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 Z obrad Rady Gminy Ojrzeń
Podczas XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ojrzeń, która 

odbyła się 25 lutego 2021 roku zostało przedstawione sprawozdanie za 
2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Ojrzeń.

Radni przyjęli następujące uchwały:
– w sprawie petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego do-

tyczącej wezwania Rady Gminy Ojrzeń do podjęcia uchwały;
– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Warszawie skargi na uchwałę Nr XXIII/145/20 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 26 października 2020 roku w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości 
Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin gm. Ojrzeń;

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie skargi na uchwałę Nr XXIII/146/20 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 26 października 2020 roku w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości 
Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin gm. Ojrzeń;

– w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie skargi na uchwałę Nr XXIII/147/20 Rady Gminy 
Ojrzeń z dnia 26 października 2020 roku w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości 
Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin gm. Ojrzeń;

– w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionym 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Ojrzeń;

– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2022.

XXVIII sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła się dnia 30 marca 2021 
roku w hali sportowej w Ojrzeniu. 

W porządku obrad znalazło się m.in.:
– sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ojrzeniu za rok 2020;
– sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii w gminie Ojrzeń za rok 2020;

– sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
w gminie Ojrzeń za 2020 rok;

– przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Gminy Ojrzeń za 2020 rok;

– przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Ojrzeń za 2020 rok;

– przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń na rok 
2021.
Radni przyjęli następujące uchwały:

– w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepionek przeciwko 
SARS-Cov-2;

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Młock-
-Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadz, Luberadzyk gm. Ojrzeń;

– w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w m. Oj-
rzeń;

– w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń 
w 2021 roku”;

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021.

Na XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła 
się dnia 21 kwietnia 2021 roku radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Kraszewie oraz określenia 

zasad jego funkcjonowania; 
– w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłat-

ności za pobyt uczestników w „Klubie Senior+” w Kraszewie;
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021.

Kolejna, XXX sesja Rady Gminy Ojrzeń odbyła się dnia 28 maja 
2021 roku w hali sportowej w Ojrzeniu.

W porządku obrad była m.in. debata nad raportem o stanie gminy oraz 
przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 
Na sesji tej radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufa-
nia dla Wójta Gminy Ojrzeń oraz uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Ponadto radni podjęli jeszcze uchwały:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2020 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
– w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ojrzeniu;
– w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłat-

ności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Ojrze-
niu.

Na kolejnej, XXXI sesji Rady Gminy Ojrzeń, która odbyła się 
dnia 28 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Ojrzeniu, radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń 
w 2021 roku”;

– w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb na 
obszarze wód zbiorników będących własnością Gminy Ojrzeń;

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ojrzeń poło-
żonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń;

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ojrzeń;
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2021;
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń:
– w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych 

Zarządzeniem Wójta Gminy Ojrzeń nr 25/2021 z dnia 22 czerw-
ca 2021 roku w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewa-
nia ogródków, terenów zielonych oraz nawadniania upraw rolnych 
z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu obsługiwanego 
przez wodociąg wiejski Kraszewo.
Na sesji tej Rada Gmina zajęła również stanowisko w sprawie farm 

fotowoltaicznych na terenie gminy Ojrzeń.

Z okazji przypadającego w maju Dnia Samorządowca pragnę złożyć wszystkim 

osobom zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu lokalnego – Radnym, 

Sołtysom, Radom Sołeckim oraz Pracownikom Samorządowym – najserdeczniejsze 

życzenia i wyrazy uznania za dotychczasowy wkład w rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Codzienna praca i Państwa zaangażowanie przyczyniają się do nieustannej poprawy 

warunków życia mieszkańców gminy Ojrzeń.

Dziękując za dotychczasową współpracę życzę Państwu powodzenia i wytrwałości 

w realizowaniu dalszych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

              Wójt Gminy

         Zdzisław Mierzejewski

Dzień Samorządu Terytorialnego
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W dniu 28 czerwca 2021 roku podczas sesji zwyczajnej Uchwałą Nr 
XXXI/200/21 Rady Gminy Ojrzeń dokonano podziału wolnych środków w 
kwocie 5.000.000,00 zł. Kwotę 592.000,00 zł przeznaczono na rozchody (wy-
kup wyemitowanych obligacji), 258.413,53 zł przeznaczano na wydatki bieżą-
ce, pozostałą kwotę 4.149.686,47 zł rozdysponowano na prowadzenie nowych 
zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie środków na zadania zaplanowane, tj.: 
● modernizacja dróg gminnych – zwiększenie o 642.000,00 zł; 
● zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kraszewie – zwiększenie o 

50.000,00 zł; 
● termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kraszewie – zwiększenie o 

500.000.00 zł
● modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie – zwiększenie o 53.000,00 zł; 
● modernizacja świetlicy wiejskiej w Luberadzu – zwiększenie o 15.000,00 zł; 
● budowa świetlicy w Brodzięcinie – zwiększenie o 50.000,00 zł;
● budowa świetlicy wiejskiej w Gostominie – zwiększenie o 50.000,00 zł; 
● budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z syste-

mem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zwiększenie o 
3.540.000,00 zł. 

Nowe zadania to m.in.:
● modernizacja sieci wodociągowej na hydrofoni Kraszewo 50.000,00 zł; 
● zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie 20.000,00 zł; 
● zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Kra-

szewo 20.000,00 zł; 
● modernizacja monitoringu i sieci internetowej w Szkole Podstawowej 

w Ojrzeniu 90.000,00 zł; 

● modernizacja ogrodzeń przy Szkołach Podstawowych w Ojrzeniu i Kra-
szewie 42.000,00 zł; 

● zakup autobusu szkolnego dla obwodu Szkoły Podstawowej w Młocku 
150.000,00 zł; 

● montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś 20.000,00 zł; 
● montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejscowość 

Trzpioły 20.000,00 zł; 
● modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oj-

rzeniu 50.000,00 zł; 
● modernizacja strażnicy i świetlicy w Kraszewie 50.000,00 zł; 
● budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej 50.000,00 zł; 
● zakup mobilnego domku na plac zabaw w Dąbrowie 102.213,00 zł;
● wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młocku 20.000,00 zł. 

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium 
dla Wójta Gminy Ojrzeń dla Wójta Gminy Ojrzeń 

Rada Gminy Ojrzeń jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absoluto-
rium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kon-
troli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Rada ocenia pracę organu wy-
konawczego – wójta – w zakresie działalności fi nansowej gminy.

Wójt przedstawia sprawozdanie fi nansowe za poprzedni rok, oraz spra-
wozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia 
własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o abso-
lutorium dla Wójta. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.

Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie fi nansowe za 
2020 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedsta-
wiła Radzie Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium. 
Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten 
wniosek.

Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań 
z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie ab-
solutorium nastąpiło głosowanie, zostało ono udzielone Wójtowi Gminy 
– jednogłośnie. Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również 
Raport o stanie gminy za ubiegły rok.

Raport o stanie Gminy Ojrzeń obejmował podsumowanie działalno-
ści wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii oraz uchwał rady gminy. Dane pochodzą ze zbiorów urzędu gmi-
ny, jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury. Całość raportu 
jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Ojrzeń http://www.ugojrzen.bip.org.pl/ w zakładce Polityka wewnętrzna/
Rada Gminy – kadencja 2018-2023/Raport o stanie Gminy Ojrzeń.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok pod-
sumowało dochody gminy w roku 2020 kwotą 28 933 452,70 zł. Wydatki 
w roku 2020 zrealizowano na poziomie 27 006 027,27 zł. Ostatecznie bu-
dżet zamknął się nadwyżką wykonanych dochodów i przychodów ponad 
sumę wydatków i rozchodów w wysokości 4 442 425,43 zł. Na koniec 
2020 roku Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
w kwocie 9 986 000,00 zł, co stanowi 34,51 % do osiągniętych dochodów

Najwięcej środków w budżecie gminy zostało wydatkowanych na za-
dania przeznaczone na rodzinę 27,96%. Drugą pozycję w wydatkach sta-
nowiły środki związane z oświatą i wychowaniem 27,71%. 

Ponad 5,7 mln zł, czyli 20,93% wydatków zostało przeznaczonych na 
zadania inwestycyjne i majątkowe. Najwięcej środków w wysokości 2,9 mln 
zł wydatkowanych było na zadanie w zakresie kultury i sportu, tj. budowę 
hali sportowej w Ojrzeniu. Ponad 1 mln zł wydatkowane zostało na montaż 
paneli solarnych i fotowoltaicznych na terenie gminy. Inwestycje drogo-
we to wydatki rzędu ponad 0,5 mln zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne to 
m.in.: modernizacje i budowa obiektów świetlic wiejskich na terenie gminy, 
modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej, remonty budynków 
oświatowych, budowa oświetlenia ulicznego czy zakup koparki, kosiarki, 
samochodu dostawczego.

Z zaprezentowanych, przedłożonych Radzie Gminy danych, wyłania 
się pozytywny obraz działań władz Gminy Ojrzeń. Mimo utrudnień w 
funkcjonowaniu związanych z pandemią, nie wyhamowało tempo inwesty-
cji. Nie spadły dochody. Wzrasta budżet, wzrastają dochody podatkowe. 
Przeprowadzane kontrole nie stwierdzają poważniejszych nieprawidło-
wości. Prowadzona polityka optymalizacji wydatków i kosztów przynosi 
zakładane rezultaty. Powstają nowe, potrzebne obiekty infrastrukturalne. 

Budżet inwestycji zwiększony Budżet inwestycji zwiększony 

Wójt Zdzisław Mierzejewski 
z wyróżnieniem dla najlepszego włodarza
Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego zestawienia samorządów organizowa-

nego przez Dziennik Gazetę Prawną. W kategorii gminy do 5 tysięcy miesz-
kańców w rankingu „Perły Samorządu” wójt Zdzisław Mierzejewski otrzymał 
wyróżnienie wśród najlepszych włodarzy. 

„Perły Samorządu” przyznano w pięciu kategoriach: gmina do 5 tys. miesz-
kańców, gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska 
powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców 
i gmina miejska do 100 tys. mieszkańców. Wyniki podano 12 maja podczas 
Kongresu Perły Samorządu, organizowanego w formule online w Gdyni. 

W kategorii włodarzy gmin do pięciu tysięcy mieszkańców, wyłoniono trzech 
wójtów którzy efektywnie realizowali zadania, byli zaangażowani w inicjatywy 
lokalnej społeczności i organizowali pracę urzędów oraz jednostek podległych. 
W tej kategorii wyróżnienia otrzymało dwóch włodarzy. Jedno z nich otrzymał 
Wójt Mierzejewski. Perła dla Wójta jest przede wszystkim dowodem uznania 
konsekwentnie realizowanego kierunku rozwoju gminy. Dziękuję wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy, gminnych jednostek, szkół, radnym i sołtysom 
– to dzięki dobrej i systematycznej pracy wielu kompetentnych, zdolnych i za-
angażowanych osób podołaliśmy wyzwaniom jakie podejmujemy, mówi wójt 
Mierzejewski.
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Nowy autobus dla Gminy Ojrzeń, ponad 2.700.000 (dwa miliony 
siedemset tysięcy zł) pozyskanych środków na zakup autobusu.

Będzie elektryczny, zeroemisyjny, przyjazny środowisku i nowo-
czesny. 

Gmina Ojrzeń pozyskała ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu prio-
rytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment 
Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, 
dofi nansowanie w wysokości 2.435.400 zł (90%) wartości zadania. 
Całkowita, planowana wartość zakupu wynosić będzie: 2.706.000 zł. 
Brakujące 10% (270.600 zł) stanowić będzie niskooprocentowana po-
życzka uzyskana również w ramach tego działania. 

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Troszynie miało miejsce uroczyste 
podpisanie umów. W wydarzeniu uczestniczyli: Michał Kurtyka, mi-
nister klimatu i środowiska, Artur Lorkowski, wiceprezes Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Edwin 
Mierzejewski wójt gminy Troszyn – gospodarz, Zdzisław Mierze-
jewski, wójt gminy Ojrzeń oraz przedstawiciele pozostałych samo-
rządów podpisujących umowy. Razem z gminą Ojrzeń wsparcie 

otrzyma tylko 16 innych samorządów: Troszyn, Skalbmierz, Pałecz-
nica, Krasnopol, Daszyna, Przedecz, Śniadowo, Działoszyce, Rze-
czyca, Wieniawa, Platerów, Zduny, Rusinów, Ożarów Mazowiecki 
oraz Jawornik Polski.

Na zaproszenie wójta Zdzisława Mierzejewskiego gościli w Ojrze-
niu przedstawiciele fi rmy ARP E-Vehicles Sp. z o.o., spółki zależnej 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wizyta związana była z prezenta-
cją autobusu elektrycznego PILEA, od podstaw będącego konstruk-
cją polskich inżynierów. Pokaz autobusu odbył się w ramach Tour de 
Pilea, podczas którego ARP E-Vehicles zaprezentuje swój produkt 
w kilkunastu miastach i gminach w kraju. Elementem prezentacji był 
również przejazd trasą autobusu szkolnego, podczas którego przedsta-
wiciele gminy mogli poznać możliwości pojazdu oraz dowiedzieć się 
jakie techniczne innowacje zostały w nim zastosowane.

Planowany jest zakup autobusu szkolnego, który może mieć 
dł. 12,5 metra i jednorazowo może zabrać na pokład do 60 pasażerów, 
w tym 50 osób na miejscach siedzących. 

Z uwagi na procedury zakupowe, czas produkcji pojazdu, ucznio-
wie będą z niego korzystać od przyszłego roku.

 Inwestycje i dofinansowania

Autobus elektryczny w Gminie OjrzeńAutobus elektryczny w Gminie Ojrzeń

„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

 Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

W Skarżynku powstała nowa altanaW Skarżynku powstała nowa altana
W lipcu zakończona została inwestycja pn.: „ Zakup ogólnodostępnej altany 

w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną ” dzięki której po-
wstała nowa altana oraz urządzenia fi tness takie jak: biegacz, orbitrek, wyciąg 
górny, krzesło wyciskania. Zakupiono również stół do gry w piłkarzyki, ławkę, 
stojak  na rowery, tablice ogłoszeniową, oraz dwie lampy solarne.

Działanie to było współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej (PROW). 
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30 czerwca 2021 r. na sali gimnastycznej 
w Ojrzeniu gościliśmy Komisję Konkursową 
„Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.”. Konkurs, który or-
ganizowany jest już od 24 lat ma na celu wy-
promowanie i pokazanie najciekawszych do-
konań polskich budowlańców w zakresie bu-
dowy, modernizacji, remontów, renowacji czy 
adaptacji obiektów i jest on jedynym 
tego typu konkursem organizowanym 
w Polsce. Patronat nad konkursem 
objął m.in. Minister Infrastruktury, 
Minister Rozwoju Pracy i Technolo-
gii, Minister Klimatu i Środowiska. 
Pełnowymiarowa sala gimnastyczna 
w Ojrzeniu została zgłoszona do kon-
kursu jako nowy obiekt. Komisja, któ-
ra wizytowała naszą salę gimnastycz-
ną została przyjęta przez Sekretarza 
Gminy Pana Adama Dejnakowskiego 
i Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Ojrzeniu Pana Łukasza Kozłowskiego, którzy 
oprowadzili członków komisji po obiekcie 
i zaprezentowali najistotniejsze elementy bu-
dynku. Członkowie Komisji byli zadowoleni 
z wizyty i bardzo pozytywnie ocenili naszą 
salę sportową. Cieszymy się, że działania po-
dejmowane przez Gminę są doceniane rów-
nież przez zewnętrzne instytucje i fachowców.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły w KraszewieKompleksowa termomodernizacja Szkoły w Kraszewie
Gminie Ojrzeń przyznane zostało dofi -

nansowanie na realizację zadania: „Kom-
pleksowa termomodernizacja budynku Szko-
ły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego 
w Kraszewie”. Budynek zostanie ocieplony, 
wymieniona zostanie instalacja c.o. 

Uroczyste podpisanie umowy z przed-
stawicielami samorządu województwa ma-

zowieckiego miało miejsce w dniu 01 lipca 
2021 roku.

Szacowana wartość inwestycji ogółem to 
ponad dwa miliony złotych. Otrzymano do-
fi nansowanie w kwocie ponad 1,3 miliona 
złotych.

Środki pochodzą z funduszy europej-
skich, dofi nansowanie uzyskano w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
– działanie 4.2 Efektywność energetyczna. 

Planujemy zakończenie realizacji inwe-
stycji w wakacje 2022, tak, aby dzieci mogły 
w nowym roku szkolnym korzystać ze zmo-
dernizowanego obiektu.

Klub „Senior+” w Kraszewie już otwarty! Klub „Senior+” w Kraszewie już otwarty! 
Osoby starsze z Kraszewa i okolic już od 

1 czerwca mogą korzystać z usług Klubu „Se-
nior+” funkcjonującego w ramach Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu. 
Placówka znajduję się w budynku dawnej 
organistówki, która została wyremontowana 
i przystosowana dla Seniorów przy współ-
udziale środków fi nansowych z programu 
wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. Do placówki 
uczęszcza 20 osób starszych w wieku 60+, 

nieaktywnych zawodowo, którzy w ramach 
otrzymanego wsparcia biorą udział w zaję-
ciach socjoterapeutycznych oraz w spotka-
niach ze specjalistami takimi jak fi zjoterapeu-
ta, muzykoterapeuta oraz psycholog. 

Uroczyste poświęcenie drugiej już w na-
szej gminie placówki wsparcia dziennego dla 
osób starszych, odbyło się 10 czerwca przy 
udziale władz gminy, księdza proboszcza 
Józefa Deptuły oraz oczywiście samych se-
niorów. 

Dofi nansowanie dla Gminy Ojrzeń w ramach Dofi nansowanie dla Gminy Ojrzeń w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku 
przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowiec-
kie pomocy fi nansowej na dofi nansowanie zadań w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. 
Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały Gminie 
Ojrzeń pomoc fi nansową stanowiącą dofi nansowanie zgłoszonych 
przez nie zadań wymienionych poniżej. Każde zadanie otrzymało 
wsparcie 10.000 zł – łącznie 50.000 zł. Pozostałe koszty realizacji 
zadań – kwotę ok. 100.000 zł poniesie Gmina Ojrzeń z środków wła-
snych. Stosowne umowy zostały już podpisane.

Lista dofi nansowanych zadań:

● Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu i integracji 
społeczności Sołectwa Dąbrowa; 

● Budowa Placu zabaw w miejscowości Żochy; 
● Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Rzeszotko, miejsco-

wość Trzpioły; 
● Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Wojtkowa Wieś; 
● Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Halininie.

Wizytacja komisji konkursowej Wizytacja komisji konkursowej 
„Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”„Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”
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Gmina Ojrzeń po raz kolejny złoży-
ła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie o dofi nansowanie zadania pn. 
„Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wy-
robów zawierających azbest z terenu gminy 
Ojrzeń w 2021 roku – etap IV”. W roku bie-
żącym planujemy odebrać i zutylizować ok 
90 ton azbestu z 36 posesji mieszkańców na-
szej gminy. Przewidywane koszty zadania to 
38 000,00 zł, czego z dofi nansowania WFO-

ŚiGW 30 000,00 zł pozostałe 8 000,00 zł 
z budżetu gminy. Dofi nansowaniem nie są 
objęte koszty związane z zakupem i monta-
żem nowych pokryć dachowych. Na chwilę 
obecna Gmina wyłoniła w przetargu wyko-
nawcę zadania, jednak rozpoczęcie zbiórki 
azbestu będzie możliwe dopiero po podpisa-
niu umowy pomiędzy Gmina a WFOŚiGW 
co ma nastąpić w miesiącu lipcu 2021 r. 

 Ochrona środowiska

Kolejna zbiórka azbestu od mieszkańców Gminy Ojrzeń Kolejna zbiórka azbestu od mieszkańców Gminy Ojrzeń 

Punkt Czyste Powietrze w Gminie OjrzeńPunkt Czyste Powietrze w Gminie Ojrzeń
Urząd Gminy w Ojrzeniu uruchomił dla mieszkań-

ców Gminy Ojrzeń punkt konsultacyjno-informacyjny 
obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się 
w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 
(pok.nr 7) i czynny jest 5 dni w tygodniu.

W celu uzyskania informacji na temat programu na-
leży kontaktować się z Panem Tomaszem Tokarskim pod 
nr tel. 730 294 949 lub 23 671 83 20 wew. 37 .

Uwaga mieszkańcy!!!Uwaga mieszkańcy!!!
Centralna EwidencjaCentralna Ewidencja

Emisyjności BudynkówEmisyjności Budynków
– od 1 lipca nowe obowiązki właścicieli– od 1 lipca nowe obowiązki właścicieli

i zarządców budynkówi zarządców budynków
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i 

zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źró-
dła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Deklarację można złożyć metodą tradycyjną 
w urzędzie gminy lub wysłać pocztą a tak-
że online. Dla budynków które już istnieją 
właściciel ma czas 12 miesięcy. Dla nowo 
powstałych budynków termin wynosi 14 dni.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji 
jest nałożony ustawowo i za jego niewypeł-
nienie w terminie grozi grzywna!

Jak możemy złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli przez In-

ternet na stronie zone.gunb.gov.pl – prefero-
wany sposób, którego funkcjonalność umoż-
liwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.

W formie papierowej – wypełniony doku-
ment można będzie wysłać listem albo zło-
żyć osobiście w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu. 
Formularze do pobrania na stronie https://oj-
rzen.pl/wp-content/uploads/2021/07/CEEB-
-deklaracja-zrodel-ciepla-.pdf

 Więcej informacji na stronie GUNB: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynkow-faq

Szkody łowieckie: Szkody łowieckie: 
Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie?Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie?

Wniosek o szacowanie szkód w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, 
łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie 
wysokości odszkodowania, właściciel albo 
posiadacz gruntów rolnych składa do dzier-
żawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego 
(Koło Łowieckie).

Wniosek o oszacowanie szkód powinien 
zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miej-

sca zamieszkania albo adres i siedzibę 
oraz numer telefonu właściciela albo po-
siadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody nr 
działki i pow. uprawy;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy 
lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także 
ustalenia wysokości odszkodowania dokonu-
je Zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka 

doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rol-

nych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela lub posia-

dacza gruntów rolnych lub przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolni-
czego nie wstrzymuje dokonania szacowania 
szkód.

O terminie dokonania oględzin, dzierżaw-
ca albo zarządca obwodu łowieckiego zawia-

damia właściciela albo posiadacza gruntów 
rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa 
rolniczego właściwy ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody, nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowa-
nia ostatecznego dzierżawca albo zarządca 
obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzier-
żawca albo zarządca obwodu łowieckiego w 
terminie 30 dni od dnia sporządzenia proto-
kołu z szacowania ostatecznego, od którego 
nie wniesiono odwołania.

Wszelkich informacji na temat szkód 
łowieckich udziela pracownik Urzędu Gmi-
ny w Ojrzeniu – Pani Elżbieta Sadkowska 
tel. 23 671 83 20.



lipiec 2021 Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń 7

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzie-
ci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów roz-
poczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez 
względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na 
dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przy-
sługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziec-
ka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad 
dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie 
dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pie-
czy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach 
ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-
-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez 
bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zosta-

nie złożony w kolejnych 
miesiącach (we wrześniu, 
październiku lub listopa-
dzie), to wsparcie trafi  do 
rodziny w ciągu 2 miesię-
cy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program 
Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Od 1 lipca 2021 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do 
programu „Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków 
o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świad-
czenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start bę-
dzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata 
przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie 
bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Podsumowanie
sezonu piłkarskiego w 2020 roku

Nielegalne kłusownictwo w parku podworskim w OjrzeniuNielegalne kłusownictwo w parku podworskim w Ojrzeniu
Z przykrością zawiadamiamy o licznych złamaniach zakazów, do 

których doszło w parku podworskim w Ojrzeniu. W dniach 3-4 lipca, 
pomimo zakazu wchodzenia na teren parku, który obowiązuje od 3 
lat, mieszkańcy naszej gminy wtargnęli na teren parku i dopuścili się 
nielegalnego kłusownictwa. Na nic zdały się tabliczki informujące o 
zakazie łowienia ryb, oraz ogrodzenie terenu, które z łatwością prze-
kroczyli przestępcy.

Sprawa została zgłoszona na policję, a dzięki nagraniu z moni-
toringu znajdującego się w pobliżu Dziennego Domu „Senior+” 
policja jest w posiadaniu wizerunku osób (i ich rodzin, w tym ma-
łoletnich dzieci) dopuszczających się naruszenia art. 27a ustawy o 
rybactwie śródlądowym. 

 Sprawy różne 

Stypendia szkolneStypendia szkolne
W pierwszej połowie 2021 roku dokonano aktualizacji wniosków 

złożonych do 15 września 2020 roku. Zaktualizowano bieżącą sy-
tuację 18 rodzin. Po weryfi kacji dochodów stypendium szkolne przy-
znano dla 12 rodzin, w tym dla 32 dzieci na łączną kwotę 47616,00 zł. 

Ze względu ma sytuację epidemii SARS-CoV-2 świadczenie zrealizo-
wano w formie wypłaty na wskazane przez świadczeniobiorcę konto 
bankowe. 

i ł j d i i

Dobry Start 2021/2022 – przyznaje i wypłaca ZUSDobry Start 2021/2022 – przyznaje i wypłaca ZUS

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie wiejskie w miejscowo-
ści Kownaty Borowe. Celem spotkania było przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających sołtysa sołectwa. Poprzedni Sołtys zrezygnował z peł-
nienia funkcji na początku roku, nie widząc dalszej współpracy z częścią 
mieszkańców sołectwa.

W wyborach uczestniczyło 38 mieszkańców. Na zebraniu zapropono-
wano jedną kandydatkę, Panią Teresę Giżyńską, którą poparło 36 osób. 

Nowo wybranej Pani Sołtys składamy gratulację i życzymy owocnej 
współpracy z radą sołecką, mieszkańcami i samorządem.

Ustępującemu sołtysowi Panu Kazimierzowi Olszewskiemu bardzo 
dziękujemy za dotychczasową wieloletnią współpracę.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wyborem dotychczaso-
wego członka Rady Sołeckiej na sołtysa zaszła konieczność uzupełnie-
nia składu Rady. Termin kolejnego zebrania wiejskiego zostanie ustalony 
przez Wójta Gminy i podany do wiadomości mieszkańców sołectwa.

Nowy sołtys Nowy sołtys 
w Kownatach Borowychw Kownatach Borowych

Most w Kownatach Borowych Most w Kownatach Borowych 
wyremontowanywyremontowany

Koszt prac polegających na całkowitej wymianie elementów drew-
nianych wyniósł ok. 44 tys. zł. W ubiegłym roku sfi nansowano częściowo 
zakup materiałów, a w tym roku pracownicy gminy wykonali wszystkie 
niezbędne prace. 
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 Minister Rodziny i Polityki Społecznej w Ojrzeniu

MINISTER  MALĄG  Z  WIZYTĄMINISTER  MALĄG  Z  WIZYTĄ  
19 lipca Minister Marlena Maląg wzięła udział w pikniku rodzin-

nym i odwiedziła Dzienny Dom „Senior+” w Ojrzeniu. Pani Minister 
towarzyszyła pani Poseł Anna Cicholska. 

– Cieszymy się, że rząd nie zapomina też o mniejszych samorządach, 
małych wiejskich gminach i również do nich kierowana jest pomoc – 
tymi słowami rozpoczął piknik Sekretarz Gminy, Adam Dejnakow-
ski podkreślając rolę nowego rządowego programu „Polski ład”.

– Polski Ład to rozwiązania dla polskich rodzin w zakresie polityki 
mieszkaniowej, w zakresie polityki podatkowej, zabezpieczania 
wsparcia, stabilności miejsc pracy i stabilnego wynagrodzenia, 
a także opieki dzieci do lat trzech – wyjaśniła pani Minister we 
wstępie swojej wypowiedzi – Z drugiej strony przez ostatnie pięć 
lat realizujemy politykę prorodzinną również poprzez wspieranie 
seniorów(…) Dzienny Dom „Senior+” to właśnie te miejsca, które 
pozwalają naszym seniorom, aby jesień życia mogła być spędzona 
z uśmiechem, aby wyjść z domu, pobyć ze sobą razem, uczestniczyć 
w różnorakich zajęciach.

Dzisiaj w Polsce działa 970 Domów i Klubów „Senior+” dla ponad 
23 tys. uczestników. Ponad połowa placówek powstała na terenie gmin 
wiejskich. 

Pani Minister potwierdziła, że Rząd ogłosił program wspierający dla 
samorządów, w tym dla gmin, aby przede wszystkim były podejmo-
wane decyzje strategiczne dla regionu, aby region mógł się w dalszym 
ciągu rozwijać. 

Pani Poseł Anna Cicholska w swojej wypowiedzi przypomniała, 
że gmina Ojrzeń korzysta z wielu programów rządowych, w tym na 
przykład powstanie nowej, nowoczesnej hali sportowej czy też właśnie 
placówek wsparcia dziennego. 

Uczestnicy Dziennego Domu „Senior+” w Ojrzeniu podziękowali 
pani Minister za stworzenie programu wieloletniego, dzięki któremu 
zostały utworzone dwie placówki dla seniorów. 

W trakcie pikniku najmłodsi mieszkańcy mogli wybawić się na pla-
cu zabaw zorganizowanym przez miasteczko ministerialne, a dorośli 
mogli poczęstować się specjałami przygotowanymi przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich – domowe wypieki oraz produkt regionalny w postaci 
książęcego przysmaku wiejskiego. 

Zakończono kolejny etap prac re-
montowych w kościele w Kraszewie. 
Tym razem odnowiono część elewacji 
budynku. Zakres robót obejmował: 
wymianę deskowania, konserwację 
i wymianę zniszczonych elementów 
konstrukcji, wymianę drzwi do ka-
plicy i okienek naświetlających. Cał-
kowita wartość prac to ok. 52 tys. zł.
Samorząd pomógł w pozyskaniu dofi -

nansowania. Parafi a uzyskała od Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków  kwotę ok. 26 tys. zł, 
Urząd Marszałkowski udzielił wspar-
cia w kwocie ok. 20 tys. zł i parafi anie 
6 tys. zł.

W przyszłym roku planowane 
jest złożenie kolejnych wniosków 
o dofi nansowanie i dokończenie re-
montu.

Kontynuacja remontu kościoła Kontynuacja remontu kościoła 
w Kraszewiew Kraszewie
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Zbliża się dwustulecie trwającego nadal 
związku hrabiego Brunona Kicińskiego z ziemią 
ojrzeńską, na przestrzeni dwuwiecza zmieniają-
cego swój charakter oraz intensywność, aż do 
poziomu mizeroty świadomości powszechnej, 
lecz łączność ta nigdy nie zanikła zupełnie i za-
uważalnie dotrwała do naszych czasów.

Ojrzanin z wyboru
Bruno hr. Kiciński kupił ojrzeńskie dobra w 

1824 roku i już dwa lata później zamieszkał tu z 
rodziną. Od razu uznał Ojrzeń i okolicę za swoją 
prawdziwą „małą ojczyznę”, za strony rodzinne. 
– Rozkochał się w otaczającym tę podciecha-
nowską wieś pięknym nadwkrzańskim krajobra-
zie – komentuje dr Teresa Kaczorowska uczucia 
hrabi Kicińskiego do swojego nowego, jak się 
okazało po wsze czasy heimatu (w: Ciechanow-
skie Zeszyty Literackie Nr 19, Związek Litera-
tów na Mazowszu, 2017).

Pozytywista pracujący dla „małej ojczyzny”
– Nie mogąc prowadzić działalności politycznej, skupia się na 

sprawach ekonomicznych. Gdy działania typowe dla romantyków 
stają się niemożliwe, Kiciński jawi się jako prekursor pozytywizmu – 
w obydwu bowiem etapach jego działalności celem jest dobro kraju, 
widziane w perspektywy najbliższego otoczenia – pisze doc. dr Alek-
sander Kociszewski w przywołanych Zeszytach Literackich.

– Oddał się też gospodarce. Zbudował młyn nad Wkrą, drogi: 
Ciechanów-Płońsk i Ciechanów-Przasnysz, most w Płońsku, zorga-
nizował kilka folwarków – przytacza dr Kaczorowska.

Wśród dokonań gospodarczych na uwagę zasługuje rozwój 
ekonomiczno-populacyjny znacznych obszarów dzisiejszej gminy 
Ojrzeń, do tamtej pory raczej pustawych i nie-
czynnych uprawowo, hodowlano oraz rzemieśl-
niczo. Dzięki staraniom hrabiego Kicińskiego 
powstały nowe ośrodki aktywności gospodar-
czej w Dąbrowie, Grabowcu, Halininie Nowym, 
Kicinie, Lipowcu, Rzeszotce, Wojtkowcu i Woli 
Wodzyńskiej, czemu towarzyszył też rozwój 
oświaty wiejskiej (na podstawie badań doc. Ko-
ciszewskiego).

Patriota-Powstaniec
Gdy będąc mieszkańcem Ojrzenia dowie-

dział się o zrywie niepodległościowym, póź-
niej nazwanym „Powstaniem Listopadowym”, 
jako szeregowy żołnierz ochotniczo wstąpił do 
1 Pułku Piechoty Liniowej, operującego na Ma-
zowszu. Kiciński aktywny był również w czasie 
Powstania na innych polach: – Pisał patriotycz-
ne wiersze i apele, pełnił też funkcję komisarza 
rządowego woj. płockiego do gromadzenia bro-
ni i zapasów żywności. Po upadku powstania li-
stopadowego pozostał już do śmierci w Ojrzeniu 
pod Ciechanowem – podaje w cytowanym pe-
riodyku dr Kaczorowska.

Dziennikarz i wydawca
Zasługi Kicińskiego dla polskiej prasy są nie 

do przecenienia. To on w 1821 roku zakładając 
„Kurier Warszawski” jednocześnie wykreował 

pierwszy polski koncern prasowy. – Wkład Ki-
cińskiego w rozwój polskiej prasy w latach 1816 
– 1823 jest ogromny; wprowadził na rynek po-
pularne gazety „dla każdego”, zastosował nowo-
czesne możliwości kolportażu, płacił jako jeden 
z pierwszych wydawców honoraria publicystom, 
wprowadził reklamę. (…) Jego entuzjazm i pra-
ca dziennikarska przyczyniły się do wytworze-
nia trwałej mody w społeczeństwie polskim na 
czytanie prasy codziennej i specjalistycznej – 
zauważa dr Artur Bojarski w Mazowieckim „To 
i Owo” (2015).

Poseł Wolności
Wolność to wątek przewodni całego publicz-

nego życia Hrabi Ojrzeńskiego. Walczył o nią 
słowem i czynem. Stworzył adekwatną do sy-
tuacji koncepcję wolności w czasach, gdy Pola-
cy żyli pod obcym panowaniem. Gdy chodziło 
mu o wolność – to także o prawo i sprawiedli-
wość, np. o nadrzędność własnej konstytucji nad 

rozkazami obcych. – W pismach Kicińskiego i współpracujących 
z nim młodych dziennikarzy oraz literatów warszawskich znajduje-
my tożsame, właściwe dla całej ówczesnej opozycji liberalnej trak-
towanie ustawy konstytucyjnej jako jedynej rękojmi pomyślności 
narodu – czytamy w opracowaniu prof. dr. hab. Wiesława Pusza pt. 
„Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku” 
(w: Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature 32, 1976).

– Gazety Kicińskiego wsławiły się wieloma kampaniami w obro-
nie swobody myśli, druku oraz respektowania zasad konstytucji – 
stwierdza prof. Pusz we wspomnianych Zeszytach Literackich.

O wolności słowami Poety

Nieśmy na ołtarz swobody
Chęci i serce bez skazy;
Siłą jedności i zgody,
Zgaśmy wzajemne urazy /…/
Niech kto chce swobód zazdrości,
Niechaj narzuca niewolę,
Lecz Bóg, jest Bogiem wolności,
Ludziom On, wolną dał wolę

– w liryku „Polski ołtarz swobody” Hrabia 
Ojrzeński wprost wolność wywodzi z Woli Bo-
żej. (Źródło: Zbiór Poezji Brun. Hr. Kicińskie-
go, wydanych w Czasie Powstania Narodowego, 
Warszawa 1831; w zasobach Cyfrowej Biblio-
teki Narodowej Polona).

W ziemi ojrzeńskiej na wieczność
Nasz Kościół jest wspólnotą żywych i umar-

łych. Każdy kto umarł ciałem, ciągle należy do 
Kościoła Powszechnego, nie przestał być człon-
kiem jego wspólnoty ponadczasowej. Spoczywa-
jący przy świątyni w Kraszewie śp. Brunon Ki-
ciński, nadal jest mieszkańcem ziemi ojrzeńskiej 
i należy do społeczności gminnej.

GRZEGORZ KRAJEWSKI
–––––
Hrabia Ojrzeński na zawsze spoczął wraz ze swą córką 
Haliną w ojrzeńskiej ziemi, w grobowcu 
przy kościele Parafi i Św. Zygmunta w Kraszewie.
–––––

                  (Autor: Artur Iniarski)

 Dwa stulecia razem

O J R Z E Ń  I  K I C I Ń S K IO J R Z E Ń  I  K I C I Ń S K I

Dziennikarz, wydawca, poeta, tłumacz 
literacki, patriota, żołnierz niepodległości, 

animator rozwoju gospodarczego.
(źródło: mbc.cyfrowemazowsze.pl)
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1 czerwca 2021r. to dzień długo oczekiwany 
przez wszystkie dzieci. W tym dniu każde dziec-
ko powinno być zadowolone, radosne i szczę-
śliwe. Po tak długiej izolacji, spowodowanej 
pandemią, w końcu nadszedł dzień, kiedy dzieci 
mogły się spotkać i wspólnie bawić, oczywiście z 
zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. 
W Szkole Podstawowej w Młocku wszyscy stanęli 
na wysokości zadania. Pani Dyrektor, Rada Rodzi-
ców, Wójt Gminy Ojrzeń – Zdzisław Mierzejewski 
oraz nauczyciele, postanowili zapewnić dzieciom 
jak najwięcej atrakcji, aby ten dzień na długo po-
został w ich pamięci. 

Zabawa rozpoczęła się gorącym powitaniem 
dzieci przez Panią Dyrektor – Elżbietę Adamiak, 
która złożyła serdeczne życzenia, życząc wszyst-
kim, aby uśmiech zawsze gościł na ich twarzach 
oraz jak najdłużej pozostali dziećmi i świetnie 
się bawili. Następnie przedszkolaki oraz ucznio-
wie klas I -III rozpoczęli zabawę pod kierunkiem 
animatorów oraz wychowawców. Przy wspaniałej 
muzyce dzieci wykazywały się zdolnościami ta-
necznymi i wokalnymi. Na ich twarzach cały czas 
gościł uśmiech i radość. Niesamowitą sprawnością 
musiały wykazać się podczas przechodzenia pod 
poprzeczką, która systematycznie była obniżana 
w dół. Zabawa ta wywołała wiele radości i śmie-
chu, a jednocześnie prowokowała do myślenia 
i sprytu, czego naszym uczniom oczywiście nie 
zabrakło. Poradzili sobie doskonale. Fantastycz-

ną niespodzianką było pojawienie się dmuchanej 
zjeżdżalni. Okrzykom radości i piskom nie było 
końca. Widok szczęśliwych, radosnych i uśmiech-
niętych dzieci był niesamowity. Dużo wrażeń do-
starczyło również przeciąganie liny. 

Starsi uczniowie rozpoczęli ten dzień od zawo-
dów sportowych. Rozegrali mecze w piłkę nożną, 
potem już rywalizowali w konkurencjach indywi-
dualnych. Konkurencje sportowe dostarczyły jak 
zwykle wielu emocji i bardzo dobrze się bawili. 

 Wiele pozytywnych emocji dzieci przeżyły 
podczas konkursów, w których udowodniły, że po-
trafi ą się świetnie bawić, rywalizować i kibicować 
swoim rówieśnikom. W tych zabawach, oczywi-

ście byli sami zwycięzcy. Wychowawcy i animato-
rzy robili wszystko, aby każdy czuł się szczęśliwy, 
radosny i doceniony. Po tak dużym wysiłku nad-

szedł czas na poczęstunek i słodkości ufundowane 
przez Radę Rodziców oraz Wójta Gminy Ojrzeń. 
Dzieci były przeszczęśliwe. 

 Po poczęstunku czekała już kolejna atrakcja, 
a mianowicie pojawienie się bajkowej postaci –
,,Króla Juliana”. Uczniowie przywitali gościa bar-
dzo serdecznie. Z zachwytem podbiegli do króla, 
przybijając mu piątkę, a następnie każdy mógł za-
tańczyć z tą wyjątkową postacią. Uczniowie klas 
starszych najlepiej bawili się w różnych układach 
tanecznych. Na zakończenie tańców wykonano 
pamiątkowe zdjęcia. Pod koniec imprezy wszyscy 
otrzymali pyszne lody i lizaki. Dziękujemy szcze-
gólnie organizatorom tego święta. 

 Z życia szkół

Dzień 31 maja 2021r. w Szkole Podstawo-
wej w Kraszewie upłynął pod znakiem wspólnej 
zabawy, atrakcji i rozrywek, ponieważ tego dnia 
uroczyście obchodzono Dzień Dziecka. Mając 
na uwadze okres pandemii, program obchodów 
uwzględniał „Wewnętrzne procedury bezpieczeń-
stwa w okresie epidemii związanej z chorobą za-
kaźną Covid-19”.

Ofi cjalnego otwarcia imprezy dokonał dyrek-
tor szkoły Pan Stanisław Studziński, który powitał 
zebranych i złożył uczniom życzenia z okazji ich 
święta. Dla wszystkich dzieci przygotowano wie-
le atrakcji, dzięki którym dzień ten był wyjątko-
wy. Nie tylko ze względu na fakt, że nie obywały 
się zajęcia dydaktyczne, ale głównie dlatego, że 
był to pierwszy dzień powrotu do szkoły i nauki 
w warunkach stacjonarnych. Program przewi-

dywał wiele konkurencji sportowych. Tego dnia 
wręczono również nagrody laureatom konkursu 
o tematyce profi laktycznej. Z każdej z klas nagro-
dzono 3 uczniów. Konkurs dotyczył profi laktyki 
uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, 
a także telefonów komórkowych. W zależności od 
kategorii wiekowej, uczniowie poszczególnych 
klas rozwiązywali testy wiedzy dot. uzależnień 
i wykonywali prace plastyczne. 

Po zaciętej rywalizacji sportowej przyszedł 
czas na wspólną zabawę na dmuchańcu, który oka-
zał się wielką atrakcją nie tylko dla najmłodszych. 
Zadbano również o organizację poczęstunku dla 
dzieci w postaci hamburgerów, batonów, gofrów. 
Pogoda wyjątkowo dopisywała, więc w poczęstun-
ku nie zabrakło lodów i napojów. 

Dzień Dziecka w SP w OjrzeniuDzień Dziecka w SP w Ojrzeniu
„Sport to zdrowie” – znane wszystkim po-

wiedzenie trzeba wzbogacić o stwierdzenie: „…i 
świetna zabawa!”. Udowodnili to uczniowie klas 
IV-VIII Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu, którzy 
z okazji Dnia Dziecka czas spędzili na terenie 
kompleksu sportowego „Orlik”.

Uczniowie zmierzyli się w pięciu konkuren-
cjach klasowych: tor przeszkód, rzuty kołami 
ringo, kręgle, skoki z balonami między nogami, 
przysiady. Po ich zakończeniu odbyły się jeszcze 
biegi przełajowe w różnych kategoriach. Świeże 
powietrze i rozrywki wzmagają apetyt, dlatego w 
przerwie sportowych zmagań miała miejsce miła 
niespodzianka na wzmocnienie – każdy otrzymał 
poczęstunek (hot-dog i lody).

Po podsumowaniu punktacji zwycięzcom wrę-
czono dyplomy i puchary. 

W tym samym czasie na terenie szkoły bawiły 
się dzieci z klas I-III i oddziałów przedszkolnych. 
Pani animatorka wraz z laleczką LOL przygotowa-
ły mnóstwo zabaw, tańców i zawodów, w których 
każdy mógł wziąć udział i każdy wygrywał! Tego 

dnia nie było przegranych, wszyscy wygrywali! 
Ale to wciąż nie był koniec niespodzianek. Hot- 
dogi, pączusie, batoniki i lody smakowały w Dniu 
Dziecka wyjątkowo! Każde dziecko otrzymało też 
symboliczne upominki. Było wesoło, kolorowo, 
bajkowo i muzykalnie! Radość i uśmiech na twa-

rzach dzieci były dopełnieniem tego wyjątkowego 
dnia.

„Bądź dzieckiem jak najdłużej,
jak dziecko baw się, śmiej,
i ko chaj tak, jak dziecko
i serce dziecka zawsze miej!”

Relacja z Dnia Dziecka ze SP z MłockaRelacja z Dnia Dziecka ze SP z Młocka

Obchody Dnia Dziecka w SP w KraszewieObchody Dnia Dziecka w SP w Kraszewie
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Aktywność fi zyczna dzieci i młodzieży to bardzo ważna kwestia. Od daw-
na jednak kształtowanie ich kondycji to cel utrudniony przez konkurujące 
o uwagę i czas dziecka media, Internet, gry… Pandemia jeszcze pogłębiła ten 
problem. Dlatego tak cenne są wszystkie inicjatywy, które pomagają powrócić 
do aktywności po długim okresie nauki zdal-
nej i zamknięcia w domach. Warto dodać, że 
sport  to nie tylko rozwój fi zyczny – to także: 
budowanie relacji w grupie, pokonywanie 
swoich barier,  nauka ponadczasowych war-
tości, pomoc w pełnym wykorzystywaniu 
swojego potencjału. 

Mając na względzie powyższe zagadnie-
nia, a także wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom  i zainteresowaniom uczniów, Wójt Gminy Ojrzeń p. Z. Mierzejewski 
wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – p. Ł. Kozłowskim za-
proponowali dzieciom do lat 10 zajęcia sportowe Taekwondo Olimpijskiego 
prowadzone przez wykwalifi kowaną kadrę trenerską. Taekwondo to cały czas 

zyskująca popularność  dyscyplina, która kształtu-
je nie tylko osobowość ale całe ciało. Ćwiczenia 
rozwijają i doskonalą poszczególne cechy moto-
ryczne takie jak: gibkość, szybkość, wytrzyma-
łość, koordynację wzrokowo-ruchową i siłę.

Pierwsze zajęcia odbyły się 1 czerwca 2021 r. 
na nowej hali sportowej w Szkole Podstawowej 
w Ojrzeniu i będą kontynuowane podczas wakacji. 

 Sport

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie 
będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 
5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu. 

NSP 2021 r. potrwa do 30 września. Mimo tego wielu mieszkańców nie 
wypełniło jeszcze obowiązku spisowego. Tłumaczenia są z reguły podobne: 
„brakuje mi czasu”, „zrobię to we wrześniu” lub „poczekam na rachmistrza”. 
Ryzyko jest jednak takie, że w końcu zapomnimy się spisać. A z tym wiążą się 
określone konsekwencje. 

Jakim prawem?

Obowiązek spisowy jest zapisany w ustawie o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 3). Zgodnie zaś z ustawą o sta-
tystyce publicznej „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku 
statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym 
badaniu statystycznym, podlega grzywnie” (art. 57).

Z osobami, które nie spisały się przez Internet lub telefon, skontaktuje się 
rachmistrz spisowy. Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na róż-
ne sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może 
skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnie-
niu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania. Podstawą do takie-
go działania jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: 
„Osoba fi zyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania 
danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu 
bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej grzywny? W Kodeksie wykroczeń 
znajdujemy zapis: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zło-
tych” (art. 24).

Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do kwe-
stionowania zarówno obowiązku spisowego, jak i karania za unikanie spisu. 

Co zrobi rachmistrz, gdy odmówisz?

Rachmistrz przy każdej odmowie spisania się (również w trakcie rozmo-
wy telefonicznej, kiedy argumentujesz, że do końca spisu masz jeszcze czas) 
ma obowiązek przygotować specjalną notatkę urzędową. Na jej podstawie 
będą kierowane do sądu wnioski o ukaranie. Niestety jest już kilka przypad-
ków wszczęcia takiej procedury. 

Czy warto ryzykować konieczność wizyt w sądzie, składania zeznań i pła-
cenia wysokiej grzywny? Odpowiedz sobie sam.

Chcesz uniknąć grzywny?
Po prostu spisz się! W dowolny sposób – najlepiej od razu 

przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/, w punkcie spisowym w 
Urzędzie Gminy/Miasta lub przez infolinię spisową pod numerem 
22 279 99 99. Nie odmawiaj rozmowy z rachmistrzem. Skontaktuje 
się on z Tobą osobiście lub zadzwoni, a na wyświetlaczu telefonu po-
jawi się numer 22 828 88 88 lub numer infolinii spisowej. Pamiętaj, 
że Rachmistrz chce Ci pomóc w spisie! Jeśli jesteś w danej chwili 
zajęty i nie masz czasu, ustal inny możliwie szybki termin rozmowy. 

 Narodowy Spis Powszechny

Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

Zajęcia taekwondo w SP w OjrzeniuZajęcia taekwondo w SP w Ojrzeniu

Zakończyły się ligowe rozgrywki piłki nożnej rocznika 2010 / 2012 orga-
nizowane przez Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 
więc czas na podsumowanie sezonu. Tęcza Ojrzeń Trampkarze rozegrała łącz-
nie 8 spotkań, których wyniki przedstawiały się następująco: 

W zestawieniu wszystkich drużyn po zakończeniu sezonu Tęcza Ojrzeń 
Trampkarze ulokowała się na 4 pozycji. Młodzi zawodnicy w każdym meczu, 
a także na treningach, dawali z siebie wszystko, byli zdyscyplinowani,
i jednocześnie się świetnie bawili. 

Ligowe rozgrywki piłki nożnej rocznika 2010/2012 Ligowe rozgrywki piłki nożnej rocznika 2010/2012 
– podsumowanie sezonu– podsumowanie sezonu

Drużyny Wynik meczu
Tęcza Ojrzeń – GKS Pokrzywnica 5 : 2
Młode Orły Nadnarwianki II Pułtusk – Tęcza Ojrzeń 7 : 1
Tęcza Ojrzeń – UKS Sokół Nasielsk 4 : 7
Mławianka III Mława – Tęcza Ojrzeń 12  :0
GKS Pokrzywnica – Tęcza Ojrzeń  2 : 8
Tęcza Ojrzeń – Młode Orły Nadnarwianki II Pułtusk 0 : 7
Tęcza Ojrzeń – Mławianka III Mława  5 : 2
UKS Sokół Nasielsk – Tęcza Ojrzeń  5 : 4

Spadek Tęczy Ojrzeń do A klasySpadek Tęczy Ojrzeń do A klasy
Dobiegły końca rozgrywki Ligi Okręgowej  Seniorów w sezonie  

2020/2021 z grupy Ciechanów – Ostrołęka. Drużyna MKS Tęcza Ojrzeń z 
dorobkiem 23 punktów zajęła 15 tj. przedostatnie miejsce w tabeli dające 
możliwość rozegrania barażu o utrzymanie w lidze.

Niestety w meczach barażowych drużyna Wymakracz Długosiodło 
dwukrotnie pokonała naszą drużynę i po ośmiu latach gry w okręgówce MKS 
Tęcza Ojrzeń spadła do A klasy. 



Biuletyn Informacyjny Gminy Ojrzeń lipiec 202112

 Szczepienia przeciw COVID-19

Dlaczego Dlaczego 

wartowarto

 się zaszczepić 
 się zaszczepić 

przeciwko COVID-19?
przeciwko COVID-19?

Według danych Ministerstwa Zdrowia (stan na 27-07-2021) w gminie Ojrzeń w pełni 
zaszczepionych jest 1 453 osób, czyli 33,9 % mieszkańców. Daje to nam 1 805 miejsce 
w rankingu ogólnopolskim i ostanie miejsce w całym powiecie ciechanowskim. Dodajmy, 
że liczba zaszczepionych tylko pierwszą dawką wynosi 1 630, czyli 38% mieszkańców. 
Najwięcej osób zaszczepiło się w grupie wiekowej 40-59 lat (525 mieszkańców), najmniej 
w wieku 12-19 lat (76).

Apelujemy do mieszkańców – szczególne 60+, którzy dotychczas nie zostali 
zaszczepieni, o rozważenie przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 w trosce o zdrowie 
własne i najbliższych osób.

1. Bo uchronisz siebie przed 
niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym 
nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem 

COVID-19.

2. Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach 

rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także 
nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, 

czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich 
bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, 

poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

3. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i 
skuteczne.

4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię 
na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 
1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to 
potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych 

przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji 
istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w 

niej koronawirusa.

5. Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający 

z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

6. Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. 

Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji 
Europejskiej Agencji Lekowej.

7. Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. 

Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

8. Bo dzięki Tobie 
szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia 
ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

9. Powrót do normalności oznacza:
odejście od maseczek,
swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji 

społecznych,
dalszy rozwój gospodarki,
ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
wakacje bez ograniczeń,
poprawę jakości życia nas wszystkich.

10. Szczepionki są najbardziej skuteczną 
metodą chroniącą przed zarażeniem 

różnymi chorobami. Ludzkość z 
powodzeniem korzysta z tej zdobyczy 

cywilizacji od kilkuset lat.
Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie


