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XXXV Miodobranie Kurpiowskie
Już po raz kolejny była to dwudniowa impreza.
Dnia 25 sierpnia 2012 roku w amfiteatrze w Myszyńcu odbyło się otwarcie tegorocznego
Miodobrania. Dokonali go Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka, dyrektor ostrołęckiej Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Mariusz Popielarz i Zdzisław Ścibek - dyrektor
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
Publiczność bawiły zespoły ludowe i kabarety.
Dnia 26 sierpnia 2012 roku odbyła się główna część Miodobrania. Tradycyjne rozpoczęła
się uroczystą mszą św. w myszynieckiej kolegiacie. Przewodniczył jej arcybiskup Gerhard Ludwig
Muller Prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Podczas mszy św. arcybiskup otrzymał
potwierdzenie nadania mu przez Radę Miejską w Myszyńcu honorowego obywatelstwa gminy.
Jest to docenienie jego zasług w promowaniu kultury kurpiowskiej i Kupiowszczyzny. Arcybiskup
Muller między innymi od kilku lat uczestniczy w Miodobraniu Kurpiowskim. Po mszy św. barwny
i rozśpiewany korowód furmanek z uczestnikami imprezy przejechał na polanę w Zawodziu,
gdzie odbyły się występy zespołów i kapel ludowych oraz zespołów grających muzykę
współczesną. Zaprezentowano widowiska obrzędowe „Pobieranie miodu” i „Rajby”. Niewątpliwą
atrakcją dla publiczności było nadanie tytułu Kurpia. Kandydatami do niego byli wojewoda
mazowiecki Jacek Kozłowski i wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
Aby zdobyć ten zaszczytny tytuł musieli oni wykazać się znajomością kultury kurpiowskiej,
sprawnością i odwagą. Między innymi naśladować głoś zwierząt z puszczy, zatańczyć
lub zaśpiewać po kurpiowsku, rozpoznać rodzaje miodu, poddać się goleniu toporem, ciągnąć wóz
z ciężarem władzy. Obydwaj te próby przeszli pomyślnie i zdobyli tytuł Kurpia Ptaka (osoba, która
nie jest rodzonym Kurpiem, ale odnosi się z życzliwością do tradycji kurpiowskiej i wspiera
Kurpiów).
Gwiazdą imprezy był Robert Janowski, prowadzący telewizyjny program „Jaka to
melodia”.
Miodobranie Kurpiowskie po raz ostatni odbyło się na Zawodziu. Przyszłoroczne
planowane jest nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie, gdzie powstaje kompleks sportoworekreacyjny „Kurpiowska Kraina”.
Do zobaczenia za rok!!!!

Myszyniec wśród najoszczędniejszych
Tygodnik „Wspólnota” opublikował ogólnopolski „Ranking – wydatki bieżące
na administrację w 2011r”. Myszyniec znalazł się na 14 miejscu wśród gmin (10-15 tys.
mieszkańców) mających najniższe wydatki na administrację. Nasza gmina w ubiegłym roku
przeznaczyła na utrzymanie administracji 208,43 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Dla porównania gmina Poniatowa (woj. lubelskie), z pierwszego miejsca w rankingu – 172,51 zł,
a z kolei Tarczyn (woj. mazowieckie), to gmina która najwięcej wydaje na administrację
– 461, 36 zł na jednego mieszkańca. Tworząc ranking brano po uwagę między innymi: wydatki na
wynagrodzenia pracowników, utrzymanie obiektów (energia, opał), wydatki na telefony i materiały
biurowe. Myszyniec nie pierwszy raz został sklasyfikowany tak wysoko w tym rankingu.
w 2004 roku zajął także 14 miejsce, w 2006 roku - 5 miejsce, w 2007 roku - 4 miejsce.
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Wieści z gminy
Mieszkańcy Browar złożyli do Burmistrza Myszyńca wniosek o wszczęcie procedury włączenia
ich posesji w granice administracyjne Myszyńca. W tej chwili Browary znajdują się w sołectwie
Myszyniec - Koryta. Wnioskodawcy uzasadniają potrzebę tej zmiany między innymi tym, że Browary
są przedłużeniem zwartej zabudowy Myszyńca, ulicy Most Kopański, a oni zawsze czuli się mieszkańcami
Myszyńca. Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka i radni przychyli się do tej prośby. 2 grudnia 2012 roku
odbędą się w godz. 800-1900 w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu konsultacje w sprawie włączenia
Browar w granice administracyjne Myszyńca. Wezmą w nich udział mieszkańcy miejscowości:
Myszyniec - Koryta, Myszyniec i Myszyniec Stary. Na konsultacje należy zgłosić się z ważnym
dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
*
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.06.2012 r. został zaprzysiężony nowy radny Radosław Ścibek
z Wykrotu. Zdobył on mandat bez głosowania (był jedynym kandydatem) w wyborach uzupełniających
w okręgu obejmującym sołectwa: Wykrot, Cięćk, Gadomskie. Wybory odbyły się z powodu wygaśnięcia
mandatu Mieczysława Kulasa.
*
Dnia 15 czerwca 2012r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
O godz. 13:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie
w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu
Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 11 par, które przybyły na uroczystość. Ze względu na stan
zdrowia jedna para została odznaczona medalami w miejscu ich zamieszkania.
*
Dnia 28 października 2012 roku w kościele w Myszyńcu wystawiono Misterium Pasyjne
„Lamentacje Kurpiowskie”, które zaprezentowała grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska”
z Ostrowi Mazowieckiej wraz z artystami z Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. To niezwykłe widowisko
wyreżyserował Sławomir Konarzewski.
*
Kończą się remonty dróg gminnych w naszej gminie. Na ten cel przeznaczono 10 000 m3 żwiru.
Nawiezienie żwiru wraz z profilowaniem drogi wykonała za 38,13 zł za 1 m 3 firma Pana Pawła Zdunka
z Klonu, która wygrała przetarg. Łączny koszt robót to 381 300 zł. Ponadto gmina przeznaczyła 10.544 zł.
na równanie dróg.
*
Wyłoniono operatora, który zarządza obiektem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu im. Ks. Władysława Skierkowskiego zlokalizowanego między szkołą a rzeką (karczma, hotel,
amfiteatr, itd.). Jedyną ofertę przetargową złożyła Pani Hanna Pietrasiak z Ostrołęki. Operator może
prowadzić działalność w zakresie między innymi: organizowania imprez kulturalnych, wystaw, koncertów,
konkursów, festynów, prowadzenia kuchni regionalnej, udostępniania miejsc noclegowych. Do obowiązków
operatora należy między innymi: administrowanie nieruchomością, konserwacja i wykonywanie bieżących
remontów obiektów i urządzeń, utrzymywanie czystości i porządku. Operator ponosi wszelkie koszty
związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu oraz czerpie z tego tytułu dochody. Operator jest
zobowiązany do współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w przygotowaniu
harmonogramu imprez i wydarzeń oraz w ich przeprowadzeniu.
*
W budynku Urzędu Miejskiego funkcjonuje w każdy czwartek w godz. 800-1100 punkt obsługi
rolników prowadzony przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
*
Część mieszkańców naszej gminy ma już nieważne dowody osobiste. Pierwsze plastikowe dowody
zostały wydane w 2001roku i po 10 latach straciły ważność. Jedynie osoby, które złożyły wniosek
o wydanie dowodu po 65 roku życia, otrzymały go na czas nieoznaczony. Niektórzy o tym nie pamiętają
i posługują się nieważnym dokumentem. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sprawdzić jego termin
ważności (jest on wskazany w prawym dolnym rogu). Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym
uniemożliwia załatwianie różnych spraw, a także problemy w trakcie kontroli przez policję czy straż
miejską. Prosimy zatem tych, którym upłynął termin ważności dowodu o zgłaszanie się do Urzędu
Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 2, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
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Inwestycje realizowane

Dobiegają końca prace związane z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Myszyniec Stary, części miejscowości Myszyniec- Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa
kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50”
w Myszyńcu”, na realizację której gmina Myszyniec pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wykonano ponad 17 km sieci kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać
174 gospodarstwa domowe w miejscowościach Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta.
Nowa sieć została połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną w Myszyńcu w 2005 r.
oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3/dobę. W ramach inwestycji dokonano rozbiórki starej,
awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu. Ścieki odbierane do tej pory przez tę
oczyszczalnię zostaną przetłoczone pod dnem rzeki Rozoga do przepompowni przy ul. Sienkiewicza.
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, u których planowane jest
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Jednocześnie Urząd Miejski zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie
podpisali do tej pory umowy na przyłącze kanalizacyjne o przybycie i podpisanie umowy, gdyż podłączenie do sieci
nastąpi dopiero po podpisaniu umowy.

*
Trwa zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Wykrocie oraz terenów przy kościele i cmentarzu
w Myszyńcu. Realizacja projektu „Kurpiowska Kraina” będzie kosztowała ok. 22,8 miliona zł (dofinansowanie
ze środków unijnych w wysokości 63%). Za taką kwotę inwestycję wykona, 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 zostanie wybudowany obiekt gastronomiczno-hotelowy, obiekty do przeprowadzania imprez
(scena, miejsca siedzące dla widzów, miejsca do prowadzenia handlu), obiekty sportowe (boiska o nawierzchni
sztucznej do gier zespołowych, korty tenisowe, ściana wspinaczkowa, place zabaw). Powstaną też pola namiotowe
i kempingowe, wiaty piknikowe, plaża, molo, parkingi, drogi dojazdowe, itp. Natomiast na terenach znajdujących się
przy kościele (na tzw. księżej gródzi), zostanie zagospodarowany istniejący staw, wykonane fontanny, przystań
kajakowa, boiska sportowe, place zabaw, a na terenie wokół cmentarza parkingi i drogi dojazdowe. Wszystko będzie
upiększone zielenią, oświetlone i monitorowane. Wykonanie takiej infrastruktury ma stworzyć warunki dla rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców gminy, jak też całego regionu i uczynić naszą gminę bardziej atrakcyjną turystycznie.
Gmina ma zamiar w przyszłości połączyć szlakiem kajakowym po rzece Rozodze i ścieżką rowerową biegnącą obok
niej, Myszyniec ze zbiornikiem wodnym w Wykrocie.

*
Została rozpoczęta realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III)”. Umowa na roboty budowlane została podpisana z wybranym
w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa dnia 28.08.2012 r.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2013 r.
Realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 25%. Całkowita wartość
robót budowlanych wynosi 2 998 617 zł. Kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2 253 551 zł.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości
Pełty, Świdwiborek, część m. Myszyniec, Myszyniec Stary o łącznej długości ponad 63 km. Sieć wodociągowa będzie
zasilana z istniejącego ujęcia wody w Wykrocie. Sieć została zaprojektowana w układzie pierścieniowo - rozgałęźnym,
która obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Myszyniec Stary, Myszyniec – Koryta (obręb Myszyniec Stary)
i Myszyniec. Pierścień tranzytowy zamyka i łączy istniejącą w Myszyńcu sieć wodociągową. Od pierścienia
zaprojektowane są rozgałęzienia do miejscowości Pełty i Świdwiborek. Do projektowanej sieci wodociągowej
przewidziano podłączenie 138 gospodarstw domowych. Pierścień tranzytowy ma zapewnić odpowiednie ciśnienie
w sieci i umożliwić zwodociągowanie w przyszłości pozostałych miejscowości w gminnie, obecnie pozbawionych
sieci wodociągowej (Charciabałda, Olszyny, Białusny Lasek, części m. Zdunek, Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki).
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Trwa zagospodarowanie terenu przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej i stadionie
sportowym w Myszyńcu. Powstanie wiata rekreacyjno-wypoczynkowa o konstrukcji drewnianej, ciąg
pieszo - jezdny łączący ul. Dzieci Polskich z ul. Sportową. Zostanie zamontowane oświetlenie zewnętrzne,
ławki, kosze na śmieci itp. Prace wykonuje za 476 256 zł wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm:
Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Melioracyjnych Czesław Kozon z Myszyńca i Zakład Budowlany
Krzysztof Brakoniecki z Myszyńca. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 141 809 zł ze środków
unijnych.

Inwestycje planowane
Trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację projektu.
„Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych, pomp ciepła celem
poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”, na który gmina pozyskała środki z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekt zakłada montaż 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych prywatnych budynków w miejscowościach:
Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec - Koryta,
Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie,
Zdunek. W ramach projektu zaplanowany jest też montaż 7 instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących
energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.
Ponadto w ramach projektu zostaną zamontowane 2 pompy ciepła i wymienione instalacje c.o.
w budynkach użyteczności publicznej.
Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane w następujących budynkach będących własnością
gminy Myszyniec: Zespołu Szkół w Myszyńcu (2 instalacje) dla potrzeb tej szkoły i Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Przedszkola Samorządowego
(1 instalacja) oraz w budynkach należących do partnerów projektu, a mianowicie Powiatu Ostrołęckiego:
budynek Zespołu Szkół Powiatowych (2 instalacje) i Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu
(budynek gospodarczy przy plebanii, budynek Katolickiej Poradni Rodzinnej). Instalacje fotowoltaiczne
na budynkach parafii mają służyć na potrzeby zasilania i oświetlenia obiektów kompleksu sportoworekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” położonego w sąsiedztwie.
Pompy ciepła zostaną zamontowane w budynku przedszkola oraz budynku plebanii.
W wyniku rezygnacji części mieszkańców z instalacji solarnych wylosowano 50 osób z ok. 70 osób
znajdujących się na liście rezerwowej. Z tego powodu całe postępowanie przetargowe zostało opóźnione
ze względu na konieczność przygotowania nowych projektów instalacji oraz podpisania nowych umów
z mieszkańcami. Skutkuje to opóźnieniem montażu kolektorów o kilka miesięcy. Jeszcze w 2012 roku
planowane jest przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Natomiast montaż kolektorów
słonecznych ze względu na zbliżającą się zimę oraz niekorzystne warunki pogodowe będzie odbywał się
od wiosny przyszłego roku.
Całkowita wartość projektu: 9 606 400,04 zł
Kwota dofinansowania: 6 724 480,03 zł
Poziom dofinansowania: 70 %
Beneficjent: Gmina Myszyniec- Lider Projektu
Partnerzy: Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu i Powiat Ostrołęcki
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne na modernizację targowiska w Myszyńcu. Zakres robót
obejmował będzie między innymi: zadaszenie wiat do handlu, utwardzenie terenu, budowę parkingu,
oświetlenia i budynku sanitarno - socjalnego. Całkowity planowany koszt inwestycji to 1 630 000 zł, z czego
999 999 zł to środki unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), a pozostała część to środki własne
gminy. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie.
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne na budowę 131 przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Wolkowe i Wykrot. Po ich wykonaniu takie urządzenia będą już funkcjonowały w tych
wszystkich miejscowościach w gminie, gdzie nie ma kanalizacji lub jej budowa nie jest zasadna
ekonomicznie. Łącznie będzie to 545 oczyszczalni. Całkowity planowany koszt inwestycji to 1 500 000 zł,
z czego 919 749 zł to środki unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), a pozostała część to środki
własne gminy. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.
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Przydomowa oczyszczalnia ścieków – co to takiego?

W gminie Myszyniec wybudowano dotychczas łącznie 423 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Ze względu na dużą popularność tego urządzenia – obecnie kolejne dwa etapy są w fazie przygotowawczej
(ok. 230 szt.), pojawia się wiele pytań w związku z działaniem i obsługą przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Montowane w naszej gminie przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia działające
w połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego. W tej
technologii oczyszczanie ścieków w głównej, pierwszej komorze, tzw. bioreaktorze odbywa się przy udziale
mikroorganizmów-bakterii, które do przemian biochemicznych potrzebują odpowiednio dużych ilości tlenu.
Dlatego tak ważne przy użytkowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest zwrócenie uwagi
na substancje, które są używane w gospodarstwach domowych i w efekcie trafiają do rur kanalizacyjnych
(np. substancje chloropochodne i silnie żrące stosowane do czyszczenia sanitariatów zabijają bakterie
w bioreaktorze) oraz stały dostęp elektryczności do urządzenia, dzięki której dyfuzor zamontowany na stałe
w urządzeniu dostarcza odpowiednie ilości tlenu dla prawidłowej pracy bakterii. Mikroorganizmy, które
oczyszczają nieczystości w przydomowej oczyszczalni ścieków z czasem obumierają, a na ich miejsce
ciągle powstają nowe bakterie. Mikroorganizmy, które obumarły tworzą w komorze bioreaktora tzw. osad
nadmierny. Ze względu na fakt, że obumarłe bakterie nie mają już zdolności oczyszczania ścieków,
a dodatkowo ich obecność w komorze bioreaktora utrudnia pracę żywym bakteriom, osad nadmierny musi
być okresowo usuwany z komory bioreaktora. W przypadku technologii przydomowych oczyszczalni
ścieków montowanych na terenie naszej gminy obumarłe bakterie, tj. osad nadmierny powinien być
usuwany co najmniej dwa razy do roku, w okresach około półrocznych. Tylko użytkowanie przydomowej
oczyszczalni ścieków zgodne z instrukcją obsługi, a głównie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad,
gwarantuje prawidłową jej pracę, a w efekcie powstanie ścieku oczyszczonego w takim stopniu, że bez
obaw może być on wprowadzany do gruntu.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia, które zastępują działanie tradycyjnych
zbiorników bezodpływowych – czyli tzw. szamb, a przy tym są znacznie bardziej ekologiczne, przyjazne dla
środowiska i oszczędne pod względem kosztów użytkowania. Pamiętajmy, że tradycyjne szamba, zgodnie
z obowiązującym prawem powinny być wybierane średnio raz w miesiącu. Przykładowo, osoba średnio
wytwarza miesięcznie około 3,0 m3 nieczystości ciekłych. Na przykładzie czteroosobowej rodziny, koszt
wywozu nieczystości ciekłych z szamba wynosi ok. 200 zł (plus koszty dojazdu) miesięcznie! Utrzymanie
przydomowej oczyszczalni ścieków to koszt zużycia energii pracy dyfuzora o mocy 76W lub 114W, co przy
obecnych stawkach 1 kWh wychodzi około 35 zł miesięcznie oraz kompleksowa bieżąca obsługa
urządzenia, której koszt wynosi około 16 zł miesięcznie. Podsumowując, utrzymanie przydomowej
oczyszczalni ścieków to koszt rzędu około 50 zł miesięcznie, czyli 4-krotnie mniejszy niż koszt wywozu
ścieków z szamba. Pamiętajmy ponadto, że przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają nam dbać
o środowisko naturalne w znacznie większym stopniu niż stare, często nieszczelne szamba, które powodują
skażenie wód gruntowych, gleby oraz pogorszenie jakości wody pitnej w studniach.

Gospodarka odpadami po nowemu
Dnia 01.01.2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897), która wprowadziła wiele istotnych zmian w zakresie
prowadzenia gospodarki odpadami. Najpóźniej od dnia 01.07.2013 r. to gmina w całości będzie zajmowała
się organizacją odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wszyscy będą mieli zapewniony
odbiór odpadów komunalnych. Nie potrzebne będą żadne dodatkowe umowy na ich odbiór. W zamian za to
każda osoba przebywająca na terenie naszej gminy i każdy wytwarzający odpady w ramach prowadzonej
działalności będzie płacił tzw. opłatę śmieciową. Wysokość tej opłaty będzie zależna od liczby
mieszkańców w danej nieruchomości, typu prowadzonej działalności oraz faktu, czy odpady zbierane będą
w sposób selektywny – w przypadku segregacji odpadów opłata będzie znacznie niższa. Opłata śmieciowa
będzie miała formę podatku, więc ponoszenie jej będzie obowiązkowe. Wysokość opłaty, szczegółowy
sposób jej naliczania, uiszczenia, terminy zapłaty, itd zostaną wkrótce określone w trybie uchwał
Rady Miejskiej w Myszyńcu.
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Dlaczego znów nie ma wody?

Takie pytanie w pierwszym tygodniu lipca zadawało wielu mieszkańców gminy Myszyniec.
Dnia 3 lipca w godzinach wieczornych nie było wody, przez około dwie godziny, z powodu prac
na sieci elektroenergetycznej. W dniu 4 lipca w godzinach popołudniowych i wieczornych miały miejsce
cztery około dwugodzinne przerwy w dostawie wody z powodu prac na ujęciu wody. W dniu 7 lipca nie
było wody w godzinach od 16 do 23 z powodu awarii transformatora elektrycznego. Zaistniałe przerwy w
dostawie wody były nieplanowane, powstały wskutek awarii, spowodowanych silnymi wyładowaniami
atmosferycznymi w okolicach ujęcia wody. Przerwa z dnia 3 lipca była skutkiem braku energii elektrycznej
na liniach przesyłowych. W dniu 4 lipca wystąpiła poważna awaria studni pompującej wodę do zbiorników
wyrównawczych, a 7 lipca awaria transformatora elektrycznego znajdującego się przy hydroforni w
Wykrocie. Prace na ujęciu wody wykonywane były przez pracowników ZGKiM w Myszyńcu przez
kilkanaście godzin, w szczególności w porze nocnej, by mieszkańcy gminy Myszyniec od godzin porannych
dnia następnego mieli możliwość swobodnego korzystania z wody. W drugim zaś przypadku ekipa
elektryków przy użyciu specjalistycznego sprzętu wymieniała w nocy uszkodzony transformator.
Przerwy w dostawach wody, tak jak i innych mediów, np. energii elektrycznej, od zawsze były,
są i będą nieuniknione. Uzależnione jest to od wielu przyczyn. Głównymi przyczynami przerw w dostawach
wody, według częstotliwości występowania są:
- brak energii elektrycznej,
- awarie przyłączy i instalacji wody w budynkach odbiorców,
- planowane prace remontowe i modernizacyjne na sieci wodociągowej, ujęciu wody
i przyłączach wodociągowych,
- awarie sieci wodociągowej,
- awarie pomp w studniach, zestawu hydroforowego i innych urządzeń na ujęciu wody,
- płukanie sieci wodociągowej.
Zakład zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przerw w dostawie wody było jak najmniej
i były jak najkrótsze, a wszystkich odbiorców wody prosi o cierpliwość i zrozumienie.

Pomoc można uzyskać blisko...
Od września 2011 r., w Gminie Myszyniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej działania 7.3. realizowany był projekt pn. „Promyk – Punkt
Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym”. Współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków EFS. Uczestniczyło w nim 24 dzieci w dwóch grupach wiekowych oraz 14 osób dorosłych.
Spotkania dla każdej z grup odbywały się raz w tygodniu i były prowadzone przez psychologa i pedagoga.
Uczestnicy projektu korzystali z zajęć grupowych, warsztatów oraz mogli wziąć udział w konsultacjach
indywidualnych. Dzieci na każdych zajęciach otrzymały skromny posiłek. Miały też możliwość wykonania
prac plastycznych, rozwijania swojej kreatywności czy wspólnej zabawy.
Wsparcie, informacja, edukacja czy modelowanie odpowiednich zachowań w bezpiecznych
i przyjaznych warunkach było najlepszą formą profilaktyki przed zachowaniami niebezpiecznymi,
jak również pomocą w wychodzeniu z trudnej sytuacji współuzależnienia. Realizacja projektu umożliwiła
skorzystanie z pomocy specjalistów bardzo blisko miejsca zamieszkania. Projekt „PROMYK” był
realizowany do 29 czerwca 2012 r. i zakończył się wspólnym piknikiem.

Kolejna pomoc, którą można uzyskać blisko …
W związku z tym, że do GKRPA w Myszyńcu zgłasza się coraz większa liczba osób poszukujących,
a także potrzebujących wsparcia i pomocy ze strony specjalistów, od sierpnia 2012 r. rozpoczął swoją
działalność kolejny Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog – specjalista ds. uzależnień.
Można uzyskać w nim pomoc związaną z próbą brania lub uzależnieniem od narkotyków, alkoholu,
hazardu itp. Ponadto osoby współuzależnione, które brały udział w projekcie pn. „Promyk – Punkt
Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym” będą mogły kontynuować spotkania
ze specjalistą. Przypominamy, że od 2009 roku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, w którym w każdy
czwartek od godz. 900 do 1100 udziela porad i wsparcia specjalista ds. uzależnień. Z porad mogą korzystać
zarówno osoby uzależnione jak i osoby im bliskie - członkowie rodzin i przyjaciele.
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Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych

Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpili do sprawdzianu sprawdzającego wiedzę i
umiejętności po szkole podstawowej w kwietniu 2012 r.
Sprawdzian zawierał 20 zadań zamkniętych wielokorotnego wyboru oraz sześć zadań otwartych wymagajacych
dłuższej odpowiedzi. Jego celem było sprawdzenie następujących umiejętniości: czytanie, pisanie, rozumowanie,
korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Poniższy wykres przedstawia średnie liczby punktów
uzyskane przez uczniów klas szóstych w poszczególnych szkołach gminy Myszyniec w 2011 r.

Średnie wyniki sprawdzianu szkół podstawowych w gminie Myszyniec w roku szk. 2011/2012

Średnie wyniki w roku szkolnym 2011/2012
Gmina
Myszyniec

Powiat
ostrołęcki

Województwo
mazowieckie

Miasto
Ostrołęka

Miasto
Warszawa

Kraj

20,00

20,02

23,87

23,29

27,34

22,75

Pozostałe średnie wyniki sprawdzianu szkół podstawowych
Anliza ogólnego wyniku gminy i wyników poszczególnych szkół pokazuje, że nasi uczniowie nieźle
radzą sobie z czytaniem i pisaniem, ale dużo gorzej z pozostałymi umiejętnościami. Uczeń mógł uzyskać
maksymalnie 40 pkt. Średni wynik gminy – 20 pkt oznacza, że uczniowie klas szóstych uzyskali 50%
możliwych punktów. Wynik gminy jest porównywalny z wynikiem powiatu. Jednak należy zauważyć, że
powiat ostrołęcki osiągnął (nie po raz pierwszy najgorszy lub jeden z najgorszych wyników
w województwie mazowieckim). Wynik naszej gminy jest gorszy od średniego wyniku w kraju,
w województwie mazowieckim (na jego dobry wynik składają się bardzo dobre wyniki szkół warszawskich
i dobre wyniki w powiatach wokół Warszawy) i mieście Ostrołęka. Prawidłowość, generalnie, jest
następujaca - im dalej od Warszawy tym wynik w powiatach jest coraz gorszy. Sprawdzian jest jedną
z miar efektywnosci naucznia w szkołach, aczkolwiek zapewne niedoskonałą. Zwraca się uwagę
na obarczony mankamentami, testowy sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Zaletą sprawdzianu jest
to, że wszyscy szóstoklasisci w Polsce odpowiadają na te same pytania, co daje możliwość porównywania
jego wyników między szkołami.
Więcej na stronie www.myszyniec.pl
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Człowiek - najlepsza inwestycja
Gmina Myszyniec w imieniu, której działa Gminna Administracja Placówek Oświatowych
w Myszyńcu Starym realizowała Projekt pt. „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie
umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych”.
Całkowita wartość projektu: 905 280,00 zł. Kwota dofinansowania: 866 880,00 zł, z czego
769 488,00 zł to środki europejskie, a 97 392,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa. Wkład własny
Gminy Myszyniec to 38 400,00 zł (wkład niepieniężny – nieodpłatne udostępnienie sal lekcyjnych w
szkołach do prowadzenia zajęć). Projekt rozpoczął się 01.08.2011 r. i trwał do 30.09.2012 r., a zajęcia
dodatkowe realizowane były w szkołach od 01 listopada 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.
Celem Projektu było podniesienie o 10% poziomu wiedzy uczniów/uczennic z zakresu nauk
matematycznych, poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia dydaktycznowyrównawcze skierowane były do uczniów/uczennic, którzy odbiegają poziomem wiedzy od rówieśników,
zamieszkują na terenach wiejskich i mają utrudniony dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w 64 godzinach zajęć matematycznych. Łącznie
w klasach I-III zrealizowano 1920 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz 1920 godz. w klasach
IV-VI. Uczniowie/uczennice mieli możliwość podniesienia poziomu swojej wiedzy dzięki pracy w małych
grupach (4-8 osobowych) po 2 godziny w tygodniu. W ramach tych zajęć co najmniej 1 godzina w miesiącu
była realizowana w pracowniach informatycznych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego zakupionego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006.
W ramach Projektu wszystkie szkoły zostały wyposażone w różne pomoce dydaktyczne i sprzęt
nowej generacji, tj. w tablice interaktywne z oprogramowaniem do tworzenia interaktywnych lekcji
oraz projektory multimedialne krótkoogniskowe, o łącznej wartości 88 047,61 zł.
Podniosły one
atrakcyjność zajęć i spowodowały, że dzieci chętnie w nich uczestniczyły. Oprócz tego każdy uczestnik
otrzymał materiały do zajęć: teczki, bruliony, długopisy, kalkulatory oraz przybory szkolne, które
wykorzystano podczas zajęć. Przed każdymi zajęciami uczestnik/uczestniczka otrzymywali słodką bułkę
i soczek, a po odbytych zajęciach mieli zapewniony odwóz do domu.
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Do prowadzenia zajęć zatrudnionych było 20 nauczycielek, które odbyły bezpłatne szkolenia
w wymiarze 144 godz. z zakresu: obsługi tablicy interaktywnej, równości szans kobiet i mężczyzn,
przeciwdziałania specyficznym i nadmiernym trudnościom w uczeniu się matematyki, zadań szkoły
w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Nauczycielki również zostały wyposażone w zestaw
pomocy dydaktycznych dla kl. I-III i IV-VI takich jak zegary, figury przestrzenne, ułamki itp., które
wykorzystywały podczas prowadzenia zajęć. W ramach Projektu została zorganizowana wycieczka
edukacyjna do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, jednej z najnowocześniejszych europejskich
instytucji pokazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Wzięło w niej udział
375 uczniów/uczennic. Beneficjenci zobaczyli zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste
rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Cel projektu został osiągnięty. Przy założeniu
podniesienia poziomu wiedzy z zakresu nauk matematycznych o 10%, uzyskano średni wzrost o 61,61%.
To sześć razy więcej niż zakładano (wskaźnik mierzony na podstawie przeprowadzonych testów
diagnostycznych na pierwszych i ostatnich zajęciach). Są też osiągnięcia uczniów w wynikach nauczania.
Na etapie składania wniosku o środki zakładano, że 20% uczniów biorących udział w projekcie, podniesie
średnie ocen z matematyki na koniec roku szkolnego. Osiągnięty rezultat przerósł nasze oczekiwania,
ponieważ 48,49%, tj. 128 uczniów/uczennic z klas I- III i 65 uczniów/uczennic z klas IV-VI biorących
udział w projekcie, podniosło swoje oceny z matematyki na koniec roku szkolnego 2011/ 2012 (wskaźnik
mierzony na podstawie porównania w kl. I i IV ocen z matematyki z I semestru do końca roku szkolnego
2011/ 2012, natomiast w kl. II, III, V i VI porównanie ocen z matematyki z poprzedniego roku szkolnego
do końca roku szkolnego 2011/2012). Zakładano też, że wzrośnie aktywność i zaangażowanie uczniów/
uczennic na zajęciach o 60%. Po dokonaniu pomiaru wskaźnika okazało się, że o 81,45% wzrosła
aktywność uczniów/ uczennic na zajęciach dodatkowych. Kolejnym założeniem było zwiększenie
umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych o 45%, zaś na etapie końcowym
osiągnięto wzrost tych umiejętności o 50,49%. Powyższe dwa rezultaty mierzone były na podstawie ankiet
przeprowadzonych wśród nauczycieli biorących udział w Projekcie na początku, w trakcie i na końcu zajęć.
Powyższe rezultaty wynikają w sposób bezpośredni z założonych celów Projektu. Jak widać realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych dla tak dużej grupy uczniów/ uczennic przyczyniła się do wyrównania
ich szans edukacyjnych. Po zakończonym projekcie przekazane zostały do szkół tablice interaktywne
oraz pomoce dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane w procesie edukacyjnym.

Kolejne projekty edukacyjne
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne (Europejski Fundusz Społeczny) na realizację dwóch
projektów edukacyjnych.
Projekt „Doskonalimy się od podstawówki” obejmował będzie 225 uczniów klas I-III ze wszystkich
gminnych szkół podstawowych. W ramach projektu będą prowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów
mających trudności w czytaniu i pisaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające
umiejętności plastyczne, matematyczne i przyrodnicze. Ze środków projektu zostaną zatrudnieni nauczyciele
prowadzący zajęcia, zakupione pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt. Zajęcia będą trwały do końca
2013 roku. Całkowita wartość projektu to 296 259, 20 zł.
*
Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szansa edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. W ramach projektu
uczniowie klas IV-VI z trzech szkół podstawowych. Myszyniec, Wykrot, Wydmusy będą uczestniczyć
nieodpłatnie w zajęciach z zakresu ICT (technologia informacyjna i komunikacyjna) – 4 godz. w miesiącu,
zajęciach z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu, zajęciach z zakresu
języków obcych – 4 godz. w miesiącu, zajęciach z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego –
3 godz. w miesiącu, zajęciach sportowo-wychowawczych – 6 godz. w miesiącu. Całkowita wartość
projektów to 72.000 zł.
Z tych środków zostaną sfinansowane wynagrodzenia dla nauczycieli
prowadzących zajęcia i zakup pomocy dydaktycznych. Zajęcia będą trwały do czerwca 2013 r.

10

KURPIK NR 64
Zakupy dla straży

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Myszyniec, a także realizując art. 32 ust 1 i 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej „Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt.1a-5 i
8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki”, „ Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia
gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust.1”. W okresie od
2007 – 2011 r. wyposażono jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu należącą do KSRG w
następujący sprzęt:
1. Rozdzielacz kulowy szt. 1,
2. Zbiornik wodny szt. 1,
3. Motopompa TOHATSU VC 82, szt. 1,
4. Hełm strażacki ZS-03, szt. 10,
5. Buty specjalne strażackie wz 428, szt. 16,
6. Kombinezon ochronny na szerszenie, szt. 2,
7. Chłodziarko zamrażarka, szt. 1,
8. Kuchnia gazowa, szt. 1,
9 Wykonano remont budynku OSP – 2008 r,.
10.Wykonano remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku OSP
Myszyniec 2008 r.
11. Zakupiono mundury dla nowych członków, 4 szt,.
12. Zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 w 2009 r. za 778 960 zł. Pracownik
Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przygotował wnioski o dotację do następujących instytucji:
- Komenda Główna PSP (dotacja 115 000,00 zł),
- Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. mazowieckiego ze środków MSWiA (dotacja 150 000,00zł),
- Samorząd Województwa Mazowieckiego (dotacja 149 000,00 zł),
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska Ostrołęce (dotacja 70 000,00 zł),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotacja 100 000,00zł),
- Środki własne gminy - 183 960,00 zł,
- Środki własne OSP Myszyniec - 11 000,00 zł,
13. Zakupiono Agregat oświetleniowy do doposażenia samochodu – 2 675,00 zł,
14. Zakupiono łódź aluminiową Marine 1648J płaskodenną z silnikiem zaburtowym Honda na przyczepie za
49 193,79 zł, z czego Urząd Miejski w Myszyńcu przygotował wnioski i pozyskał dotację ze Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce, MSWiA a pozostałą kwotę sfinansowano ze środków własnych gminy,
15. Zakupiono hełm strażacki Calisia AK- 06, szt. 4,
16. Zakupiono wąż tłoczony powlekany W-75-20, szt. 4,
17. Zakupiono wąż tłoczony powlekany W-110-20, szt. 2,
18. Ubranie ochronne WUS-4/S/G, kpl. 4,
Na podstawie przygotowanych wniosków przez Urząd Miejski w Myszyńcu uzyskano dotacje do
zakupów od poz. 15 do poz. 18 z Powiatu Ostrołęckiego i Oddz. Woj. ZOSP woj. Maz. Biuro Terenowe
w Ostrołęce,
19. Zakupiono flary ostrzegawcze – kpl. 6 szt.,
20. Zakupiono samochód pożarniczy lekki z napędem 4x4 Ford Ranger 2007. Urząd Miejski w Myszyńcu
przygotował, złożył wnioski i uzyskał następujące dotacje z Powiatu Ostrołęckiego 20 000,00 zł oraz
Zarządu Województwa Mazowieckiego 50 000,00 zł.
Ponadto Gmina ponosi bieżące koszty utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy Myszyniec tj. zakup paliwa, naprawy samochodów, sprzętu, przegląd techniczny sprzętu i
wyposażenia, ubezpieczeń członków OSP od nieszczęśliwych wypadków podczas uczestniczenia w akcjach
ratowniczo-gaśniczych, pojazdów i sprzętu, wypłaty ekwiwalentu, energii, wody i ogrzewanie.

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

