okresu funkcjonowania placówki w latach
1918-1939. W związku z organizacją Gimnazjum i potrzebą wygospodarowania nowych
pomieszczeń do zajęć lekcyjnych zbiory znalazły schronienie w archiwum szkoły. Obecnie wygospodarowano miejsce, w którym szkolne dokumenty znów ujrzały światło dzienne
i mogą być udostępnione uczniom i społeczności szkolnej. Jednym z najstarszych zachowanych dokumentów jest Księga Główna z lat 1921-1923. Sto lat temu nazwa szkoły brzmiała
„Publiczna Szkoła Powszechna stopnia I” z polskim językiem nauczania.

ZDALNA NAUKA W GMINIE OJRZEŃ
Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI
PAULINA WIŚNIEWSKA

URSZULA NOWOSIELSKA

Wielką zaletą nauczania online jest większe urozmaicenie nauki,
dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiałów, co jest bardzo ważne w przypadku nauczania języka polskiego. Nauczyciel korzysta z multipodręcznika, ma możliwość prezentowania nagrań. Nauka online za pośrednictwem różnych platform na pewno znacznie ułatwia kontakt nauczyciela z uczniami.
W czasie prowadzenia lekcji, nauczyciel widzi uczniów, więc może
obserwować sposób pracy i jej efekty, zwrócić uwagę na ewentualne błędy, udzielić wskazówek. Uczniowie mogą bezpośrednio odnieść się do prezentowanych treści, poinformować nauczyciela, co
wymaga ponownego wytłumaczenia. Nauczanie z wykorzystaniem
kamery wpływa korzystnie na relacje między uczniami i ich samopoczucie. Dzięki temu, że uczniowie widzą siebie nawzajem, mają
w pewnym sensie poczucie „normalności” i zapewniony kontakt
z rówieśnikami.
Wadą nauczania online jest fakt, że ze względu na ilość zajęć
edukacyjnych, uczniowie spędzają dużo czasu przed ekranem laptopa czy komputera, co może niekorzystnie wpływać na wzrok
i powodować wady postawy. Z rozmów z uczniami wynika, że największym minusem nauczania w dobie koronawirusa jest brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami.

Odkąd na świecie szaleje wirus, nasze życie uległo radykalnym zmianom w każdej niemal dziedzinie. Najważniejsze są teraz:
dezynfekcja, maseczka i dystans. W związku z tym istotnym zmianom uległa też nasza szkolna rzeczywistość. Co prawda edukacja
nadal trwa ale w bardzo ograniczonym zakresie – pracujemy zdalnie
wykorzystując do tego technologiczne wynalazki. Rozmawiamy ze
sobą za pomocą różnych komunikatorów, widzimy się za pośrednictwem kamer ale borykamy się przy tym z wieloma technicznymi problemami. Ponadto nauka zdalna wymaga od uczniów dużo
samodyscypliny, obowiązkowości i samodzielności. Wiemy, że nie
wszyscy wykazują takie cechy charakteru. Nie spotykamy się, nie
mamy możliwości swobodnej rozmowy i wymiany poglądów. Wiele przyjaźni zostało wystawionych na próbę. Brakuje nam uroczystości szkolnych, wycieczek i wspólnie spędzanego czasu. Nic więc
dziwnego, że większość z nas tęskni za powrotem do normalności

WIOLETTA WRÓBLEWSKA
Zdalna edukacja to relacja. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym
technologiom informatycznym, które pedagodzy zastosowali, a one
z kolei umożliwiły bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem.
Niewątpliwie nowości technologiczne stwarzały możliwości innowacyjnego przekazywania wiedzy oraz prowadzenia lekcji online.
Interesujące w edukacji okazały się platformy edukacyjne, programy komputerowe i aplikacje. Wykorzystano także zdigitalizowane
i dostępne online zasoby kultury udostępniane przez instytucje kultury w sieci.
Dzięki nim praca uczniów stawała się bardziej efektywna, uczyli
się krytycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
odkrywali nowe możliwości nauki.
Istotne problemy, które pojawiły się w związku z nowym sposobem nauczania dotyczyły sprzętu komputerowego i dostępu do
Internetu w warunkach domowych, lub w przypadku rodzin wielodzietnych, ograniczona możliwość dostępu do komputera.
Do wad zaliczymy również czasochłonność, brak możliwości
udziału w zajęciach praktycznych.
Najbardziej jednak brakowało kontaktów międzyludzkich. Brak
bezpośredniego spotkania z nauczycielem, rówieśnikiem, drużyną,
grupą zainteresowań oraz aktywnego uczestnictwa w życiu klasy,
społeczności szkolnej.

IWONA NOWAKOWSKA
Jako nauczyciel borykam się z wieloma problemami. Muszę
na nowo opracowywać swoje lekcje, tak, by dopasować przekaz
do wirtualnej rzeczywistości, nie mając bezpośredniego kontaktu
z uczniem, co utrudnia w znacznym stopniu wytłumaczenie nowych
pojęć, wymianę myśli, dyskusję – czyli wszystko to, co do tej pory
było jednym z głównych ﬁlarów lekcji w szkole.
Z rozmów z uczniami wiem, że i oni napotykają liczne trudności. Przede wszystkim zostali obciążeni materiałem dydaktycznym,
który w dużym stopniu muszą sami przyswoić – to, co teraz trzeba
samemu przeczytać i zrozumieć, zazwyczaj tłumaczył nauczyciel,
więc ile czasu było zaoszczędzone? Uczniowie borykają się z problemami technicznymi, dużym tempem pracy, tęsknią za bezpośrednim kontaktem z kolegami, co na dłuższą metę może prowadzić
do braku umiejętności tworzenia więzi społecznych.
Uważam jednak, że skoro nie mamy wpływu na rzeczywistość,
to po fali krótkiego buntu musimy szukać również dobrych stron
zaistniałej sytuacji. Uważam, że zdalne nauczanie otworzyło mnie
na rozwój – zapoznanie się z
nowymi programami, które
będę wykorzystywała również
w czasie lekcji prowadzonych
po powrocie do szkoły. Z pewnością uatrakcyjnią one lekcje.
Pozwolą czasami odejść od tradycyjnego schematu podręcznika i zeszytu. Nowe pomoce
są kolorowe i dostosowane do
współczesnego pokolenia, które – co tu dużo mówić – jest
wizualne.
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Lokalne partnerstwo

Paraﬁa otwarta na gminę
Paraﬁa Św. Zygmunta w Kraszewie ma dla nas szczególny charakter – jej świątynia pod wezwaniem Świętej Trójcy
jest jedynym kościołem rzymskokatolickim na terenie gminy Ojrzeń. Dlatego tak ważna jest stała współpraca paraﬁi
i proboszcza ks. Józefa Hilarego Deptuły z samorządem gminnym, powiększająca dokonania na rzecz społeczności
lokalnej.

Paraﬁa – partner samorządu
Obecny status paraﬁi rzymskokatolickich w Polsce, umożliwiający
im samodzielne współdziałanie z organami samorządu terytorialnego,
wynika z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przyznaje paraﬁom osobowość prawną
i stanowi, że ich organami są proboszczowie lub administratorzy paraﬁi. Jako osobom prawnym paraﬁom przysługuje prawo nabywania,
posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania
i zbywania innych praw oraz zarządzania swoim majątkiem. Paraﬁe
posiadają zdolność do czynności prawnych, a więc mogą zawierać
z jednostkami samorządu terytorialnego umowy cywilno-prawne.

Wspólnie dla mieszkańców
Zakres instytucjonalnego współdziałania władz gminy Ojrzeń
z Paraﬁą Św. Zygmunta w Kraszewie, obejmuje listę działań zgodnych
z oczekiwaniami i potrzebami społeczności wiejskich. Istnieje grupa
problemów zgłaszanych przez mieszkańców, których ani gmina ani
paraﬁa nie są w stanie szybko i skutecznie rozwiązywać samemu. Natomiast wspólna aktywność w ramach partnerstwa, otwiera dostęp do
szerokiego pakietu możliwości organizacyjnych i narzędzi prawnych
niedostępnych dla każdego z uczestników współdziałania z osobna.

Na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Obiekty paraﬁalne tj. kościół i cmentarz, znajdują się w bezpośredniej bliskości ruchliwej drogi Ciechanów-Płońsk. W związku z uwarunkowaniami komunikacyjnymi oraz wskutek oczekiwań mieszkańców uczestniczących w Mszach Świętych w kościele i odwiedzających
cmentarz oraz biorących udział w pogrzebach – samorząd gminny
w latach 2014/2015 wybudował na wykupionym gruncie przycmentarny parking za około dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Dzięki inwestycji nastąpiła poprawa struktury ruchu kołowego i pieszego
w bliskości cmentarza, co bez zaangażowania gminy tylko staraniem
paraﬁi było niemożliwe. Takiemu samemu celowi posłużyło utworzenie przez gminę parkingu przy kościele za ponad czterdzieści tysięcy
złotych.
Obecnie trwają starania na rzecz budowy alternatywnej drogi bezpiecznego dojazdu i ruchu pieszego pomiędzy kościołem i cmentarzem, co również istotnie obniży poziom kolizyjności ruchu lokalnego
z ruchem samochodowym na drodze krajowej. Tego typu działania
zaliczane do sfery tworzenia warunków bezpieczeństwa i porządku
publicznego, systemowo redukują zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzkiego.

Ratujemy dziedzictwo narodowe
Świątynia paraﬁalna w Kraszewie należy do grupy mazowieckich
zabytków murowano-drewnianych. We wnętrzu obiektu znajdują się
artefakty kultury regionalnej, m.in. barakowe ołtarze główny i boczny z początku XVIII wieku, wyrzeźbiona z lipowego drewna ambona
barokowo-ludowa oraz rzeźbione tabernakulum, a także artystyczny
siedemnastowieczny nagrobek Jana Franciszka Kucharskiego. Historia kościoła jest
długa, jego ważne miejsce wśród zasobów
dziedzictwa kulturowego ziemi ciechanowskiej jest oczywiste.
Obecnie z inicjatywy wójta gminy Ojrzeń i proboszcza paraﬁi kraszewskiej
trwa remont kruchty kościelnej za środki
z montażu ﬁnansowego. Wsparcia na poziomie dwudziestu tysięcy złotych udzielił
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, a sumę dwudziestu pięciu tysięcy
przeznaczył samorząd gminny. Wcześniej

na wymianę podłogi w kruchcie kwotę około dwudziestu tysięcy złotych wyasygnował CEDROB S.A.

Razem dla Seniorów
Dzięki inicjatywie proboszcza ks. Józefa Hilarego Deptuły, druga
w gminie placówka dla Seniorów znajdzie siedzibę w dawnej organistówce w Kraszewie, którą paraﬁa przekazała na potrzeby Klubu
Seniora. W ramach podziału zadań gmina Ojrzeń pozyskała z rządowego programu SENIOR+ doﬁnansowanie na adaptację obiektu
w wysokości prawie stu pięćdziesięciu tysięcy złotych, wobec ogólnej
wartości zadania na poziomie dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych.
Dzięki temu po zakończeniu prac budowlanych wiosną Klub Seniora
w Kraszewie rozpocznie swoją działalność.

Wójt Zdzisław Mierzejewski o współpracy
– Dla samorządu kościół to nie tylko niedzielne i świąteczne msze
dla praktykujących wiernych, która to działalność może się wydawać
zbędna dla pozostałych. Praktycznie każdy członek naszej społeczności, w każdej rodzinie, uczestniczy w obrzędach chrztu, komunii,
ślubu, czy też bierze udział w smutnych ceremoniach pogrzebowych.
Ważne jest aby tak uroczyste chwile przebiegały w godnych
warunkach. By je zapewnić niezbędne są parkingi, chodnik, oświetlenie, droga do cmentarza, czy remont wielowiekowego budynku kościoła. Celowe jest także odnowienie organistówki, która po adaptacji
posłuży seniorom.
Przychylność proboszcza daje chęć do pracy, szczególnie, że On
sam osobiście uczestniczy w działaniach. Po zmieniającym się kościele i cmentarzu paraﬁalnym w ostatnich latach, doskonane widać Jego
pracę i zaangażowanie.
My ze strony samorządu gminnego nadal będziemy pomagać w starannym remoncie kościoła, który jak pokazały badania jest niezbędny.
Również dokończymy utwardzanie drogi dojazdowej czyli objazdu do
cmentarza i przekonamy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do połączenia parkingów kościelnego i cmentarnego ciągiem
pieszo-rowerowym – zapowiada wójt Zdzisław Mierzejewski.

Słowo Księdza Proboszcza
– Przede wszystkim chciałbym wrazić wdzięczność za pomoc
i współpracę. Należy się cieszyć, że ta współpraca przynosi korzyści
dla lokalnej społeczności gminnej oraz dla paraﬁan. Jest to pozytywne
zjawisko, że samorząd gminny włącza się w życie paraﬁalne, pomagając w różnych inwestycjach i działaniach – w celu poprawy infrastruktury służącej paraﬁanom, i nie tylko. Paraﬁi samodzielnie nie byłoby
stać na wykonanie parkingów, remontu kościoła, a to przecież dobra, z
których korzystają wszyscy. Szczególnie jestem wdzięczny za remont
organistówki, którego paraﬁa sama by nie wykonała, a dzięki tej inwestycji budynek uniknie ruiny – był przecież już w bardzo złym stanie.
Istotne jest teraz współdziałanie przy remoncie kościoła, którego nienajlepszy stan
powoduje konieczność natychmiastowego
działania. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układała tak dobrze jak dotychczas.
Dzięki przychylności Pana Wójta Zdzisława Mierzejewskiego, współdziałanie gminy
z paraﬁą przynosi bardzo wiele dobrych
owoców – komentuje ks. proboszcz Józef
Hilary Deptuła.
Autor: Grzegorz Krajewski
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PA C Z K I
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
Wsparcie otrzymały najbardziej potrzebujące osoby (rodziny) z terenu Gminy Ojrzeń. Zważając na potrzeby podopiecznych GOPS, rodziny
otrzymały wsparcie rzeczowo-żywnościowe i słodycze. Wsparciem objętych zostało blisko 90 rodzin, z czego pozyskano produkty żywnościowe od sponsora – Firmy CEDROB dla 50 paczek.
W świąteczną akcję pomocy włączyli się również Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” przygotowując drobny upominek dla każdej paczki
w formie bombki choinkowej wykonanej podczas zajęć zdalnych.

STYPENDIA SZKOLNE
W 2020 roku stypendium szkolne otrzymało 104 uczniów. Z uwagi na COVID-19 świadczenie
zrealizowano w formie wypłaty na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe. Dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych na terenie Gminy Ojrzeń wydatkowano
126 tysięcy zł.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU
POSTERUNKU POLICJI W OJRZENIU
Nastąpiły zmiany organizacyjne w jednostkach podległych Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. KPP informuję, iż w strukturach posterunku Policji
w Ojrzeniu od listopada ubiegłego roku utworzone zostało jednoosobowe stanowisko ds. kryminalnych, na które rozkazem personalnym został przesunięty dotychczasowy dzielnicowy asp. Tomasz Pajewski. Aktualnie obowiązki dzielnicowego
pełni sierż. szt. Marcin Demkowski tel. sł. 47 703 15 51; kom. 696-497-185.
Ponadto od listopada ubiegłego roku Posterunek Policji obsługuje wyłącznie
teren Gminy Ojrzeń. Telefon do Posterunku: 47 703 15 50. Kierownikiem posterunku jest asp. szt. Jarosław Krzykowski.

KLUB „SENIOR+” W KRASZEWIE
JUŻ NA PÓŁMETKU
Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizuje Program Wieloletni „Senior+” skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego. Gmina Ojrzeń otrzymała dotację z budżetu państwa na utworzenie drugiej placówki wsparcia dziennego
– Klub „Senior+” w Kraszewie.
Klub ma pomóc aktywizacji osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia, odkrywaniu i rozwijaniu ich zainteresowań, a także poszerzaniu i zdobywaniu wiedzy oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych i towarzyskich.
Prace remontowe polegające na utworzeniu Klubu Seniora, tj.
remont kuchni, remont pomieszczeń do pobytu dziennego, pomieszczenia przeznaczonego na szatnię, toalet, korytarza i innych
pomieszczeń, które będą służyć seniorom, dobiegają końca. Przewidywany termin otwarcia placówki to 1 maja 2021 r.
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KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z GMINY OJRZEŃ
Koło Gospodyń Wiejskich „Ojrzenianki”
w Ojrzenia oraz Koło Gospodyń Wiejskich
„Macierzanka” z Młock Kopacze otrzymały
po 5 tysięcy złotych od Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach wspierania
rozwoju gospodyń aktywnych społecznie
na zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w siedzibach organizacji (m.in. pawilon
ogrodowy, grill 4 palnikowy, warniki, robot kuchenny, kuchnię gazową itp.). Zakupiony sprzęt pozostaje do dyspozycji Kół
Gospodyń i ich członków.
W latach 60 i 70 w Ojrzeniu funkcjonowała restauracja „u Księcia”, do której przybywali goście z dalekich miast by
spróbować Książecego Przysmaku Ziemniaczanego, czyli potocznie nazywanej

kiszki ziemniaczanej z bukietem surówek.
Danie choć banalne z nazwy okazało się
pyszną potrawą z bogatym składem. Na zachowanych kartach przepisu czytamy, że na

10 porcji Książęcego Przysmaku Ziemniaczanego potrzeba było 10 kg ziemniaków.
Stary przepis i wspomnienia związane
z restauracją odżyły dzięki Kołu Gospodyń
Wiejskich „Ojrzenianki”, które na początku grudnia 2020
roku postanowiły
zgłosić
Książęcy
Przysmak Ziemniaczany jako produkt
regionalny Gminy
Ojrzeń.

SZCZYPTA SMAKU GMINY OJRZEŃ
Karnawałowe oponki serowe od Koła Gospodyń Wiejskich „Ojrzenianki” to bardzo smaczna przekąska, którą można przygotowywać
nie tylko w popularnym w Polsce okresie karnawału. Przygotowuje się je bardzo szybko i krótko smaży. Oponki pięknie prezentują się na
stole i kuszą swoim zapachem oraz wyglądem. Zaręczamy, że nie poleżą długo w domu.
Składniki
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25 dkg tłustego twarogu
4 żółtka
35 dkg mąki pszennej
3 łyżki kwaśnej śmietany
4 dkg stopionego masła
2 łyżki cukru pudru
1 łyżka spirytusu
1 łyżeczka sody oczyszczonej
700 ml oleju do smażenia
mąka do podsypania
cukier puder do posypania

1. Twaróg zmielić dodać żółtka, przesianą mąkę, śmietanę, masło, cukier puder,
spirytus i sodę. Zagnieść ciasto, tak aby było kleiste.
2. Rozwałkować ciasto na stolnicy na grubość 1 cm. W miarę potrzeby należy
podsypywać mąką. Następnie wyciąć kółka o średnicy 4 cm a kieliszkiem
środek.
3. Smażymy na rozgrzanym oleju z dwóch stron na złoty lekko wpadający
w brąz kolor.
4. Przed podaniem poleca się oprószyć cukrem pudrem.
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na koniec grudnia 2020 r. liczba osób
zameldowanych na pobyt stały wynosiła 4 275 oraz na pobyt czasowy 32.
Łącznie 4 307 mieszkańców, z czego 2 209 stanowili mężczyźni,
a 2 098 to liczba kobiet.
W ciągu roku związek małżeński zawarło 27 par, a wśród nas powitaliśmy
50-cioro dzieci. Pożegnaliśmy łącznie 52 osoby.
Liczba zdarzeń począwszy od roku 2018 wskazuje, iż na terenie gminy
Ojrzeń występuje ujemny przyrost naturalny.
Dla porównania na dzień 1 stycznia 2000 roku łącznie gmina liczyła
4 491 mieszkańców.

