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 Z obrad Rady Gminy Ojrzeń

Budżet inwestycji zwiększony 

●

 Podczas XXXII Sesji Rady Gminy Ojrzeń, 
która odbyła się 19 sierpnia 2021 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Ojrzeniu rad-
ni przyjęli następujące uchwały:

● w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie przez Gminę Ojrzeń 
prawa własności nieruchomości w drodze da-
rowizny;

● w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie do zasobu mienia komunalnego Gmi-
ny Ojrzeń działki oznaczonej nr ewid. 55/1 o 
powierzchni 13,3022 ha, położonej w obrębie 
Kraszewo gm. Ojrzeń;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentów miejscowości: Przyro-
wa, Kicin, Obrąb gm. Ojrzeń;

● w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/139/2020 
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 września 2020 
r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miejscowości: Ojrzeń i Broni-
sławie gm. Ojrzeń;

● uchylająca Uchwałę Nr XXIV/155/20 Rady 
Gminy Ojrzeń z dnia 23 listopada 2020 r. w 
sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ojrzeniu oraz Uchwałę 
Nr XXX/194/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 
maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu;

● zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/196/2017 
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2017 r. 
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ojrzeniu;

● w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Ojrzeń w roku szkolnym 
2021/2022;

● w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych, za uczestnictwo w działaniu ratow-
niczym lub szkoleniu organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną;

● w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/150/20 
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 
2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych;

● w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Ojrzeń;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Ojrzeń na rok 2021;
XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy 

Ojrzeń odbyła się dnia 27 września 2021 roku w 
hali sportowej w Ojrzeniu. 

W porządku obrad znalazło się m.in.:
– Informacja dyrektorów szkół o funkcjonowa-

niu placówek oświatowych w nowym roku 
szkolnym 2021/2022;

– przyjęcie stanowiska Rady Gminy Ojrzeń w 
sprawie organizacji zbiorowego transportu 
gminnego.
Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

● wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości za-
budowanej stacją telefonii komórkowej w Oj-
rzeniu;

● wyrażenia zgody na zbycie działki o nr ewid. 
294/1 położonej w m. Ojrzeń;

● przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działki o nr ewid. 55/1 położonej w m. Krasze-
wo gm. Ojrzeń;

● uchylenia uchwały Nr XXIII/150/20 Rady 
Gminy Ojrzeń z dnia 26 października 2020 
roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych;

● zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ojrzeń;

● zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 
rok 2021.
W porządku obrad XXXIV sesji Rady Gmi-

ny Ojrzeń, która odbyła się dnia 2 listopada 
2021 roku znalazły się m.in.:

– informacja Kierownika Posterunku Policji w 
Ojrzeniu dotycząca funkcjonowania posterun-
ku oraz konsultacje społeczne;

– informacja z działalności Wójta w okresie 
międzysesyjnym;

– informacja o oświadczeniach majątkowych.
Radni przyjęli następujące uchwały:

● w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/21 
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 marca 2021 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia planu miejsco-
wego zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, 
Baraniec, Kałki, Luberadz, Luberadzyk gm. 
Ojrzeń;

● w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2022”

● w sprawie rozpatrzenia petycji Ciechanow-
skiego Stowarzyszenia Historii Najnowszej 
„Reduta”;

● w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
● w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zry-

czałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy;

● w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Ojrzeń;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Ojrzeń na rok 2021

Na kolejnej, XXXV sesji Rady Gminy Oj-
rzeń, która miała miejsce w dniu 29 listopada 
2021 roku podjęte zostały następujące uchwały:

● w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego;

● w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości;

● w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych;

● w sprawie zamiany nieruchomości grunto-
wych;

● w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa 
użytkowania wieczystego gruntu stanowiące-
go własność Gminy Ojrzeń;

● w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Oj-
rzeniu oraz nadania jej statutu;

● w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy;

● w sprawie pokrycia części kosztów gospoda-
rowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

● zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 
rok 2021.

Lp. Nazwa
Ilość do 

opodatko-
wania

Stawka 
 Rok 2021 

Stawka 
Rok 2022 

Wzrost 
dochodów 

gminy 
1. Podatek rolny (dla gospodarstw rolnych)  2 260 ha  146,38 zł 152,50 zł 13 831 zł
2. Podatek rolny (dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o pow. mniejszej niż 1 ha) 70 ha 292,76 zł 305,00 zł 857 zł
3. Podatek leśny 3 103 ha 43,30 zł 46,70 zł 10 550 zł

4. Podatek od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych bez 
względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków 63 544 m² 0,90 zł 0,95 zł  3 177 zł

5 Podatek od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 0 m2 4,99 zł 5,10 zł 0 zł

6. Podatek od nieruchomości od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 505 587 m² 0,40 zł 0,45 zł  25 279 zł

7. Podatek od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 0 m2 3,28 zł 3,30 zł 0 zł
8. Podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych 85 165 m² 0,75 zł 0,80 zł  4 258 zł

9. Podatek od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 6 144 m² 22,50 zł 23,50 zł  6 144 zł

10. Podatek od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowalnym materiałem siewnym 0 m2 11,62 zł 12,00 zł 0 zł

11. Podatek od nieruchomości od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 147 m2 5,06 zł 5,06 zł 0 zł

12. Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 10 921 m² 7,00 zł 8,68 zł  18 347 zł

13. Podatek od budynków: garaży wolnostojących i składów opału 104 m² 6,00 zł 7,00 zł 104 zł

RAZEM 82 548 zł 
(ok. 8%)

14. Podatek transportowy (od samochodów ciężarowych, od ciągników siodłowych i balastowych, 
od autobusów)

Liczba 
pojazdów 

Dochody 
gminy z tytułu 

podatku za 
2021 rok

Dochody 
gminy z tytułu 

podatku za 
2022 rok

Wzrost 
dochodów 

gminy 

40 szt. 58 385 zł 61 888 zł 3 503 zł 
(ok. 6%)

Jak obrazuje tabela podwyżka stawek podatków lokalnych w przyszłym roku wynika z poziomu infl acji.

SKUTKI  PODWYŻEK  PODATKÓW  LOKALNYCH  W  GMINIE  OJRZEŃSKUTKI  PODWYŻEK  PODATKÓW  LOKALNYCH  W  GMINIE  OJRZEŃ
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Gmina otrzymała 2,6 mln zł na inwestycje kanalizacyjneGmina otrzymała 2,6 mln zł na inwestycje kanalizacyjne

25 października pre-
mier Mateusz Morawiec-
ki ogłosił wyniki Rządo-
wego Funduszu Polski 
Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych. Ponad 23 

miliardy złotych na inwestycje trafi ą łącznie 
do 2785 jednostek samorządu terytorialne-
go z całej Polski. Gmina Ojrzeń otrzyma ok. 
11,3 miliona złotych na realizację inwesty-
cji dotyczących budowy dróg oraz budowy 
oczyszczalni.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał 
pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda 
jednostka samorządu terytorialnego (JST) czy 

związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy 
wnioski o dofi nansowanie, w tym: jeden wnio-
sek bez kwotowego ograniczenia, jeden wnio-
sek, którego wartość dofi nansowania nie prze-
kroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z do-
fi nansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.
Gmina Ojrzeń złożyła wnioski o dofi nan-
sowanie zadań z zakresu rozbudowy drogi 
gminnej, budowy oczyszczalni i przedszkola 
w Ojrzeniu. Łączna kwota wnioskowanej po-
mocy wynosiła ponad 14,7 miliona złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego opubli-
kował wyniki lipcowego naboru wniosków

Otrzymane dofi nansowanie dotyczy reali-
zacji dwóch zadań:

 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków 
w Ojrzeniu kwota dotacji 5 924 095 zł 
(szacowana całkowita wartość zadania 
wynosi ok. 6,2 miliona złotych)

 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści Ojrzeń – kwota dotacji 5 350 191,69 
zł (szacowana całkowita wartość zadania 
wynosi ok. 5,6 miliona złotych)
Zgodnie z wytycznymi Programu w naj-

bliższych miesiącach ogłoszone zostanie po-
stępowanie przetargowe mające na celu wy-
łonienie wykonawców dla obu zadań. 

Realizacja inwestycji planowana jest w 
2022 roku. 

 Inwestycje i dofinansowania

Program Inwestycji Strategicznych – ponad 11 milionów złotych Program Inwestycji Strategicznych – ponad 11 milionów złotych 
dla Gminy Ojrzeń z Programu „Polski Ład” dla Gminy Ojrzeń z Programu „Polski Ład” 

5 listopada Ministerstwo Finansów opu-
blikowało tabelę z kwotami dofi nansowania 
dla gmin w ramach tzw. uzupełnienia sub-
wencji ogólnej, które dedykowane jest wy-
łącznie na wsparcie zadań z zakresu gospo-
darki wodno-kanalizacyjnej.

W skali całego kraju rozdysponowano 
łącznie 4 mld zł, z czego 1 mld na zadania 
wodociągowe, a 3 mld zł na zadania kanaliza-
cyjne. W sumie wsparcie otrzyma 1714 gmin. 

Przyznane środki mogą być wykorzystane na 
inwestycje w latach 2021-2024. Zdecydo-
wanie poprawi to jakość życia mieszkańców 
oraz przyczyni się do zmniejszenia zanie-
czyszczenia środowiska. Inwestycje wodno-
-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio 
na dostęp do bieżącej wody i oczyszczanie 
ścieków.

Z tego tytułu, Gminie Ojrzeń przypadło, 
2 596 715 zł na inwestycje kanalizacji. Algo-

rytm podziału środ-
ków uwzględniał 
m.in. to, czy udział 
liczby mieszkań-
ców danej gminy 
korzystających z 
sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie miesz-
kańców tej gminy jest mniejszy niż 60 proc., 
a także poziom zamożności danej gminy.

Gmina Ojrzeń Gmina Ojrzeń 
nagrodzona za halę sportowąnagrodzona za halę sportową

Gmina Ojrzeń, jako inwestor pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej w tej miejsco-
wości, otrzymała nagrodę w XXV jubile-
uszowej edycji prestiżowego Konkursu „Mo-
dernizacja Roku & Budowa XXI Wieku”. 

Nagrodę podczas uroczystej gali, która odby-
ła się w pięknych wnętrzach Zamku Królew-
skiego w Warszawie odebrał wójt Zdzisław 
Mierzejewski. 

Bardzo się cieszę, że doceniono naszą in-
westycję. Dzięki temu dzieci z terenu naszej 
gminy mają idealne warunki do aktywności 
sportowej, o których ja w dzieciństwie mo-
głem tylko pomarzyć. Przyznaną nam na-
grodę odbieram jako docenienie wszystkich 
osób, fi rm i instytucji zaangażowanych w 
wybudowanie hali przy Szkole Podstawowej 
w Ojrzeniu – powiedział nam wójt Mierze-
jewski. 

Całkowity koszt budowy wyniósł 5,5 mln 
zł, a pozyskane środki zewnętrzne to 4 mln zł.

Umowa na zakup autobusu elektrycznego podpisanaUmowa na zakup autobusu elektrycznego podpisana
W dniu 30.09.2021 r. została podpisa-

na umowa na dostawę szkolnego autobusu 
elektrycznego (4 w Polsce w ramach Kangur 
2020). Ze strony Dostawcy – BUSNEX PO-
LAND umowę podpisywał Prezes Zarządu 
– Pan Marcin Kucharski. Ze Strony Gminy 
Ojrzeń – Pan Zdzisław Mierzejewski – Wójt 
Gminy oraz Pani Katarzyna Zimnowodzka – 
Skarbnik. 

Planowana dostawa to marzec – kwiecień 
przyszłego roku. Koszt zakupu autobusu, 
stacji ładowania i przeszkolenia kierowców 

zamknął się kwotą 2.432.940,00 zł. Jest to 
czwarta umowa na dostawy autobusów w 
ramach Kangura w Polsce. Jak już informo-
waliśmy wcześniej Gmina Ojrzeń pozyskała 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach 
programu Kangur – Bezpieczna i ekologiczna 
droga do szkoły, dofi nansowanie w wysoko-
ści 90% wartości zadania. 

Brakujące 10% stanowić będzie nisko-
oprocentowana pożyczka uzyskana również 
w ramach tego działania.
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„MIAS MAZOWSZE 2021”„MIAS MAZOWSZE 2021”
„MIAS MAZOWSZE 2021” jest inicja-

tywą mająca na celu zaspokojenie potrzeb 
sołectw poprzez udzielanie przez Wojewódz-
two Mazowieckie wsparcia fi nansowego so-
łectwom z terenu Mazowsza w wysokości 10 
tys. zł. do każdego zadania. W tegorocznej 
edycji gmina otrzymała dofi nasowanie do 
czterech zadań.

Zadanie 1.
„Budowa placu zabaw w miejscowości 

Żochy” w ramach zadania zostało zakupione 
i zamontowane wyposażenie placu zabaw w 

zabawki: huśtawka wagowa, dwa sprężynow-
ce, karuzela, domek ze zjeżdżalnią, orbitrek, 
ławka, kosz na śmieci oraz tablica informa-
cyjna z regulaminem obiektu. Koszt całkowi-
ty zadania 35 000,00 zł.

Zadanie 2.
„Zagospodarowanie terenu wiejskiego w 

Halininie” w ramach zadania dokończono 
ogrodzenie terenu sołtysówki i placu zabaw 
na którym i zamontowano karuzelę, huśtaw-
ki, sprężynowiec ławkę i orbitrek. Koszt cał-
kowity zadania 20 778,45 zł.

Zadanie 3.
„Montaż oświetlenia ulicznego w sołec-

twie Rzeszotko, miejscowość Trzpioły” w 
ramach zadania zostały zakupione i zamonto-
wane przy drogach gminnych trzy lampy so-
larne. Koszt całkowity zadania 20 000,00 zł. 

Zadanie 4. 
„Montaż oświetlenia ulicznego w sołec-

twie Wojtkowa Wieś” w ramach zadania zo-
stały zakupione i zamontowane przy drogach 
gminnych trzy lampy solarne. Koszt całkowi-
ty zadania 20 000,00 zł.

Radarowe wyświetlacze prędkości Radarowe wyświetlacze prędkości 
w Kraszewiew Kraszewie

W dniu 14 września w Kraszewie zostały 
ustawione dwa urządzenia do pomiaru pręd-
kości pojazdów poruszających się DK50 na 
obu wjazdach do miejscowości. Urządzenia w 
czasie rzeczywistym pokazują kierowcom, z 
jaką prędkością jadą. Wyświetlacze mają usta-
lony próg dozwolonej prędkości. Jeżeli dany 
kierowca go przekracza, pomiar wyświetla się 
na czerwono, a pod nim napis „Zwolnij!". Je-
żeli jednak porusza się zgodnie z przepisami, 
nagradzany jest zielonym napisem „Dzięku-

ję". W ten sposób gmina chce poprawić bez-
pieczeństwo na drodze krajowej. Nie byłoby 
to możliwe bez decyzji Rady Gminy Ojrzeń 
– zakup sfi nansowano z budżetu Gminy za 
kwotę ponad 18 tysięcy złotych (za obydwa 
urządzenia). GDDKiA dokonała montażu za-
kupionych urządzeń – jest to kolejny przejaw 
dobrej współpracy pomiędzy naszymi insty-
tucjami. Jednocześnie Gmina nie zrezygno-
wała ze starań na rzecz umiejscowienia sta-
cjonarnego fotoradaru w Kraszewie.

11 22

33

44
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W świetlicy wiejskiej w 
Kałkach zakończono pracę 
związane z wykończeniem ścian 
wewnętrznych budynku. W za-
kresie prac zostały pomalowa-
ne ściany oraz nałożono tynk 
mozaikowy w sali i w pomiesz-
czeniu kuchennym. Zakupiono 
krzesła, karnisze, fi rany, meble 
kuchenne i zastawę stołowa. 

W Luberadzu kończony 
jest remont świetlicy wiejskiej 
– wykonano prace remontowe w 
pomieszczeniu przeznaczonym 
na siłownię oraz zbudowano 
schody zewnętrzne do świetlicy, 
kuchni i siłowni. 

W świetlicy wiejskiej w 
Przyrowie zakończono rozpo-
częte w ubiegłym roku prace 
remontowe. W bieżącym roku 
położono tynki, glazurę, terako-
tę w łazienkach, szatni oraz po-
mieszczeniu kuchennym. Wyko-
nano instalację elektryczną wraz 
z oświetleniem i doposażono 
łazienki. 

W Brodzięcinie kontynu-
owano przebudowę świetlicy. 
Została zalana opaska budynku, 
wymurowano szczyty, posta-
wiono więźbę dachową oraz po-
kryto dach blachodachówką.

ej w W Luberadzu kończony W świetlicy wiejskiej w W
Modernizacje Świetlic WiejskichModernizacje Świetlic Wiejskich

Modernizacja dróg gminnychModernizacja dróg gminnych
W tym roku dobiegła końca modernizacja dróg gminnych. Ich 

lokalizacje i koszty przedstawia poniższa tabela. Część dróg została 
zmodernizowana metodą podwójnego powierzchniowego utrwale-
nia. Pozostałe drogi wykonano nowa metodą z mieszanki mineralną 

– emulsyjnej (MEA) na podbudowie z tłucznia kamiennego. Kosz-
ty podbudowy dla wszystkich dróg wykonanych metodą MEA to 
157 833,60 zł 

Lp. Miejscowość Metoda działania Odcinek Koszt

1 Żochy – Sarnowa Góra Wykonanie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i 
kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 1000 mb 50 233,20

2. Brodzięcin Wykonanie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i 
kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 650 mb 28 734,03

3. Kałki Wykonanie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i 
kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 1000 mb 53 047,44

4. Lipówiec – Grabówiec Wykonanie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i 
kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 1000 mb 44 206,20

5. Łebki Wielkie Wykonanie nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją i 
kruszywem fr. 2/5 i 5/11 (dwie warstwy) 1600 mb 70 729,92

6. Żochy – Sarnowa Góra Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno emulsyjnej typu MEA 200 mb 31 488,00
7. Ojrzeń ul. Słoneczna Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno emulsyjnej typu MEA 300 mb 41 328,00
8. Obrąb Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno emulsyjnej typu MEA 570 mb 112 176,00
9. Nowa Wieś Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno emulsyjnej typu MEA 650 mb 102 336,00

10. Osada Wola Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno emulsyjnej typu MEA 300 mb 41 328,00

Nowy dach na garażu OSP w Kraszewie Nowy dach na garażu OSP w Kraszewie 
Zakończono prace związane z wymianą 

pokrycia dachowego na garażu OSP w Kra-
szewie. W ramach zadania zdemontowano 
stare jednospadowe pokrycie dachowe, które 
zostało zastąpione nową kopertową więźbą 
dachową pokrytą blachodachówką. 

Na zadanie zostało zabezpieczone w bu-
dżecie gminy 75 000,00 zł z czego 25 000,00 
zł zostanie dofi nansowane z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

W dniu 10.12.2021 r. w WFOSIGW w Warszawie podpisano 
umowę na dofi nansowanie (ponad 400 tyś. zł) zakupu samocho-
du strażackiego dla OSP Kraszewo. Szczególne podziękowania 
druhowie kierują dla Pana Ministra Macieja Wąsika, Pana Gene-
rała Jarosława Nowosielskiego, Pana Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
Marka Ryszki, Pani Zastępcy Prezesa Zarządu Kamili Mokrzyckiej. 
Pozostałą kwotę (połowę) dokłada Gmina Ojrzeń, za co druhowie 
również dziękują Panu Wójtowi Gminy Ojrzeń Zdzisławowi Mie-
rzejewskiemu. Na zdjęciu (ze strony  https://www.mototruck.pl/) 
samochód, jaki jeszcze w tym roku trafi  do OSP Kraszewo.

Umowa na dofi nansowanie Umowa na dofi nansowanie 
zakupu samochodu strażackiego zakupu samochodu strażackiego 
dla OSP Kraszewo podpisanadla OSP Kraszewo podpisana
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 Szczepienia przeciw COVID-19

MILION ZŁOTYCHMILION ZŁOTYCH  dla gminy Ojrzeńdla gminy Ojrzeń
za szczepienia przeciw COVID-19.za szczepienia przeciw COVID-19.

Gmina Ojrzeń została nagrodzona kwotą 
1 mln złotych za najwyższy w powiecie przyrost 
procentowy zaszczepionych przeciw COVID-19 
w ramach prowadzonego przez rząd konkursu 
„Rosnąca odporność”. Sukces przyniosło wyraź-
ne zaangażowanie samorządu w proces szcze-
pień. Gmina Ojrzeń aktywnie prowadziła promo-
cję szczepień   poprzez pracowników GOPS-u, 
szkół, urzędu gminy, aktywnie współpracowały 
jednostki OSP z terenu gminy Ojrzeń. W dzia-
łania promocyjne włączyli się również seniorzy 
z Dziennego Domu Senior + w Ojrzeniu, Klubu 
Senior + w Kraszewie, współpracowali rodzice 
dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy 
Ojrzeń. Także przy współpracy z Parafi ą w Kra-
szewie na terenie przykościelnym organizowano 
mobilne punkty szczepień. Ochotnicze Straże Po-
żarne cyklicznie uruchamiały akcje pod hasłem 
„Szczepimy się z OSP”. Na piknikach rodzin-
nych w miejscowościach Ojrzeń i Młock podczas 
imprez była możliwość zaszczepienia się i otrzy-
mania upominku. Największy sukces przyniosła 
promocja szczepień podczas dożynek gminno 
– parafi alnych w Kraszewie, gdzie przy współ-
pracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 
uruchomiono mobilny punkt szczepień. Podczas 
imprezy zaszczepiło się ponad 90 osób.

Próbując zaktywizować mieszkańców do 
szczepień mówiono o szczepionce jako jedynej 
skutecznej metodzie ochrony przed zachorowa-
niem uprzedzając o ewentualnej kolejnej fali za-
chorowań na COVID -19.

Uzyskana nagroda przeznaczona zostanie 
na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. 
Wacława Kozińskiego w Kraszewie. Wszystkim 
zaangażowanym serdecznie dziękujemy!
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Podsumowanie
sezonu piłkarskiego w 2020 roku

 Fotorelacja 

Koniec tegorocznego lata w Gminie Ojrzeń obfi tował w licz-
ne wydarzenia integracyjne dla mieszkańców. W sierpniu obcho-
dziliśmy święto plonów podczas Dożynek gminno – parafi alnych 
w Kraszewie, natomiast we wrześniu odbyły się pikniki rodzinne 

w Ojrzeniu i Młocku. Mnóstwo atrakcji, rozgrywki sportowe, ra-
dość, zabawa i przede wszystkim rodzinna atmosfera – to najlepsza 
recenzja z tych spotkań.

Piknikowe wspomnienia
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Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie pozytywnie rozpa-
trzył wniosek o dofi nansowanie 
zadania „Usuwanie folii rolni-
czych i innych odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej” 
Termin realizacji zadania przewi-
dziany jest od marca 2022 r. do 
końca czerwca 2022 r. W ramach 
przedsięwzięcia zostanie odebra-
ne ok 164 ton odpadów pochodzenia rolniczego z 82 gospodarstw 
rolnych.

Uprzejmie informujemy, że udostępniamy Pań-
stwu nową usługę, jaką jest e-faktura. 

E-faktura jest propozycją skierowaną zarówno do 
dużych fi rm czy instytucji, jak i do odbiorców indywi-
dualnych. Można z niej korzystać w każdym miejscu 
i o każdej porze – wystarczy mieć dostęp do internetu 

i komputera. Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papieową. 
Przesyłana jest do Odbiorcy usług na wskazany adres e-mail. E-faktura 
jest prawnie uznaną formą rozliczenia, a wysłanie drogą elektroniczną 
w pliku PDF zastępuje przesłanie listem faktury papierowej.

Aby korzystać z e-faktury niezbędne jest posiadanie:
• adresu e-mail
• bezpłatnego programu do przeglądania plików PDF – np. Adobe 

Acrobat Reader.
Aby przystąpić do e-faktur wystarczy wypełnić formularz 

„Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektronicz-
ną” dostępny na naszej stronie internetowej lub zgłosić się do Urzędu 
Gminy.

Każda osoba, która przystąpi do otrzymywania faktur drogą elek-
troniczną może otrzymać dodatkową bezpłatną usługę – tzw. usługę 
informacyjną SMS. Usługa umożliwi otrzymywanie powiadomień o:
• awariach i planowanych pracach na sieciach wodno-kanalizacyj-

nych w miejscu zamieszkania Odbiorcy,
• planowanych inwestycjach utrudniających korzystanie z infra-

struktury gminnej,
• zaległych płatnościach.

Usługa dostępna wyłącznie dla Odbiorców korzystających z 
e-faktury.

 Sprawy różne
E – FAKTURA ZA WODĘE – FAKTURA ZA WODĘ

O J R Z E Ń  I  K I C I Ń S K I

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu uprzejmie infor-
muje, że osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy a nie korzystają 
z pomocy fi nansowej GOPS proszone są o zgłaszanie się do GOPS 
w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 19 celem złożenia stosownych dokumen-
tów zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Przypominamy, że dochód na jednego członka rodziny nie może 
przekraczać 792,00 zł netto. Oprócz kryterium dochodowego w rodzi-
nie musi wystąpić jedna z przesłanek: bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, 
bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, prze-
moc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 23 671 83 92.

Serdecznie zapraszamy.

UTYLIZACJA FOLI ROLNICZEJ UTYLIZACJA FOLI ROLNICZEJ 

Stypendia szkole są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Ojrzeń, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
wynikających z niskich dochodów (dochód netto na osobę nie może 
przekraczać kwoty 528,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej wy-
stępuje:
• bezrobocie
• niepełnosprawność
• ciężka lub długotrwała choroba
• wielodzietność
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowaw-

czych
• alkoholizm lub narkomania
• a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o stypendium szkolne były składane w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do dnia 15 września br. Do w/w 
pomocy zakwalifi kowano 18 rodzin (przyznano stypendium szkolne 
dla 42 uczniów). Średnia wysokość przyznanego stypendium szkol-
nego dla ucznia wynosi: 177,00 zł. Łączna kwota do wypłaty wynosi 
29 736,00 zł. W/w kwota stypendium szkolnego zostanie wypłacona 
osobom uprawnionym w miesiącu grudniu.

W dniu 21 października br. Prezydent 
Andrzej Duda podpisał nowelizację usta-
wy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981). Ozna-

cza to, że świadczenie 500+ w 2022 roku będzie wypłacane na no-
wych zasadach. Co się zmieni?

Świadczenie 500+ będzie wypłacał ZUS
Jedną z pierwszych zmian w przyjętej ustawie, jest zmiana insty-

tucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadcze-
niem 500+. W myśl zmian podmiotem obsługującym świadczenie 
nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie tylko przyjmo-
wał wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie 
przyznawał i wypłacał świadczenia oraz prowadził postępowania 
w sprawie świadczenia.

Wnioski o 500+ tylko elektronicznie
Kolejną zmianą jest modyfi kacja w zakresie składania wnio-

sków o świadczenie 500+. W myśl zmian rodziny nie będą miały już 
możliwości złożenia papierowego wniosku w siedzibie urzędu, nie 
będą mogły również samodzielnie wysłać wniosku drogą papierową. 
Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną:
• Poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
• Poprzez  system teleinformatyczny banków krajowych oraz spół-

dzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
• Poprzez platformę informacyjno – usługową EMPATIA.

Wypłata świadczenia 500+ wyłącznie na konto bankowe
Wśród przyjętych zmian znajduje się również zmiana sposo-

bu wypłaty świadczenia wychowawczego. Od 2022 roku wypłata 
świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówko-
wej. Rodziny, które aktualnie korzystają z tej formy poboru świad-
czenia będą mogły skorzystać z bezpłatnego Podstawowego Rachun-
ku Płatniczego, dedykowanego wyłącznie konsumentom, którzy nie 
mają żadnego innego rachunku płatniczego w złotówkach na teryto-
rium Polski.

Świadczenie 500+ dla rodzin migrujących
Zmienią się również zasady przyznawania świadczenia rodzinom 

migrującym. W myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać 
będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierw-
szeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju. Zdaniem projek-
todawców ,,zadaniem/celem regulacji zawartych w przepisach prawa 
wtórnego jest zagwarantowanie, że osoby korzystające ze swobody 
przemieszczania się nie będą traktowane gorzej niż osoby niekorzy-
stające z tej swobody”.

ZUS będzie stopniowo przejmował program. Świadczenia wy-
płacane obecnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ojrzeniu będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały 
przyznane, czyli do końca maja 2022 r. 

Przyjęte przez rząd zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. 

W d i 21 źd i ik b P d

ŚWIADCZENIE 500+ ŚWIADCZENIE 500+ ww 2022  2022 rr. . 
Jakie zmiany od przyszłego roku?Jakie zmiany od przyszłego roku?

STYPENDIA SZKOLNESTYPENDIA SZKOLNE

POSIŁEK W SZKOLE
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 Senior +

Co słychać u Seniorów?Co słychać u Seniorów?
Powoli przygotowujemy się już do zimy, 

a w naszych placówkach Wsparcia Dzienne-
go „Senior+” rozpoczęła się jesień życia. Ak-
tywności nie brakuje – i tej rozrywkowej i tej 
edukacyjnej. 

W październiku w obu placówkach odby-
ły się zajęcia edukacyjne z profi laktyki wie-
ku podeszłego i bezpieczeństwa, które były 
prowadzone przez stowarzyszenie VICTIS z 
Warszawy. Nasi Seniorzy podczas tych spo-
tkań mogli zaznajomić się z podstawami ob-
sługi komputera, zagrożeń konsumenckich, 
wykonali trening pamięci oraz przyswoili 
zasady pierwszej pomocy z naciskiem na po-
moc wnukom. 

Mimo ograniczeń związanych ze stanem 
pandemii, w obydwu placówkach odbyło się 
spotkanie taneczne z okazji Dnia Seniora. 
Czas umilił poczęstunek i wspólna zabawa 
w rytm utworów wykonanych przez naszego 
muzykoterapeutę. 

Listopad przyniósł nostal-
gię i wspomnienia naszych 
kolegów i koleżanek, którzy 
już odeszli. 

W ramach celebrowania 
polskiej niepodległości, 11 
listopada Seniorzy z Klubu 
„Senior +” w Kraszewie na 
zajęciach z muzykoterapii 
wykonali utwór Eugeniu-
sza Małaczewskiego „Świat 
cały śpi spokojnie”, który 
można zobaczyć w mediach 
społecznościowych Placó-
wek. Natomiast Seniorzy z 
Dziennego Domu „Senior+” 
w Ojrzeniu w ramach ak-
cji Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
„W hołdzie 11 listopada” 
wykonali piękne godło tech-
niką wyklejania. Pamięć o 
ojczyźnie jest naszym obo-
wiązkiem, który doskonale 
rozumieją starsze pokole-
nia. Zajęcia z arteterapii 
pomagają zachować sprawność manualną.

Końcówka roku przyniosła także wy-
cieczki rekreacyjne. Seniorzy odwiedzi-
li stolicę Polski by wraz z przewodnikiem 
zwiedzić Stare Miasto. Łazienki Królewskie, 
Cmentarz Powązkowski oraz Królewski 
Ogród Świateł. 

Seniorzy z zapałem podejmują wszystkie 
aktywności, chętnie uczestniczą w zajęciach. 

Niedługo także włączą się w społeczną akcję 
wsparcia polskich służb “Murem za Polskim 
Mundurem”. Każda placówka wykona drob-
ne upominki dla żołnierzy. 

Seniorzy z Gminy Ojrzeń zostali także 
wyznaczeni do wykonania małego koncertu 
8 grudnia w ramach Konferencji „Bezpieczny 
i aktywny Senior” organizowanej przez Ma-
zowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 

W dniu 12 listopada br. mieszkaniec na-
szej Gminy Pan Eugeniusz Drążkiewicz z Dą-
browy obchodził piękny jubileusz 100-lecia 
urodzin. W imieniu władz samorządowych 
dostojnemu solenizantowi życzenia radości z 
życia i długich lat w zdrowiu złożyła Zastęp-
ca Wójta Gminy – Pani Kamila Włodkowska 
wraz z Zastępcą Kierownika USC – Panią 
Anną Wiśniewską i Kierownikiem GOPS – 
Panią Małgorzatą Węgier. Jubilatowi wręczo-
no kwiaty, pamiątkowy album oraz list gratu-
lacyjny od Wójta Gminy Ojrzeń. 

Pan Eugeniusz, pomimo swojego zacne-
go wieku cieszy się dobrą formą, a humor 

dopisuje mu każdego dnia. Recepty na dłu-
gowieczność nie podaje, ale w domu, w któ-
rym mieszka daje się odczuć przyjazną at-
mosferę i wzajemny szacunek. To stąd bierze 
się radość życia Pana Eugeniusza oraz życz-
liwość dla ludzi.

Serdecznie gratulujemy tak piękne-
go Jubileuszu i jeszcze raz życzymy Panu 
Eugeniuszowi dobrego zdrowia, pogo-
dy ducha, uśmiechu i wytrwałości na na-
stępne 100 lat, a rodzinie bardzo dzięku-
jemy za tak miłe przyjęcie oraz za troskę 
i opiekę jaką otoczony jest Jubilat.

100-lecia urodzin Pana Eugeniusza

Park podworski w Ojrzeniu w nowym obliczu  
Dzi ę ki pozyskanej dotacji objętej Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020 r. w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, Gmina Ojrzeń zakoń-
czyła odnowę parku podworskiego znajdują-
cego się przy ul. Grzybowskiego ( po byłej 
Gminnej Spółdzielni „SCh”) w części należą-

cej do budynku Senior +. Na ten cel Gmina 
pozyskała 32.020,00 zł. Inwestycja polegała 
na niwelacji i wyrównaniu terenu, zasadzeniu 
nowych bylin, krzewów oraz drzewek, a także 
montażu małej architektury, w tym pełnowy-
miarowej altany na wyspie. Działanie to było 
współfi nansowane ze środków Unii Europej-
skiej (PROW). 

Piękny Jubileusz Piękny Jubileusz 
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 Z życia szkół

Wizyta Sekretarz Stanu w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu
24 września 2021 r. Szkołę Podstawową 

w Ojrzeniu spotkał ogromny zaszczyt. Od-
wiedziła nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 
Pani Anna Krupka. Towarzyszyła jej posłanka 
Pani Anna Cicholska. 

Okazją do spotkania była wizytacja nowo 
wybudowanej hali sportowej. Zebranych 
w hali gości, uczniów i nauczycieli powitał 
dyrektor Pan Łukasz Kozłowski. Pani Se-
kretarz Stanu pogratulowała tak pięknego 
obiektu. W dalszych słowach podkreśliła, że 

rozwój sportu i związanej z nim infrastruktu-
ry to bardzo ważna dla rządu kwestia. Dzięki 
hali mieszkańcy gminy zyskali miejsce, gdzie 
mogą trenować oraz rozwijać sportowe talen-
ty i zainteresowania bez konieczności wyjeż-
dżania do miast.

Wizyta Sekretarz Stanu była dla szkoły 
ogromnym wyróżnieniem. Brawami ucznio-
wie i pracownicy szkoły podziękowali za to, 
że wśród wielu zaproszeń zdecydowała się 
przyjąć właśnie to, które pozwoliło Jej odwie-
dzić szkołę w Ojrzeniu.

Próbna ewakuacja 
w Kraszewie 

Dnia 12 października 2021 r. w Szkole 
Podstawowej w Kraszewie odbyła się prób-
na ewakuacja. Głównym celem przeprowa-
dzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów 
i pracowników szkoły z praktycznym zasto-
sowaniem procedur dotyczących zachowania 
się w przypadku wybuchu pożaru lub powsta-
nia innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po 
usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele 
wraz z uczniami przedostali się drogami ewa-
kuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest 

boisko szkolne. Na boisku nauczyciele zło-
żyli meldunek Panu Dyrektorowi – Stanisła-
wowi Studzińskiemu, który prowadził ewa-
kuację. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie 
opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrek-
cja, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy 
administracji i obsługi.

Po przeprowadzonej kontroli budynku 
informacja o stanie ewakuacji przekazana 
została Dyrektorowi szkoły, który odwołał 
alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Prób-
na ewakuacja została przeprowadzona przy 
udziale strażaków z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kraszewie i Młocku. 

Akcja „Kartka dla obrońców granic”
Fundacja Niepodległości zorganizowała 

akcję „Kartka dla obrońców granic” skiero-
waną do uczniów szkół podstawowych. Szko-
ły z terenu gminy z wielkim zaangażowaniem 
włączyły się w ww. akcję. Prace przygotowa-
ne przez uczniów prezentowały różne tech-
niki ( farby, kredki, obraz na płótnie, praca 
z wykorzystaniem kordonka), ale każda 
z nich była niepowtarzalna, oryginalna, wy-

konana z największą starannością i dbałością 
o najmniejszy szczegół. Wszystkie przygoto-
wane kartki świadczą o wielkiej kreatywno-
ści i pomysłowości naszych uczniów!

Trafi ą one do żołnierzy, funkcjonariuszy 
SG oraz policjantów, którzy pełnią służbę 
w zagrożonych miejscach polskiej grani-
cy. Uczniowie pragną swoimi kartkami dać 
wyraz swoich podziękowań i wsparcia dla 
wszystkich, którzy angażują się obronę na-
szej granicy. 

Po prostu  „  Szok Szok ”!
W poniedziałek 25 października ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu mieli 
okazję podziwiać występy cyrkowe grupy 
„Szok”. Program zawierał m. in. elementy 
żonglerki, akrobacji i iluzji. W niektórych 
dyscyplinach sił mogli spróbować sami 
uczniowie, co wywoływało zwykle salwy 
śmiechu. Oprócz tego członkowie grupy cyr-
kowej wchodzili w role klowna i ogromne-
go białego misia. Zwłaszcza ten drugi budził 

zachwyt i wesołość, tańcząc i bawiąc się z 
dziećmi. Żywiołowe reakcje uczniów i przed-
szkolaków, uśmiechnięte buzie i mnóstwo rąk 
w górze, gdy nadchodziła pora na zgłoszenie 
się do gościnnego udziału w występie, świad-
czą o tym, że był to bardzo mile i wesoło spę-
dzony czas. Po występie artyści otrzymali od 
wszystkich widzów brawa. To nie pierwszy 
i z pewnością nie ostatni raz, gdy grupa 
„Szok” zagościła w szkole w Ojrzeniu. 

Kierowco, nie polujemy na zebrach!
14 września uczniowie klasy V Szko-

ły Podstawowej w Ojrzeniu wzięli udział w 
akcji pod hasłem: „Kierowco! Nie polujemy 
na zebrach!” zorganizowanej na znajdującym 
się w pobliżu szkoły przejściu dla pieszych. 

W ramach działań mających na celu pro-
pagowanie hasła „Bezpieczna droga do szko-
ły” policjanci zaprosili naszych uczniów do 
wspólnego wydarzenia, które ma uświado-
mić kierowcom, iż należy zachować szcze-
gólną ostrożność, zbliżając się do przejścia 
dla pieszych. Jak możemy przeczytać w sta-

tystykach Komendy Głównej Policji: „Pol-
ska ma od lat jeden z najgorszych w Euro-
pie wskaźnik wypadków na przejściach dla 
pieszych”. Mając świadomość, w jak ważnej 
sprawie występują, dzieci przygotowały się 
do zadania celująco. Zaprojektowały i wy-
konały swoje własne plakaty promujące bez-
pieczeństwo pieszego, które później dumnie 
prezentowały kierowcom. 

Uczniowie wzięli też udział w przepro-
wadzonej przez policjantów pogadance doty-
czącej zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Wykazali się doskonałą znajomo-
ścią przepisów. 
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 Sport

 Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Wkra Sochocin 13 34 11 1 1 38-10
2.  Tęcza Ojrzeń 13 29 9 2 2 38-18
3.  Wkra Radzanów 13 28 9 1 3 45-27
4.  Korona Karolinowo 13 26 8 2 3 37-23
5.  GKS Gumino 13 22 7 1 5 33-26
6.  Orlęta Baboszewo 13 19 6 1 6 22-26
7.  ULKS Ołdaki 13 18 6 0 7 32-24
8.  GKS Pokrzywnica 13 18 5 3 5 30-30
9.  Orzeł Sypniewo 13 15 3 6 4 19-25
10.  Opia Opinogóra 13 14 4 2 7 23-29
11.  Bartnik Myszyniec 13 11 3 2 8 29-39
12.  FC 2012 Różan 13 10 2 4 7 18-39
13.  Pełta Karniewo 13 9 3 0 10 21-52
14.  GUKS Krasnosielc 13 7 2 1 10 13-30

Dnia 19 października 2021 r. odbyła się 
wycieczka uczniów klas I-III do parku roz-
rywki – Mandorii – Miasta Przygód, znajdu-
jącego się tuż obok Łodzi, w miejscowości 
Rzgów. Mandoria to renesansowe miasto 
handlowe, i w takiej stylistyce utrzymane 
jest całe wnętrze tego zadaszonego parku. 
Przechodząc przez jego bramy można zo-
baczyć wiele łodzi, wypełnionych towarami 
z różnych zakątków świata, a teren otaczają 
fronty kamienic. Cały wystrój zachęcał więc 
do tego, by poznać i korzystać z tamtejszych 
atrakcji. Wielu emocji dostarczały różnego 
typu karuzele np. piękna, dwupoziomowa ka-
ruzela wenecka, karuzela na łańcuchach, czy 
też ta z pedałami, które wprawione w ruch 

powodowały, że wagoniki unosiły się wyżej.
Niebywałych wrażeń dostarczył roller-

-coester, którym podróżowała większość 
uczniów. Tu radość przeplatała się ze stra-
chem i ciekawością.

Pozostając w stylistyce portu handlowego 
wiele atrakcji miało motyw łodzi i statków. 
Dzieci chętnie korzystały z karuzeli z łodzia-
mi, ze zdalnie sterowanych łódek ,a także 
z wielkiego, kołyszącego się Galeonu- ko-
lejnej atrakcji, która wzbudzała niezwykłych 
przeżyć i emocji.

 Ale to nie wszystko. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się wśród uczestników 
wycieczki samochodziki przypominające 
buty, tory przeszkód, lustrzany labirynt, fi glo-

raj z basenem z piłeczkami i zjeżdżalniami, 
ogromna zjeżdżalnia na matach i strzelnica.

 W przerwie między odkrywaniem kolej-
nych atrakcji uczniowie mogli skosztować 
pysznej mandoriańskiej kuchni oraz zakupić 
pamiątki dla siebie i swoich najbliższych.

 Pobyt w Mandorii to czas spędzony ra-
zem, kiedy dzieci mogły się wspólnie bawić, 
doświadczać wielu wrażeń, korzystać z cie-
kawych atrakcji i z pewnością na długo po-
zostanie w pamięci wszystkich uczestników 
wycieczki.

„Ojczyzno moja! W życiu tyle razy
Pytałem serca, gdzie Cię szukać trzeba?
Najczęściej były to umarłe głazy,

 albo tęsknota do Twojego nieba,
Co takie mgliste i z chmurą na czole
Dzisiaj nie pytać, odpowiadać wolę….”

10 listopada 2021 r. świętowaliśmy 103. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu przy-
brała w tym dniu barwy narodowe. Ucznio-
wie i nauczyciele byli udekorowani w biało-
-czerwone kotyliony. Podczas uroczystej aka-
demii, której tło stanowiła wyjątkowo piękna 
i wymowna dekoracja, uczniowie przypo-
mnieli, że był taki smutny czas w historii na-
szej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła 
niepodległość i została wymazana z mapy 
Europy. Nie wolno było używać polskiej fl a-
gi, godła ani języka. Nasz naród jednak nigdy 
się nie poddał. Każde pokolenie stawało w 
obronie tych najcenniejszych wartości. Pola-
cy walczyli w powstaniach narodowych, któ-

re jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł 
długo oczekiwany dzień – 11 listopada 1918 
roku. Dziś mówimy: „Ojczyzna”, „Wolność”, 
„Niepodległość”, ale kto ma nas nauczyć ro-
zumieć te słowa, nadawać im nowego zna-
czenia? Młodzi muszą czerpać z doświadczeń 
dziadków, rodziców, nauczycieli. Już wiemy, 
że warto pracować i być użytecznym dla kra-
ju, bo praca to wysiłek wielu pokoleń w jed-
nym, szczęśliwym miejscu…

Dopełnieniem uroczystości było odśpie-
wanie ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Włącza-
jąc się do corocznej akcji: ,,Szkoła do hym-
nu”(#SzkołaDoHymnu) uczniowie naszej 
szkoły donośnie podkreślili rangę Narodowe-
go Święta Niepodległości.

W Y C I E C Z K A  D O  M A N D O R I IW Y C I E C Z K A  D O  M A N D O R I I
U C Z N I Ó W  S P  W  M ŁO C K UU C Z N I Ó W  S P  W  M ŁO C K U

Drużyna Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
Tęcza Ojrzeń rozgrywająca mecze w A klasie gru-
pie Ciechanowsko-Ostrołęckiej zakończa rozgrywki 
w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 na drugim 
miejscu. 
Poniżej wyniki oraz tabela:
Wkra Sochocin –Tęcza Ojrzeń    3-2;
Tęcza Ojrzeń – Bartnik Myszyniec    3-2; 
Korona Karolinowo – Tęcza Ojrzeń   1-2;
Wkra Radzanów – Tęcza Ojrzeń    3-7
Tęcza Ojrzeń – Pełta Karniewo    3-0 (wo); 
Orzeł Sypniewo – Tęcza Ojrzeń    0-4;
Tęcza Ojrzeń – GUKS Krasnosielc   3-0 (wo); 
Opia Opinogóra – Tęcza Ojrzeń    0-3 
Tęcza Ojrzeń – Orlęta Baboszewo    2-2; 
FC 2012 Różan – Tęcza Ojrzeń    1-4;
Tęcza Ojrzeń – GKS Gumino    2-0;
ULKS Ołdaki – Tęcza Ojrzeń   3-0
Tęcza Ojrzeń – GKS Pokrzywnica    3-3.

i d k l l b S

Tabela A klasy grupy Ciechanowsko-Ostrołęckiej Tabela A klasy grupy Ciechanowsko-Ostrołęckiej 
po zakończeniu rundy jesiennej 2021/2022 po zakończeniu rundy jesiennej 2021/2022 
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 O tych co byli przed nami

Starożytność kojarzy się odruchowo z dzieja-
mi Babilonu, Asyrii, Egiptu, Imperium Romanum 
i Hellady. Więc niespodzianką może być, że także 
na terenie dzisiejszej gminy Ojrzeń historia sięga 
daleko w Starożytność i są tego potwierdzone na-
ukowo materialne ślady. Choć nie na wierzchu, tak 
jak w przypadku piramid egipskich, rzymskiego 
Koloseum czy Akropolu ateńskiego.

Kraszewo – nasze Pompeje
Dlaczego Pompeje? Bo przez długi czas od 

Starożytności nic tam ze wspaniałości minionej 
kultury na wierzchu nie było, aż odkryto ślady pod 
ziemią w trakcie badań archeologicznych. Tak też 
było w Kraszewie, gdy w czasie prac naukowych 
ujawniono w ziemi zapomniane pozostałości po 
starożytnych mieszkańcach, żyjących w tej oko-
licy daleko wcześniej niż wybuch Wezuwiusza, 
który zasypał starożytne Pompeje.

Wobec różnej skali odkrytego materiału arche-
ologicznego, porównanie jest oczywiście metafo-
ryczne.

Badania – co, kto, kiedy
Materialne świadectwa starożytnej kultury 

w Kraszewie ujawniły w 1962 roku badania prze-
prowadzone z ramienia Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków Archeologicznych w Warsza-
wie, których naukowym plonem jest opracowanie 
dr. Jacka Miśkiewicza pt. „Cmentarzysko kultury 
łużyckiej z miejscowości Kraszewo pow. Ciecha-
nów”, opublikowane w roku 1968 w Wiadomo-
ściach Archeologicznych – periodyku Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego, organie Muzeal-
nictwa i Konserwatorstwa Archeologicznego.

Odkryty materiał opisany jest w Karcie Ewi-
dencyjnej Stanowiska Archeologicznego, w treści: 
funkcja – cmentarzysko kurhanowe; kultura – łu-
życka; chronologia – IV okres epoki brązu; opis 
materiałów, obiektów, warstw oraz form tereno-
wych – 21 grobów ciałopalnych w obrębie kurha-
nu, 2 groby poza kurhanem, naczynia dwustożko-
we i wazy.

(Treść Karty udostępniona przez Delegaturę 
w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków).

Czwarty okres epoki brązu 
Określony jest na lata 1000 – 800 p.n.e. wg 

Gustava Oskara Monteliusa, lub wg datowania 
przez Paula Reinecke na lata 1100 – 900 p.n.e. 
Oznacza to, że w dzisiejszym Kraszewie w spo-
sób osiadły społeczność lokalna zamieszkiwała na 
pewno już trzy tysiące lat temu. Czyli co najmniej 
na około ćwierćtysiąclecia przed powstaniem Rzy-
mu, w okresie panowania XX, XXI i częściowo 
XXII dynastii faraonów w Egipcie.

Dygresja na chwilę o głębszej prehistorii 
‒ Miejscowość (Ojrzeń – przyp. red.) znajduje 

się na terenie bardzo starego osadnictwa sięgają-
cego neolitu. Przebywała tu ludność dwóch kul-
tur: ceramiki tzw. dołkowo-grzebykowej (ludność 
wiodła życie koczownicze, zajmując się głównie 
myślistwem) oraz pucharów lejkowatych (lud-
ność zajmująca się już hodowlą bydła). W epoce 
brązu pojawiła się tu grupa mazowiecko-podla-
ska, reprezentująca kulturę trzcinecką, która za-
czynała prowadzić na tym terenie już częściowo 
osiadły tryb życia. W XII w. p.n.e. Ojrzeń i teren 
całej gminy był coraz gęściej zasiedlany przez 
przedstawicieli kultury łużyckiej ‒ podaje dr Irena 
Kotowicz-Borowy (w: Tradycja Mazowsza, MIK, 
Warszawa 2016).

A teraz wracamy do przewodniego wątku 
z Kraszewem w roli głównej.

Kultura łużycka 
– To kultura archeologiczna środkowej i młod-

szej epoki brązu oraz wczesnego żelaza, wystę-
pująca głównie na ziemiach polskich oraz przyle-
głych do nich obszarów sąsiednich państw. Należy 
do większego, ogólnoeuropejskiego kręgu kultur 
pól popielnicowych, w którym jak każdy domyślić 
się może z nazwy, zmarłych po ciałopaleniu cho-
wano w popielnicach – obrazowo podaje Arche-
ologia Żywa, Magazyn Popularnonaukowy.

Kto wtedy mieszkał na ziemi ojrzeńskiej 
Ówcześni mieszkańcy Kraszewa należeli do 

większej społeczności obecnej na terenie dzisiej-
szej Polski w całym okresie epoki brązu, dlatego 
choć dotychczas nie odkryto na miejscu dowodów 
na taki czy inny charakter populacji lokalnej, była 
ona taka sama jak na dużym terenie, ewentualnie 
z małymi cechami specyfi cznymi, nie rzutującymi 
na obraz ogólny.

– Podstawową grupą społeczną była niewąt-
pliwie w owych czasach rodzina zjednoczona we 
wspólnym gospodarstwie.(...) rodziny nie były 
liczne, a niska średnia długość życia wskazuje na 
istnienie małej jedynie ilości rodzin większych niż 
dwupokoleniowe. Badania języków indoeuropej-
skich pozwoliły stwierdzić, iż posługujące się nimi 
ludy były patriarchalne (uprzywilejowanie męż-
czyzny jako głowy rodziny – przyp. red.), patry-
lokalne (zamieszkiwanie nowego związku męsko-
-kobiecego w pobliżu rodziny mężczyzny – przyp. 
red.) i patrylinearne (włączanie dzieci po urodze-
niu do grupy ojca, np. dziedziczenie jego nazwi-
ska – przyp. red.). Jest to w pełni zrozumiałe dla 
grup, których ekonomiczną podstawę bytu stano-
wiły rolnictwo i chów zwierząt (za: J. Dąbrowski, 
„Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce”, 
Białostockie Towarzystwo Naukowe, Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN, Białystok 1997).

Rolnictwo kultury łużyckiej
Tak jak dzisiaj mieszkańcy ziemi ojrzeńskiej 

prowadzą swoje gospodarstwa rolne w sposób ty-
powy dla całej Polski, tak samo robili przed trzema 
tysiącami lat. Więc cechy ówczesnego rolnictwa 
ustalone na podstawie badań w mnóstwie miejsc 
wcale nieodległych od gminy Ojrzeń, doskonale 
oddają również charakter tutejszego gospodaro-
wania w Starożytności.

A więc ze zbóż siano głównie pszenicę i jęcz-
mień, ale także proso, żyto i owies. Oraz groch, 
bób, soczewicę i m.in. lnicznik siewny (roślina 
oleista z rodziny kapustowatych). Uprawiano też 
jabłka, gruszki i śliwki. Hodowano udomowione 
bydło i świnie, a także owce, kozy, konie i psy. 
Dla uzupełnienia diety polowano na jelenie, sarny, 
dziki, żubry, łosie, zające, lisy i wilki (na podst.: 
Archeologia Żywa...).

Z przeglądu ówczesnego menu wynika też, że 
w Kraszewie jak i gdzie indziej jadano żabie udka.

Jak mieszkano
Osady czyli skupiska zagród posadawiane były 

na wydmach, tarasach rzek lub na niewysokich pa-
górkach (na podst.: J. Dąbrowski, Epoka brązu...). 
Miały charakter otwarty lub zwarty-obronny. 
Mieszkano często w chatach naziemnych z kon-
strukcją zrębową (na podst.: Archeologia Żywa...). 
Budowano je na planie prostokąta, wewnątrz były 
dwa lub trzy pomieszczenia, a w jednym z nich 
znajdowało się palenisko z kamieni (na podst.: Ar-
chitektura, Blog o Architekturze, Budownictwie, 
Historii Architektury).

Potem była epoka żelaza 
Gdy zaczęła w Europie rozkwitać wiedza 

o wytopie żelaza i jego obróbce wraz z wytwarza-
niem narzędzi, wyjątkowym atutem cywilizacyj-
nym społeczności ziemi ojrzeńskiej stały się za-
legające na łąkach i rozlewiskach Łydyni zasoby 
żelaznych rud darniowych. Wszystko wskazuje na 
to, że miejscowa ludność nie rezygnując z rolnic-
twa, zajęła się metalurgią żelaza. Gdy około dwa 
i pół tysiąca lat temu na terenie dzisiejszej Polski 
zaczęli pojawiać się Celtowie, lud pracowity i nio-
sący ze sobą zaawansowaną wiedzę metalurgiczną, 
musieli dotrzeć też nad Łydynię, bo podążali tam 
gdzie były rudy. I stopniowo asymilując się z do-
tychczasowymi mieszkańcami wspólnie uprawiali 
działalność przemysłową. Wszelkie przesłanki 
historyczne wskazują, że po prostu inaczej tu być 
nie mogło. Ale to bliższe nam czasy, wymagające 
odrębnego podejścia, gdyż wykraczają poza ramy 
epoki brązu, z której pochodzą dotychczas udoku-
mentowane naukowo świadectwa archeologiczne 
z Kraszewa.

W każdym razie dzisiejsza gmina Ojrzeń ma 
naprawdę bogatą historię biegnącą przez wiele 
epok Starożytności.

Co nas łączy ze starożytnymi przodkami? 
Bardzo dużo. Uprawiamy te same zboża i rośli-

ny strączkowe, oczywiście dzisiaj wydajność jest 
większa. Raczej tylko zanikła uprawa lnicznika 
siewnego, zwanego m.in. rydzem, rydzykiem lub 
ryżykiem (od rdzawej barwy nasion). Ale o tym, 
że był uprawiany do niedawna, świadczy pewne 
ludowe przysłowie. Otóż ten rydz, ma wyjątko-
wo małe wymagania glebowe i rośnie tam, gdzie 
nic innego by nie plonowało. Stąd używane także 
współcześnie powiedzenie „lepszy rydz, niż nic”.

Chodujemy również krowy i świnie, owce, 
psy, coraz rzadziej konie i kozy. Zdarza się też, że 
polujemy i stąd czasem bywa na stołach zajęczyna, 
dziczyna i sarnina. To czego się nie jada z tamtych 
starożytnych dań, to przede wszystkim żabie udka. 
Przynajmniej w gminie Ojrzeń nic nie wiadomo 
żeby jadano.

Coraz silniej zaczynają nas łączyć także po-
chówki ciałopalne. Po długiej tradycji grzebania 
zwłok w trumnach w całości, upowszechnia się 
tendencja do spopielania osób zmarłych i chowa-
nia popiołu w urnach, dzisiejszych formach ów-
czesnych popielnic. A dla urn-popielnic przewidu-
je się wznoszenie kolumbariów, które są współcze-
sną wersją starożytnych kurhanów.

GRZEGORZ KRAJEWSKI
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Fot.: Tak w Starożytności prawie na pewno, nosiły się mieszkanki dzisiejszej gminy Ojrzeń.
(Źródło: Z Mroku Dziejów, Kultura Łużycka, Muzeum Częstochowskie 2007).
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