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Informujemy, iż dnia 2 maja 2014 roku Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.

WIEŚCI Z GMINY
W poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku podczas uroczystej gali w Ostrołęckim Centrum Kultury wręczono nagrody
Związku Kurpiów - „Kurpiki”. Przyznawane są one od 13 lat tym, którzy przyczyniają się do podtrzymywania kultury
i tradycji Kurpiów oraz rozwoju Kurpiowszczyzny. „Kurpika” za ochronę dziedzictwa kulturowego otrzymał Zespół
Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca. Więcej o zespole „Kurpiowszczyzna” piszemy na stronie nr 8.
*

Dnia 28 marca 2014 roku został otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku.
Ze zmodernizowanych, estetycznych, przestronnych pomieszczeń korzysta z różnych form wsparcia 30 osób sprawnych
inaczej. Dowożeni są oni do placówki z terenu gmin Myszyniec i Łyse. Nie potwierdziły się wcześniejsze obawy,
że przeniesienie placówki spowoduje różne problemy, utrudnienia i będzie niekorzystne dla podopiecznych. Od 1997 roku
placówka funkcjonowała w Myszyńcu. Została przeniesiona do Białusnego Lasku, aby zagospodarować część budynku po
zlikwidowanej szkole podstawowej i móc wykorzystać na inne cele budynek zajmowany przez placówkę w Myszyńcu.
W pozostałej części budynku mieści się szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prywatną.
*

Gmina Myszyniec wydzierżawiła Przychodni ELMED ze Szczytna budynek po Środowiskowym Domu
Samopomocy w Myszyńcu. Przychodnia zamierza prowadzić w nim działalność leczniczą. Czyni starania o pozyskanie
z Narodowego Funduszu Zdrowia kontraktu na rehabilitację. W razie jego uzyskania usługi rehabilitacyjne byłyby
świadczone dla mieszkańców od lipca 2014 roku.
*
Gmina Myszyniec z programu „Wyrównywania różnic między regionami II” realizowanego przez powiat
ostrołęcki w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskała środki na zakup autobusu
minimum 24-osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa miejsca
do mocowania wózków inwalidzkich. Odbył się już przetarg na dostawę autobusu, który wygrała firma Mercus Sp. z o.o.
z Nadarzyna koło Warszawy. Firma zaoferowała pojazd marki Mercedes za 299 505,00 zł. Pozyskane dofinansowanie to
80% ceny zakupu, a 20% to środki własne gminy. Dzięki pozyskanym środkom zostanie zakupiony autobus na potrzeby
dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie gminy Myszyniec, w szczególności do specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.
*
Uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych w naszej gminie wezmą udział w nauce pływania. Będą oni mieli
zapewniony bezpłatny transport na pływalnię do Czarni, wstęp na basen i opiekę profesjonalnych opiekunów. Dodatkowo
nauczą się udzielania pierwszej pomocy. Projekt będzie finansowany z funduszy pozyskanych z budżetu państwa
i środków własnych gminy Myszyniec.
*
Dnia 24 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W naszej gminie będzie można oddać
głos w tych samych lokalach wyborczych, co podczas każdych innych wyborów. Osoby, które przebywają na terenie
naszej gminy czasowo i chciałyby głosować, mogą do 20 maja 2014 r. składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wnioski
o dopisanie do spisu wyborców.
*
Zakończył się zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu złożono w tej sprawie 713 wniosków. Objęły
one 10 786 ha i 449 318 litrów. Zwrócono łącznie 426 852,76 zł podatku. Średnio, rolnik otrzymał 598,67 zł (limit
81,70 zł na 1 ha). Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Druga tura zwrotu podatku akcyzowego nastąpi
w II półroczu 2014 roku.
*
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.
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INWESTYCJE

Trwa inwestycja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 2
(etap I-IV)”. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miejscowości Wydmusy, Drężek, Białusny Lasek, Zdunek, Charciabałda i Olszyny o łącznej długości ponad 83 km.
Zostaną podłączone do niej 274 gospodarstwa domowe. Realizacja inwestycji odbywa się etapowo. Dobiega końca
realizacja etapu I obejmującego budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wydmusy, Białusny Lasek
i Drężek. Rozpoczęły się prace przy etapie II inwestycji, czyli budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości
Zdunek. Następnie będzie budowana sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Charciabałda. W ostatnim IV etapie
zwodociągowana zostanie miejscowość Olszyny. Zgodnie z umową realizacja inwestycji zakończy się do 30 września
2014 r.
Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w kwocie 2 850 935,00 zł. Całkowity koszt
robót budowlanych zgodnie z ofertą wybranej w postępowaniu przetargowym firmy P.H.U. „INWOD” Roman Pacek
z Lubartowa wyniesie 3 676 408,50 zł.

*
Rozpoczęła się realizacja zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy
Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III). Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
na terenie miejscowości Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki oraz części miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości
ponad 61 km. Podłączonych zostanie do niej 181 gospodarstw domowych. Wykonawca robót firma PHU „INWOD”
Roman Pacek z Lubartowa rozpoczęła już prace w miejscowości Niedźwiedź. Planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji - grudzień 2014 r.
Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie na to zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 2 452 642,00 zł, co
stanowi 81% kosztów zadania. Pozostała część kosztów to środki własne gminy. Inwestycja ta zakończy
wodociągowanie gminy, a więc wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli dostęp do dobrej wody.

*
Został ogłoszony przetarg na budowę ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej i odcinek ul. Most
Kopański (droga powiatowa) w Myszyńcu. Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie (ok. 50% kosztów zadania)
z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Szacowany
koszt inwestycji wynosi 4 418 628,00 zł, z czego dotacja stanowić będzie 2 204 119,00 zł, środki własne gminy to
2 114 509,00 zł oraz środki z Powiatu Ostrołęckiego 100 000,00 zł. Zakres prac na ul. Lipowej, ul. Akacjowej,
ul. Modrzewiowej, ul. Dębowej obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej o szerokości
6 metrów na odcinku 1588 metrów, chodników z kostki brukowej o szerokości 2 metrów, zjazdów do posesji, oznakowania
poziomego i pionowego. Natomiast na ulicy Most Kopański wykonana zostanie nowa nawierzchnia na odcinku 280
metrów, nowy jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów (wymiana istniejącego) oraz kanalizacja
deszczowa. Przewidywany termin realizacji zadania to koniec września 2014r. Dofinansowanie z tego programu było
bardzo trudno pozyskać. Wniosek złożyło 128 Gmin z województwa mazowieckiego, z czego tylko 24 zostało
dofinansowanych.
*
Rozpoczęła się realizacja wspólnej inwestycji drogowej Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Myszyniec.
W jej ramach zostanie wykonana:
- Przebudowa dwóch mostów w ciągach dróg powiatowych w Myszyńcu (przy oczyszczalni ścieków) i w Zdunku.
- Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu (nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie); zostanie wykonana ścieżka
rowerowa w kierunku Wykrotu, która w kolejnych latach zostanie doprowadzona do zbiornika wodnego.
-Przebudowa drogi powiatowej w Myszyńcu (Browary) na odcinku około 800 metrów (nowa nawierzchnia,
jednostronny chodnik, odwodnienie).
- Przebudowa drogi powiatowej o długości około 2 km od szkoły w Białusnym Lasku do drogi Myszyniec-Chorzele
(wykonanie nawierzchni asfaltowej).
- Przebudowa drogi powiatowej o długości około 2 km 800 m (od drogi Myszyniec-Chorzele) do Świdwiborku
(wykonanie nawierzchni asfaltowej).
- Przebudowa drogi powiatowej Myszyniec – Zdunek (łącznie z ulicą Obwodową w Myszyńcu) o długości ok. 7 km.
Rozstrzygnięte zostały już przetargi na przebudowę mostów i ulicy Kolejowej w Myszyńcu oraz ścieżki rowerowej
w kierunku Wykrotu. Wkrótce będą ogłaszane przetargi na kolejne zadania. Inwestycje będą zrealizowane w 2014 roku.
Łączny ich koszt to około 11 mln zł. Na tę kwotę składają się środki gminy i powiatu po 3 100 000 zł i środki pozyskane
z budżetu państwa około 4 700 000 zł.
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Dobiega końca zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Wykrocie oraz terenu przy kościele
i cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina”
nad zbiornikiem wodnym Wykrot i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec” 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,
widownia, 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, 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 była zakończyć się 31 lipca 2013 roku (część w Wykrocie) i 15 września
2013 roku (część w Myszyńcu). Wykonawca inwestycji firma Polbud S.A. zadeklarowała, że prace zakończy do 31 maja
2014 roku.
*
W 2014 r. w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich (teren Zespołu Szkół w Myszyńcu) oraz przy Placu
Rynarzewskiego (teren parku „Kurpiowska Kraina”) powstaną siłownie zewnętrzne. Montaż urządzeń sportoworekreacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, zostanie dofinansowany ze środków unijnych w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Szacowany koszt wynosi 83 860,17 zł, w tym kwota
pomocy ze środków unijnych to 54 543,00 zł. Z tego też programu wybudowane zostanie boisko do siatkówki
plażowej o wymiarach 8,00 x 16,00 m wraz z zagospodarowaniem terenu (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na
rowery) nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie. Szacowany koszt zadania wynosi 106 382,02 zł, z czego kwota pomocy ze
środków unijnych to 66 881,00 zł. Przewidywany termin realizacji prac: lipiec – sierpień 2014 r. Siłownie zewnętrzne
i boisko do siatkówki plażowej to kolejna propozycja sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców gminy (wcześniej powstały
boiska sportowe, kort tenisowy, place zabaw).
*
W 2014 roku wybudowane zostaną trzy szkolne place zabaw w miejscowościach: Wydmusy, Zalesie,
Krysiaki. Na każdy plac zabaw gmina pozyskała wsparcie finansowe z rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie
po 63 850,00 zł tj. 50% poniesionych kosztów. Realizacja zadań nastąpi na przełomie lipca i sierpnia tego roku,
po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej. Będą to kolejne nowoczesne i bezpieczne place zabaw w naszej
gminie. Wcześniej takie obiekty Gmina wybudowała przy szkołach w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie i Olszynach.
*
Zakończyła się inwestycja pn.: „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych
i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”. Projekt został zrealizowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach
projektu zamontowano 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej zainstalowanych na dachach lub
ścianach szczytowych budynków mieszkańców we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Myszyniec. 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
szkoły i zasilania oświetlenia terenu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich 2 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 Poradni Rodzinnej). Instalacje fotowoltaiczne na budynkach Parafii
będą służyć na potrzeby zasilania w energię elektryczną i oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska
Kraina”, położonego w sąsiedztwie. Ponadto w ramach projektu zamontowano 2 pompy ciepła i wymieniono instalacje c.o.
w budynku przedszkola i plebanii. Generalnym Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe RAPID Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Wartość inwestycji wyniosła 5 191 413,28 zł,
z czego dofinansowanie pozyskane przez gminę Myszyniec z EFRR stanowiło 70% (3 633 989,30 zł).
Urząd Miejski informuje, iż awarie dotyczące zamontowanych w ramach projektu instalacji solarnych są
przyjmowane w Urzędzie, w pokoju nr 1. Dostępny jest tam do wypełnienia „Formularz zgłoszeniowy awarii
instalacji solarnej”. Nadmieniamy, iż mieszkańcy przed zgłoszeniem reklamacji powinni zapoznać się z instrukcją
obsługi instalacji solarnej, a następnie dokładnie opisać usterkę. Bezpodstawne zgłoszenie awarii będzie skutkowało
obciążeniem mieszkańca kosztami przyjazdu serwisu.
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O finansowaniu straży

Gmina nie ma swobody i dowolności w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Musi robić to w ramach
obowiązujących przepisów prawa. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 z późn zm.) mówi, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.
W okresie od 01.01.2006 r do 31.12.2013 r na zakup wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia
gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Myszyniec wydatkowano kwotę 1 821 304,03 zł.
Na tą kwotę złożyły się środki własne gminy, środki pozyskane przez gminę czy też przekazane przez inne instytucje,
między innymi: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska
w Ostrołęce, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej.
W ciągu ośmiu lat dokonano zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia jednostek OSP, w tym brakujących:
motopomp, aparatów powietrznych, pił do betonu i stali, sygnalizatorów bezruchu, drabin, węży ssawnych, mundurów
wyjściowych, butów, koszarowych, hełmów, ubrań ochronnych, ubioru strażackiego USC-4, rękawic ochronnych, stacji
obiektowych DSP 52, terminala SMS DTG-53, wymiany zbiornika wody w samochodzie pożarniczym, napraw blacharsko
lakierniczych, remontów strażnic. Zakupiono także ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki SCANIA
(2009 r.), łódź aluminiową na przyczepie (2010 r.) samochód pożarniczy lekki z napędem 4x4 Ford Ranger (w 2011 r.).
W każdym roku Gmina Myszyniec ponosi bieżące koszty utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy Myszyniec, między innymi zakupu paliwa, naprawy samochodów i sprzętu, przeglądu technicznego sprzętu
i wyposażenia, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
ubezpieczenia pojazdów i sprzętu, wypłaty ekwiwalentu, energii, wody, ogrzewania, telefonów stacjonarnych
i komórkowych, wywozu śmieci i nieczystości płynnych, umów zleceń konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłat na
rzecz ZUS Z tej racji, że Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu jako pierwsza w gminie, została wprowadzona do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także, iż od 2009 r. funkcjonował w Myszyńcu posterunek Państwowej
Straży Pożarnej z Ostrołęki, gmina w dużej części środki własne i pozyskane przeznaczała na jej doposażenie. Chcieliśmy
by jednostka w Myszyńcu była wyposażona w dobry i niezawodny sprzęt. W tej chwili jest jedną z najlepiej
wyposażonych w województwie mazowieckim.
Na początku stycznia w 2012 roku, na zebraniu sprawozdawczym Zarządu OSP w Myszyńcu strażacy podjęli
uchwałę o braku zgody na funkcjonowanie posterunku Państwowej Straży Pożarnej. Pomimo wielokrotnych prób, nie
udało się przekonać ich do zmiany decyzji. W tej sytuacji Burmistrz Myszyńca, aby zapewnić w okresie letnim (80%
wszystkich zdarzeń), w jak najwyższym stopniu, bezpieczeństwo w gminie Myszyniec, w porozumieniu z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Wydmusach, zdecydował o utworzeniu posterunku straży zawodowej w remizie w Wydmusach. Dlatego
od tego czasu pokaźna część środków własnych gminy i pozyskanych jest przeznaczana na doposażenie straży
w Wydmusach. Sprzęt zakupiony wcześniej dla OSP w Myszyńcu pozostał dalej na jej wyposażeniu.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach w 2013 roku została wyposażona w niezbędny podstawowy
sprzęt ratowniczo-pożarniczy. Straż zawodowa z Ostrołęki użyczyła jej samochód ratowniczo-gaśniczy. W okresie od
01.04.2014r. do 30.09.2014r. po raz drugi funkcjonuje posterunek straży zawodowej z Ostrołęki w składzie 4 osobowym,
pełniącym 24 godziny dyżur. Jednostka OSP w Wydmusach oczekuje na decyzję o wprowadzeniu jej do KSRG.
Funkcjonowanie posterunku straży zawodowej jest korzystne dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy (pozwala na
szybsze dotarcie strażaków do miejsca zdarzenia; strażacy ochotnicy nie dyżurują w remizie, tylko zbiegają się na sygnał
alarmowy) i dla finansów gminy, która nie musi sama zatrudniać kierowców w strażach, a tym samym oszczędza pieniądze
podatników. W całej Polsce funkcjonują obok siebie straż zawodowa i ochotnicza.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) działa w Polsce od 1995 roku. Zorganizowany przez
Państwową Straż Pożarną. Jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę
z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było
stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak, aby można
było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną
część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań
ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk
żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji
priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania. Dlatego też jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
Myszyńcu została wezwana w 2011 roku do wsparcia i pomocy powodzianom w Dobrzykowie k/Płocka. Strażacy
z naszego terenu brali czynny udział w ratowaniu życia i dobytku mieszkańców tej okolicy.
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Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się dnia 01.01.2014r. i potrwa do dnia 31.12.2015r. W okresie od 10 lutego
do 10 marca trwał nabór potencjalnych uczestników Projektu, w tym okresie wpłynęły 164 formularze zgłoszeniowe.
Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wyłoniła 125 gospodarstw domowych, które spełniły
wymagane kryteria formalne i uzyskały najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej. Pozostałe gospodarstwa
zostały wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników Projektu, jego miejsce zajmie
kolejna osoba z listy rezerwowej. Gospodarstwa wyłonione w ramach rekrutacji otrzymają na podstawie umowy
użyczenia zestaw komputerowy oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Dodatkowo chcąc zapewnić integrację społeczną
pozostałym mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, zaplanowane jest zapewnienie dostępu do Internetu
i wyposażenie w sprzęt komputerowy 8 jednostek skupiających życie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myszyniec tj.:
 Zespół Szkół w Myszyńcu (45 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Zespól Szkół w Wolkowych (20 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Zespół Szkół w Wykrocie (20 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach (15 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka)
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku (2 komputery i 1 drukarka)
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych na
wykonanie sieci radiowej i zakup zestawów komputerowych. W celu weryfikacji poprawności sporządzonej
dokumentacji przetargowej, zostanie ona wysyłana do analizy ex-ante do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Przeprowadzenie procedury przetargowej ze względu na wysoką wartość zamówienia (tj. powyżej progów unijnych)
planowane jest na okres od maja do lipca 2014 roku. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. Gminy
Myszyniec) okres ten może ulec wydłużeniu. Przewiduje się, że pod koniec trzeciego kwartału 2014 roku rozpocznie
się instalacja zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i w jednostkach podległych Gminie Myszyniec
oraz budowa infrastruktury sieci radiowej, która zapewni techniczne możliwości dostępu do Internetu.

Dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014 r. jest wypłacane nowe świadczenie - dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia,
którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2013 r., poz. 984). Dodatek energetyczny przysługuje, tzw. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli
osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), które są stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania
energii. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz
średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitów
wynosi:
 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 5 osób.
Dodatek energetyczny jest przyznany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie
wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej
dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z obwieszczeniem
ministra gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 963 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa: prowadzonego przez osobę samotną11,36 zł/miesiąc; składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc; składającego się z co najmniej 5 osób 18,93 zł/miesiąc. Informacje szczegółowe oraz wnioski - OPS w Myszyńcu pokój nr 4 (parter) tel. (29) 77 21 398.
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Tablice pamiątkowe
W ramach Projektu pt. „Tablice upamiętniające postacie historyczne zasłużone dla Ziemi Kurpiowskiej”
mającego na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” powstanie 5 tablic upamiętniających postacie historyczne zasłużone dla Kurpiowszczyzny.
W marcu 2014r. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu – parter Projektu przygotował wizerunki wraz z krótkim
opisem postaci zasłużonych dla Ziemi Kurpiowskiej, tj. Zygmunta Padlewskiego, Księdza Władysława
Skierkowskiego, Adama Chętnika, Konstantego Rynarzewskiego i Stacha Konwy. Przygotowane materiały zostały
przesłane do firmy, która wykona tablice w formie odlewu z mosiądzu w kolorze złotym. Tablice zostaną
zamieszczone na głazach na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” w Myszyńcu.
Odsłonięcie tablic pamiątkowych odbędzie się w czerwcu 2014r.

Wycinanka Kurpiowska
Trwa realizacja projektu pt. „Wycinanka Kurpiowska” mającego na celu promocję lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Twórcy, artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, znani w środowisku lokalnym, biorący udział
w Projekcie wykonali 150 wycinanek oprawionych w ramki.Wykonane wycinanki to gwiazdy, leluje, koguty i ptaki
w różnych rozmiarach i kolorach typowych dla Kurpiowszczyzny. W kwietniu 2014r. wycinanki zostaną
zamieszczone w Galerii Wycinanki, w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przy ul. Dzieci
Polskich 2. W ramach projektu zostało przygotowanych również 20 banerów z motywem wycinanki kurpiowskiej,
które pod koniec kwietnia 2014r. zostaną zamieszczone na słupach oświetleniowych w centrum Myszyńca.

Informacje z myszynieckiej biblioteki
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu od 28 stycznia do
15 czerwca 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „KURPSIOSKI BZIZNES ŁOKNAM NA ŚWAT”. Zakłada on
poszerzenie wiedzy i umiejętności 10 bezrobotnych kobiet powyżej 30 roku życia z terenu gminy Myszyniec. Zdobytą
wiedzę będą mogły wykorzystywać do uzyskania dodatkowego źródła dochodu m.in. organizując warsztaty
z zakresu kurpiowskiego rękodzieła ludowego jak również sprzedając swoje wyroby przez Internet. Realizacja
projektu odbywa się w ramach programu RozPRACUJ to z biblioteką.
Kwiecień to szczególny miesiąc dla wszystkich Polaków. W tym szczególnym okresie oczekiwania na Święta
Wielkiej Nocy i Beatyfikację Jana Pawła II, dnia 3 kwietnia 2014 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu odbyła się wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II
pn. „O Człowieku, który zmienił Świat”. Osoby, które wzięły w niej udział, miały okazję przypomnieć sobie co
w życiu jest najważniejsze i czym należy się kierować, aby je przeżyć godnie i uczciwie. Wykonane pieśni oraz pokaz
multimedialny wprawiły obecnych w zadumę, refleksję i wspomnienia. Pełna symboliki dekoracja dopełniła całość.
W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu po raz kolejny miały miejsce warsztaty z zakresu
wykonywania ozdób wielkanocnych. Główną atrakcją były jaja przyozdabiane metodą karczochową. Panie
wykonywały jajka wielkanocne przy użyciu styropianowego jajka, cekinów i wstążki ozdobnej.
"Kupiłeś – przeczytałeś - podaruj bibliotece". Pod takim hasłem Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zachęca do dzielenia się książkami z innymi czytelnikami. Akcja
prowadzona będzie przez cały 2014 rok. Każdą książkę, pod warunkiem, że jest w dobrym stanie można przekazać do
biblioteki. Będzie ona służyła innym czytelnikom.
Mieszkańcy Myszyńca, którzy ze względów na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają
możliwości wypożyczenia książki, mogą korzystać z nowej usługi - książki na telefon, czyli bezpłatnej dostawy
i odbioru książek przez wolontariuszy biblioteki. Można je zamawiać telefonicznie, codziennie od godz. 1000 do 1500.
Są one dostarczane do domów czytelników we wtorki. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty i czekamy na
Państwa sygnały pod numerem telefonu 29 77 21 677.
W Bibliotece kontynuowane są prace przy kodowaniu księgozbioru. Planuje ona od 2015 roku wprowadzić
możliwość wypożyczenia książek w formie elektronicznej. Każdy czytelnik otrzyma kartę identyfikacyjną z kodem
kreskowym. Przeprowadzenie pełnej automatyzacji procesów bibliotecznych usprawni w dużym stopniu obsługę
czytelników i pracę bibliotekarza. Każdy czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia księgozbioru przez Internet.

8

KURPIK NR 71

Historia Zespołu Folklorystycznego „KURPIOWSZCZYZNA”
Utworzenie i rozpoczęcie działalności przez Gminny Ośrodek Kultury w Myszyńcu w 1972 roku stworzyło
bazę do działalności oraz organizację czasu wolnego dla różnych grup lokalnej społeczności. Spotkania kobiet,
w ramach Koła Gospodyń Wiejskich, były jedną z niewielu okazji do wspólnego śpiewania, wymiany zdań,
podzielenia się swoimi radościami oraz do wspólnej zabawy. Bogata tradycja regionu kurpiowskiego w znacznej
mierze zadecydowała o tym, że śpiewanie i taniec grupy kobiet z KGW w Myszyńcu zaczęły odbywać się w coraz
bardziej zorganizowanej formie.
Zespół (początkowo śpiewaczy) powstał z inicjatywy niżej wymienionych Pań: Zofii Warych, Haliny
Mówińskiej, Genowefy Rosińskiej, Heleny Glinki, Zofii Staszewskiej, Ireny Tułodzieckiej, Zofii Drzewieckiej, Zofii
Sikory, Władysławy Borajkiewicz, Marii Tułodzieckiej i Zofia Krajzy. Śpiew nie wystarczył kobietom, tradycja
taneczna i energia wewnętrzna spowodowały, że zwróciły się one do pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
w Myszyńcu o pomoc w utworzeniu zespołu z kapelą. Pracownicy Anna Pietrzak i Witold Filipiak z ochotą zajęli się
współtworzeniem zespołu. Bardzo szybko zmobilizowali do grania istniejąca kapelę ze wsi Pełty – Piotra i Czesława
Drząszcza. Dołączyli do nich Czesław Popielarczyk i Witold Filipiak.
W swoim repertuarze zespół od początków swej działalności posiada wyłącznie kurpiowskie tańce i pieśni
przeniesione wprost z domów na scenę przez starszych członków zespołu. Tańczą fafura, starą babę, olendra,
powolniaka – jak w innych zespołach: natomiast rzadko powtarzają pieśni wykonywane gdzie indziej. Śpiewają je
przy tym nieszkolonym tzw., białym głosem.
Autentyzm repertuaru i sposób wykonania zwróciły uwagę nie tylko szerokiej publiczności, ale i znawców
folkloru już w pierwszym roku istnienia, to jest w 1974 na Rejonowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych
w Przasnyszu. Wówczas to Komisja zakwalifikowała zespół do Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznego
w Płocku. W tym samym roku Studio Telewizji w Katowicach nagrało 20 minutowy program Zespołu (tańce i pieśni)
emitowane także w programie ogólnopolskim Telewizji. Kolejne lata to czas dużych sukcesów krajowych. Warto
wspomnieć tylko niektóre z nich: 1975 r. I miejsce na Przeglądzie zespołów Artystycznych w Olecku, 1976 r.
II miejsce na Przeglądzie spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Kaliszu. Członkowie Zespołu mile również
wspominają udane występy na centralnym Święcie Ludowym w Kaliszu (1978 r.) i w Piotrkowie Trybunalskim
(1979r.), w Kolnie (1980 r.), Wielokrotny udział na Dniach Folkloru Kurpiowskiego w Ostrołęce, Święcie Kultury
Ludowej w Mrągowie, Ogólnopolskim Konkursie Muzyki i Pieśni Ludowej w Jaśle, Spotkaniach z Folklorem
w Toruniu i wielu innych konkursach i przeglądach.
Z udziałem zespołu odbywały i odbywają się takie cykliczne imprezy jak: Kurpiowskie Prezentacje
Artystyczne, Jarmark Kurpiowski, Miodobranie Kurpiowskie.
Zainteresowanie Zespołem wykazały także Redakcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia nagrywając,
a następnie wielokrotnie emitując program „Kurpiowszczyzna z Myszyńca”.
Od początku swojej działalności Zespół przedstawia widowiska obrzędowe, obrazujące kurpiowską kulturę
i tradycję. Do najpopularniejszych widowisk należą: „Obrzęd miodobraniowy” – przedstawiający obrzęd podbierania
miodu na Kurpiach, „Obrzęd weselny”, - obrazujący tradycję i zabawy weselne, widowisko „Muzyka na wsi”, które
jest zbiorem wielu charakterystycznych tańców i pieśni kurpiowskich. Występy artystyczne Zespołu
Folklorystycznego Kurpiowszczyzna oklaskiwała również publiczność poza granicami naszego kraju na różnych
festiwalach, m. innymi we Francji, Niemczech, Włoszech i na Litwie.
Zespół Folklorystyczny KURPIOWSZCZYZNA posiada trwałe, wypracowane miejsce w kurpiowskiej
kulturze ludowej. Od początku istnienia, mimo wielokrotnie zmieniającego się składu, członkowie zespołu tworzą
jedną wielką rodzinę. Urodzeni, wychowani i na stałe mieszkający na Kurpiach mówią o sobie: „Naszą pasją jest
muzyka, śpiew i taniec kurpiowski. Strój nosimy z dumą. Nie przebieramy się w niego, lecz po prostu ubieramy. Jak
nasi pradziadowie, dziadkowie i rodzice. W tym zespole wszystko jest autentyczne. Wszystko płynie z serca. I płynie
tak przez pokolenia. Już czterdzieści lat”.
W okresie działalności Zespołem KURPIOWSZCZYZNA kierowali:
- 1974 Halina Nysztal – nauczycielka z Myszyńca
- 1974 – 1980 Czesław Popielarczyk – rzemieślnik, muzyk ludowy
- 1980 – 1982 Regina Denkiewicz – pracownik administracji państwowej
- 1982 – 1983 Władysław Piórkowski– w okresie kierowania zespołem pracownik Urzędu Gminy w Myszyńcu
- 1984 – 2004 Andrzej Kaczmarczyk instruktor MOKSiR
- 2008 – 2010 Przemysław Płocharczyk
- od 2011 do chwili obecnej Zdzisław Ścibek - dyrektor RCKK w Myszyńcu

