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Styczeń 1863. Pamiętamy.
W tym roku minęła 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, ostatniego zbrojnego zrywu
niepodległościowego XIX wieku. Niestety po raz kolejny Polacy ponieśli klęskę. Militarnie nie byliśmy
wtedy w stanie zwyciężyć. Czy jednak na tak ważne wydarzenie możemy patrzeć tylko od strony militarnej,
nie biorąc pod uwagę innych czynników?
Przyczyną Powstania Styczniowego była oczywiście chęć odzyskania niepodległości, utraconej
jeszcze pod koniec XIX wieku. Rosyjski ucisk narodowy na Polaków przed powstaniem nieco osłabł.
Wiązało się to z tym, że Rosja poniosła klęskę w wojnie krymskiej (państwo przegrywające wojnę zawsze
idzie na ustępstwa – to jedna z niezmiennych zasad historii i polityki). Ten moment wykorzystał margrabia
Aleksander Wielopolski, który w imieniu Polaków poszedł na ugodę z carem uzyskując znaczne ustępstwa
w wielu dziedzinach życia narodowego. Sam wybuch został poprzedzony wieloma manifestacjami
patriotycznymi w Warszawie (również w Ostrołęce), które były krwawo tłumione przez Imperium
Rosyjskie. Powodowało to większe zradykalizowanie nastrojów społecznych.
W Królestwie Polskim istniały w tym czasie dwie główne koncepcje polityczne: Biali propagowali
zjednoczenie całego społeczeństwa i pracę organiczną oraz dążenie do rozszerzania Królestwa, a dopiero
później ewentualną walkę o wolność. Czerwoni natomiast byli zwolennikami powstania zbrojnego przeciw
caratowi, by dokonać reform uwłaszczeniowych w wolnej już Polsce. Aleksander Wielkopolski uważał
natomiast, że trzeba dojść do ugody z Rosją i starać się poszerzać autonomię Królestwa.
Bezpośrednim powodem wybuchu Powstania Styczniowego była tzw. branka, czyli przymusowy
pobór do carskiego wojska. Głównie chciano powołać młodych z ugrupowania Czerwonych. W związku
z tym utworzono Tymczasowy Rząd Narodowy, który wybrał Ludwika Mierosławskiego na dyktatora.
W dniu 22 stycznia 1863 roku TRN wydał manifest, w którym wzywał Polaków do walki z caratem.
Początek Powstania Styczniowego był sukcesem Polaków. Rosjanie ukryci w większych miastach
oddali prowincję powstańcom. Walki prowadzone były w sposób podjazdowy, wojna miała charakter
partyzancki.
Mimo, że początkowo władze powstańcze składały się głównie z Czerwonych, z czasem Biali starali
się zyskiwać coraz silniejszą pozycję. Zaczęli oni popierać umiarkowanego Czerwonego, za jakiego był
uważany Langiewicz. W wyniku ich działań po wyjeździe Mierosławskiego, Langiewicz został dyktatorem
powstania. W tym czasie wojska powstańcze ze zmiennym szczęściem toczyły zażarte walki z oddziałami
rosyjskimi. W kwietniu Biali oficjalnie przystąpili do powstania i wkrótce objęli nad nim władzę.
W związku z tym powołano składający się z Białych Rząd Narodowy.
W październiku 1863 r. dowódca wojskowy Romuald Traugutt został dyktatorem powstania.
Zreorganizował on władze powstańcze i oddziały zbrojne. Jednak ta próba ratowania powstania nie miała
już szans powodzenia. Walki prowadzone były na coraz mniejszą skalę, a coraz liczniejsze wojska rosyjskie
skutecznie rozbijały oddziały powstańcze.
W marcu 1864 roku car Aleksander II wydał ukaz (dekret) o uwłaszczeniu. Miało to odciągnąć
chłopów od popierania powstańców. Z drugiej strony zamierzano przez to ukarać szlachtę biorącą udział
w Powstaniu Styczniowym (miano odebrać im ziemię i przekazać w ręce chłopów). Działania te odniosły
pewien skutek, a siły powstańców stawały się coraz słabsze. Jednym z ostatnich aktów powstania było
stracenie Trauguta 5 VIII 1864 roku. Od kwietnia tego roku dyktatorem powstania był Aleksander
Wyszkowski. Jednak pod koniec 1864 roku powstanie ostatecznie upadło…

ciąg dalszy na str.10
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Wieści z gminy
W dniu 27 października 2013 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika, na Poległych koło
Myszyńca, upamiętniającego powstańców styczniowych. Dnia 9 marca 1863 roku w tym miejscu rozegrała
się jedna z większych bitew powstania styczniowego. Wojsko polskie (w tym Kurpie) pod dowództwem
gen. Zygmunta Padlewskiego pokonali przeważające wojska rosyjskie. Zginęło wtedy 69 polskich
powstańców i około 100 żołnierzy carskich. W 1933 roku stanął w tym miejscu okazały pomnik, który
został potem zburzony przez Niemców w czasie II wojny światowej, natomiast w 1963 roku, w setną
rocznicę powstania, postawiono skromniejszy pomnik. Obecny monument przypomina wyglądem ten
przedwojenny. Autorem projektu budowlanego pomnika jest Pan Tadeusz Adamski, reprezentujący
Pracownię Projektową FRAXINUS z Warszawy, a pracę rzeźbiarskie wykonał artysta-rzeźbiarz Dariusz
Kowalski, także z Warszawy. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie www.myszyniec.pl
*
W dniu 12 stycznia 2014 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu.
W okręgu składającym się z miejscowości Krysiaki i Niedźwiedź zostanie wybrany jeden radny. Skład rady
należy uzupełnić o jednego radnego, gdyż Pani Danuta Trzcińska straciła mandat radnej.
*
W dniu 18 października 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. Burmistrz Bogdan Glinka, w imieniu Prezydenta RP, udekorował medalami 12 par z naszej
gminy, które przeżyły razem co najmniej 50 lat. Ze względu na stan zdrowia 3 pary nie przybyły na
uroczystość. Jubilatom gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat wspólnego i udanego życia.
*
Gmina Myszyniec w celu uzyskania korzystniejszej cenowo oferty na zakup energii elektrycznej od
roku 2014, przystąpiła do Grupy Zakupowej w skład której wchodzą gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin,
Goworowo, Łyse, Olszewo – Borki, Troszyn i Powiat Ostrołęcki. Zostanie przeprowadzony jeden przetarg
na dostawę energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji (łącznie) dla wszystkich członków grupy na okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Obecnie dostawcą energii elektrycznej dla gminy Myszyniec (budynki,
oświetlenie uliczne) jest PGE Obrót S.A., wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych –
licytacja elektroniczna z ceną 0,2171 zł netto za 1 kWh. Umowa z tą ceną obowiązuje do 31.12.2013 r.
Na świadczenie usług dystrybucyjnych gmina posiada zawarte oddzielnie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
*
Rolnicy otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Producentom
rolnym w 2013 roku przysługiwał zwrot w kwocie 81,70 zł na 1 hektar użytków rolnych. Wpłynęło
1443 wnioski w tej sprawie. Łączna kwota wypłacona rolnikom to 788 583,58 zł. Średnio na jednego rolnika
przypadło 546, 48 zł. Środki na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa.
*
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w Punktach
Konsultacyjnych mieszczących się w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przyjmują specjaliści
ds. uzależnień. W każdą środę od godz. 16ºº do godz. 19ºº, a także w każdy czwartek od godz. 9ºº do godz.
11ºº można uzyskać poradę na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu lub gier
komputerowych. Zapisy do terapeutów przyjmowane są codziennie w godz. od 8ºº do 16ºº w pok. nr 3
(parter).
*
Urząd Miejski w Myszyńcu uruchomił sms-owy system powiadamiania. Chcielibyśmy go
wykorzystywać do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Będziemy Państwa informować tą drogą
o ważnych sprawach, np. różnych spotkaniach, przerwach w dostawie wody, ostrzeżeniach o anomaliach
pogodowych. Ten, kto chciałby otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon
komórkowy w postaci SMS, powinien wypełnić stosowny formularz (krótki i prosty). Takie druki znajdują
się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu u pracowników. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości.
Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.myszyniec.pl. Znajdą Państwo na niej wiele informacji o
działaniach samorządu gminy Myszyniec oraz wydarzeniach z regionu.
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Inwestycje

W dniu 19 sierpnia 2013 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III)”. Wykonawcą robót
budowlanych był P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa. Realizacja inwestycji była
współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej. Całkowita wartość robót
budowlanych wyniosła 2 998 617,00 zł. Kwota przyznanej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie wynosi
2 253 551,00 zł, co stanowi 76,8 %. Zakres robót budowlanych obejmował budowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami na terenie miejscowości Pełty, Świdwiborek, część m. Myszyniec, Myszyniec Stary o
łącznej długości ponad 63 km. Do wybudowanej sieci podłączono 133 gospodarstwa domowe w
miejscowościach: Myszyniec, Myszyniec Stary, Pełty i Świdwiborek.

*
W dniu 29 października 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach
zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 2 (etap IIV)”- firmą P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa. Koszt robót budowlanych zgodnie z ofertą
wybraną w postępowaniu przetargowym wyniesie 3 676 408,50 zł. Realizacja inwestycji będzie
współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚIGW) w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej. Kwota przyznanej pożyczki z
WFOŚiGW w Warszawie stanowi 82,0 % kosztów kwalifikowanych zadania. Zakres robót budowlanych
będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Wydmusy,
Drężek, Białusny Lasek, Zdunek, Charciabałda i Olszyny o łącznej długości ponad 83 km. Do wybudowanej
sieci zostaną podłączone 274 gospodarstwa w wymienionych miejscowościach. Zgodnie z umową realizacja
inwestycji zakończy się do 30 września 2014 r.

*
Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie na zadanie: ,,Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”. Realizacja inwestycji będzie
współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej. Kwota przyznanej pożyczki z WFOŚiGW
w Warszawie wynosi 3 000 000 zł i stanowi 81% kosztów kwalifikowanych zadania. Zakres robót
budowlanych będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości
Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki oraz część miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości ponad 61 km.
Do wybudowanej sieci zostanie podłączonych 181 gospodarstw domowych w wymienionych
miejscowościach. Planowany termin zakończenia inwestycji - grudzień 2014 r.

*
Dobiega końca realizacja inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Myszyniec – etap III”. Roboty te za kwotę 1 659 518,18 zł brutto wykonuje wybrana
w postępowaniu przetargowym firma PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z Olsztyna. W ramach tej
inwestycji zostanie wybudowanych 130 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych
w miejscowościach: Wykrot (65 sztuk) i Wolkowe (65 sztuk). Oczyszczalnie wykonywane są w połączonej
technologii: złoża biologicznego i osadu czynnego, którą cechuje niewielka wrażliwość na zmiany ilości
ścieków i przerwy w dopływie prądu. Inwestycja ta współfinansowana jest w kwocie 919 749,00 zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach
działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Wcześniej w naszej gminie już wybudowano 424 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

*
W miejscowości Olszyny wybudowano szkolny plac zabaw. Inwestycja powstała w ramach
rządowego programu „Radosna szkoła”. Koszt inwestycji to 112 693,33 zł, z czego 50% to środki
pozyskane ze wspomnianego programu, a drugie 50% to środki własne gminy. Prace wykonała wyłoniona
w drodze przetargu firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z Gromu z gminy
Pasym. To już kolejny nowoczesny i bezpieczny plac zabaw w naszej gminie. W poprzednich latach gmina
wybudowała takie przy szkołach w Myszyńcu, Wolkowych i Wykrocie.
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Trwa montaż instalacji solarnych na terenie gminy Myszyniec w ramach projektu pn.:
„Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem
poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RAPID
Sp. z o.o. z siedzibą: Biała Podlaska, ul. Prosta 7, które do tej pory zamontowało ok. 280 instalacji, m.in.
w miejscowościach: Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Olszyny, Zdunek, Cięćk, Drężek, Krysiaki,
Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Niedźwiedź, Myszyniec Stary i Myszyniec-Koryta.
Projekt zakłada montaż 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców we wszystkich
miejscowościach na terenie gminy Myszyniec i jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.3. „Ochrona
powietrza, energetyka”, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.
Wartość inwestycji wynosi 5 197 307,28 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego stanowi 70% (3 638 115,10 zł). W kosztach partycypują także mieszkańcy gminy,
muszą oni zapłacić za instalację od 2 122,94 zł do 3 933,24 zł. Koszt ten uzależniony jest od rodzaju i ilości
kolektorów słonecznych (kolektory próżniowe i płaskie) oraz od pojemności zbiornika na wodę. Oprócz
instalacji solarnych zamontowano 7 instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do
produkcji energii elektrycznej zainstalowanych na dachach obiektów użyteczności publicznej. Są to budynki
Zespołu Szkół w Myszyńcu – instalacja na budynku administracyjno–żywieniowym oraz na budynku
dydaktycznym, które będą służyły dla potrzeb Zespołu Szkół i na potrzeby zasilania oświetlenia terenu
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Jedna
instalacja została zamontowana na budynku Przedszkola Samorządowego. Pozostałe instalacje
zainstalowano na budynkach należących do Partnerów Projektu, a mianowicie Powiatu Ostrołęckiego – na
budynku Zespołu Szkół Powiatowych (dwie instalacje na potrzeby szkoły) oraz Parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Myszyńcu (budynek gospodarczy przy Plebanii oraz budynek Katolickiej Poradnii
Rodzinnej). Instalacje fotowoltaiczne na budynkach Parafii będą służyć na potrzeby zasilania w energię
eklektyczną i oświetlenia parku „Kurpiowska Kraina” położonego w sąsiedztwie. Ponadto, w ramach
projektu zamontowano 2 pompy ciepła i wymieniono instalacje c.o. w budynku przedszkola i plebanii.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych – listopad 2013 r.
*
Trwa zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Wykrocie oraz terenów przy kościele
i cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu „Kurpiowska Kraina” będzie kosztowała ok. 22,8 miliona zł
(dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 63%). Za taką kwotę inwestycję wykonuje, wyłoniona
w drodze przetargu, firma Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego. Wszystkich ofert było dwanaście,
a najdroższa opiewała na kwotę 31,8 mln zł!
Nad zbiornikiem powstaje obiekt gastronomiczno-hotelowy, obiekty do przeprowadzania imprez
(scena, miejsca siedzące dla widzów, miejsca do prowadzenia handlu), obiekty sportowe (boiska
o nawierzchni sztucznej do gier zespołowych, korty tenisowe, ściana wspinaczkowa, place zabaw).
Powstaną też pola namiotowe i kempingowe, wiaty piknikowe, plaża, molo, parkingi, drogi dojazdowe, itp.
Natomiast na terenach znajdujących się przy kościele (na tzw. księżej gródzi), zostanie zagospodarowany
istniejący staw, wykonane fontanny, przystań kajakowa, boiska sportowe, place zabaw, a na terenie wokół
cmentarza parkingi i drogi dojazdowe. Wszystko będzie upiększone zielenią, oświetlone i monitorowane.
Wykonanie takiej infrastruktury ma stworzyć warunki dla rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy,
jak też całego regionu i uczynić naszą gminę bardziej atrakcyjną turystycznie. Gmina ma zamiar
w przyszłości połączyć szlakiem kajakowym po rzece Rozodze i ścieżką rowerową biegnącą obok niej,
Myszyniec ze zbiornikiem wodnym w Wykrocie. Inwestycja, zgodnie zawartą umową, powinna zakończyć
się 31 lipca 2013 roku (część w Wykrocie) i 15 września 2013 roku (część w Myszyńcu ). Wykonawca
inwestycji firma Polbud S.A zadeklarowała na piśmie, że prace zakończy do 31 grudnia 2013 roku. Jedynie
nasadzenie krzewów i sianie trawy chce przełożyć na wiosnę przyszłego roku. Umowa przewiduje kary
umowne za każdy dzień zwłoki w wykonaniu inwestycji.

5

KURPIK NR 68
Informacje z ZGKiM w Myszyńcu

Od 1 lipca 2013 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu nie
odbiera odpadów z terenu Gminy Myszyniec. Nieczynne jest także składowisko odpadów
komunalnych w Myszyńcu, położone przy ulicy Kolejowej. Jest to skutek wejścia w życie
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady odbiera firma
MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, wyłoniona w drodze przetargu. Nowe zasady wprowadziły spore
zamieszanie wśród mieszkańców naszej gminy. Niejednokrotnie padały słowa krytyki pod adresem
ZGKiM w Myszyńcu. Pragniemy poinformować, że z chwilą obowiązywania w/w ustawy Zakład
nie jest odpowiedzialny za zbiórkę odpadów. Wszystkie sprawy z tym związane powinny być
kierowane do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady z
terenu naszej gminy. Ustawodawca, wprowadzając nowe zasady, postawił w trudnej sytuacji
finansowej wiele zakładów budżetowych i firm prywatnych z terenu całego kraju zbierających
dotychczas odpady. Pozbawił ich źródeł dochodu, skutkiem czego zaistniała konieczność
redukowania etatów. ZGKiM w Myszyńcu w zaistniałej sytuacji szczególną uwagę zwróci na
pozostałe obszary działania firmy tj. na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, obsługę targowiska
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Położony zostanie większy nacisk na jakość usług
świadczonych przez Zakład oraz prawidłowość korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
przez mieszkańców gminy. Kontrole sieci wodociągowej prowadzone w bieżącym roku i w latach
poprzednich przyczyniły się do zmniejszenia strat wody. Potwierdzają one konieczność ciągłych
działań w tym zakresie, szczególnie że trwa rozbudowa dalszej części wodociągu w naszej gminie,
a co za tym idzie zwiększenie poboru wody, długości sieci wodociągowej, ilości hydrantów oraz
odbiorców wody.
Sławomir Ceberek

Reklamacje dotyczące odbioru śmieci
Urząd Miejski w Myszyńcu zawiadamia o zasadach zgłaszania reklamacji dotyczących
odbioru odpadów. Jeśli odpady z Państwa posesji nie zostały odebrane w terminie zapisanym
w harmonogramie odbioru odpadów prosimy o powiadomienie o tym fakcie pod nr tel. 29 7721141
wew. 26 lub też osobiście w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (na parterze pok. nr 1 u p. Marty
Wojciechowskiej) w ciągu dwóch dni roboczych. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub
z posesji nie oznakowanych nr porządkowym nieruchomości nie będą uwzględnione. Z tego
względu prosimy o umieszczenie numeru posesji w widocznym miejscu (np. ścianie budynku lub
ogrodzeniu). W przypadku budynków oddalonych od drogi publicznej prosimy również
o umieszczenie tabliczek informacyjnych z numerem budynku przy zjeździe z drogi głównej.

Ankieta dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rozważamy zmianę sposoby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w gminie Myszyniec od 2014 roku. Prosimy o opinię w sprawie:
1. Czy jesteś za utrzymaniem obecnej metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z obecnie obowiązującymi stawkami: 7,5 zł od osoby - miesięcznie przy zbieraniu
i odbieraniu odpadów w sposób selektywny i 15 zł od osoby - miesięcznie przy zbieraniu i odbieraniu
odpadów w sposób nieselektywny?
2. Czy jesteś za wprowadzeniem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od gospodarstwa domowego z następującymi stawkami:
-10 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę przy zbieraniu i odbieraniu odpadów
w sposób selektywny,
-18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby przy zbieraniu i odbieraniu odpadów
w sposób selektywny,
- 33 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób przy zbieraniu i odbieraniu odpadów
w sposób selektywny,
- 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób przy zbieraniu i odbieraniu
odpadów w sposób selektywny?

Opinię można wyrazić na stronie internetowej www.myszyniec.pl
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Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych

W minionym roku szkolnym uczniowie klas szóstych szkół podstawowych już po raz 12
przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział w sprawdzianie sprawdzającym
wiedzę i umiejętności po szkole podstawowej.
Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności szóstoklasistów nie zmienia się zasadniczo
od roku 2002, czyli od pierwszej edycji ogólnopolskiego sprawdzianu. Oceniane są w nim
umiejętności ponadprzedmiotowe zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Proporcje
zadań przypisanych poszczególnym obszarom umiejętności są każdego roku takie same.
W tegorocznym arkuszu, podobnie jak w ubiegłorocznym, można zauważyć tendencję do
wyraźnego wyodrębnienia umiejętności matematycznych i polonistycznych. Czytanie i pisanie
sprawdza kompetencje polonistyczne, a rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce i tym
arkuszu także korzystanie z informacji – kompetencje matematyczne.
Zadania te (podobnie, jak w latach ubiegłych) sprawdzały stopień opanowania przez uczniów
umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy
w praktyce.
Standardowy arkusz zawierał 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i 6 zadań
otwartych wymagających dłuższej odpowiedzi. Uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Poniżej przedstawiono średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów klas szóstych
w poszczególnych szkołach gminy Myszyniec w 2013 r.

Średnie liczby punktów ze sprawdzianu dla szkół
Pisanie

Rozumowanie

Wykorzystywanie
wiedzy w praktyce

Korzystanie z
informacji

Średnio dla
arkusza

6,82

6,37

4,2

3,45

2,31

23,14

ZS Wolkowe

7,57

6,43

4,43

5,00

2,14

25,57

ZS Wykrot

7,27

7,68

3,82

3,36

1,77

23,91

PSP Krysiaki

5,63

4,25

5,00

3,50

1,88

20,25

PSP
Wydmusy

7,36

7,55

3,27

2,09

2,18

22,45

PSP Zalesie

6,50

6,64

3,93

4,07

1,86

23,00

PSP Białusny
Lasek

5,00

5,25

1,50

0,50

2,00

14,25

PSP Olszyny

7,00

6,60

3,60

2,00

2,00

21,20

Gmina
Myszyniec

6,76

6,44

3,99

3,32

2,12

22,62

Nazwa szkoły

Czytanie

ZS Myszyniec
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Średnie wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły przedstawiono bardziej obrazowo na
wykresie poniżej:

Wyniki średnie klas szóstych szkół
podstawowych
30
25

23,91

Średnia liczba punktów

25,57
23,14

23

22,45

21,2

20,25

20
14,25

15
10
5
0
ZS Wykrot

ZS
ZS
PSP
PSP
PSP
PSP
PSP
Wolkowe Myszyniec Zalesie Wydmusy Olszyny Krysiaki Białusny
Lasek

Rysunek 1. Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych gminy Myszyniec w roku szkolnym
2012/2013.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Wolkowych zdobyli
średnio najwięcej punktów (25,57) w całym sprawdzianie spośród w/w szkół. Najniższą liczbę
punktów ze sprawdzianu po klasie szóstej zdobyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Białusnym Lasku (14,25).
Średnia liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów całej Gminy Myszyniec
wyniosła 22,62 punktów, to więcej niż średnia w powiecie ostrołęckim (21,25), lecz mniej niż
średnia liczba punktów uzyskana przez uczniów całego województwa mazowieckiego (25,22)
i mniej niż średni wynik w kraju (24,03).
Z powyższych danych wynika, że średnie wyniki uczniów czterech szkół podstawowych
(Myszyniec, Wolkowe, Wykrot i Zalesie) są wyższe od średniej gminy i powiatu. Pozostałe szkoły
uzyskały wynik niższy od ogólnego wyniku średniego gminy i powiatu ostrołęckiego.
Należy podkreślić ze wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej są jednym z mierników
poziomu nauczania w szkole. Jednak przy wyciąganiu z nich wniosków należy pamiętać między
innymi o tym, że w poszczególnych rocznikach są różne proporcje uczniów zdolnych i słabych,
a także o tym, że nie wszyscy uczniowie mogą maksymalnie angażować się w sprawdzian, gdyż nie
ma on wpływu na przyjęcie do gimnazjum.
W następnym numerze Kurpika przedstawimy wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Więcej informacji o gminnej oświacie w „Sprawozdaniu z realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2012/2013” dostępnym na stronie www.myszyniec.pl
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Projekt edukacyjny dla uczniów
Gmina Myszyniec realizuje projekt pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych w Gminie Myszyniec", współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt rozpoczął się 01.09.2013 r. i będzie trwał do 31.08.2014 r.
Celem projektu jest wsparcie w okresie 01.09.2013 – 31.08.2014 indywidualnego rozwoju
uczniów z klas I-III siedmiu Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Myszyniec.
W ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowanych zostanie 1790 godzin
dodatkowych zajęć, takich jak:
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji (w PSP w Myszyńcu, PSP w Wolkowych, PSP w Wykrocie, PSP w
Krysiakach, PSP w Olszynach, PSP w Wydmusach, PSP w Zalesiu) – łącznie 610 godzin.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
(w PSP w Myszyńcu,
PSP w Wolkowych,
PSP w Wykrocie, PSP w Krysiakach,
PSP w Wydmusach) – łącznie 360 godzin.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (w PSP w Myszyńcu,
PSP w Wykrocie, PSP w Zalesiu) – łącznie 250 godzin.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych (w PSP w Myszyńcu, PSP w Wolkowych,
PSP w Wykrocie, PSP w Krysiakach, PSP w Olszynach, PSP w Zalesiu) – łącznie 420 godzin.
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej (w PSP w Myszyńcu, PSP w Wykrocie, PSP w Zalesiu) – łącznie 90 godzin.
Zajęcia
rozwijające
zainteresowania
uczniów
szczególnie
uzdolnionych
artystycznie/plastycznie (w PSP w Olszynach) – 30 godzin.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (PSP w Krysiakach) 30 godzin.
Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2013 r. i trwać będą do końca czerwca 2014 r. Udział
uczestników projektu (uczniów i uczennic klas I-III) jest bezpłatny.
Doposażenie bazy dydaktycznej:
W ramach projektu, szkoły podstawowe doposażą swoją bazę dydaktyczną w sprzęt
specjalistyczny, meble i w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji procesu indywidualizacji
nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej.
Całkowita wartość projektu: 254 390,00 zł
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Dowozy uczniów do szkół w gminie Myszyniec

Dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Myszyniec zajmuje się Gminna
Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym. Uczniowie mają zapewniony
bezpłatny transport w dni nauki szkolnej. Wykonawcę usługi transportowej wybrano w formie
przetargu nieograniczonego, dzieląc całość dowozów na 5 części, z których każda stanowi odrębną
trasę. Trzy części to trasy, gdzie za dowóz płacimy przewoźnikom za przejechane kilometry, a dwie
części przetargu to dowóz wykonywany na podstawie biletów miesięcznych komunikacji
publicznej, z którego korzystają przede wszystkim uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Myszyńcu (ok. 81 osób) z miejscowości Olszyny, Zalesie, Wydmusy i Zdunek. W takim
przypadku uczniowie otrzymują bilet miesięczny na autobus komunikacji publicznej, który jeździ
przez te miejscowości. Należy dodać, że gmina zdecydowała się na zakup biletów miesięcznych
ponieważ na tych trasach jeżdżą autobusy kursowe, a ponadto bilety miesięczne dla uczniów są
dofinansowane z budżetu samorządu województwa.
Do przetargu przystąpiło 8 firm składając oferty na poszczególne trasy. W wyniku przetargu
wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty. Część pierwszą wygrała firma „Trans- Turist”
Wiesław Aptacy z Myszyńca (autobus 30 osobowy) za cenę 2,35 zł za 1 kilometr przebiegu.
Przetarg na pozostałe cztery części wygrało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Ostrołęce S.A. za cenę odpowiednio: dla części drugiej i trzeciej - 2,79 zł za 1 kilometr
przebiegu, zaś dla części czwartej i piątej za cenę 45,36 zł za 1 bilet miesięczny. Należy zauważyć,
że ceny są niższe niż dotychczas, ponieważ w poprzednim przetargu na dowozy uczniów do szkół
w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 cena za kilometr wynosiła 2,81 zł na jednej trasie, zaś na
pozostałych trzech trasach 3,19 zł, a dowozy wykonywało Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej „BUS-KOM” ze Szczytna. Przewidujemy, że całkowity koszt dowozu uczniów do
szkół w roku szkolnym 2013/2014 będzie wynosił około 212 098,00 zł. Dla porównania
w poprzednim roku szkolnym koszt dowozu uczniów wyniósł 305 2015,00 zł. Z usługi
transportowej korzysta 504 uczniów, dowożeni są do Zespołu Szkół w Myszyńcu (308 uczniów),
Zespołu Szkół w Wolkowych (96 uczniów), Zespołu Szkół w Wykrocie (98 uczniów) oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach (2 uczniów). Łączna długość tras przejazdu wynosi
597 km dziennie.
Bezpłatny dowóz przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół publicznych, których
droga z domu do szkoły przekracza:
● 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych;
● 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum.
Gmina ma obowiązek zapewnić opiekę nad uczniami w sytuacji, gdy sama organizuje dowozy.
Natomiast, gdy uczniowie korzystają z komunikacji ogólnodostępnej, to gmina nie ma takiego
obowiązku.
Dowozy i odwozy uczniów ustalane są na każdy rok szkolny po dostarczeniu planu lekcji
przez dyrektorów szkół z uwzględnieniem poniższych zasad:
● rano jako pierwsi zabierani są uczniowie starsi, później uczniowie młodsi, natomiast przy
odwozach najpierw uczniowie młodsi, później starsi;
● przystanki są ustalone, z uwzględnieniem odległości z domu do przystanku, w taki sposób, aby
dzieci młodsze miały bliżej niż dzieci starsze. Odległość między przystankami ustalana
jest w odległości, generalnie, nie krótszej niż 500 m (chodzi o to, by nie tracić czasu na
częste zatrzymywanie się, a tym samym czas dowozu był jak najkrótszy);
● uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego o godzinach wyznaczonych rozkładem jazdy oraz
w miejscach wyznaczonych przez organizatora dowozów. Powrót z zajęć szkolnych odbywa
się na tych samych zasadach.
Szczegółowe informacje na temat tras przejazdu, godzin przywozu i odwozu uczniów
dostępne są w szkołach i w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym
(tel. 77 21 131), a także na stronie internetowej www.gapomyszyniec.pl
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… ciąg dalszy ze strony 1

Jak tylko Powstanie Styczniowe zostało stłumione Rosjanie rozpoczęli represje. Wiele tysięcy
Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili. Zniesiono autonomię Królestwa
i uczyniono z niego zwykłą prowincję Rosji. Przybrał na sile także proces rusyfikacji. Skonfiskowano wiele
majątków szlacheckich, by ukarać szlachtę biorącą czynny udział w powstaniu. W 1869 zlikwidowano
Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa
miejskie (m.in. Myszyńcowi) doprowadzając je tym samym do upadku. W 1886 zlikwidowano Bank Polski,
skasowano klasztory katolickie w Królestwie. Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa
Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy
organicznej (rozwój gospodarczy i wzmocnienie więzi społecznych).
Powstanie Styczniowe nie ominęło też Kurpiowszczyzny. Jeden z dowódców Zygmunt Padlewski
spodziewał się dostawy broni w Dąbrowach - wsi wtedy nadgranicznej. Wracając natknął się w dniu 9
marca 1863 roku na kolumnę rosyjskich wojsk dowodzoną przez pułkownika Wałujewa: 800 piechoty, 300
Kozaków i bateria artylerii. Dwa kilometry za Myszyńcem w dogodnym dla siebie terenie powstańcy
dowodzeni przez Padlewskiego stoczyli bitwę z Rosjanami. Główne siły Padlewski rozlokował frontem
wzdłuż strumienia Trybówka, w rezerwie pozostawił kosynierów. Rosjanie kilkakrotnie próbowali
przełamać pozycje polskie. Padlewski wiedząc w trakcie bitwy, iż mogą nadejść dalsze rosyjskie oddziały
generała Tolla, zdecydował się na atak kosynierami, których sam poprowadził, ze sztandarem w rękach.
Kosynierzy zadali druzgoczącą klęskę Rosjanom, a wojska Wałujewa uszły z pola bitwy. Zginęło około 100
Rosjan, po stronie polskiej zginęło 69 powstańców, w tym 10 mieszkańców Ostrołęki, Piotr Szyling –
leśniczy i Ludwik Staniszewski – nauczyciel, a 20 powstańców było ciężko rannych. Bitwa pod Myszyńcem
była pierwszym wielkim zwycięstwem powstania styczniowego.
Oprócz Padlewskiego na naszym terenie przebywał jeszcze mjr Konstanty Rynarzewski. Przez pewien
czas szkolił swój oddział w Wolkowych, a następnie na początku listopada 1863 r. stoczył bitwę pod wsią
Żelazna i dzień po niej zmarł z odniesionych ran.
Tak pokrótce wyglądały przyczyny, przebieg i skutki Powstania. Wyłania się tutaj obraz zupełnej
klęski. Czy aby na pewno? To po Powstaniu nastąpiło pewne przewartościowanie w naszym narodzie.
Następne pokolenie wyciągnęło wnioski i stwierdziło, że brak jedności, romantyczne porywy i podziały
stanowe nie sprzyjają Polakom. Pod koniec XIX w. zaczęła się krystalizować idea narodowa Romana
Dmowskiego. Zaczęto poważnie myśleć o rozwoju gospodarczym, o wyciągnięciu chłopów z nędzy (zasługi
działaczy ludowych), o zakończeniu pańszczyzny. Nowoczesny naród polski miał się dopiero ukształtować
w porządne elity. Cóż z tego, że garstka bohaterów chwytała za broń, skoro większość społeczeństwa miała
nikłą tożsamość narodową. Powstanie było katalizatorem nowej postawy, która doprowadziła do odzyskania
niepodległości w 1918 roku.
Powstanie nauczyło nas jeszcze jednego: elity rządzące nie powinny nawet w najsłuszniejszej sprawie
ignorować woli narodu. Tak uczynił margrabia Wielopolski, który niewątpliwie słusznie zakładał stopniowe
zyskiwanie na słabnącej Rosji pewnych koncesji i miał tutaj spore sukcesy. Nie wyczuł jednak nastrojów
społecznych i nie potrafił przekonać Polaków do swych racji. Ta pogarda dla własnego narodu i zarządzona
branka walnie przyczyniły się do wybuchu Powstania.
Mimo upływu czasu wydarzenie to nadal budzi emocje w naszym społeczeństwie. Jedni są
zwolennikami Powstania, inni je krytykują. Należy rozdzielić dwie rzeczy: otóż należy czcić bohaterówPolaków, którzy za Ojczyznę oddawali życie i ginęli w nierównej walce. Dzięki temu wzmacniamy
patriotyzm i przypominamy młodemu pokoleniu, szczególnie dzieciom, o ciągłości narodu polskiego.
Teraźniejszość jest skutkiem przeszłości. Jako dorośli, z pewnym bagażem doświadczeń, mamy prawo
oceniać konkretne czyny naszych przodków, by w przyszłości podejmować słuszne decyzje. Z militarnego
punktu widzenia Powstanie było błędem, ale wbrew panującej modzie na szarganie wszelkich świętości
(krytyka Powstania Warszawskiego przez niektórych polityków zawsze w dniu 1 sierpnia), namawiam
wszystkich do uroczystego świętowania wszelkich rocznic, do uczczenia poległych za Ojczyznę. Krytykę
zostawmy na potem, wszak nowoczesny Polak to… pamiętający Polak. Ku pamięci!
Jarosław Luma

