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Wieści z gminy
Otrzymujemy od mieszkańców informacje o przypadkach nieuczciwego zachowania pracowników niektórych firm
fotowoltaicznych, mogące świadczyć o podszywaniu się pod rzekomo realizowane przez Gminę Myszyniec projekty.
W związku z tym prosimy o ostrożność.
Informujemy, iż w chwili obecnej Gmina Myszyniec nie realizuje żadnego
nowego
projektu
dotyczącego
dofinansowania
montażu
instalacji
fotowoltaicznych.
Ponadto informujemy, że nie zlecaliśmy żadnej firmie zewnętrznej dokonywania
przeglądów instalacji fotowoltaicznych już zamontowanych w ramach realizacji
projektu z udziałem Gminy Myszyniec oraz sprawdzania wysokości opłat za energię
elektryczną jakie Państwa ponoszą. Wszelkie tego typu informacje, które
otrzymują Państwo od prywatnych firm zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług są nieprawdziwe
i związane są wyłącznie z prowadzeniem ich prywatnej działalności gospodarczej.
*
W dniu 15 stycznia 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu otrzymała fabrycznie nowy, średni samochód
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA P360, z napędem uterenowionym 4x4.
Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i środek
pianotwórczy 300 litrów.
Całkowity koszt pojazdu wyniósł 987 690,00 zł, w tym samochód został
sfinansowany ze środków:
Gminy Myszyniec w kwocie – 163 845,00 zł,
Powiatu Ostrołęckiego – 163 845,00 zł,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 27 000,00
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -353 000,00 zł,
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie -180 000,00 zł.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Myszyniec. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej części Myszyńca przy ul. Dzieci
Polskich. Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną i naziemną sieć telekomunikacyjną.
Powierzchnia nieruchomości to 0,2724 ha, na jej terenie znajdują się: budynek
gastronomiczny „karczma”, dwa pawilony handlowo-usługowe, chodniki oraz
parkingi.
Budynki wykończone są w stylu regionalnym – kurpiowskim co stwarza
niepowtarzalny klimat tego miejsca. Jest to miejsce idealne do organizowania
szkoleń, imprez okolicznościowych i plenerowych. Posiada w pełni
wyposażoną kuchnię oraz bazę noclegową. W pobliżu znajduje się plac zabaw,
korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne oraz stadion miejski.
Dodatkowym atutem jest położenie nieruchomości przy drodze krajowej nr 53 łączącej Warszawę z Mazurami, co
gwarantuje duże zainteresowanie tym miejscem.
*
1 marca 2021 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku
z panującą sytuacją epidemiczną tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
miały charakter symboliczny. Przed pomnikiem poświęconym pamięci OFIAR REPRESJI OKRESU
HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu na Placu Wolności Pani Burmistrz Elżbieta
Abramczyk wraz z Zastępcą Burmistrza oraz Sekretarzem Gminy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze
oddając hołd Żołnierzom Wyklętym. O godzinie 19.00 w Bazylice Mniejszej odbyła się msza
upamiętniająca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3

Numer 10 | Marzec 2021

Wieści z gminy
Dnia 26 stycznia 2021 r. Gmina Myszyniec podpisała cztery umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
z naszego terenu na realizację zadań publicznych:
1) z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym w Myszyńcu na kwotę 52 000,00 zł na realizację zadania publicznego
z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – nazwa zadania: „Organizacja lekkoatletycznych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec”.
2) z Akademią Piłkarską Kurpie Myszyniec na kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – nazwa zadania „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej
dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”.
3) ze Stowarzyszeniem „Myszynianki” z siedzibą w Myszyńcu na kwotę 60 000,00 zł na realizację zadania publicznego
pod nazwą „Prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych,
pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym”.
4) z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania
publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym”.
Termin realizacji tych zadań: od 26 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r.
*
18 lutego Gmina Myszyniec podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Nowa Droga” w Myszyńcu na kwotę 10 000,00 zł
na realizacje zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na zadanie:
„Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec”.
Termin realizacji zadania od 18 lutego do 31 grudnia 2021 r.
*
19 lutego 2021 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z ALDO Bartnik w Myszyńcu na kwotę 90 000,00 zł na realizację
zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – nazwa zadania: „Organizowanie zajęć
sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Myszyniec oraz udział w klasie A drużyny
seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu
życia w Gminie Myszyniec”. Termin realizacji zadania od 19 lutego 2021 do 30 listopada 2021 r.
*
W okresie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Urząd Miejski w Myszyńcu przyjął 764 wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę
721 782,78 zł. Przyznane zwroty podatku akcyzowego zostaną wypłacone producentom rolnym do dnia 30 kwietnia 2021
r. po otrzymaniu przez Gminę dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kolejny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
*

Gmina Myszyniec pozyskała środki na realizację projektu pn.:„E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost
e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1. „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na latach 2014-2020. Całkowity wartość projektu wynosi 1 304 598,00 zł
z czego 1 035 560,40 zł (80% kosztów kwalifikowalnych) stanowi dofinansowanie unijne. 3 listopada 2020 r. Gmina
Myszyniec podpisała umowę o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.
Projekt zakłada wdrożenie 6 e-usług: E-podatki, E-odpady, E-zezwolenia, E-konsultacje społeczne, E-rada,
i E-interwencje. Z e-usług będą korzystać obywatele z gminy Myszyniec i spoza niej chcący załatwić sprawę w Urzędzie
Miejskim w Myszyńcu, przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu. Wymienione usługi pozwolą na zwiększenie dostępności,
stopnia wykorzystania i jakości technologii informatycznych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi
porozumiewania się drogą elektroniczną z urzędem (możliwość pobrania i odesłania formularza). W ramach projektu
zostaną zakupione licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy (m.in. serwer wirtualizacji, szafa RACK, 5 zestawów
komputerowych, panel gaśniczy do serwerowni), zostanie przeprowadzona modernizacja sieci w Urzędzie. Pracownicy
Urzędu zostaną skierowani na szkolenia z zakresu pracy i obsługi systemów informatycznych.
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Inwestycje, przetargi
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie gminy Myszyniec zaplanowała budowę sieci gazowej średniego
ciśnienia. Projektowana sieć przebiegać będzie od granicy z gminą Łyse drogą powiatową w miejscowości Gadomskie
w kierunku miasta Myszyniec kolejno przez miejscowości Wykrot i Drężek. Dalej przebiegać będzie wzdłuż ul.
Kolejowej, następnie wzdłuż drogi krajowej do granicy miasta (ul. dr Pawłowskiego). W ramach inwestycji zaplanowano
również przebieg sieci częściowo wzdłuż ul. Targowej, ul. Stefanowicza, ul. Prostej, ul. 23 Stycznia, ul. Reymonta, ul.
Poległych i ul. Dzieci Polskich. W ramach prowadzonego przez tut. urząd postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane zostały dwie decyzje: w dniu 26 czerwca 2020 r. w całym
zakresie planowanego przebiegu oraz w dniu 26 stycznia 2021 r. obejmująca swym zakresem zmianę przebiegu sieci na
odcinku przyległym do ul. Dr. Stanisława Pawłowskiego oraz na odcinku przyległym do ul. Stacha Konwy (okolice
Poczty). Z informacji uzyskanych od biura projektowego wynika, że zakończenie prac projektowych planowane jest do
końca kwietnia tego roku i dokumentacja będzie przekazana do Rady Technicznej Polskiej Spółki Gazownictwa. Termin
rozpoczęcia robót uzależniony jest od decyzji Spółki.
*

Na terenie gminy Myszyniec realizowany jest projekt budowy sieci światłowodowej przez spółkę Fibee, która jest
beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Z sieci światłowodowej będą mogli skorzystać mieszkańcy miejscowości Myszyniec, Wykrot, Drężek, Wydmusy,
Zdunek, Zalesie, Wolkowe, Myszyniec Stary i Pełty. Z informacji uzyskanych od osoby prowadzącej prace projektowe
i przygotowawcze na potrzeby realizacji zadania wynika, iż w najbliższych tygodniach powinny rozpocząć się prace
związane z budową światłowodów w mieście Myszyniec. W następnym etapie informacje o powstającej infrastrukturze
zostaną umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych dostępnej dla operatorów sieci, z którymi to mieszkańcy będą mieli
możliwość podpisania umowy abonenckiej z wybranym przez siebie operatorem. Szacuje się, iż podłączenie do sieci
światłowodowej przez mieszkańców gminy będzie możliwe w II lub III kwartale tego roku.
*
Trwają prace budowlane prowadzone w oparciu podpisaną umowę z firmą Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c
z siedzibą w Mławie o wartości robót w wysokości 705 263,35zł brutto w zakresie „Wykonania robót budowlanych
w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania
„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec”. Inwestycja ta obejmuje:
 rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec Stary, Drężek, Wolkowe, Wydmusy,
Zdunek oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolkowe realizowane w ramach zadania
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz
 rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe
realizowane w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec”.
Na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” złożono wniosek
o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Termin wykonania zadania wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wolkowe.
*
W kwietniu 2021 roku rozpoczną się prace w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na
części I, II” w zakresie części I zamówienia. Obejmuje ono budowę 90 oczyszczalni
przydomowych na terenie gminy Myszyniec. Wykonawcą robót jest firma EKOKORD
Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu przy ul. Jaśminowej 3, na kwotę 1 692
507,64 zł. Termin wykonania zadania: 12 miesięcy od podpisania umowy.
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Budowa Centrum Usług Medycznych
W dniu 5 stycznia 2021 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na kwotę 135 300,00 zł z architekt Panią Renatą
Góralczyk-Osowicką właścicielką Autorskiej Pracowni Architektonicznej z Olsztyna, która złożyła najkorzystniejszą
ofertę w zapytaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej „Budowy Centrum Usług
Medycznych w Myszyńcu”. Termin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 31 maja 2021 r.
Na realizację inwestycji Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
(RFIL), pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na ulicy
Kasztanowej, na działce będącej własnością Gminy Myszyniec (tj. w pobliżu ulic Akacjowej, Modrzewiowej, Poległych).
Obecnie trwają prace zgodnie z podpisaną umową na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy Centrum Usług
Medycznych w Myszyńcu”. Została wypracowana koncepcja zagospodarowania terenu, następnie trwają prace
konsultacyjne co do rozkładu pomieszczeń wewnątrz budynków.
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiej
statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy
i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie
dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest,
żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do
przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne
mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na
rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju
przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypominało współczesny spis
powszechny, była „Lustracja dymów i podanie ludności” przeprowadzona
w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić się
z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy wyposażone
w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny ludności odbył się
w Polsce już po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej
przeprowadzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle
trudną sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero w 1921
roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni
Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego spisu
powszechnego odrodzonej Polski.
Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu podlegają:







Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub
czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani,
czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego
zakwaterowania,
Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu
stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały
z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządzania
państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy
i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie
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możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców.
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania
i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej,
edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca
pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy.
To z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego
społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem: z jednej
strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa. Spis to
również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności,
wyznania czy narodowości.
Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym
PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi
naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy.
Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie
w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego
pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta
i zapytać o możliwość spisania się.
Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa
mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie
zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod żadnym
pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma
prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99
(dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już
poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji
spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie momencie.
Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych
kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość
nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać,
czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu
spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
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Urząd Miejski w liczbach















DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA
LUDNOŚCI, USC:
Sporządzone akty urodzenia:
Sporządzone akty małżeństwa:
Sporządzone akty zgonów:
Wydane odpisy z akt stanu cywilnego:
Złożone wnioski o dowód osobisty:
Zameld. stałe, czasowe, zameld.
cudzoziemców, przemeldowania:

REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy:
Wydane decyzje o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego:
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
Wydane decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości:
Wydane decyzje na wycinkę drzew:
Przeprowadzone postępowania przetargowe:











296

227

201

244

71
7
11
32
3
165
13

105
7
3
27
10
45
7

116
7
8
35
7
91
17

92
8
6
51
5
67
16

115
4
19
54
3
106
24

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2019
rok

2020
rok

2590

2613

2562

2555

2512

1

0

0

8

3

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2019
rok

2020
rok

1465

1506

1476

1565

1565

4036

3847

4178

4212

4147

118

126

126

143

154

51

54

61

74

103

300

336

263

243

238

2016
rok
6634
11232

2017
rok
6282
12044

2018
rok
6054
12125

2019
rok
5855
9963

2020
rok

7616
14656

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2019
rok

2020
rok

287

305

277

344

304

Złożone wnioski dot. wpisu, zmianę wpisu do CEIDG,
zawieszenie, wznowienie wykon. działal., wykreśl. z CEIDG:

Rok

355

2020
rok

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:


2020
rok
19
85
100
1020
524

2019
rok

Wydane decyzje o zwrot podat. akcyz. produc. rolnym
zawartego w cenie oleju napęd. wykorzyst. do produkcji
rolnej:
Wydane decyzje wymiarowe na podatek rolny, podatek od
nieruchomości i podatek leśny:
Przyjęte deklar. i wydane decyzje na podat. od środk. transp.:
Przyjęte deklar. na podat. od nieruchomości dla osób
prawnych:
Wydane zaświadczenia o stanie majątkowym:

Korespondencja przychodząca:
Korespondencja wychodząca:

2019
rok
18
120
73
1258
703

2018
rok

Wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospod. odpad.
komunaln. do mieszkańców i firm prowadzących działalność:
Przeprowadzone postępowania przetargowe:

OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU:

2018
rok
30
106
62
1163
1176

2017
rok

PODATKI:


2017
rok
25
86
71
1106
1843

2016
rok

GOSPODARKA ODPADAMI:


2016
rok
31
92
67
1051
1342

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10773

10710

10740

10697

10665

10614

10537

Urodzenia:

131

102

123

135

126

104

100

Zgony:

79

105

97

120

102

98

133

Liczba mieszkańców:
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PRZECIW PRZEMOCY
Przemoc - to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę siły
narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka, powodując ból i cierpienie.
Przemoc może przybierać różne formy. Przemoc fizyczna jest najbardziej wyraźna, ale przemoc może być
także: psychiczna, seksualna, czy ekonomiczna. Te formy przemocy są trudniejsze do wychwycenia, ale równie dotkliwe
co przemoc fizyczna. Przemocą jest również zaniedbanie.
Bez względu na formę każda przemoc zaczyna się zwykle niepozornie poprzez: wywieranie wpływu, brak
kompromisów, narzucanie woli. Z czasem przeradza się w poniżanie, ośmieszanie, upokarzanie, krytykowanie, by
w etapie końcowym naruszyć godność psychiczną i cielesną drugiego człowieka poprzez wyzywanie, dręczenie,
popychanie, szarpanie, bicie… Przemoc to także: groźby, zmuszanie do różnych zachowań, ciągłe niepokojenie,
kontrolowanie, ograniczanie kontaktów.

PAMIĘTAJ!
Granica pomiędzy:
- opieką, a izolacją
- troską, a kontrolą
- bliskością, a zniewoleniem
- miłością, a zaborczością
jest bardzo cienka!

PAMIĘTAJ!
Jeżeli to właśnie Ty doświadczasz przemocy wiedz, że trzeba to jak najszybciej przerwać. Nie jesteś z tym sam!
Nie zamykaj się w sobie, nie uciekaj od problemu.

PAMIĘTAJ!
Jeżeli jesteś świadkiem przemocy możesz ją przerwać. Jeżeli osoba doznająca przemocy nie prosi Cię o pomoc,
nie oznacza to, że jej nie potrzebuje. Brak Twojej reakcji może doprowadzić do tragedii!

PAMIĘTAJ!
Jeżeli to właśnie Ty wyrządzasz krzywdę drugiej osobie, wiedz, że za takie zachowanie grozi kara.
Nikt i nic nie daje Ci prawa do stosowania przemocy. W Gminie Myszyniec w roku 2011 został powołany
Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myszyńcu. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Myszyńcu wchodzi 14 osób. Są to przedstawiciele:
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej i sądu.
Przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia mają obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”
w każdej sytuacji gdy istnieje nawet podejrzenie stosowania przemocy.
Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, świadkiem przemocy, bądź masz podejrzenie, że osoba z Twojego
otoczenia, sąsiedztwa, rodziny, czy znajomych może doznawać przemocy, zgłoś się do:
1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu i porozmawiaj z pracownikiem socjalnym, (budynek Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu, Plac Wolności 60), bądź zadzwoń: tel. 29 7721398, 297722455, 297722459, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 16.00.
2.Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu i porozmawiaj z Przewodniczącą, (budynek
Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 lub Centrum Usług Społecznych, Plac Wolności 61), bądź zadzwoń tel. 29 3333115, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30.
3.Komisariatu Policji w Myszyńcu i porozmawiaj z dzielnicowym, Komisariat Policji, ul. Pawłowskiego 15, bądź
zadzwoń – tel. 47 7041770.
4.Przychodni Lekarskiej i porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym.
5.Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu i porozmawiaj z pedagogiem szkolnym, ul. Dzieci Polskich 1, bądź
zadzwoń – tel. 29 7721013.
Niezbędne informacje uzyskasz: na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu: www.ops.myszyniec.pl
w zakładce - Zespół Interdyscyplinarny.
W Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: www.gov.pl w zakładkach Ministerstwa – Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie znajdziesz aktualne akty prawne, informacje o kampaniach
społecznych, informatory, wytyczne, wzory pism i bazę teleadresowa.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
„Mała Książka – Wielki Człowiek”
Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza w ramach Kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek” jest
dostępna dla każdego przedszkolaka w naszej Bibliotece! Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci
w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do wzięcia udziału w kampanii promującej czytelnictwo
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz
Filii Bibliotecznej w Wykrocie.
Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że miłość do książek jest prezentem na całe życie!
Wystawa „2021 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego”
Rok 2021 został ogłoszony rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie
Myszyniec. Z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu przygotowała wystawę o życiu i działalności tego
wybitnego badacza i popularyzatora kultury kurpiowskiej. Wystawa dostępna jest
w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00-17:00 oraz on-line na profilu Biblioteki na Facebooku.

Wystawa „Bajkowa Maska Karnawałowa”
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pokonkursowej wystawy „Bajkowa Maska
Karnawałowa”. Piękne i niezwykle oryginalne prace dzieci ze szkół podstawowych
z terenu Miasta i Gminy Myszyniec, można obejrzeć on-line na naszym profilu na
Facebooku, a także na wystawie przygotowanej w czytelni Biblioteki Myszynieckiej,
dostępnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.
Zapraszamy do udziału w konkursach:
- uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z gminy Myszyniec do udziału w Konkursie Pieśni Kurpiowskiej „Leć głosie
po rosie”. Konkurs przeprowadzony zostanie on-line w formie śpiewu dowolnej pieśni wybranej z tomu 2 „Puszcza
Kurpiowska w pieśni” Ks. Władysława Skierkowskiego. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia do
Biblioteki w Myszyńcu do dnia 10.04.2021 r. pliku (MP4) z nagraniem filmowym występu wokalnego (solowego)
w wykonaniu uczestnika konkursu oraz podpisany formularz zgłoszenia.
- wszystkich mieszkańców gminy Myszyniec oraz uczniów klas VII Publicznych Szkół Podstawowych do wzięcia udziału
w Konkursie Historycznym „Budowa Myszynieckiego Kościoła we wspomnieniach w 100. rocznicę Konsekracji”. Praca
konkursowa może być zapisem wspomnień własnych, kogoś z rodziny, mieszkańców miasta i gminy lub innych osób,
które zachowały w pamięci czas budowy Świątyni Myszynieckiej. Prace powinny być dostarczone do dnia 10 września
2021 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
Szczegóły konkursów znajdują się w regulaminie dostępnym na profilu Biblioteki na Facebooku. Zapraszamy
serdecznie do udziału!
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu oraz Filia w Wykrocie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę
w podregionie ostrołęckim”. W ramach projektu będzie organizowany on-line bezpłatny
cykl szkoleń o tematyce „Bezpieczne zachowania w sieci” dla dzieci
w wieku 10-18 lat. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się na jakie niebezpieczeństwa
w sieci powinni zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych
z bezpieczeństwem w sieci. Projekt „Sieć na kulturę” jest dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).
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Wydarzenia kulturalne RCKK
29 FINAŁ WOŚP – 31 stycznia 2021 r. „Finał z głową”- takie było hasło przewodnie tegorocznej zbiórki. Zebrane
środki przeznaczone będą na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Kwestowało łącznie 30
wolontariuszy, ze Szkół z Wolkowych, Zalasa i Myszyńca oraz Pani Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. Opiekę
nad grupą wolontariuszy sprawowali: Zofia Bałdyga, Mirosław Bałdyga, Monika Kuzia-Popiołek, Joanna Długołęcka
i Marlena Mierzejek. Sztab ustawił również jedną stacjonarną skarbonkę w Sklepie Wielobranżowym „Chemix”. Łączna
kwota zbiórki wyniosła 14 832,35 zł.
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w dniach 04.01-15.01.2020 r. zorganizowało dla dzieci
„Ferie Zimowe z RCKK – Bajkowy Czas Zimowy”
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19, w zajęciach mogły uczestniczyć tylko dzieci klas 0-3.
Ostatecznie powstała jedna grupa licząca 12 osób. Głównym tematem zajęć było stworzenie własnej wieczorynki. Bajkę
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, która powstała w trakcie ferii można obejrzeć na kanale YouTube
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Oczywiście znalazł się czas także na zabawę. Wykorzystano
również sprzyjającą zimową aurę w szczególności śnieg, którego było pod dostatkiem, by zorganizować bitwę śnieżną na
świeżym powietrzu.
Koncerty Życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka. Internetowa zabawa z okazji Dnia Babci i Dziadka w formie koncertu
online w wykonaniu wnuczków. Każdy zainteresowany mógł nagrać swój występ (wierszyk, piosenkę) przygotowaną dla
swoich dziadków i przesłać elektronicznie do RCKK. Zebrane materiały w formie koncertu można obejrzeć na naszym
profilu YouTube.
Konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Palma i pisanka Kurpiowska”. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowską sztuką ludową. Najlepsze prace zostaną
nagrodzone, a prace będzie można obejrzeć na wystawie w Sali Wystaw na Dworcu autobusowym.
Dziennikarstwo online dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. W marcu ruszyły zajęcia online dla dzieci
i młodzieży z zakresu dziennikarstwa. W zajęciach biorą udział dzieci z Wolkowych i Myszyńca w formie online we
współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach programu „Kultura w sieci”.
Warsztaty online wykonania pisanek i palm wielkanocnych. W dniach 10 i 11 marca przeprowadzone zostały warsztaty
online dotyczące wykonywania tradycyjnych pisanek i palm wielkanocnych. Do udziału w warsztatach zaproszono
twórczynie ludowe Panią Michalinę Dębowską i Panią Justynę Lemańską. Warsztaty do obejrzenia na naszym kanale
YouTube.
Rada Miejska w Myszyńcu na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu ogłosiła rok
2021. Rokiem ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec. W związku z tym RCKK opracowało cykl imprez
poświęconych ks. Wł. Skierkowskiemu. Program obchodów rozpoczęto Mszą Świętą z elementami gwary kurpiowskiej
odprawioną w Bazylice Myszynieckiej - 14 III 2021 roku o godz. 1200 - w 135 rocznicę urodzin zasłużonego dla
Kurpiowszczyzny kapłana.
Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2021 roku
1. Każdy ostatni piątek miesiąca - Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC” 30 kwietnia,28 maj
2. Otwarcie wystawy poświęconej życiu i działalności ks. Wł. Skierkowskiego w Muzeum
16 kwietnia
3. Konkurs
twórczości
ludowej dla
dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia”
19 kwietnia
Multimedialnym
Dzwonnica
Myszyniecka
4. Cykl imprez Myszynieckie noce w Dzwonnicy
10
-16 maja
(czwartek)
5. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty
23 maja
6.
Dzień
Dziecka
połączony
z
Festiwalem
Piosenki
Dziecięcej
1 czerwca
0
7. Konferencja naukowa poświęcona ks. Władysława Skierkowskiemu.
11 czerwca
8. XXV Noc Sobótkowa.
19 czerwca
Więcej informacji o bieżących imprezach i zajęciach stałych pod nr tel. (29) 77 21 363, na stronie internetowej
www.rckkmyszyniec.pl oraz na Facebook’u.
Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u oraz do skorzystania z naszej oferty kulturalnej.
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ALDO Bartnik Myszyniec
Wraz z początkiem 2021 roku w klubie ALDO Bartnik Myszyniec nadeszły dwie duże zmiany. Z funkcji Prezesa Klubu
zrezygnował Sebastian Staszewski, który sprawował stanowisko przez blisko dwa lata. Natomiast rolę szkoleniowca
przestał pełnić Radosław Rogowski, przyjmując propozycję poprowadzenia IV ligowej Pisy Barczewo.
Dnia 19 stycznia 2021 roku doszło do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania klubu ALDO Bartnik Myszyniec. Spotkanie
miało formę online ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Zarząd wybrano
w następującym składzie:
- Pan Paweł Lis – Prezes
- Pan Rafał Lemański – Wiceprezes
- Pan Paweł Balcerczyk – Sekretarz
- Pan Mateusz Krajza – Członek zarządu
Adam Kobus - Trener
- Pan Adam Kobus – Członek zarządu
Paweł Lis - Prezes
- Pan Dominik Kulas – Członek zarządu.
Nowym trenerem został Adam Kobus, który od kilkunastu lat związany jest z myszynieckim futbolem. W 2020 roku
uzyskał licencję UEFA B, która uprawnia go do prowadzenia drużyny.
W okresie przygotowawczym do rundy wiosennej pod wodzą nowego trenera rozegrane zostały 4 mecze sparingowe.
W pierwszym spotkaniu ALDO Bartnik Myszyniec zwyciężył z Omulew Wielbark 4:2 w Przasnyszu. Drugi mecz to
wygrana na myszynieckim stadionie z MKS Ruciane-Nida 4:2. W dwóch kolejnych spotkaniach ALDO Bartnik
Myszyniec musiał uznać wyższość rywali. W Długosiodle lepszy okazał się KS Wąsewo zwyciężając 2:0. Natomiast na
zakończenie gier kontrolnych przyszła porażka 1:5 z SKS Szczytno w Myszyńcu.
Runda wiosenna rozpoczęła się 13 marca. W pierwszym spotkaniu rundy wiosennej
Bartnik przegrał z Orlęta Baboszewo. Bramki dla naszego zespołu zdobyli
Krzysztof Szymański (po indywidualnej akcji Szymona Kulasa) oraz Kacper
Jaksina. ALDO Bartnik Myszyniec - Orlęta Baboszewo 2:4.
Po pierwszym meczu ligowym, Mazowiecki ZPN zawiesił rozgrywki z powodu
sytuacji epidemiologicznej.
ALDO Bartnik Myszyniec

2 miejsce drużynowo dla Międzyszkolnego Klub Kyokushin Karate
27 lutego zawodnicy MKKK wzięli udział w Turnieju Karate Shinkyokushin dla dzieci i młodzieży o Puchar Krainy
Wielkich Jezior, który odbył się w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku. Na słowa uznania zasługuje organizator
zawodów sensei Rafał Graca, który w tak trudnym dla wszystkich czasie podjął się próby przygotowania wymagającej
imprezy, gdzie mimo reżimu sanitarnego wszystko przebiegało w bardzo sprawny i bezpieczny sposób.
Turniej obfitował w wiele ciekawych walk w wykonaniu zawodników MKKK, którzy finalnie zdobyli 2 miejsce
drużynowo. Sensei Artur Prusiński i sensei Marian Zając traktują ten wynik, jako ogromny sukces, ponieważ do Giżycka
przyjechały najsilniejsze ekipy z Podlasia, Warmii i Mazur oraz Mazowsza.
Dorobek medalowy zawodników MKKK to 5 złotych medali, 8 srebrnych medali i 16 brązowych medali:
Znakomicie wypadli podopieczni sensei Kingi Przybyłek. MKKK- Myszyniec.
1 miejsce: Marcin Domian-MKKK Myszyniec , Kacper Brzuzy, Bartek Jaworski, Szymon Brzuzy, Jan Kołakowski
2 miejsce: Dominik Domian, Nikodem
Kowalczyk-MKKK Myszyniec, Aleksandra
Malicka, Olaf Dasiak, Szymon Pokwapisz,
Julia Nowak, Małgorzata Kozłowska, Miłosz
Biedrzycki.
Opiekunami grupy byli sensei Artur
Prusiński, sensei Marian Zając, sensei Kinga
Przybyłek, sensei Wojciech Domański senpai
Kinga Kot oraz senpai Sebastian Jankowski.
Artur Prusiński prezes MKKK
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