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Wieści z gminy
26 stycznia 2010 roku nastąpiło otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu. Oferta
centrum skierowana jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniów,
absolwentów szkół przygotowujących się do wejścia na rynek pracy potrzebujących wsparcia w zakresie
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń, a także do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, zaniedbanych społecznie. Zainteresowani mogą skorzystać między innymi z zajęć
indywidualnych i grupowych z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć przygotowujących do skutecznego
pozyskania zatrudnienia, zajęć z zakresu przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Centrum mieści się w
budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 745-1545.
*
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu działa punkt przyjęć zeznań podatkowych PIT za 2009r. dla
mieszkańców naszej gminy. Pracownik Urzędu Skarbowego udziela też pomocy przy wypełnianiu zeznań.
Punkt jest czynny w każdy czwartek w godz. 900-1400 w pok. 27.
*
Odbył się przetarg na sprzedaż działek gminnych położonych w Myszyńcu przy ulicy Bema.
Sprzedano 6 działek, każda o powierzchni około 10 arów, za średnia cenę 3 700 zł. za ar. Wkrótce zostanie
przeprowadzony przetarg na sprzedaż kolejnych sześciu działek.
*
17 kwietnia 2010 r. (sobota) w Myszyńcu zostaną przeprowadzone badania mammograficzne dla
kobiet, w ambulansie medycznym przy Przychodni Lekarskiej na ulicy Modrej 4. Są one bezpłatne dla pań
w wieku 50-69 lat (roczniki od 1941 do 1960). Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w
godz. od 800 do 1600 pod nr tel. (061) 8442727.
*
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu posiada do bezpłatnego rozdania artykuły żywnościowe.
Mogą je otrzymać osoby samotne, których dochód nie przekracza 715, 50 zł. oraz osoby żyjące w rodzinie,
gdzie dochód na jednego członka nie przekracza 526,50 zł. Żywność wydawana jest w każdy czwartek w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Myszyńcu w godz. 1100-1300.
*
W ubiegłym roku urodziło się w naszej gminie 161 dzieci ( w 2008 -154dzieci), zmarło 115 osób
( w 2008 roku – 114). W 2009 roku 169 osób z naszej gminy zawarło związek małżeński (w 2008 roku
takich osób było 167). Na koniec minionego roku w gminie było zameldowanych 10 820 osób, a na koniec
2008 roku 10 833 osoby.
*
W ubiegłym roku na terenie naszej gminy straż pożarna interweniowała 114 razy. Były to między
innymi pożary, wypadki drogowe, zalania wodą, zagrożenia działaniem niebezpiecznych owadów. Pożarów
wybuchło 20, w tym 5 w budynkach mieszkalnych. Wskutek tych zdarzeń w naszej gminie zginęły 2 osoby,
a 19 zostało rannych.
*
W 2009r. w naszej gminie doszło do 14 wypadków drogowych w których zginęły 2 osoby, a 17
osób zostało rannych ( w 2008 – 7 wypadków, 7 zabitych, 8 rannych). Wskutek działań Posterunku Policji w
Myszyńcu przeprowadzono 364 interwencje, wylegitymowano 525 osób, nałożono 513 mandatów karnych,
zatrzymano 25 praw jazdy, zatrzymano 153 dowody rejestracyjne, skierowano 102 wnioski o ukaranie.
Według danych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ogólna wykrywalność przestępstw w naszej gminie
wynosi 87,50%, a wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym – 56,20%.
*
Odbył się powiatowy konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” skierowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Najpierw w eliminacjach gminnych wzięło udział kilkudziesięciu uczniów,
którzy musieli wykazać się znajomością zasad ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drodze.
20 najlepszych wzięło udział w etapie powiatowym, gdzie sprawdzano także umiejętność poruszania się
rowerem po torze przeszkód. Dobrze wypadli nasi uczniowie: Szymon Soliwoda z Gimnazjum w Myszyńcu
kl II zajął 2 miejsce w rywalizacji gimnazjalistów, a Karolina Jędrzejczyk z kl. VI Szkoły Podstawowej w
Myszyńcu Starym zajęła 3 miejsce w rywalizacji dziewcząt ze szkół podstawowych. Uczniowie mieli okazję
zdobyć wiedzę bardzo przydatną w życiu. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie.
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Związek stowarzyszeń „Kurpsie Razem” organizuje spotkanie informacyjne dla mieszkańców
gminy Myszyniec dotyczące możliwości pozyskania środków na tzw. Małe projekty. Spotkanie odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w dniu 16.04.2010r . o godz. 1000. Termin składania
wniosków od 1.04.2010r. do 30.04.2010r. Szczegółowych informacji w sprawie można zasięgnąć w biurze
związku mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu lub pod nr tel. 517479418.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w ramach Projektu Nowe Perspektywy, rozpoczynają się
od kwietnia 2010 r. szkolenia dla bezrobotnych - byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego
JBB w Łysych oraz bezrobotnych członków ich rodzin (np. siostra, brat, małżonek, córka, syn itp.).
Szkolenia będą trwać do końca czerwca 2010 r. W trakcie szkoleń zapewniony jest: obiad, przerwy kawowe,
stypendium w kwocie 1029,00 zł. brutto (przy 100% obecności) i zwrot kosztów dojazdu. Szkolenia będą
składały się z następujących części: zajęcia komputerowe, kurs języka angielskiego lub niemieckiego (do
wyboru), szkolenie pracownik biurowy oraz poradnictwo zawodowe. Dana osoba uczestniczy we
wszystkich wymienionych wyżej częściach. Szkolenia będą odbywały się, między innymi w: Łysych,
Kadzidle, Lipnikach i Myszyńcu. Zapisy prowadzone są w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu
od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Inwestycje
Rozpoczęła się przebudowa ulicy Targowej w Myszyńcu (ulica łącząca starą targowicę z nową).
Droga będzie miała dwie warstwy asfaltu, chodniki, zjazdy, odwodnienie - koszt 2.554.999 zł., a także ciągu
ulic: Kurpiowska, Bema, Witosa, Ogrodowa, Borowczyka, 23 stycznia. Wykonane zostaną dwie warstwy
asfaltu, chodniki, zjazdy, odwodnienie - koszt 3.041.446 zł. Drogi wykona wyłoniona w drodze przetargu
ostrołęcka firma „Ostrada”. Gmina pozyskała na ich budowę środki unijne w wysokości 85% kosztów, a
15% to środki własne gminy.
*
Trwają ostatnie prace przy budowie drogi Zdunek - Wydmusy o dł. 5 km. Wykonane zostały dwie
warstwy asfaltu o łącznej grubości 10 cm, chodnik w miejscowości Wydmusy, wjazdy bramowe, zjazdy
gospodarskie, rowy odwodnieniowe - koszt 4.274.062 zł., z czego 855 to środki pozyskane przez gminę z
Unii Europejskiej.
*
Do końca kwietnia tego roku zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze Zdunek Zalesie o dł. 1600m. Roboty za 948.062 zł wykona wyłoniona w drodze przetargu ostrołęcka firma
„Ostrada”.
*
Trwa budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Inwestycja jest
współfinansowana w 85% ze środków unijnych. Centrum powstanie na niezagospodarowanym terenie
pomiędzy rzeką Rozogą a Zespołem Szkół w Myszyńcu. Jest to obszar o powierzchni około 1 hektara.
Przetarg obejmuje budowę m.in. muzeum, karczmy, salonu wystawowego, amfiteatru – sceny i widowni,
bud jarmarcznych, chodników, dróg i parkingów monitoringu terenu za pomocą kamer, a także oświetlenia
zewnętrznego. Inwestycję wykona za 6.498.983 zł, wyłoniona w drodze przetargu firma „Rezydent” z
Gdańska. Jej zakończenie planowane jest na koniec tego roku.
*
Rozpoczęło się zagospodarowanie poddasza w budynku MOKSiR (powstało ono nad biblioteką po
wymianie dachu) na pomieszczenia użytkowe oraz remont przybudówki, gdzie są zlokalizowane
pomieszczenia biurowo-administracyjne. Prace wykonuje firma Pana Krzysztofa Brakonieckiego z
Myszyńca, która złożyła najtańszą ofertę przetargową (wpłynęło 9 ofert). Koszty inwestycji to 507.740 zł, z
czego 313.279 zł., to środki pozyskane przez gminę z Unii Europejskiej. Zakończenie prac przewidziane
jest do 31.08.2010r.
*
Gmina pozyskała środki unijne na budowę boiska sportowego o nawierzchni sztucznej do gier
zespołowych i placu zabaw w Myszyńcu Starym. Powstaną one na działce zlokalizowanej przy zbiegu drogi
krajowej i drogi gminnej (za przystankiem PKS). Wkrótce odbędzie się przetarg na wykonanie inwestycji.
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Myszyniec wśród najlepszych

Nasza gmina znalazła się wśród najskuteczniej pozyskujących dotacje unijne gmin w Polsce. Taki
ranking opracował dziennik „Rzeczpospolita”. Myszyniec sklasyfikowany został na 72 miejscu w kategorii
gmin miejsko-wiejskich, z kwotą 2079 zł. dotacji na jednego mieszkańca. Najlepszą w tym rankingu jest
gmina Hel z województwa pomorskiego z kwotą dotacji 10.248 zł. W rankingu gmin wiejskich zwyciężyła
gmina Nadarzyn z województwa mazowieckiego (8458 zł), rankingu miast na prawach powiatu Sopot
(5121 zł). Przy opracowywaniu rankingu brano pod uwagę środki unijne, na które gminy mają już podpisane
umowy, ale bez środków przyznanych, na które dopiero zostaną podpisane umowy.

Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu
Na drugi kwartał 2010 roku ustalono grafik wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych. Wywóz ścieków odbywał się będzie co dwa tygodnie w okresie od 01.04.2010r. do
30.06.2010r. w dniach: 12-14.04.2010 r. albo 26-28.04.2010 r., 10-12.05.2010 r. albo 24-26.05.2010r.,
1-2.06.2010r. albo 14-16.06.2010r. albo 28-30.06.2010r. Powodem tej decyzji jest zmniejszenie ilości
zamówień na tą usługę spowodowaną skanalizowaniem prawie całego miasta Myszyniec, a także
usprawnienie i terminowość świadczonych usług prze ZGKiM. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na ten temat osoby zainteresowane odbiorem nieczystości płynnych mogą kontaktować się z
Zakładem.
*
Uruchomiono czynny całodobowo telefon pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego. Mieszkańcy
gminy Myszyniec mogą pod numer 604 102 960 zgłaszać awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Z działalności myszynieckiej biblioteki
Obok działalności statutowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu (MGBP)
polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, placówka prowadzi działalność
kulturalną promującą książkę i bibliotekę w środowisku. Wśród tych działań biblioteka wypracowała stałe
formy pracy już wypróbowane takie jak: lekcje biblioteczne, promocje książek, konkursy, spotkania
autorskie, wystawy skierowane do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych
Jedną z form pracy promocyjnej dla czytelnictwa były lekcje biblioteczne. W placówkach naszych
przeprowadzono w 2009r. dziesięć lekcji na których zapoznawano uczniów z księgozbiorem biblioteki
lokalizacją, informacją na temat katalogów. Między innymi tematami zajęć było: „ Sposoby korzystania ze
zbiorów biblioteki”, „Korzystanie z katalogu kartkowego i komputerowego w pracy z czytelnikie m”
„Umiejętność korzystania z księgozbioru regionalnego” oraz „Poznajemy i szanujemy książeczki dziecięce”,
„Biblioteka na mnie czeka”, „Posługiwanie się wydawnictwami encyklopedycznymi” (słowniki i
encyklopedie), „Jak szukać informacji w bibliotece”, „Nie wiesz zapytaj w bibliotece”.
„Lokomotywą w świat bajek”- pod takim hasłem w bibliotece odbywały się spotkania z dziećmi,
głośne czytanie bajek. Zapraszamy do udziału w nich znane osoby z naszej gminy.
Biblioteka w Myszyńcu jest w końcowej pierwszej fazie w realizacji katalogu komputerowego.
Zakupiono czytniki i przystąpiono do etapu drugiego. Książki nabyte w 2009r zostały zaopatrzone w kody
kreskowe. Stan opisów w bazie MGBP w Myszyńcu na 31.12.2009 r. – 19295 rekordów.
Wskaźnik wypożyczeń na jednego czytelnika ogółem wyniósł 11 książek. Statystycznie odwiedził
nas prawie 2 razy w ciągu roku każdy mieszkaniec miasta i gminy. Odwiedziło bibliotekę ogółem 19974
czytelników którzy dokonali 10789 wypożyczeń. W czytelniach i korzystających z Internetu odnotowano
12528 odwiedzin czytelników, którzy uzyskali 2500 szczegółowych informacji i
skorzystali z
3498 pozycji księgozbioru podręcznego.
Przy MGBP działa Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki. Jest to grupa osób z przewagą
przebywających na emeryturze (nauczyciele, pracownicy umysłowi itp.) Wypływa to z potrzeb lokalnego
środowiska. Koło wspiera działania biblioteki i jest współorganizatorem różnych imprez czytelniczych oraz
organizowanych wyjazdów do teatru itp. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Biblioteka w Myszyńcu organizowała w 2009r. spotkania dla seniorów i współpracowała ze
Środowiskowym Domem Samopomocy w Myszyńcu, na których uczestnicy zapoznawali się z podstawami
obsługi komputera i Internetu, sposobem korzystania z księgozbioru oraz możliwościami uczestnictwa w
imprezach czytelniczych organizowanych przez MGBP.
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Działalność Myszynieckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji realizuje swoją działalność
w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową i sprzętową oraz potrzeby związane z promocją
działań społeczności lokalnej Gminy Myszyniec. Do celów Ośrodka należy zaspokajanie potrzeb
mieszkańców gminy w zakresie kultury oraz aktywizowanie uczestnictwa w kulturze, tworzenie warunków
do utrzymywania rozwoju i popularyzacji folkloru, rękodzieła artystycznego i ludowego oraz współdziałanie
w rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w
realizacji zadań. Do działalności MOKSiR należy:
- organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i festiwali, m.in.:
• „Palma kurpiowska” Myszyniec 2010
•

Konkurs Twórczości Ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić
od zapomnienia”

•

Konkurs „Rękodzieło wsi kurpiowskiej” – skierowany do twórców
z Puszczy Zielonej

•

Dzień Dziecka – Festiwal Piosenki Dziecięcej (1 czerwiec 2010 r.)

- organizacja plenerowych imprez masowych, m.in.
•

Jarmark Kurpiowski (16 maja 2010 r.)

•

Noc Sobótkowa ( 26 czerwiec 2010 r.)

•

Miodobranie Kurpiowskie ( 29 sierpień 2010 r.)

•

Spotkania Na Kopańskim Moście ( 11 listopad 2010 r.)

- akcje letnie i zimowe:
•

organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych
( zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, wycieczki rowerowe, kuligi, wyjazdy na
basen itp.),

- inne formy działalności
•

Spotkania z twórcami ludowymi

•

Spotkania w Klubie Seniora

MOKSiR współpracuje także ze szkołami z terenu Gminy Myszyniec, Gminną Biblioteką
Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką
w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami,
Poradnią Psychologiczno
-Pedagogiczną,
Gminną
Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu.
We współpracy z Parafią Rzymsko - Katolicką w Myszyńcu współorganizuje:
•

Niedzielę Palmową w Myszyńcu

•

Boże Ciało - wystawa i sprzedaż wytworów sztuki ludowej (3 czerwiec 2010 r.)

We współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Myszyniec, współorganizuje:
•

Plener rzeźbiarski Uroczysko za Górą w Charcibałdzie, (czerwiec 2010 r.)

•

Warsztaty etnograficzne w Charcibałdzie (czerwiec 2010 r.)

•

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich (wrzesień 2010 r.)

•

Pieczony ziemniak Uroczysko za Górą w Charcibałdzie, (październik 2010 r.)
dok. na str. 6
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Stałe i cykliczne formy pracy w MOKSiR

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach dla dzieci i
młodzieży jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy
artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz.
Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert MOKSiR na podstawie oświadczenia (zgody)
podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Grupy i zespoły działające przy MOKSiR:
1. Wielopokoleniowy

Zespół

Folklorystyczny

(skupia

osoby

od

najmłodszych

dzieci

do osób w dojrzałym wieku)
2. Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”
3. Zespół Folklorystyczny „MYSZYNIEC”
4. Zespół Folklorystyczny „KURPIE OD MYSZYŃCA”
5. Grupa śpiewacza „BOROWINKI”
6. Klub Seniora
7. Dziecięca grupa HIP – HOP
8. Młodzieżowa grupa BREAK DENCE
9. Kurs tańca LATINO SOLO
10. Koło plastyczne
11. Aerobik
12. Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

Przy MOKSiR od marca 2009 roku działa Herbaciarnio – Galeria, w której można
w kulturalny sposób napić się kawy lub herbaty oraz zakupić wytwory lokalnych twórców
ludowych.

Problem uzależnienia alkoholowego
Problem uzależnienia alkoholowego, jak każdy inny problem społeczny, nie kończy się jedynie na
osobie nim dotkniętej, lecz skupia się na całym najbliższym otoczeniu, a przede wszystkim na rodzinie
osoby uzależnionej.
Nadużywanie alkoholu dezorganizuje funkcjonowanie rodziny, wprowadzając do niej szereg
patologii, z których najczęściej spotykaną jest przemoc w rodzinie. Uzależnienie alkoholowe jest
wskazywane jako jedno z następstw procesu transformacji ustrojowej, pogłębiającego się bezrobocia,
akceptowanego przez środowisko stylu życia. Jego szczególne niebezpieczeństwo polega na tym, iż
prowadzi ono do degradacji fizycznej i moralnej osoby nadużywającej alkoholu, rozwija się bez
świadomości osoby bezpośrednio nim dotkniętej, w dużym stopniu odbija się na rodzinie osoby
uzależnionej i prowadzić może do przedwczesnej śmierci. Kolejnym, niepokojącym faktem jest to, iż liczba
osób uzależnionych podwyższa się w szybkim tempie. Niezwykle trudno jest wskazać faktyczne dane
liczbowe osób borykających się z problemem alkoholowym. Jednakże z danych Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w latach 2008 - 2009 wpłynęło 88 wniosków o
leczenie odwykowe. Na podstawie raportu policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odnotowała, że w latach 2008 -2009 na terenie gminy Myszyniec miały miejsce następujące
zajścia spowodowane nadużyciem alkoholu:
- 40 wykroczeń drogowych (kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu);
- 87 przestępstw drogowych (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym - powyżej 0,5 promila)
Ponadto w 2009 roku przeprowadzono 127 interwencji domowych, których główną przyczyną były
sytuacje konfliktowe spowodowane przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu; dwie interwencje
w lokalach; siedemnaście interwencji ulicznych (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych; szesnaście
osób zatrzymanych i przewiezionych do wytrzeźwienia.
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Niepokojący jest fakt, iż obniża się wiek inicjacji alkoholowej i przypada on między 14 a 16 rokiem
życia dziecka. Badania prowadzone na osobach uzależnionych wskazują, iż wcześniejsza inicjacja prowadzi
do problemów alkoholowych w dorosłym życiu.
W Gminie Myszyniec, opracowywany jest na każdy rok kalendarzowy Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na jego podstawie Gmina Myszyniec przy
pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z innymi podmiotami,
podejmuje się realizacji między innymi następujących zadań: podejmuje czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec
osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (art. 41, art. 24, 25, 26 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); udziela informacji o trybie kierowania na
leczenie odwykowe; przeprowadza systematyczne rozmowy z osobami uzależnionymi w celu
umotywowania do podjęcia dobrowolnego leczenia, udziela informacji o instytucjach, które służą pomocą
osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin; udziela bieżących informacji lub podejmuje
interwencje w sprawach związanych z leczeniem odwykowym; przyjmuje wnioski (od członków rodzin,
Policji, Prokuratury, OPS) o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych, których miejsce
zamieszkania stanowi teren Gminy Myszyniec; wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, kontroluje punkty sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych; opiniuje projekty uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych oraz usytuowania na ternie gminy miejsc sprzedaży, spożywania i podawania
napojów alkoholowych.; działa w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach.
W 2009 r. wskutek działań GKRPA 14 spraw zawieszono z powodu dobrowolnego podjęcia leczenia
przez osoby dotknięte chorobą alkoholową, a 14 spraw skierowano do biegłych sądowych w celu
sporządzenia opinii przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a następnie skierowano pozew do Sądu
Rodzinnego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego. W 2008 roku z powodu uzależnienia
alkoholowego 25 rodzin objętych było pomocą społeczną, w roku 2009 już 29 rodzin. Rzeczywista jednak
liczba osób uzależnionych jest o wiele wyższa. Jednakże przyznanie się do istnienia tego problemu nie jest
sprawą łatwą i oczywistą. Wynika to z ignorowania problemu przez samych uzależnionych, a także przez
poczucie bezpodstawnego wstydu i odrzucenia w przypadku rodzin osób dotkniętych tym problemem.
W 2009 roku powstał w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu Punkt Konsultacyjny, w którym
w każdy wtorek od godz. 9.00 do 11.00 udziela porad i wsparcia specjalista ds. uzależnień. W okresie od
kwietnia do grudnia 2009 r. z porad skorzystało 48 osób. Były to osoby uzależnione od alkoholu jak również
współuzależnione (osobami współuzależnionymi są osoby niepijące, które podporządkowały się prawom i
regułom narzuconym przez osobę uzależnioną). Również od 2009 roku podjęto współpracę z biegłymi przy
Sądzie Okręgowym w Ostrołęce w celu uzyskiwania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Ponadto GKRPA w Myszyńcu podejmuje próbę stworzenia Punktów Terapeutycznych dla osób
współuzależnionych i DDA (dorosłe dzieci alkoholików), gdzie można będzie uzyskać pomoc i wsparcie
specjalistów.
W chwili obecnej dzieci i młodzież (ok. 60 osób) pochodząca między innymi z rodzin z
omawianymi problemami może korzystać z pomocy i wsparcia specjalistów w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Myszyńcu. Jednocześnie swój wolny czas dzieci te spędzają w dwóch świetlicach
mieszczących się w Myszyńcu. Także młodzież szkolna (ok. 100 osób) pragnąca spędzić czynnie godziny
popołudniowe ma możliwość udziału w zajęciach sportowych (piłka nożna ) organizowanych i
prowadzonych w Klubie Sportowym „BARTNIK”, a współfinansowanych ze środków GKRPA.
W roku szkolnym 2008-2009 r. młodzież z klas gimnazjalnych oraz szkół średnich wzięła udział w
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pt. „Młodzież bez nałogów”, a także uczestniczyła w
programie profilaktycznym pt. „Dopóki masz wybór” (w obydwu programach wzięło udział ponad
1500 uczniów). W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież uczestniczyła w koloniach letnich z zajęciami
profilaktycznymi (ok. 60 osób), a także 25 dzieci wzięło udział w 2 dniowych zajęciach w Lubiejewie.
Codziennie w godz. 8.00- 16.00 osoby potrzebujące wsparcia i pomocy ze strony członków GKRPA mogą
bez obaw zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu do pok. nr 3 (parter). Obowiązuje zachowanie
tajemnicy przeprowadzanych rozmów i konsultacji.
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Apel Towarzystwa Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej
o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego za rok 2009

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego za rok 2009 na
rzecz Towarzystwa Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej, organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik
Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statusu oraz zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie jest
organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, typu "non profit".
Środki finansowe z uzyskanych od Państwa darowizn zostaną wydatkowane w całości na statutową
działalność TRZK. Celami Towarzystwa Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej są:
1) działanie na rzecz wszechstronnego, kulturalnego i społeczno-gospodarczego rozwoju Kurpiowszczyzny oraz
pobudzanie w tym zakresie inicjatywy społecznej,
2) pielęgnowanie i upowszechnianie znajomości dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego
Kurpiowszczyzny na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, a także promowanie kontaktów i wymiany
międzyregionalnej, w szczególności w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
3) integrowanie społeczności Kurpiowszczyzny w jej historycznych granicach jako "małej ojczyzny", a także osób
pochodzących z Kurpiowszczyzny oraz jej sympatyków w celu podniesienia znaczenia Kurpiowszczyzny i wyzwolenia
inicjatyw na rzecz jej rozwoju,
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Kurpiowszczyźnie, ochrona i upowszechnianie polskiej świadomości
narodowej, ideałów samorządności, demokracji i praw człowieka, a także integracji europejskiej.
Towarzystwo powstało w 1989 roku jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Kurpiowskiej. Obecna nazwa
funkcjonuje od 26 lipca 1990r. W 2004 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
0000215324 i uzyskało statut organizacji pożytku publicznego.
Władze Stowarzyszenia od lutego 2009 roku: prezes: Halina Danuta Kostewicz, wiceprezes: Ewa Trzcińska,
skarbnik: Stanisław Samsel, sekretarz: Przemysław Płocharczyk, członek Zarządu: Ryszard Tomasz Ropiak
Sprawozdanie z realizacji celów statutowych w roku 2009.
1) Realizacja Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich w Myszyńcu od 4 maja do 24 grudnia 2009r. Prowadzone były zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat
nie uczęszczających do przedszkola.
2) Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca i Myszynieckim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
w ramach Programu Integracji Społecznej nad organizacją w ramach inicjatyw własnych mieszkańców w celu
aktywizacji i integracji społecznej (kultura i tradycja) - WIELOPOKOLENIOWY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY.
3) Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Charcibałdzie nad projektem "Prowadzenie świetlic wiejskich
wielofunkcyjnych dla społeczności w miejscowości Charcibałda" współpraca w formie poszerzenia oferty świetlicy o
zajęcia raz w miesiącu z tańca i śpiewu ludowego dla dzieci z miejscowości Charcibałda i Zdunek.
4) Współpraca z Agencją Muzyczno-promocyjną Nowa, Towarzystwem Promocji Muzyki "Przez Muzykę do
Serc", Związkiem Kurpiów Oddziałem Warszawskim, Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca, Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wykrot i Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci w Myszyńcu nad koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej inspirowanym muzyką kurpiowską
14 czerwca w Kolegiacie Myszynieckiej.
5) Msza święta w języku kurpiowskim w Kościele św. Anny w Warszawie 18 października która była
uroczystym rozpoczęciem V Dni Kultury Kurpiowskiej w Warszawie
6) Organizacją 23 października mszy świętej w języku kurpiowskim w intencji poległych i pomordowanych za
Ojczyznę partyzantów Kurpiowszczyzny w Kościele św. Katarzyny w Warszawie, która zamknęła V Dni Kultury
Kurpiowskiej w Warszawie.
7) Organizacją Występów zespołów folklorystycznych i cateringu regionalnego w Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 18 i 23 października podczas V Dni Kultury
Kurpiowskiej w Warszawie.
8) Organizacja V Pleneru Rzeźbiarskiego na Kurpiach pod patronatem marszałka Województwa
Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Burmistrza Myszyńca. W rama Pleneru powstało 8 rzeźb zdobiących
obecnie Miasto i Gminę Myszyniec.

Pragniemy podkreślić, że bez Państwa ofiarności nie bylibyśmy w stanie na tak dużą skalę
realizować celów statutowych. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
z poważaniem zarząd TRZK

