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Prostujemy telewizję
„Kurpik” rozmawia z Burmistrzem Myszyńca Bogdanem Glinką o udziale
w programach telewizji Polsat - „Państwo w Państwie” i „Interwencja”.

„Kurpik”: Jak to się stało, że wystąpił Pan w programie „Państwo w państwie”?
Burmistrz: Na około 2 tygodnie przed programem telewizja Polsat chciała zadać mi kilka
pytań na temat oszukanej firmy budowlanej Pana Jarosława Suskiego, który wykonywał
jeden z chodników na ulicy Witosa. Nie zgodziłem się na wywiad dla Polsatu, ponieważ
wcześniej telewizja TVN, której udzielałem wywiadu w tej sprawie tak zmontowała
materiał, że moje wypowiedzi zostały wyrwane z kontekstu, wręcz zmanipulowane.
Poinformowałem Panią redaktor, że nie mam nic do ukrycia i chętnie pomogę wyjaśnić
sprawę, ale tylko „na żywo” przed kamerą. Po kilku dniach zaproponowano mi udział
w programie telewizyjnym „Państwo w Państwie”.
„Kurpik”: Jak wyglądały przygotowania do programu?
Burmistrz: Wydawca poinformował mnie kto weźmie udział w programie i jaki jest cel
mojego udziału w nim. Ku mojemu zdziwieniu tuż przed wejściem do studia
poinformowano mnie o zmianie osób biorących w nim udział. Nie pozwolono mi zabrać
ze sobą dokumentów. Tłumaczono to tym, że nikt nie będzie miał żadnych materiałów
pomocniczych, ponieważ źle wygląda machanie kartkami przed kamerą. Jak było każdy
widział. Zaproszeni eksperci i posłanka zabrali ze sobą teczki dokumentów. Mnie udało
się tylko zabrać do kieszeni marynarki formularz z oferty wykonawcy o braku
podwykonawców na budowie, który okazał się kluczowym dokumentem w programie.
„Kurpik”: Na początku programu prowadzący podał, że firma Pana Suskiego jest
z Myszyńca, a później jeden z ekspertów zarzucał Panu brak znajomości lokalnych
firm w tak małym mieście?
Burmistrz: Oczywiście są to nieścisłości i przekłamania. Nie wiem czy celowe czy
wynikające z braku wiedzy prowadzącego i tych ekspertów. Firma budowlana Pana
Suskiego nie jest z Myszyńca, nie jest też z terenu gminy Myszyniec. Zarejestrowana jest
w gminie Rzekuń. Mieszkam w Myszyńcu od urodzenia tj. 48 lat i znam miejscowe firmy
budowlane. Pana Suskiego nie znałem. Dalsze wywody tych ekspertów, że jestem
samorządowcem od 12 lat, mam wyższe wykształcenie techniczne i powinienem znać
lokalną firmę były bezpodstawnym atakiem na moją osobę. Świadczy to o braku
merytorycznego przygotowania tych ekspertów i niskim poziomie dyskusji.
„Kurpik”: Jeden z ekspertów zwracał uwagę na zapisy w dzienniku budowy, choć
przyznał, iż nie zna jego treści. Czy są tam informacje o tym, że roboty wykonywała
firma Pana Suskiego?
Burmistrz: W dzienniku budowy nie ma żadnych informacji o tym, ze cześć robót
wykonywała firma budowlana Pana Jarosława Suskiego. Są tylko wpisy kierownika
budowy z firmy Ostrada, geodety i inspektora nadzoru z ramienia gminy.
… dokończenie na str. 5

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

Nie ulegną zmianie stawki podatków od nieruchomości (grunty i budynki) w gminie Myszyniec w 2014 r.
Bez zmian pozostaną też stawki podatku od środków transportowych. Podatki od gruntów i budynków w naszej
gminie nieznacznie wzrosły w ciągu ostatnich 10 lat i są jednymi z najniższych w całym regionie. Są one także
dużo niższe od stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów (np. max. stawka podatku od budynków
mieszkalnych wynosi 0,73 zł od 1 m2, a w gminie Myszyniec 0,39 zł, a max. stawka od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 23,03 zł za 1 m2, a w gminie Myszyniec 12,18 zł za 1m2).
Inaczej jest w przypadku stawek podatku rolnego i leśnego. O ich wysokości, generalnie, nie decyduje samorząd,
ale ceny zboża i drewna. W tym roku stawka podatku rolnego wynosi 173, 20 zł za 1 ha przeliczeniowy i 346,40 zł
za 1 ha fizyczny w przypadku osób nie będących rolnikami, a stawka podatku leśnego 37 zł za 1 hektar fizyczny.
Gmina Myszyniec planuje uzyskać w 2014 roku 1 150 435 zł z podatku od nieruchomości, 261 533 zł z podatku
od środków transportowych, 148 022 zł z podatku leśnego, 140 311 zł z podatku rolnego. Łącznie ze wszystkich
podatków lokalnych 1 700 301 zł, co stanowi ok. 4,7% planowanych dochodów budżetowych gminy Myszyniec
w 2014 roku.
*

Na sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 30 stycznia 2014 roku został zaprzysiężony nowy radny. Jest
nim Janusz Czajkowski (51 lat) z Krysiak. Zdobył On mandat w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
w Myszyńcu w okręgu wyborczym nr 10 składającym się z sołectw: Krysiaki i Niedźwiedź. Jego kandydatura
została zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Kurpik. Wybór nastąpił bez głosowania, gdyż Pan
Czajkowski był jedynym kandydatem. Zastąpił radną z PSL, która utraciła mandat wskutek wyroku za jazdę
samochodem pod wpływem alkoholu. W tej chwili Rada Miejska w Myszyńcu liczy 15 radnych (pełen skład).
Dziesięciu radnych zdobyło mandat kandydując z Komitetu Kurpik, a pięciu z listy Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
*

W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu funkcjonuje punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2013 rok.
Punkt będzie czynny w każdy czwartek począwszy od 6 marca do 24 kwietnia 2014 r. w godz. 9 00-1400 w pokoju
26, II piętro. Zapraszamy.
*
Rada Miejska w Myszyńcu na wniosek burmistrza Bogdana Glinki wyodrębniła w budżecie gminy na rok
2015 środki przeznaczone na fundusz sołecki. Jest to pula pieniędzy przypadająca na każde sołectwo.
Wyłącznie mieszkańcy na zebraniach wiejskich decydują o ich przeznaczeniu. Można z nich finansować
te przedsięwzięcia, które są zadaniami gminy. W minionych latach fundusz sołecki najczęściej był przeznaczany
przez sołectwa na remonty dróg żwirowych. Gmina może ubiegać się o częściowy (do 30%) zwrot wykorzystanych
środków funduszu sołeckiego z budżetu państwa.
*
Dnia 12 stycznia 2014 r. odbył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zagrała
również w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
a na ulicach Myszyńca kwestowało 25 wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół w Wolkowych, pod opieką Pani Zofii
Bałdygi. Młodzież zebrała kwotę 6 832,76 zł. Finałowy koncert rozpoczął się o godzinie 18:00 występem młodych
wokalistek, ćwiczących w RCKK pod kierownictwem instruktorki Justyny Drężek. Zaraz po nich na scenie
zaprezentował się pierwszy zespół Folkowa Kapela Brata Zenona z Czarni. Podczas koncertu pojawiły się na
scenie młodzieżowe kapele rockowe między innymi: Ekipa Gwiezdnego Patrolu grająca covery Maanamu,
Lombardu i Perfectu, zespół No Namez Myszyńca, grający własne kompozycje oraz znany już w Myszyńcu zespół
ProKreator. W imprezie wzięło udział około 500 osób.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu uruchomił sms-owy system powiadamiania. Chcielibyśmy go wykorzystywać
do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Będziemy Państwa informować tą drogą o ważnych sprawach,
np. różnych spotkaniach, przerwach w dostawie wody, ostrzeżeniach o anomaliach pogodowych. Ten, kto chciałby
otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon komórkowy w postaci SMS, powinien
wypełnić stosowny formularz (krótki i prosty). Takie druki znajdują się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
u pracowników. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich
mieszkańców gminy.
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INWESTYCJE

W dniu 24 grudnia 2013 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 2 (etap I-IV)”. Zgodnie z w/w umową gminie Myszyniec
udzielono pożyczki w kwocie 2 850 935,00 zł (częściowo umarzalnej). Całkowity koszt robót budowlanych
zgodnie z ofertą wybranej w postępowaniu przetargowym firmy P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa
wyniesie 3 676 408,50 zł. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na
terenie miejscowości Wydmusy, Drężek, Białusny Lasek, Zdunek, Charciabałda i Olszyny o łącznej długości ponad
83 km. Do wybudowanej sieci zostaną podłączone 274 gospodarstwa domowe w wymienionych miejscowościach.
Realizacja inwestycji odbywa się etapowo. Obecnie realizowany jest etap I obejmujący budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wydmusy, Białusny Lasek i Drężek. Po jego zakończeniu
realizowany będzie etap II inwestycji w miejscowości Zdunek, następnie będzie budowana sieć wodociągowa
z przyłączami w miejscowości Charciabałda. W ostatnim IV etapie zwodociągowana zostanie miejscowość
Olszyny. Zgodnie z umową realizacja inwestycji zakończy się do 30 września 2014 r.
*
Gmina Myszyniec rozstrzygnęła przetarg na zadanie pn: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na
terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej.
Kwota przyznanej pożyczki wynosi 3 000 000 zł i stanowi 81% kosztów kwalifikowanych zadania.
W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 10 firm, które za wykonanie robót budowlanych oferowały ceny od
3 153 351,00 zł do 8 451 300,48 zł brutto. Przetarg wygrała firma – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„INWOD” Roman Pacek z Lubartowa, która zaoferowała wykonanie inwestycji za cenę 3 153 351,00 zł. Zakres
robót będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Cięćk, Niedźwiedź,
Krysiaki oraz w części miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości ponad 61 km. Do wybudowanej sieci
zostanie podłączonych 181 gospodarstw w wymienionych miejscowościach. W marcu 2014 r. Wykonawca
rozpocznie I etap budowy wodociągu w miejscowości Niedźwiedź. Planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji – grudzień 2014 r. Inwestycja ta zakończy wodociągowanie gminy.
*
Zakończyła się inwestycja pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec
– etap III”. Roboty te za kwotę 1 659 518,18 zł brutto wykonuje wybrana w postępowaniu przetargowym firma
PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z Olsztyna. W ramach tej inwestycji zostało wybudowanych 130
przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Wykrot (65 sztuk) i Wolkowe (65
sztuk). Oczyszczalnie wykonywane są w połączonej technologii: złoża biologicznego i osadu czynnego, którą
cechuje niewielka wrażliwość na zmiany ilości ścieków i przerwy w dopływie prądu. Inwestycja ta
współfinansowana jest w kwocie 919 749,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wcześniej w naszej gminie wybudowano już 424
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie środków na budowę kolejnych
oczyszczalni.
*
Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji
solarnych pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”. Wykonawca zakończył montaż
instalacji solarnych na terenie gminy. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.3. „Ochrona
powietrza, energetyka”, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Wartość inwestycji
wynosi 5 197 307,28 zł, z czego dofinansowanie ze środków wynosi 70% (3 638 115,10 zł). Informujemy również,
iż do Urzędu Miejskiego zgłaszają się nadal mieszkańcy zainteresowani montażem kolektorów. Urząd Miejski
w Myszyńcu w chwili obecnej nie prowadzi zapisów chętnych na montaż instalacji solarnych. Jednakże, gdy w
latach następnych, będzie możliwość otrzymania dofinansowania na podobny projekt, to będziemy informowali
mieszkańców o takiej możliwości, między innymi poprzez wysyłanie informacji tekstowych smsem na telefon
komórkowy. Ta forma komunikacji jest najszybsza i docierająca do większego grona mieszkańców. Dlatego
zachęcamy Państwa do wypełnienia w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu „Formularza zgody na otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną na telefon komórkowy w postaci SMS”.
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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 wykonuje, wyłoniona w drodze przetargu, firma Polbud
S.A. z Bielska Podlaskiego. Wszystkich ofert było dwanaście, a najdroższa opiewała na kwotę 31,8 mln zł!
Nad zbiornikiem powstaje obiekt gastronomiczno-hotelowy, obiekty do przeprowadzania imprez (scena, 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.
Inwestycja, zgodnie zawartą umową, powinna zakończyć się 31 lipca 2013 roku (część w Wykrocie) i 15 września 2013 roku
(część w Myszyńcu). Wykonawca inwestycji firma Polbud S.A zadeklarowała na piśmie, że prace zakończy do 31 grudnia
2013 roku. Jedynie nasadzenie krzewów i sianie trawy chce przełożyć na wiosnę przyszłego roku. Jednak wykonawca nie
dotrzymał wyznaczonego przez siebie terminu i zapowiada, że prace zakończy do 31.03.2014 roku. Umowa przewiduje kary
umowne za każdy dzień zwłoki w wykonaniu inwestycji.
*
W 2014 r. w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich (teren Zespołu Szkół w Myszyńcu) oraz przy Placu Rynarzewskiego
(teren parku „Kurpiowska Kraina) powstaną siłownie zewnętrzne. Montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych, wraz
z zagospodarowaniem terenu, zostanie dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313 „Odnowa i rozwój wsi”. Szacowany koszt wynosi 83 860,17 zł, w tym kwota
pomocy ze środków unijnych to 54 543 zł. Z tego też programu wybudowane zostanie boisko do siatkówki plażowej
o wymiarach 8,00 x 16,00 m wraz z zagospodarowaniem terenu (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery) nad
zbiornikiem wodnym w Wykrocie. Szacowany koszt zadania wynosi 106 382,02 zł, z czego kwota pomocy ze środków
unijnych to 66 881 zł. Przewidywany termin realizacji prac: lipiec – sierpień 2014 r. Siłownie zewnętrzne to kolejna
propozycja sportowo-rekreacyjna (wcześniej powstały boiska, korty tenisowe, place zabaw) dla mieszkańców gminy.
*
Gmina Myszyniec przygotowuje razem z powiatem ostrołęckim inwestycję drogową. Gmina już zadeklarowała, że
przeznaczy na nią ze środków własnych 3 100 000 zł. Powiat dołoży do tego środki własne w podobnej wysokości
i dodatkowo czyni starania o pozyskanie dotacji z budżetu państwa. Gdyby się to udało, to cała inwestycja miałaby wartość
co najmniej 10 000 000 zł. Za te środki zostałyby przebudowane dwa mosty: na drodze Myszyniec–Wolkowe (przy
oczyszczalni ścieków) i na drodze Myszyniec-Brodowe Łąki w miejscowości Zdunek oraz przy okazji zmodernizowanych
zostałoby kilka odcinków dróg powiatowych. Inwestycja byłaby zrealizowana w 2014 roku.

Jak rozstrzygamy przetargi?
1. Ogłoszenie o przetargu i możliwości składania ofert jest zamieszczane w 3 miejscach: w Biuletynie Zamówień
Publicznych (http://bzp1.portal.uzp.gov.pl); na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu i w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl).
W ogłoszeniu jest podana między innymi informacja o terminie i miejscu otwarcia ofert przetargowych.
2. W otwarciu ofert uczestniczy trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz przedstawiciele
oferentów. Odczytywana jest nazwa i adres oferenta oraz proponowana cena.
3. Treść ofert przetargowych jest jawna. Każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać.
4. W przetargach rozstrzyganych przez gminę Myszyniec o wyborze Wykonawcy decyduje jedno kryterium- cena.
Innymi słowy przetarg wygrywa ta firma, która zaproponuje najniższą cenę za wykonanie prac czy dostawę
towarów. Jest to zatem kryterium bardzo konkretne i wymierne.
5. Oferent niezadowolony z rozstrzygnięcia przetargu (np. jego oferta została odrzucona, bo nie spełnia
określonych wymogów) może od tej decyzji odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej, a potem ewentualnie,
od jej niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, może odwołać się do sądu powszechnego.
6. Gmina organizuje i rozstrzyga przetargi w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
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… ciąg dalszy ze str. 1
„Kurpik”: W programie pojawiło się stwierdzenie, że pracownicy Urzędu wiedzieli o podwykonawcy
na budowie?
Burmistrz: Odpowiem tak samo jak w programie: Zarówno ja jak i pracownik Urzędu odpowiedzialny
za tą inwestycję widzieliśmy Pana Suskiego na budowie. Kontaktowaliśmy się z nim w sprawach zjazdów
na posesje. Tylko że podczas tych rozmów nigdy Pan Suski nie powiedział, że jest podwykonawcą na tej budowie.
Nigdy nie pokazał swojej umowy. Był jednym z 4 osób, oprócz kierownika budowy, z którymi Gmina miała
kontakt w sprawach technicznych. Przy robotach budowlanych na znacznym obszarze często Wykonawca w celu
sprawniejszej organizacji robót ma kilku brygadzistów, którzy kierują robotami na wyznaczonych odcinkach. Pan
Suski był odbierany przez Gminę jako brygadzista firmy Ostrada. Jako osoba fizyczna, a nie firma budowlana.
„Kurpik”: Jeden z ekspertów twierdził, że inspektor nadzoru, który działa na zlecenie Gminy powinien
sprawdzać pracowników na budowie i wiedzieć kto skąd jest?
Burmistrz: Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane. Jasno jest tam napisane co ma robić
inspektor na budowie, np. sprawuje kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę;
sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych oraz uczestniczy w odbiorach
robót. Na pewno rolą inspektora nadzoru nie jest legitymowanie osób znajdujących się na budowie. Gmina
na początku budowy przekazuje protokołem plac budowy kierownikowi budowy i do momentu odbioru
końcowego za to co się dzieje na budowie odpowiada kierownik budowy.
„Kurpik”: Występująca w programie posłanka cytowała Kodeks cywilny, m.in. o tym że to Gmina ponosi
odpowiedzialność finansową za wykonane prace przez podwykonawcę.
Burmistrz: Pani posłanka cytowała tylko fragment ustawy wyrwany z kontekstu. Prawdą jest, że Inwestor, czyli
Gmina jak i Wykonawca oraz ten kto podpisał umowę z podwykonawcą czyli Panem Suskim ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, ale pod
warunkiem, że Gminie zostanie zgłoszony podwykonawca i przedstawiony projekt umowy o podwykonawstwo.
Ponadto Gmina ma 14 dni na wyrażenie zgody lub sprzeciw na podpisanie takiej umowy. Gmina do momentu
zapłaty końcowego wynagrodzenia Wykonawcy firmie Ostrada nie otrzymała zgłoszenia żadnego podwykonawcy
czy to od firmy Ostrada, czy też od samego Pana Suskiego.
„Kurpik”: Czy Pan Suski dochodzi jakichś roszczeń wobec Gminy na drodze sądowej?
Burmistrz: Pan Jarosław Suski od zakończenia robót czyli od roku 2010 nie dochodził żadnych roszczeń wobec
Gminy na drodze sądowej. Jego działania sprowadzają się do nagłaśniania sprawy w mediach.
„Kurpik”: Program „Interwencja” dotyczył wynajmu mieszkań gminnych!?
Burmistrz: Z powodu specyfiki programów telewizyjnych, między innymi ograniczonego czasu antenowego, nie
sposób wyczerpująco wyjaśnić sprawę. Tym bardziej, że „Interwencja” nie była „na żywo”. Najpierw nagrano
wypowiedzi różnych osób, a potem wybrano z tego, co chciano. Redakcja, by zmieścić się w niecałe 4 minuty
poszatkowała, w szczególności, wypowiedzi przedstawicieli samorządu. Dlatego też chciałbym wyjaśnić sprawę
zamieszkiwania sekretarza gminy w jednym z mieszkań należących do gminy. Otóż wiele lat temu szukałem osoby
na stanowisko dyrektora Gminnej Administracji Placówek Oświatowych. Zaproponowałem pracę Pani Małgorzacie
Dziczek, która miała stosowne wykształcenie. Jednak wówczas mieszkała i pracowała w Gdańsku. Nie bardzo
chciała podjąć pracę w Myszyńcu, gdyż nie miała tu mieszkania. Umówiliśmy się, że jeżeli zwolni się jakieś
mieszkanie przeznaczone dla pracowników oświaty (są to m.in. mieszkania znajdujące się w budynkach szkół i ich
wynajem reguluje ustawa Karta Nauczyciela), i o ile nie będzie innych chętnych (np. nauczycieli), to je otrzyma.
Po jakim czasie jedno z mieszkań w budynku szkoły w Olszynach opuściła emerytowana nauczycielka
i wynająłem je Pani Dziczek. O to mieszkanie nie ubiegał się wówczas nikt inny z pracowników gminnej oświaty.
Później po kilku latach sekretarz gminy ożenił się z Panią Dziczek i zamieszkał w tym mieszkaniu. A zatem
sekretarz nie zabiegał o to mieszkanie i to nie z nim gmina ma umowę najmu. Choć sekretarz z tej racji, że jest
zatrudniony w jednej z gminnych szkół na stanowisku nauczyciela (obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym, by
pracować w samorządzie), jest też osobą uprawnioną do zamieszkiwania w takim mieszkaniu. Oczywiście o tym
wszystkim już w programie nie powiedziano. Ustaliliśmy już kilka miesięcy temu, że sekretarz gminy wraz
z rodziną opuści to mieszkanie w tym roku.
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Budżet 2014

Radni na sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu w dniu 27 grudnia 2013 roku jednogłośnie zaakceptowali budżet
gminy Myszyniec na rok 2014 zaproponowany przez burmistrza Bogdana Glinkę. Budżet to najważniejszy dokument
w samorządzie. Umożliwia prowadzenie działalności finansowej, to jest wydawanie środków np. na inwestycje.
Budżet gminy składa się z dwóch głównych części: dochody – 35 895 252 zł (między innymi środki otrzymywane
z budżetu państwa, wpływy z podatków lokalnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych)
i wydatki – 46 225 885 zł. (między innymi inwestycje, utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie oświaty,
pomoc społeczna). Deficyt budżetowy (różnica między dochodami a wydatkami) pokryty zostanie z zaciągniętych
pożyczek w kwocie 5 840 935 zł (są to pożyczki zaciągnięte na inwestycje, np. wodociągi, w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na niski procent, ponadto częściowo umarzalne)
oraz środków pozostałych w budżecie gminy z lat poprzednich (oszczędności) w kwocie 4 489 698 zł.

O budżecie gminy „Kurpik” rozmawia z burmistrzem Bogdanem Glinką
„Kurpik”: Jak Pan ocenia sytuację finansową gminy?
Burmistrz: Jestem zadowolony ze stanu finansów gminy. Jest ona bardzo stabilna i bezpieczna. Mamy pieniądze
na wydatki bieżące, a więc utrzymanie infrastruktury, oświatę, pomoc społeczną, ale także wydatki inwestycyjne,
czyli rozwój. Myślę tu o inwestycjach, które podnoszą poziom życia mieszkańców, poprawiają warunki prowadzenia
działalności gospodarczej czy sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy.
„Kurpik”: Jednak niektórzy uważają , że przesadza Pan z oszczędzaniem?
Burmistrz: Cały czas analizujemy wydatki. Zarządzając pieniędzmi przede wszystkim trzeba być odpowiedzialnym.
Gdy coś jest bardzo drogie w utrzymaniu, to staramy się to zorganizować inaczej, by było tańsze lub też
w ostateczności zlikwidować. Czasem też trzeba powiedzieć „nie” na żądania kolejnych wydatków. Bo gdy zabraknie
rozsądku i stanowczości, to szybko można doprowadzić gminę do ruiny. Każdego roku kilka samorządów w Polsce
staje się bankrutami. A wtedy może zapomnieć na wiele lat o pozyskiwaniu środków, inwestycjach, projektach
edukacyjnych, rozwoju. Wówczas, rzec można, gmina istnieje już tylko dla urzędników.
„Kurpik”: W budżecie gminy od wielu lat ważną pozycję zajmują inwestycje!
Burmistrz: Tak, rzeczywiście. W tegorocznym budżecie, aż 40% środków zaplanowanych jest na inwestycje.
Mamy wystarczająco pieniędzy, aby bez kredytów bankowych, zrealizować zaplanowane inwestycje. Przede
wszystkim dokończyć wodociągowanie gminy. Na jesieni tego roku mieszkańcy całej gminy będą korzystali z dobrej
jakości wody z wodociągu gminnego. Chcemy też poprawiać jakość dróg. Razem z powiatem ostrołęckim planujemy
realizację bardzo dużej inwestycji drogowej, która obejmie zarówno modernizację ulic w Myszyńcu i kilku dróg na
terenie gminy. Planujemy też modernizację kilku ulic gminnych w Myszyńcu. Zamierzamy wybudować kolejne
przydomowe oczyszczalnie ścieków. A także szereg innych inwestycji.
„Kurpik”: W co gmina będzie inwestowała po wybudowaniu podstawowej infrastruktury?
Burmistrz: Na szczęście uporamy się z wybudowaniem najpotrzebniejszej infrastruktury. Mówię na szczęście, bo
kończą się możliwości pozyskiwania z zewnątrz środków na wodociągi, kanalizację czy przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Z funduszy unijnych, który Polska otrzymała na lata 2014-2020 pieniądze będą , generalnie, przeznaczane na
drogi krajowe, kolej, transport miejski, czy odnawialne źródła energii. Pieniędzy na infrastrukturę w gminach będzie
mniej niż w ostatnich latach. Gmina jednak dalej, dzięki dobrej sytuacji finansowej, będzie mogła modernizować
drogi gminne, pozyskiwać pieniądze np. na instalacje solarne, czy dodatkowe zajęcia edukacyjne dla naszych
uczniów.

Tańsze śmieci
W naszej gminie po pół roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie
ma większych problemów. Mieszkańcy przyzwyczaili się do nowych zasad i system funkcjonuje coraz sprawniej.
Początki były trudne, ponieważ firma odbierająca śmieci w czasie pierwszych miesięcy nie docierała do wszystkich
mieszkańców. Przed pierwszym odbiorem odpadów mieszkańcy nie otrzymali worków do segregacji oraz
harmonogramów odbioru od firmy, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu gminy.
W kolejnych miesiącach sytuacja znacznie się poprawiła. System bilansuje się, po przetargu nie było konieczności
podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2014 r. obniżona została stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób segregujących odpady (z 7, 5 zł do 6,0 zł od osoby
miesięcznie). Na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu w/w opłaty od osób fizycznych stanowiły 6,5 % ogólnej
wysokości planowanych wpływów. Gmina objęła systemem także nieruchomości niezamieszkałe - instytucje
i podmioty gospodarcze. W ich przypadku zaległości wynoszą 0,12 % ogólnej wartości planowanych wpływów.
W najbliższych miesiącach planowany jest kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci, ponieważ
umowa z firmą MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki została zawarta na okres do 30 czerwca bieżącego roku.
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Zespół Szkół im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu

W roku szkolnym 2014/2015 oferujemy absolwentom gimnazjów następujące typy szkół
ponadgimnazjalnych: 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; Technikum - jest to szkoła czteroletnia, kończąca się egzaminem maturalnym oraz
egzaminami z kwalifikacji zawodowych związanych z nauczanym zawodem. Nauczane zawody to: technik
informatyk i technik ochrony środowiska; Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe. Szkoła trzyletnia
kształcąca w zawodzie na jaki zostanie podpisana umowa z pracodawcą.
Nasza szkoła 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 trzy razy znalazło się w setce najlepszych
techników w województwie mazowieckim. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. Posiada odpowiednie zaplecze
dydaktyczne do rozwijania umiejętności i zdolności: pracownie komputerowe, pracownie językowe, pracownię do
analiz chemicznych, zaplecze sportowe itp. Zapraszamy zainteresowanych rodziców, którzy mają zamiar posłać swoje
dzieci do naszej szkoły, aby zapoznali się z naszą ofertą, odwiedzając szkołę lub zaglądając na naszą stronę
internetową: zspm.hg.pl
W szkole realizujemy projekty unijne. Obecnie szkoła nasza uczestniczy we współpracy z Profile School Of
Fluent English z Warszawy w projekcie „Młode Kadry – Nasza Przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki,
języka angielskiego oraz przedmiotów informatycznych. Wcześniej realizowaliśmy takie programy jak „Wakacje z
Angielskim”, czy też wyjazdy zagraniczne dla młodzieży w ramach projektu „Poznając przeszłość – budujemy
przyszłość”.
Posiadamy również ofertę dla osób dorosłych. W naszej szkole można uzupełniać swoje wykształcenie w:
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (6 semestrów). Absolwenci szkoły zawodowej mogą kontynuować naukę
od trzeciego semestru, natomiast absolwenci gimnazjów czy wcześniej szkół podstawowych naukę rozpoczynają od
semestru pierwszego. Szkoła policealna – zawód: technik informatyk. Zajęcia dla dorosłych odbywają się
systemem zaocznym, zjazdy średnio, co dwa tygodnie. Zapraszamy!!!

Dyrektor - Sławomir Świtaj

Nowy autobus dla niepełnosprawnych
Gmina Myszyniec pozyskała środki na zakup autobusu minimum 24 – osobowego przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwa miejsca do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych
z programu „Wyrównywania różnic między regionami II” realizowanego przez powiat ostrołęcki w ramach
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbył się już przetarg na dostawę autobusu, który
wygrała firma Mercus Sp. z o.o z Nadarzyna koło Warszawy. Firma zaoferowała pojazd marki Mercedes
za 299 505 zł. Pozyskane dofinansowanie to 80% ceny zakupu, a 20% to środki własne gminy. Dzięki pozyskanym
środkom dokonany zostanie zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na
terenie gminy Myszyniec, które w imieniu Gminy Myszyniec wykonuje Gminna Administracja Placówek
Oświatowych w Myszyńcu Starym. Obecnie uczniowie dowożeni są autobusem 14 osobowym marki Ford,
zakupionym w 2006 r., który pokonuje ok. 260 km dziennie. Autobusem codziennie dowożonych jest
17 uczniów/uczennic niepełnosprawnych, w tym dwoje uczniów na wózkach inwalidzkich do Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Czarni oraz jeden uczeń do Zespołu Szkół Powiatowych
w Myszyńcu, a także uczniowie do Zespołu Szkół w Myszyńcu. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym
bezpłatnego dowozu w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest korzystne dla ich
funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Sprzyja to zarówno osobie niepełnosprawnej,
która nie jest pozbawiona więzi rodzinnych i jednocześnie spełnia obowiązek szkolny (obowiązek nauki)
oraz spędza efektywnie czas na prawidłowej rehabilitacji społecznej, jak i ich opiekunom, dając im
możliwość podjęcia pracy oraz pełniejszego włączenia się w życie społeczne. Część uczniów
w przypadku braku dowozu byłaby zmuszona korzystać z pobytu stałego w ośrodku wychowawczym lub
też rodzice musieliby dowozić je własnym środkiem transportu.
Osoby dorosłe niepełnosprawne mieszkające na terenie gminy Myszyniec korzystają
z 9-osobowego samochodu zakupionego w 2013 roku również w ramach programu „Wyrównywania różnic
między regionami”, którym dysponuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku. Każdego
dnia do tej placówki dowożonych jest 22 niepełnosprawnych (troje podopiecznych porusza się na wózkach
inwalidzkich) osób z terenu gminy Myszyniec i gmin sąsiednich.
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Gmina Myszyniec w partnerstwie z Zespołem Szkół Powiatowych w Myszyńcu rozpoczęła w dniu
01.02.2014r. realizację przedsięwzięcia z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”, pt. „Tablice upamiętniające postacie historyczne zasłużone dla Ziemi
Kurpiowskiej”.
Czas trwania projektu: 01.02.2014r. – 30.06.2014r.
W ramach projektu zostanie wykonanych 5 tablic pamiątkowych z wizerunkami twórców ludowych
i bohaterów narodowych, czyli osób, które na stałe wpisały się w historię, kulturę i tradycję kurpiowską, tj.
Zygmunta Padlewskiego, Władysława Skierkowskiego, Adama Chętnika, Konstantego Rynarzewskiego
i Stacha Konwy. Tablice będą wykonane w formie odlewu z mosiądzu w kolorze złotym i umieszczone na
głazach na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” w Myszyńcu na okres 5 lat.
Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu przygotuje materiały etnograficzne i historyczne wraz
z wizerunkiem oraz krótką charakterystyką dokonań postaci zasłużonych dla Kurpiowszczyzny, które
zostaną zamieszczone na płytach pamiątkowych.
W czerwcu planowane jest uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych w Kompleksie Sportowo–
Rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” w Myszyńcu.
Na wszystkich tablicach będą umieszczone informacje o współfinansowaniu: „Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na
celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 32 595,00 zł
*
Gmina Myszyniec w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu rozpoczęła w dniu 01.01.2014r. realizację projektu pt.
„Wycinanka Kurpiowska” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”.
W ramach projektu powstanie 20 banerów z motywem wycinanki kurpiowskiej, które zamieszczone
będą na słupach oświetleniowych w centrum Myszyńca.
Powstanie, również wystawa galerii wycinaki, która będzie znajdowała się w Regionalnym Centrum
Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Wykonanych zostanie łącznie 150 wycinanek, oprawionych w ramki
wraz z podpisem i numerem telefonu wykonawcy. Ich autorami będą artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Twórców Ludowych, znani w środowisku lokalnym, biorący czynny udział w konkursach i przeglądach,
posiadający dorobek potwierdzony przez muzea. Wykonane wycinanki będą miały formę:
GWIAZDY - wycinanki koliste, w zasadzie jednobarwne (dawniej wzbogacane w środku kolorowymi
akcentami), wypełnione ażurowymi wzorami, o co najmniej sześciu osiach symetrii.
LELUJE - jednobarwne i wielobarwne wycinanki w różnych, na ogół ciemnych kolorach. Forma
lelui przeszła ewolucję od zwartej, jednoelementowej kompozycji nawiązującej do kształtu rośliny
doniczkowej geometrycznie uproszczonego, do dwu- i trzyczęściowej, wieloelementowej, rozbudowanej
dekoracyjnie i zróżnicowanej pod względem stylizacji motywów.
KOGUTY I PTAKI - jednobarwne wycinanki lub wielobarwne wyklejanki pojedyncze lub parzyste
o różnym stopniu stylizacji, różnej wielkości, wzbogacane naklejanymi ozdobnikami.
Zarówno na banerach oświetleniowych jak i na wszystkich obrazach z wycinankami będą umieszczone
informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Całkowita wartość projektu: 36 512,00 zł. Projekt będzie trwał do 31.05.2014 r.
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Komputery dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce
W dniu 16.12.2013r. Gmina Myszyniec podpisała z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie
umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – elnclusion. Program Innowacyjna Gospodarka w ramach którego realizowany będzie projekt
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” to jeden z 6 programów
krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich.
Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki
w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. POIG składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które
są podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Celem osi
priorytetowej
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki jest stymulowanie rozwoju
gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych
rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych
barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie. Okres realizacji projektu: 2013 – 2015
Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy
Myszyniec poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu z jednoczesnym wyposażeniem w sprzęt
komputerowy dla 125 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Internetu z powodu trudnej
sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Myszyniec poprzez
zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu 125 gospodarstwom domowym z jednoczesnym
wyposażeniem w sprzęt komputerowy.
 Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez
przeprowadzenie szkoleń w grupie 125 Beneficjentów Ostatecznych.
 Stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym Projektu oraz
mieszkańcom Gminy Myszyniec zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w 8 jednostkach podległych
Wnioskodawcy, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego
w świetlicach komputerowych w jednostek podległych gminie Myszyniec.
Grupa docelowa projektu obejmuje:
1) dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
2) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym,
3) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce,
4) gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej.
W ramach projektu 125 uczestników końcowych wyłonionych w procesie rekrutacji zostanie
przeszkolonych z zakresu podstawowej obsługi komputera, otrzyma komputer z dostępem do Internetu
(na podstawie umowy użyczenia) wraz z usługami serwisowymi na okres trwania projektu oraz pięć lat po
jego zakończeniu. Dla 8 jednostek podległych Gminie Myszyniec (tj. dla Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej, 4 Publicznych Szkół Podstawowych, 3 Zespołów Szkół) zostanie zakupionych 135 zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz będzie zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu w tych
jednostkach. Całkowita wartość projektu: 1 876 680,00 zł. Udział Unii Europejskiej: 1 595 178,00 zł. Środki
pochodzące z budżetu państwa: 281 502,00 zł.
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Konsultacje w sprawie Olszyn

W dniu 29 stycznia 2014 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Olszyny w sprawie zmiany
granic administracyjnych Gminy Myszyniec poprzez odłączenie części terenów położonych we wsi Olszyny, obręb
nr 10 obejmujący kolonie Podgać i Zaborce oraz część obrębu nr 12 Charciabałda, i włączeniu ich do gminy Czarnia.
Konsultacje polegały na wypełnieniu karty konsultacyjnej poprzez udzielenie odpowiedzi na dwa pytania.
W konsultacjach wzięło udział 55 mieszkańców z 383 uprawnionych do głosowania. Wyniki przedstawiają się
następująco;
Pytanie nr 1: „Czy jest Pan/Pani za zmianą administracyjną granic Gminy Myszyniec poprzez odłączenie części
obrębu nr 10 Olszyny obejmującego kolonie Podgać i Zaborce, do gminy sąsiedniej Gminy Czarnia”.
Odpowiedzi: „tak”- 50, „nie”-3, „wstrzymuję się”-2
Pytanie nr 2: „Czy jest Pan/Pani za odłączeniem cześć obrębu nr 2 Charciabałda - teren stanowiący własność
Skarbu Państwa - Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec, do gminy sąsiedniej Gminy Czarnia”.
Odpowiedzi: „tak”-0, „nie”-53, „wstrzymuję się”-2.
Rada Miejska w Myszyńcu dnia 30 stycznia 2014 r., uwzględniwszy wyniki konsultacji, uwarunkowania
społeczne i ekonomiczne (m.in. utrata przez gminę wpływów z podatku leśnego), podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Myszyniec. Radni zaopiniowali negatywnie zmianę granic Gminy
Myszyńca, polegającą na odłączeniu części terenów położonych we wsi Olszyny obręb nr 10 obejmujący kolonie
Podgać i Zaborce oraz część obrębu nr 12 Charciabałda, i włączeniu ich do gminy Czarnia.

14 Przemarsz Kurpiów od Kaplicy do Bazyliki /2013/
W sylwestrowy wieczór 31 grudnia 2013 r., przy jesiennej pogodzie, odbył się po raz 14. Pielgrzymkowy
przemarsz Kurpiów od Kaplicy do Bazyliki.
Licznie zgromadzonych wiernych z pochodniami, latarkami i lampionami przy kaplicy w Myszyńcu Starym,
powitał ksiądz dziekan Zbigniew Jaroszewski - proboszcz rzymskokatolickiej parafii Trójcy Przenajświętszej
w Myszyńcu, który przy asyście księdza doktora Janusza Aptacego - prof. wydziału teologicznego środkowej Italii we
Florencji, dokonał poświęcenia kapliczki (drewnianej figurki) Matki Boskiej Królowej Polski.
O godzinie 1600 ksiądz proboszcz zaintonował kolędę “Wśród nocnej ciszy”, która została podchwycona
i ochoczo śpiewana przez wszystkich uczestników, dając sygnał do wyruszenia na pielgrzymkowy szlak, historyczną
trasą przez Browary do Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu.
Podczas przemarszu ksiądz proboszcz poinformował, że w tym roku odbywa się on po raz pierwszy do
Bazyliki, w piętnastolecie nadania kościołowi w Myszyńcu tytułu Kolegiaty, w dziesiątym roku pasterzowania przez
Niego w myszynieckiej parafii i dekanacie oraz w roku w którym Ojciec Święty - Papież Franciszek podniósł kościół
kolegiacki do godności Bazyliki Mniejszej (pierwszej na Kurpiach).
Następnie pielgrzymi odmówili różaniec. W przemarszu wzięło udział wielu wiernych, mieszkańców
Kurpiowszczyzny i ich gości o różnym przekroju wiekowym, społecznym i zawodowym, w tym np. z kolorową
migającą gwiazdą jeden z najmłodszych uczestników Maciek Bałdyga ze swoim dziadkiem Józefem Jurczakiem z
Myszyńca Starego. Szli, między innymi, Rycerze Kolumba na czele z Wielkim Rycerzem Jerzym Kowalskim (chociaż
był chory), którzy nieśli polską flagę narodową, swój sztandar oraz transparent z napisem o treści: ODNOWA W
DUCHU ŚWIETYM “ŹRÓDŁO WIARY“. Uczestniczył czynnie również Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.
Cieszy coraz większy udział młodzieży. Pielgrzymkowa grupa wędrowna zwiększała się coraz bardziej w miarę
zbliżania się do Bazyliki, kiedy to z mijanych zagród i domostw dołączali coraz to nowi uczestnicy.
Szczególne podziękowania należą się myszynieckim policjantom, którzy w profesjonalny sposób eskortowali
i bezpiecznie doprowadzili pielgrzymów na plac przykościelny.
O godzinie 1700 w myszynieckiej świątyni odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod
przewodnictwem księdza profesora Janusza Aptacego przy udziale księdza dziekana Zbigniewa Jaroszewskiego
i księdza Marcina Kaczyńskiego, który również wygłosił homilię dziękując Panu Bogu za szczęśliwie przeżyty 2013
rok. Na zakończenie ksiądz proboszcz, dziekan Zbigniew Jaroszewski podziękował wszystkim uczestnikom
przemarszu pielgrzymkowego, wskazując, że dali przez to wyraz przywiązania do wiary katolickiej swoich przodków,
potwierdzając jednocześnie swoją przynależność do społeczności o kurpiowskiej tożsamości. Złożył wszystkim
parafianom życzenia noworoczne na 2014 rok.
W 2013 roku, zamknięta została Jezuicka klamra myszynieckiej świątyni: Ojcowie Jezuici wybudowali
kaplicę, a po ponad trzech i pół wiekach Ojciec Święty - Papież Franciszek, również Jezuita, podniósł Tą świątynię
do godności Bazyliki Mniejszej.
Zapraszamy na kolejny przemarsz pielgrzymkowy w sylwestrowy wieczór 2014 r.

Ryszard Tomasz Ropiak

