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Wieści z gminy
Od grudnia 2012 roku w budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu ma swoje studio Radio Nadzieja z Łomży. Przygotowywane są w nim informacje
o wydarzeniach z naszej gminy oraz audycje regionalne. Studiem opiekuje się siostra Krystyna Konopka
ze Zgromadzenia Sióstr Służek, a pomagają jej między innymi uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu.
Radia Nadzieja można słuchać na częstotliwości 103,6 MHz.
*
W 2012 roku Gmina Myszyniec przystąpiła do realizacji projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami II – Obszar D - likwidacja barier
transportowych”. Po otrzymaniu dofinansowania, w drodze przetargu, został zakupiony nowy 9-cio osobowy
samochód Renault, do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.
Całkowity koszt samochodu wynosi 116 243,00 zł, z czego 60% tj. 67 187,00 zł to środki PFRON, a pozostała kwota
49 056,00 zł to środki własne gminy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu używa samochodu
do dowożenia podopiecznych do placówki i odwożenia ich do swego miejsca zamieszkania. Placówka swoim
wsparciem obejmuje 29 osób niepełnosprawnych, którzy przez pięć dni w tygodniu korzystają z różnych zajęć
wspierająco – aktywizujących. Dzięki temu otrzymują one większą szansę rozwoju i możliwość pełniejszego
uczestnictwa w życiu społecznym.
*
Nastąpiła reorganizacja myszynieckiej policji. Posterunek został przekształcony w komisariat. Zwiększyła się
obsada komisariatu do 23 policjantów i 2 pracowników cywilnych. Komendantem został Paweł Antośkiewicz, który
ma siedemnastoletni staż pracy w policji, a ostatnio pracował w ostrołęckiej drogówce. Komisariat w Myszyńcu
funkcjonuje przez całą dobę i obsługuje trzy gminy: Myszyniec, Łyse i Czarnię.
*
Od 1 stycznia 2013 roku istnieje szereg ułatwień meldunkowych, są to między innymi możliwość
zameldowania osoby z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniej gminy (wystarczy jedna wizyta w urzędzie),
zniesiono obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza 3 miesięcy, nie podaje się informacji
o wykształceniu, nie ma obowiązku przedkładania książeczki wojskowej oraz wydłużono termin zgłoszenia
zameldowania z 4 do 30 dni licząc od dnia przybycia.
*
Część mieszkańców naszej gminy ma już nieważne dowody osobiste. Pierwsze plastikowe dowody zostały
wydane w 2001 roku 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.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu uruchomił sms-owy system powiadamiania. Chcielibyśmy go wykorzystywać do
usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Będziemy Państwa informować tą drogą o ważnych sprawach, np. różnych
spotkaniach, przerwach w dostawie wody, ostrzeżeniach o anomaliach pogodowych. Osoby, które chciałyby
otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon komórkowy w postaci SMS, powinny wypełnić
stosowny formularz (krótki i prosty). Takie druki znajdują się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu u wszystkich
pracowników. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich
mieszkańców gminy.

*

W okresie od 21 marca do 25 kwietnia 2013 r. w każdy czwartek w godz. 900-1400 będzie działał, w Urzędzie
Miejskim w Myszyńcu (pok. 17 I piętro), punkt przyjmowania zeznań podatkowych za rok 2012.

Gmina w liczbach
ROK
Liczba mieszkańców ogółem:
Urodzenia:
Liczba, osób, które zawarły małżeństwo:
Zgony:
Wymeldowanych:
Zameldowanych spoza gminy:
Przemeldowanych w obrębie gminy:

2011
10735
111
130
115
129
74
71

2012
10764
127
123
91
88
82
64
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Inwestycje

Zakończyła się realizacja inwestycji 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”
Myszyńcu”, na którą 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 korzystały
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 tą
oczyszczalnię, zostaną przetłoczone pod dnem rzeki Rozoga do przepompowni przy ul. Sienkiewicza.

*
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.

*
Trwa 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. 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 umarzalnej w wysokości 25%. Całkowita wartość robót
budowlanych wynosi 2 998 617,00 zł. Kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2 253 551,00 zł.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości
Pełty, Świdwiborek, część miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary o łącznej długości ponad 63 km. Sieć
wodociągowa będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody w Wykrocie. Została ona zaprojektowana w układzie
pierścieniowo-rozgałęźnym, który 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 gminie
(Charciabałda, Olszyny, Białusny Lasek, części miejscowości Zdunek, Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki).
*
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 2 000 000 zł, z czego 999 999 zł to środki unijne
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013), a pozostała część to środki własne gminy. Wkrótce zostanie
ogłoszony kolejny przetarg na wykonanie inwestycji. Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż złożone ofert
znacznie przewyższały kwotę, którą gmina może przeznaczyć na ten cel.
*
Trwa procedura przetargowa 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 na lata 2007-2013), a pozostała część to środki własne gminy.
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Trwa procedura przetargowa 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: Zespole Szkół w Myszyńcu (2 instalacje) dla potrzeb tej szkoły i Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Przedszkola Samorządowego w Myszyńcu
(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 sportowo-rekreacyjnego „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.
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

Dlaczego akurat te inwestycje
Gmina Myszyniec zrealizowała albo właśnie realizuje wiele inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych.
Mogłoby wydawać się, że fakt ten powinien wzbudzać powszechne zrozumienie, jednak pojawiają się głosy
kwestionujące potrzebę budowy niektórych obiektów. Gdy wsłuchać się w te głosy, to bije z nich niewiedza, zła wola,
bądź zwykła manipulacja. Podejmujemy z nimi polemikę.
1. Słyszy się, że Unia daje pieniądze.
Nasza odpowiedź: to nie jest tak, że Unia, ot tak, daje pieniądze, i wystarczy tylko jechać do Warszawy
i je przywieźć. Należy mieć pomysł, dobrze przygotowaną dokumentację i, przede wszystkim, we
wniosku przekonywująco uzasadnić potrzebę realizacji inwestycji. Bywa, że na kilkaset złożonych
wniosków, tylko kilkanaście otrzymuje dofinansowanie.
2. Słyszy się, że zamiast zagospodarowywać teren przy zbiorniku wodnym w Wykrocie, to lepiej za te
pieniądze budować wodociągi.
Nasza odpowiedź: środki unijne podzielone są na programy, z których finansowane są różne dziedziny.
Gdyby gmina nie wydała ich na zagospodarowanie zbiornika, to nie mogłaby przeznaczyć tych pieniędzy
na nic innego. Po prostu trafiły by do innej gminy. Środki te można wydać tylko na rozwój turystyki, a
więc na tą właśnie inwestycję. To nie jest tak, że gmina dostaje środki unijne i może wydawać je na co
chce.
3. Słyszy się, że po co było budować Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (obiekty
pomiędzy rzeką a szkołą).
Nasza odpowiedź: uważamy, że podstawowa infrastruktura (drogi, wodociągi, kanalizacja) to za mało.
Potrzebne są też obiekty do rekreacji, działalności kulturalnej itp. Podstawową infrastrukturę wkrótce
będą miały wszystkie gminy. To co będzie je wyróżniało i czyniło bardziej atrakcyjnymi, to możliwości
ciekawego spędzania czasu, rekreacji oraz bogata oferta kulturalna. Dlatego nie zadowalamy się
minimum i prowadzimy szeroką działalność inwestycyjną, by żyło nam się lepiej i ciekawiej. Ponadto
nowe inwestycje, to także nowe miejsca pracy. Szansa, żeby w przyszłości zrealizować takie inwestycje,
za, generalnie, środki z zewnątrz, może już się nigdy nie powtórzyć.
4. Słyszy się, że gmina wydając pieniądze na te „niepotrzebne inwestycje” zadłuża się i nie będzie miała za
co dokończyć budowy wodociągów i dróg, że dzieje się to kosztem innych inwestycji.
Nasza odpowiedź: cały czas budujemy również wodociągi (aktualnie – Pełty i Świdwiborek), kanalizację
(ostatnio w Myszyńcu Starym), przydomowe oczyszczalnie ścieków (we wszystkich miejscowościach
gdzie nie ma kanalizacji, a wkrótce kolejne w Wykrocie i Wolkowych). W ostatnich latach powstało
wiele odcinków nowych dróg. Wszystkie te inwestycje powstały bez udziału kredytów bankowych.
Sytuacja finansowa gminy jest dobra, co pozwala na realizację aktualnie wielu inwestycji i dokończenie
budowy w najbliższych 2-3 latach wodociągów w całej gminie, a także realizację kolejnych inwestycji
drogowych.
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150 Rocznica Bitwy pod Myszyńcem
A w Zielonej, w Myszynieckiej hukają puszczyki
To Padlewski Zygmunt dzielny zwołuje Kurpiki.
Zwołał dzielne swe Kurpiki, wezwał w imię Boga
Pod Myszyńcem bitwę stoczył i pokonał wroga
Maria Konopnicka

W dniu 9 marca 2013 roku minęło 150 lat od bitwy pod Myszyńcem stoczonej przez Powstańców
Styczniowych pod dowództwem gen. Zygmunta Padlewskiego. W bitwie udział wzięły oddziały
strzelców i kosynierów kurpiowskich pod dowództwem oficerów Giuseppe Garibaldiego
i Władysława Wilkoszewskiego. W zwycięskiej ponad 6-godzinnej bitwie z przeważającymi siłami
wojsk carskich poniosło śmierć 63 powstańców, w tym również dowódca Władysław
Wilkoszewski. Straty wojsk carskich były dużo większe i wynosiły ponad 100 żołnierzy, w tym
kilku oficerów. Kurpie w różnych formach wspierali powstanie: walczyli zbrojnie, udzielali
pomocy, schronienia i żywności. We wsiach kurpiowskich wczesną wiosną 1863 roku utworzono
tzw. ruchome odziały złożone z młodych mężczyzn, które zbierały się w wyznaczonym miejscu
i po dokonaniu zasadzki na niewielkie oddziały nieprzyjaciela wracały do domu. Odziały te
wyrządzały poważne szkody Rosjanom. Aby upamiętnić to wydarzenie złożono kwiaty i zapalono
znicze na mogile powstańczej „Na Poległych" i grobie gen. Rynarzewskiego na cmentarzu
w Myszyńcu. Odprawiono mszę świętą w kolegiacie myszynieckiej, zaprezentowano program
artystyczny o tematyce powstańczej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Wykrocie oraz
otwarto w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu - wystawę „A w Zielonej w Myszynieckiej…”.

Ośrodek kultury w Myszyńcu ma już 40 lat
Krótka historia powstania
Jesienią 1967 roku odbyło się w Myszyńcu zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej.
Władysław Grabowski – Prezes OSP zaproponował budowę Domu Strażaka. Powołano społeczny
komitet. Zadawano sobie jednak pytanie: czy nie powinien być to obiekt spełniający jednocześnie
funkcję Gromadzkiego Ośrodka Kultury? – gdzie obok garaży i pomieszczeń strażackich powinna
się znaleźć sala widowiskowa, klub, biblioteka, sala telewizyjna i sala zebrań. Pytanie było ze
wszech miar uzasadnione i dlatego od początku zbierano środki na budowę Gromadzkiego Ośrodka
Kultury. W prace budowlane zaangażowali się mieszkańcy Myszyńca, rolnicy, pracownicy GS,
młodzież ZMW, nauczyciele, strażacy. Inżynier Sitarski wykonał nieodpłatnie dokumentację. Z
Kolna, Przasnysza i Szczytna zwieziono na plac budowy 200 tysięcy sztuk cegły. W Myszyńcu
mówiono również, że Prezes Grabowski, aby kupić blachę z olsztyńskich przydziałów
materiałowych przemeldował się nawet na jakiś czas do stolicy sąsiedniego województwa.
W dniu 30 września 1972 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Kultury w Myszyńcu.
Opiekę nad nim objął pan Czesław Ropiak. W Domu Kultury znalazły swoje pomieszczenia: Klub
Młodego Rolnika, Gromadzka Biblioteka Publiczna i Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni.
W 1973 roku w związku z reorganizacją władz terenowych, Gromada Myszyniec została
przemianowana na Gminę. W związku z tym Gromadzki Dom Kultury został na I sesji zwyczajnej
Gminnej Rady Narodowej przemianowany na Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszym kierownikiem
GOK – w dniu 15 stycznia 1973 roku została mianowana Pani Krystyna Dylewska, która wraz z
instruktorem Witoldem Filipiakiem przystąpiła do realizacji zadań GOK.
W 1996 roku Gminny Ośrodek Kultury przemianowano na Myszyniecki Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji, a od marcu 2011 roku na Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

6

KURPIK NR 66
Gospodarka odpadami po nowemu

Dnia 01.01.2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.), 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 jest zależna od liczby mieszkańców
w danej nieruchomości, typu prowadzonej działalności oraz faktu, czy odpady zbierane będą w sposób
selektywny (15 zł od osoby) – w przypadku segregacji odpadów opłata będzie znacznie niższa (7,50 zł od
osoby). Opłata śmieciowa będzie miała formę podatku, więc ponoszenie jej będzie obowiązkowe.

Zalety nowego systemu gospodarki odpadami
1. Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą zajmującą się wywozem
odpadów.
2. Niezależnie od ilości wytworzonych przez mieszkańca odpadów, wszystkie zostaną odebrane w
ramach jednej „opłaty śmieciowej”.
3. Zmniejszy się liczba dzikich wysypisk śmieci.
4. Wszyscy mieszkańcy gminy zostaną objęci zorganizowanym wywozem odpadów.
5. Nastąpi znaczne ograniczenie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania,
a w konsekwencji poprawi się jakość powietrza.
6. Zwiększy się poziom odzysku odpadów, mniej odpadów będzie trafiać do składowania,
a więcej do powtórnego wykorzystania po odpowiednim przetworzeniu.
7. Poprawa stanu środowiska w naszej gminie.
8. Możliwość pozbycia się odpadów problemowych: chemikaliów, przeterminowanych leków,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, w sposób bezpieczny dla środowiska w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w pytaniach i odpowiedziach
1. Czy dzieci też trzeba liczyć w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?
Odp. Tak
2. Czy dziadków mieszkających razem też powinno się uwzględnić w deklaracji?
Odp. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy uwzględnić wszystkie
osoby rzeczywiście zamieszkujące w gospodarstwie domowym, więc także dziadków. Możliwe jest
także złożenie przez nich osobnej deklaracji.
3. Czy mieszkańcy dostaną worki na odpady segregowane?
Odp. Worki na odpady segregowane w potrzebnej ilości nieodpłatnie zapewni wybrana w postępowaniu
przetargowym firma odbierająca odpady.
4. Kiedy będą odbierane odpady?
Odp. Odpady będą odbierane raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu.
5. Dlaczego opłaty za śmieci wynoszą 7,50 zł od osoby za odpady segregowane i 15 zł od osoby za
odpady niesegregowane ?
Odp. Gmina kalkulując wysokość opłaty brała pod uwagę kilka czynników. Zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami uchwalonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego składowisko
w Myszyńcu i inne małe składowiska będą zamknięte. Odpady zmieszane, odpady zielone oraz
pozostałości po sortowaniu odpadów z naszej gminy będą trafiać do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych położonej w Ławach koło Rzekunia. Odpady przeznaczone do
składowania będą trafiać na składowisko koło Siedlec. Ustalona obecnie opłata jest opłatą wstępną,
szacunkową. Jeśli po postępowaniu przetargowym okaże się, że koszty odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów są niższe niż pierwotnie zakładano to zostanie ona zmniejszona. Chcemy
w najbliższym czasie podjąć uchwałę, która pozwoli na zmniejszenie opłaty dla rodzin
wielodzietnych, w taki sposób, aby za trzecie i kolejne dziecko uczące się wynosiła ona po 50 gr. za
odpady segregowane

7

KURPIK NR 66

6. Dlaczego trzeba segregować odpady?
Odp. Nie ma takiego obowiązku, ale jest to korzystne ze względu na niższe opłaty za odbiór odpadów
zbieranych w sposób selektywny oraz ze względów ochrony środowiska.
7. Czy będzie można samemu wywozić śmieci?
Odp. Po 1 lipca 2013 roku nie będzie takiej możliwości, ponieważ składowisko odpadów w Myszyńcu
będzie zamknięte. Odpady zmieszane z pojemników i segregowane w workach odbierane będą przez
firmę, która wygra przetarg na odbiór odpadów w naszej gminie. W przypadku gdy mieszkaniec będzie
miał większą, nie mieszczącą się w worku ilość odpadów segregowanych z następujących grup: szkła,
tworzyw sztucznych, metalu, papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, tekstyliów i odzieży,
odpadów ulegających biodegradacji, będzie mógł je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych tzw. PSZOK w Myszyńcu. Przeterminowane leki będzie można oddać w aptekach oraz
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Do PSZOK-a można także dostarczyć chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, w tym
meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
8. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji?
Odp. W przypadku nie złożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku
którego zostanie określona w drodze decyzji wysokość w/w opłaty. Ustalona w ten sposób wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wyższa niż samodzielnie wyliczona,
ponieważ nie będzie np. uwzględniony fakt prowadzenia segregacji.
9. Czy przedsiębiorcy muszą składać deklaracje?
Odp. Tak, ponieważ Rada Miejska w Myszyńcu podjęła uchwałę w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. W ten sposób przedsiębiorcy w naszej gminie zostali objęci nowym systemem gospodarki
odpadami.
10. Czy będą rozmieszczone jakieś specjalne pojemniki na odpady na terenie Myszyńca?
Odp. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą znajdować się kontenery
przeznaczone na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych. Rozmieszczenie dodatkowych
pojemników w innych miejscach nie jest przewidziane.
11. Dlaczego stawkę opłaty śmieciowej w naszej gminie oblicza się na podstawie osób zamieszkałych?
Odp. Ten sposób naliczania opłaty śmieciowej został wybrany, ponieważ jest najbardziej sprawiedliwy
z metod, wg których można było naliczać w/w opłatę. Inne możliwości przewidziane nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to: opłata od gospodarstwa domowego, od ilości
zużytej wody, od powierzchni mieszkania.
12. Czy w deklaracji podaje się osoby zameldowane pod danym adresem?
Odp. W deklaracji należy uwzględnić osoby rzeczywiście zamieszkujące i produkujące odpady.
13. Czy należy wypowiedzieć obecnie obowiązujące umowy z podmiotami odbierającymi odpady?
Odp. W przypadku klientów firmy MPK można tego dokonać w trybie wypowiedzenia umowy
składając stosowne oświadczenie. W przypadku klientów ZGKiM w Myszyńcu umowy wypowie sam
podmiot odbierający odpady.
14. Kto stoi za zmianą systemu gospodarki odpadami?
Odp. Zmiana systemu gospodarki odpadami wynika z konieczności realizacji przez nasz kraj dyrektyw
unijnych dotyczących gospodarki odpadami (dyrektywy z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE
w sprawie odpadów oraz dyrektywy z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania
odpadów). Polskie przepisy prawa odnośnie gospodarki odpadami musiały być do nich dostosowane,
dlatego zmieniona została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami
tej ustawy został uchwalony Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017. To, co obecnie
zmienia się w gospodarce odpadami w naszej gminie wynika z tych wszystkich aktów prawnych.
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Dlaczego gmina likwiduje szkoły?

Na to pytanie można odpowiedzieć następująco: nieracjonalne jest utrzymywanie szkół, w których uczy się
we wszystkich klasach (I – VI) tylu uczniów ilu np. w jednej klasie w innej szkole, a koszt utrzymania ucznia w takiej
szkole jest prawie dwukrotnie wyższy niż w większej szkole.
Za finansowanie oświaty odpowiada rząd, przekazując samorządom tzw. subwencję oświatową. Rząd
i parlament narzuca też w przepisach prawa oświatowego sztywne zasady wydatkowania tych środków, między innymi
zasady wynagradzania nauczycieli. O wysokości subwencji oświatowej decyduje, generalnie, liczba uczniów. Mniej
uczniów to mniej pieniędzy dla gminy, a z drugiej strony potrzeba ich coraz więcej, ponieważ koszty utrzymania szkół
stale wzrastają. Gmina może te szkoły utrzymywać, ale środki na te zadania musi przesunąć już z innych działań np.
budowy dróg, kanalizacji czy wodociągów.
W ostatnich latach z powodu spadającej liczby uczniów praktycznie wszystkim samorządom zaczęło
brakować środków na oświatę. Rożnie próbowały radzić sobie z tą sytuacją: podnosiły podatki, ograniczały inwestycje,
zaciągały kredyty, likwidowały szkoły. Niektórzy unikając trudnych decyzji np. likwidacji szkół, doprowadzili finanse
gminy do ruiny. Nie miały już pieniędzy na niezbędne wydatki.
Wiemy doskonale, że obecnie w naszym kraju trwa niż demograficzny. W naszej gminie ubywa w szkołach
podstawowych i gimnazjach każdego roku średnio ok. 40-50 uczniów. W wielu naszych szkołach jest ich nawet
o połowę mniej niż kilka lat temu. W najbliższych latach, biorąc pod uwagę liczbę urodzeń, będzie dalej ubywało
uczniów.
Co robić w tej sytuacji? Niektórzy chcą dalej utrzymywać maleńkie szkoły liczące po 20-30 uczniów,
jednocześnie żądają kolejnych dróg, wodociągów, remontów, itp. Nie chcą liczyć pieniędzy, analizować wydatków,
podejmować trudnych decyzji, myśleć o tym, co będzie za rok czy 10 lat. Chętnie wydawaliby pieniądze, a inni niech
się martwią skąd je wziąć. Sztuka odpowiedzialnego rządzenie gminą polega na takim gospodarowaniu pieniędzmi,
aby wystarczyło na bieżące wydatki, a więc utrzymanie szkół i zapewnienie w nich dobrych warunków do nauki,
rozwój infrastruktury drogowej, budowę wodociągów, czy także bardzo potrzebnych obiektów kultury. Sukcesem jest
realizowanie tych wszystkich zadań nie zadłużając gminy. Wiele samorządów popadło w pułapkę zadłużenia, co
skutkuje tym, że przez najbliższe lata zablokowane mają możliwości inwestycyjne. Nasze działania charakteryzuje to,
że podejmujemy trudne decyzje, ale dzięki nim prowadzonych jest szereg inwestycji, a jednocześnie finanse gminy są
niezagrożone. Wątpiących zachęcamy do zapoznania się z budżetem gminy Myszyniec i porównania go z budżetami
innych gmin. Wszystkie budżety zamieszczane są w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.
W naszej gminie tylko w dwóch szkołach koszt kształcenia ucznia jest niższy niż kwota, którą gmina
otrzymuje na niego w subwencji oświatowej. W pozostałych pięciu jest wyższy i gmina musi dokładać do kształcenia
ucznia nawet 2500 zł rocznie. Koszt kształcenia jednego ucznia w Myszyńcu wynosi około 5 000 zł rocznie,
a w małych szkołach np. w Białusnym Lasku ponad 10 000 zł rocznie. Koszt kształcenia ucznia sukcesywnie rośnie i
mimo że rząd na jego kształcenie przeznacza każdego roku coraz więcej pieniędzy, to z tej racji, że w gminie ubywa
uczniów, subwencja oświatowa praktycznie nie zmienia się od kilku lat i wynosi około 10 mln zł. W tym roku będzie o
100 000 zł niższa niż ubiegłoroczna!
W naszej gminie zamknięto trzy małe szkoły, a w tym roku planuje się likwidację szkoły w Białusnym Lasku,
najmniejszej w gminie, liczącej zaleswie 26 dzieci w klasach I-VI. Gdyby nie te trudne, choć oczywiście bardzo
niepopularne decyzje, to w tej chwili gmina przeznaczałaby na utrzymanie oświaty ok. 75% całego swojego budżetu, a
więc nie tylko zabrakłoby subwencji oświatowej, ale trzeba byłoby dokładać z tego co otrzymujemy z budżetu państwa
na inne cele, z podatków lokalnych. Oznaczałoby to w praktyce brak inwestycji, w tym możliwości pozyskiwania na
nie środków. Innymi słowy gmina miałaby tylko pieniądze na utrzymanie instytucji gminnych, czyli byłaby tylko
administrowana. Dzięki tym trudnym decyzjom sytuacja finansowa gminy jest stabilna i pozwala na zakrojoną na
szeroką skalę działalność inwestycyjną bez potrzeby zaciągania kredytów.
Szkoły zamyka się w całej Polsce. W ostatnich latach po około 300 rocznie. Szkoły likwidują także sąsiednie
gminy: Czarnia, Kadzidło, Baranowo, Rozogi. Chcąc rządzić odpowiedzialnie, nie można utrzymywać pustoszejących
szkół, gdzie w całej szkole jest tyle dzieci, co w jednej klasie w innej szkole.

Przeniesienie Środowiskowego Domu Samopomocy a rehabilitacja
14 lutego 2013 roku Rada Miejska w Myszyńcu podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Białusnym Lasku. Jak już wcześniej pisaliśmy, decyzja ta podyktowana jest trzema podstawowymi
względami: ekonomicznym, dobrem dziecka (dzieci nie będą uczyć się w klasach łączonych) oraz możliwością
przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy (w skrócie ŚDS) do budynku szkoły w Białusnym Lasku oraz
przeznaczenia budynku po ŚDS (mieszczącym się za Kurpiowskim Bankiem Spółdzielczym) na przychodnię lekarską.
W przychodni mogłyby funkcjonować rehabilitacja oraz gabinety lekarzy specjalistów. W tym roku Narodowy
Fundusz Zdrowia ogłosi konkursy na nowe kontrakty. Osoba, która będzie prowadziła przychodnię może się ubiegać o
trzyletni kontrakt. Kolejna taka szansa może pojawić się dopiero za trzy lata.
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Jakie są minusy i plusy takiej zmiany? Minusem jest to, że pensjonariusze ŚDS będą przebywali na wsi, a nie
w mieście, a tym samym nie będą mogli codziennie załatwiać swoich spraw w Myszyńcu. Jednak w tym celu będzie
można np. raz w tygodniu przywieźć ich do Myszyńca (ŚDS dysponuje samochodem). Minusem jest to, że pracownicy
będą musieli dojeżdżać do pracy (ale dzisiaj wielu dojeżdża do pracy i jest to już normalne).
Plusem jest to, że budynek w Białusnym Lasku jest położony przy mało ruchliwej drodze, a przy nim jest duża
ogrodzona działka z boiskiem. Budynek jest większy niż ten w Myszyńcu i ponadto ma niewielką salę sportową ze
sceną, a więc warunki lokalowe po odpowiednim zaadoptowaniu mogą być lepsze niż w obecnym budynku.
Zmiana lokalizacji ŚDS uzyskała akceptację Wojewody Mazowieckiego i osób nadzorujących z jego ramienia
tę placówkę. Największą korzyścią będzie zapewnienie mieszkańcom naszej gminy możliwości korzystania
z rehabilitacji i lekarzy specjalistów. Od momentu kiedy przychodnia Medyk zrezygnowała z prowadzenia rehabilitacji,
cały czas szukaliśmy możliwości jej przywrócenia w Myszyńcu. Jednak co smutne, gdy teraz można to zrobić, są tacy
którzy to krytykują, a pytani jaką mają inną propozycje rozwiązania tego problemu, milczą. Przychodnia ta będzie,
przede wszystkim, służyć osobom starszym, takim którzy mają skromne emerytury i często nie stać ich na dojazd na
leczenie do Ostrołęki czy też do sąsiedniej gminy.
Aby rozwiązywać konkretne problemy, to często trzeba dysponować lokalami w odpowiednich miejscach.
Lekarze nawet nie chcą słyszeć o prowadzeniu działalności w innym miejscu niż Myszyniec, a najlepiej chcieliby
w samym centrum Myszyńca. Dlatego też trzeba umiejętnie gospodarować lokalami komunalnymi (jest to jeden
z elementów skutecznego zarządzania w samorządzie) i takie zmiany o jakich piszemy wyżej są konieczne. Nie można
zakładać, że jakakolwiek instytucja będzie zawsze funkcjonowała w jednym miejscu.
I mimo to, że te zmiany mogą być niedogodne dla niektórych osób, to na pewno będą korzystne dla ogółu
mieszkańców gminy.

Przeciw przemocy
Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie
Myszyniec został powołany i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą
przedstawiciele następujących instytucji:
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Przychodni Lekarskiej ,,Rodzina”
 Przychodni Lekarskiej ,,Medyk”
 Zespołu Szkół w Myszyńcu
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Policji
 Sądu
Zespół interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania oraz skoordynowania działań
podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, szybkiego i skutecznego podejmowania
działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie.
Do zadań zespołu należy:
- diagnozowanie problemu przemocy,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,
- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą,
- inicjowanie działań w stosunku do osób dotkniętych przemocą,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym
Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy:
 fizycznej
 psychicznej
 ekonomicznej
 seksualnej
 zaniedbania
pomoc, wsparcie i niezbędne informacje uzyskasz w:
Urzędzie Miejskim w Myszyńcu ul. Plac Wolności 60, II piętro pok. 3 - tel. 29/77 21 141
Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 60, II piętro pok. 4, 21, 23 - tel. 29/77 21 398 lub 29/77
22 459,
Policji ul. Pawłowskiego 15, 07 -430 Myszyniec tel. 29/760 17 71.
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KURPIK NR 66
Posterunek Państwowej Staży Pożarnej w OSP w Wydmusach

Przez wiele lat, w wielu rozmowach z mieszkańcami gminy, padały głosy o konieczności
organizacji w Myszyńcu, zawodowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w skrócie PSP). Jej istnienie
dawałoby mieszkańcom duże poczucie bezpieczeństwa. Dlatego działanie na rzecz utworzenia takiego
posterunku stało się jednym z priorytetowych zadań władz gminy Myszyniec. Utworzenie posterunku PSP
nie było łatwym zadaniem, wymagało wielu zabiegów, rozmów, przekonywania, że jest on bardzo
potrzebny. Argument, że całodobowe dyżury strażaków zawodowych w okresie letnim (dochodzi w tym
czasie do 80% zdarzeń z całego roku) w znaczący sposób skróci czas ich wyjazdu, a tym samym szybciej
może być udzielana pomoc potrzebującym, wpłynął na zgodę Komendanta PSP na oddelegowanie
zawodowych strażaków do Myszyńca. Decyzja ta zyskała również aprobatę strażaków OSP w Myszyńcu, z
którymi każdego roku podpisywano porozumienie na użyczenie do akcji ratowniczych wozu bojowego.
Funkcjonowanie posterunku PSP w Myszyńcu wymagało wielu nakładów finansowych z budżetu gminy.
Większość środków przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Myszyniec
było przeznaczonych na doposażenie jednostki w Myszyńcu. Zarzucano nawet burmistrzowi, że finansuje
tylko straż w Myszyńcu, kosztem mniejszych jednostek. Funkcjonowanie posterunku PSP dawało też
możliwości pozyskiwania ze źródeł zewnętrznych, między innymi z Krajowego Systemu Ratownictwa,
z Zarządu Województwa Mazowieckiego czy Zarządu Powiatu Ostrołęckiego dodatkowych środków na
doposażenie straży. Przez wiele lat gmina korzystała z tych możliwości, dokonując wielu bardzo
pożytecznych zakupów za setki tysięcy złotych (pisaliśmy o tym w Kurpiku nr 65). Wspólne działanie
strażaków PSP i wielu zaangażowanych młodych strażaków OSP w Myszyńcu było i jest pozytywnie
odbierane przez mieszkańców. Uznanie budzi ich szybka reakcja w sytuacjach alarmowych.
Jednak od dwóch lat dało się zauważyć rozbieżności pomiędzy PSP w Ostrołęce a Zarządem OSP
w Myszyńcu. Już w roku ubiegłym Zarząd OSP w Myszyńcu nie chciał się zgodzić na użyczenie wozu
bojowego, zarzucając Komendantowi PSP w Ostrołęce, że wóz bojowy bierze udział w akcjach
ratowniczych na terenie sąsiednich gmin. Taki argument zaprzecza idei służby strażackiej
i bezinteresownemu niesieniu pomocy. Udzielanie pomocy nie może mieć jakichkolwiek granic. Komendant
PSP w Ostrołęce chciał nawet oddelegować jeden wóz bojowy z Ostrołęki. Jednak ostatecznie zawarto
porozumienie i strażacy zawodowi korzystali z wozu myszynieckiej OSP. W tym roku sytuacja się
powtórzyła, a ponadto OSP w Myszyńcu podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody na współpracę z PSP w
Ostrołęce w pomieszczeniach myszynieckiej remizy. I co ciekawe, głównymi pomysłodawcami takich
działań są osoby, które najczęściej nie brały udziału w akcjach ratowniczych. Należy więc przypuszczać,
że jest to decyzja polityczna, bo na pewno nie decyzja mająca poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
Myszynieccy strażacy zarzucają też burmistrzowi, że nie finansuje ich działań. Całkowicie mija się
to z prawdą. OSP w Myszyńcu jest najlepiej doposażoną jednostką w gminie i jedną z najlepiej
wyposażonych w województwie mazowieckim. No chyba, że chodzi o środki, o czym też wspominali
niektórzy myszynieccy strażacy, przeznaczone na organizację imprezy związanej z rocznicą OSP w
Myszyńcu. Gmina ma obowiązek utrzymać sprawność bojową jednostek OSP, a więc może jedynie
finansować działania związane z ratownictwem i szkoleniem. Obchody różnych rocznic nie mają jednak nic
z tym wspólnego.
Nie chcąc przedłużać spornej sytuacji i narażać mieszkańców na ewentualne niebezpieczeństwo,
wspólnie z Komendantem PSP w Ostrołęce oraz OSP w Wydmusach podjęta została decyzja o przeniesieniu
posterunku PSP do Wydmus. Położenie remizy w Wydmusach przy drodze krajowej daje możliwość
szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia. Decyzja ta została podjęta przy akceptacji strażaków z OSP
w Wydmusach, którym należą się duże podziękowania za wykazanie się wyrozumiałością
i odpowiedzialnością. Przeniesienie posterunku do Wydmus niestety wiąże się z poniesieniem dodatkowych
wydatków na zakup niezbędnego wyposażenia oraz dostosowanie systemu powiadamiania. Posterunek w
Wydmusach zostanie wzmocniony jednym wozem bojowym przesuniętym z PSP w Ostrołęce. Plusem
całego takiego zamieszania może być fakt, że na terenie gminy będziemy mieli dwie dobrze wyposażone
jednostki (Myszyniec i Wydmusy), położone w centralnej części gminy, z których szybko będzie można
dotrzeć do miejsca zdarzeń. Główną zaletą pozostania posterunku na terenie gminy jest zapewnienie,
w okresie występowania największego zagrożenia, całodobowej i szybkiej pomocy ze strony straży
pożarnej.
W sytuacjach zagrożenia nie ma miejsca na obrażanie się, trzeba umieć podejmować konkretne
decyzje. Dlatego też po decyzji OSP w Myszyńcu o braku możliwości współpracy z PSP w Ostrołęce
musiała zapaść decyzja o przeniesieniu posterunku w inne miejsce - do Wydmus.
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KURPIK NR 66
Zespół Szkół w Myszyńcu

Do Zespołu Szkół w Myszyńcu w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 117 dzieci
pięcioletnich i sześcioletnich do 5 oddziałów przedszkolnych, 188 uczniów do 9 klas etapu I-III
szkoły podstawowej, 203 uczniów do 9 oddziałów klas IV-VI. Średnia liczebność oddziału w
szkole podstawowej wynosi 21,6 ucznia. Do Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu uczęszcza 310
uczniów do 15 oddziałów. Średnia liczebność oddziału w gimnazjum wynosi 20,7 ucznia. Łącznie
w Zespole Szkół w Myszyńcu uczy się 818 dzieci i młodzieży szkolnej. Liczebność klas jest w tej
chwili optymalna. Pozwala na organizację pracy na lekcjach w grupach, jeśli specyfika danego
przedmiotu tego wymaga. Przepisy prawa oświatowego nie nakładają nawet obowiązku podziału
na grupy na zajęciach z języka obcego i informatyki w oddziałach do 24 uczniów. Nie ma w tej
chwili przepełnienia w klasach, a warunki nauki i pracy na przestrzeni ostatnich 10 lat uległy
znacznej poprawie. Znaczne nakłady finansowe na remonty budynku szkolnego i wyposażenie
w pomoce dydaktyczne spowodowały zauważalne polepszenie estetyki budynku i atrakcyjności
prowadzonych zajęć. Lepsze wyposażenie szkoły przekłada się oczywiście na wyższe wyniki
w nauce osiągane przez uczniów ZS w Myszyńcu.
Zespół Szkół w Myszyńcu oferuje swoim uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych o różnej
tematyce. Uczniowie mają możliwość wybrać takie zajęcia, które są zgodne z ich
zainteresowaniami. Oprócz tego, w każdym roku szkolnym organizuje się imprezy kulturalne
i patriotyczne.
Szkoła osiąga dobre wyniki ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Poniżej
zamieszczamy wyniki z roku szkolnego 2011/12.
Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej – 20,97 pkt wyższy od średniego
wyniku w powiecie ostrołęckim.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego począwszy od roku szkolnego 2011/2012 podawane są
w procentach: część humanistyczna: zakres wiedza o społeczeństwie i historia szkoła-54,3%,
wynik w powiecie ostrołęckim - 55,2% , w województwie mazowieckim - 62,7%, średni wynik
w kraju - 61% , zakres z języka polskiego szkoła - 64,4%, wynik w powiecie ostrołęckim - 60,8%,
w województwie mazowieckim - 66,9%, średni wynik w kraju - 65%.
Część matematyczno- przyrodnicza: zakres przedmioty matematyczno-przyrodnicze szkoła50%, wynik w powiecie ostrołęckim - 48,5% , w województwie mazowieckim - 51,8%, średni
wynik w kraju - 50%, zakres z matematyki szkoła- 51,2%, wynik w powiecie ostrołęckim - 45,6% ,
w województwie mazowieckim - 50,4%, średni wynik w kraju - 47%.
Języki obce: język angielski poziom podstawowy szkoła - 54%, język angielski poziom
rozszerzony - 34,5%, język rosyjski poziom podstawowy - 68,4%, język rosyjski poziom
rozszerzony - 28,1%, język niemiecki poziom podstawowy - 42,4%.
Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w konkursach, olimpiadach, przeglądach, turniejach,
festiwalach, zawodach sportowych itp. na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub
ogólnopolskim. I tak np. w roku szkolnym 2012/13 dwoje uczniów gimnazjum zakwalifikowało
się do etapu wojewódzkiego konkursu geograficznego organizowanego przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty w Warszawie (MKO). Jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego konkursu historycznego organizowanego przez MKO w Warszawie oraz do etapu
wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Dwoje
uczniów gimnazjum, za osiągnięcia dydaktyczne, otrzymało stypendia marszałka województwa
mazowieckiego.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów zamontowano w budynku szkoły dwa systemy kamer
wewnętrznych i zewnętrznych, które pozwalają na bieżące monitorowanie sytuacji tak wewnątrz
jak i na zewnątrz budynku. Ponadto pozwalają na odczyt zarejestrowanych zdarzeń, gdy zachodzi
potrzeba wyjaśnienia jakiejś sytuacji.
Aby szczegółowo zapoznać się z wydarzeniami z życia szkoły, można skorzystać ze strony
internetowej: www.szkomysz.pl, do czego serdecznie zapraszam.
Mirosław Aptacy – dyrektor szkoły
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KURPIK NR 66
Zespół Szkół im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu

W dniach 6 i 7 marca 2013 r. w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego odbyły
się dni otwarte. Szkołę naszą odwiedzili uczniowie z gimnazjów w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie,
Czarni, Surowem, Wachu, Zawadach. Zwiedzający szkołę mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na
przyszły rok szkolny, jak również zobaczyć warunki, w jakich, ewentualnie, będą mogli kształcić się.
Naszym przyszłym uczniom oferujemy następujące kierunki kształcenia:
1. Liceum Ogólnokształcące – jest to szkoła trzyletnia, kończąca się egzaminem maturalnym. Przedmioty
nauczane w zakresie rozszerzonym to:
- Klasa A - język angielski, matematyka, biologia
- Klasa B - geografia, matematyka, biologia
2. Technikum - jest to szkoła czteroletnia, kończąca się egzaminem maturalnym oraz egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Nauczane zawody to:
- Technik informatyk
- Technik ochrony środowiska
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe.
Szkoła nasza bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych. Egzamin maturalny w nowej
formule, sprawdzany i oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów, w ostatnich latach zdaje około 100%
naszych absolwentów z Liceum Ogólnokształcącego. Zdawalność w Technikum jest wyższa od średnich
wojewódzkich i krajowych. Bardzo dobra praca naszych nauczycieli została zauważona przez ogólnopolskie
gazety Rzeczpospolitą i Perspektywy. Nasze Technikum jako jedyne ze szkół powiatowych, trzeci raz
z rzędu znalazło się w setce najlepszych techników w województwie mazowieckim. Szkoła nasza jest
bardzo dobrze wyposażona. Posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne do rozwijania umiejętności
i zdolności. Zapraszamy zainteresowanych rodziców, którzy mają zamiar posłać swoje dzieci do naszej
szkoły, aby również zapoznali się z naszą ofertą, odwiedzając szkołę lub zaglądając na naszą stronę
internetową: zspm.hg.pl
W szkole realizujemy również projekty unijne. Obecnie szkoła uczestniczy we współpracy z Profile
School Of Fluent English z Warszawy w projekcie „Młode Kadry – Nasza Przyszłość” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego program operacyjny kapitał ludzki. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów informatycznych.
Wcześniej z instytucją pozarządową „WorldTeach” oraz z Fundacją Edukacja i Rozwój realizowaliśmy
program pn. „Wakacje z Angielskim”. Organizujemy też wyjazdy zagraniczne dla młodzieży. W roku
ubiegłym w ramach projektu „Poznając przeszłość – budujemy przyszłość”, wyjechała do Niemiec na 11 dni
grupa 50 uczniów. W tym roku organizujemy podobny wyjazd.
Posiadamy również ofertę dla osób dorosłych. W naszej szkole można uzupełniać swoje
wykształcenie w:
1. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – absolwenci szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę
od trzeciego semestru.
2. Szkoła policealna – zawód: technik informatyk. Szkoła 4 semestralna, kończąca się egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Do szkoły mogą chodzić osoby, które wcześniej
ukończyły jakiekolwiek liceum lub technikum w innym zawodzie.
Zajęcia dla dorosłych odbywają się systemem zaocznym, zjazdy średnio, co dwa tygodnie.

ZAPRASZAMY
Świtaj S.
Dyrektor Szkoły

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

