NUMER

KURPIK

75
Marzec 2015

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZYŃCU

w tym wydaniu
Wieści z gminy

str. 2

Inwestycje

str. 3

Sieć radiowa

str. 4

Odpady komunalne

str.5

Galeria rękodzieła

str.6

„Umiem pływać”

str.7

Zmiany w USC

str.7

RCKK zaprasza

str. 7

Zajęcia dla uczniów

str.8

„Moja przyszłość”

str.8

Kontakt

Adres:
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj.mazowieckie
Telefon:
(29) 772-11-41
fax: wew. 10
Godziny otwarcia:
8:00 - 16:00

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
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Wieści z gminy

Do 23 kwietnia 2015 roku w każdy czwartek w godz. 930 -1400 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. nr 3
(parter) pracownik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce będzie przyjmował zeznania podatkowe za 2014 rok.
*

10 maja 2015 r. odbędą się wybory Prezydenta RP. W naszej gminie głosowanie będzie odbywać się w tych
samych lokalach wyborczych, co podczas ostatnich wyborów samorządowych. Osoby nie ujęte w spisie wyborczym
mogą się do niego dopisać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Osoba biorąca udział w głosowaniu musi okazać
ważny dokument ze zdjęciem.
*
Do 16 maja 2015 roku zostaną wybrani w naszej gminie sołtysi i wspierające ich trzyosobowe rady sołeckie.
Wyboru dokonują mieszkańcy sołectwa w głosowaniu tajnym. Kadencja sołtysa trwa 4 lata. W gminie Myszyniec
jest 18 sołectw.
*
20 lutego 2015 roku w Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich
w Myszyńcu odbył się „Wieczór wspomnień o Janie Krystkowiczu”. Celem wydarzenia było upamiętnienie
i przybliżenie Jana Krystkowicza (1922-2010) garncarza, twórcy ludowego, mieszkańca Myszyńca.
Jana Krystkowicza wspominali: rodzina, przyjaciele i koledzy. Zebrani obejrzeli prezentację o nim i jego życiowej
pasji - garncarstwie. Na zakończenie wieczoru wspomnień, żona i córka Jana Krystkowicza otworzyły wystawę
o ostatnim myszynieckim garncarzu, którą przygotowali pracownicy RCKK w Myszyńcu. Wystawę można
zwiedzać do końca kwietnia 2015 w Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy
ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.
*
Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Uprawnia ona do zniżek
oferowanych zarówno przez instytucje publiczne jak i firmy prywatne. Wniosek o wydanie karty może złożyć każdy
pełnoletni członek rodziny w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 2. Więcej na www.myszyniec.pl
i www.rodzina.gov.pl
*
Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe dowody osobiste. Dokument tożsamości nie zawiera informacji
o adresie zameldowania, kolorze oczu czy wzroście. Nie ma też podpisu posiadacza dowodu osobistego. Został
utworzony elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego można
złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nowe dowody mają
10-letni termin ważności. Format i wymiary nowego dowodu osobistego są takie same jak dotychczas. Zmieniła się
natomiast fotografia, która jest taka sama jak w paszportach. Dotychczasowe dowody osobiste będą ważne
i aktualne aż do terminu utraty ich ważności!!! Nie ma więc konieczności wymiany dokumentów jak miało to
miejsce z dowodami książeczkowymi.
*
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. Każdy, kto
chciałby otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon komórkowy w postaci SMS, powinien
wypełnić krótki i prosty formularz, dostępny się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Zachęcamy do skorzystania z
takiej możliwości. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.

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

2013
10740
124
135
101
124
62
122
21

2014
10773
131
146
79
91
86
108
19
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Inwestycje

Trwa realizacja zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie
3 (etap I-III)”. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości
Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki oraz części miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości ponad 61 km. Podłączonych
zostanie do niej 181 gospodarstw domowych. Wykonawcą robót jest P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa. W chwili
obecnej firma wykonała sieć we wszystkich miejscowościach. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie kilku przyłączy
wodociągowych, zamontowanie wodomierzy w gospodarstwach domowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych, badań
i sprawdzeń. Termin zakończenia robót – do końca kwietnia 2015 r.
W ramach tej inwestycji została wykonana również modernizacja stacji wodociągowej w Wykrocie, która polegała na
przystosowaniu istniejącej hydroforni do monitoringu, zapewniając prawidłową eksploatację i dystrybucję wody. Uzyskane
w ten sposób informacje o rzeczywistych parametrach technicznych, bieżących wartościach wielkości pomiarowych oraz
zmianach tych wartości w ciągu doby, wpłyną pozytywnie na proces ujęcia i przesyłu wody.
Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie na to zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 2 452 642,00 zł, co
stanowi 81% kosztów zadania. Pozostała część kosztów to środki własne gminy. Inwestycja ta zakończy wodociągowanie
wszystkich miejscowości w gminie. Prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli dostęp do wody spełniającej
normy sanitarne.
*
Wkrótce rozpocznie się modernizacja drogi gminnej w Wydmusach (przez Ulicę). Od strony miejscowości Wydmusy
łączy się z drogą krajową nr 53 Olsztyn – Ostrołęka, a od strony miejscowości Zdunek łączy się z drogą powiatową nr 2514W
Myszyniec – Zdunek - Bartniki. Zakres robót obejmuje wykonanie: nawierzchni asfaltowej na długości 3165 mb, 110 zjazdów,
rowów przydrożnych, poboczy, przebudowę przepustów, wycinkę drzew i krzewów, oznakowanie drogi, przebudowę
oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego z Łomży, oferując za wykonanie zadania 3 114 118, 75 zł. Gmina Myszyniec pozyskała na tę inwestycję
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo
– dostępność - rozwój oraz 20 000 zł z Powiatu Ostrołęckiego w ramach umowy partnerskiej. Pozostałe koszty gmina
sfinansuje z własnego budżetu.
*
Powiat ostrołęcki rozstrzygnął przetarg na modernizację kolejnego odcinka drogi powiatowej
Myszyniec-Brodowe Łąki. Zostanie wykonana modernizacja 8 km odcinka od Zdunka do Olszyn. Zakres robót będzie
obejmował m.in.: wykonanie nowych poboczy, rowów i nawierzchni asfaltowej. Roboty wykona do 30.09.2015 r. firma
UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego. Gmina Myszyniec współfinansuje tę inwestycję w kwocie 1 500 000 zł. W ubiegłym roku
został zmodernizowany odcinek tej drogi z Myszyńca do Zdunka, który był także współfinansowany przez Gminę Myszyniec.
*
Gmina Myszyniec będzie realizowała projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i
ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu”. Obejmuje on zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, gdzie zostanie
wykonana zatoka postojowa, chodniki, zieleń, oznakowanie, oświetlenie parkowe i elementy małej architektury (ławki
parkowe, kosze na śmieci) oraz terenu przy ul. Dzieci Polskich (przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej),
gdzie powstanie zatoka postojowa, chodniki, zieleń. Prace wykona wyłoniona w drodze przetargu firma „BRUK-POL”
Grzegorz Musiński z Różana za kwotę 324 395,27 zł. Termin wykonania robót - do 10.06.2015 r. Gmina pozyskała na tę
inwestycję 185 511,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
*
Gmina Myszyniec przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest on dokumentem
strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan
pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi
założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz
poprawa jakości powietrza w gminie.
Gmina Myszyniec przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i pozyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów jego opracowania ze środków Unii Europejskiej – Funduszu
Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.


Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!
znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych
i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych,



realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców.

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna była inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów
cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badana ankietowego. W związku
z tym dziękujemy Mieszkańcom za współuczestnictwo i wypełnione oraz złożone w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
ankiety, które pomogą w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej gminy.
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Sieć radiowa
w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Myszyniec”
Zakończyły się prace związane z udostępnieniem darmowego Internetu dla uczestników projektu. W ramach
zadania powstała infrastruktura sieci szerokopasmowej w technologii bezprzewodowej, która obejmuje swoim
zasięgiem 9 miejscowości: Myszyniec, Wolkowe, Wykrot, Wydmusy, Krysiaki, Myszyniec Stary, Zalesie, Białusny
Lasek i Olszyny.
Dostęp do darmowego Internetu otrzymało łącznie 125 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek Podległych
Gminie Myszyniec, w tym:
 Zespół Szkół w Myszyńcu,
 Zespół Szkół w Wolkowych,
 Zespół Szkół w Wykrocie,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach,
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku.
Do końca 2015 roku wszyscy uczestnicy projektu będą mieli zapewnioną obsługę serwisową, która będzie
obejmowała rozwiązywanie problemów technicznych związanych z dostępem do Internetu. Serwis będzie
realizowany przez firmę P.T.I. Algo z Radomia.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Myszyniec w 2015 roku będzie wyglądać podobnie jak
w roku ubiegłym. Przetarg na odbiór odpadów wygrany przez firmę MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, będzie
obowiązywać do końca grudnia 2015 roku. W związku z tym stawka za odbiór śmieci nie ulegnie zmianie
i pozostanie na poziomie – 6 zł od mieszkańca za odpady segregowane i 15 zł za odpady niesegregowane.
Nie ulegną także zmianie ceny za odbiór odpadów od przedsiębiorców. Jest natomiast możliwość
zwiększenia częstotliwości ich odbioru do czterech razy w miesiącu.
W 2015 roku nie składamy nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, chyba że w obrębie Państwa nieruchomości zaistniały jakieś zmiany np. ktoś umarł, urodził się,
wprowadził lub wyprowadził się. Wówczas właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W sytuacji, gdy nie powstały żadne zmiany, na podstawie
posiadanych deklaracji przygowaliśmy formularze i informacje o płatnościach na cały rok. Doręczone zostały one
do mieszkańców przed terminem płatności pierwszej raty tj. do 15 marca 2015 r.
Zmienił się natomiast sposób odbioru odpadów z terenu gminy Myszyniec. Nie będzie on następować tak
jak w latach ubiegłych w jednakowym terminie dla całej gminy. Obecnie przedsiębiorca podzielił naszą gminę na
dwa rewiry. W harmonogramie odbioru wskazane są miejscowości, w których w danym terminie odbywać będzie
się odbiór śmieci. Harmonogram był dostarczany do mieszkańców podczas grudniowego odbioru odpadów.
Dostępny jest również na stronie internetowej www.myszyniec.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.
Mieszkańcy informują nas, że zdarzają się sytuacje, kiedy w zamian za wystawione worki z odpadami
segregowanymi nie są zostawiane nowe worki. Szczególnie ma to miejsce w zabudowie kilkurodzinnej, w której są
dwa lub więcej gospodarstwa domowe, a jego mieszkańcy zbierają odpady zmieszane do wspólnego pojemnika.
Wyjaśniamy, że przedsiębiorca odbierający odpady jest zobowiązany do pozostawienia na posesji, z której odbiera
śmieci tyle sztuk pustych worków, ile zabrał w dniu odbioru. Na nasze sygnały o nieprawidłowościach firma MPK
Sp. z o.o. zobligowała się, że wyczuli kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi na posesje wielorodzinne
i wieloosobowe oraz zostawianie większych ilości worków adekwatnie do zapotrzebowania.
Przypominamy o możliwości pozostawienia każdej ilości odpadów segregowanych, bez jakichkolwiek
opłat, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Targowej w Myszyńcu.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie systemu odbioru odpadów, poza wspomnianą sytuacją, już się
unormowało i jest wykonywane prawidłowo. Gdyby jednak zdarzyło się, że pomimo wystawienia śmieci „na czas”,
nie zostały one odebrane, to prosimy zgłaszać to niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od terminu odbioru
wynikającego z harmonogramu. Wówczas będziemy mogli mieć wpływ na odbiór uzupełniający. Reklamacje oraz
szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 29 7721141 wew. 28 lub osobiście
w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 17 na I piętrze.
Prosimy mieszkańców Myszyńca o zwrócenie szczególnej uwagi na kosze znajdujące się w ciągu ulicznym.
Mają one służyć wspólnemu zachowaniu porządku na terenie naszego miasteczka i umożliwić zagospodarowanie
drobnych śmieci powstałych podczas naszych spacerów czy wyjść np. po zakupy. Niestety, ale nagminnie wrzucane
są do nich śmieci z gospodarstw domowych. Prosimy o nie wrzucanie takich odpadów, gdyż wzbudzają one
zainteresowanie zwierząt: ptaków, psów i kotów, które wygrzebują je z pojemników i robią wokół bałagan.
Mieszkańcy, którzy nie posiadają pojemników na odpady zmieszane mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu w celu uzyskania pomocy przy ich zakupie.

Wybory do Izby Rolniczej
W dniu 31.05.2015 r. w godz. od 800 do 1800 w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędą się
wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR). Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady
Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te są dostępne w Oddziale
Biura MIR w Ostrołęce lub na stronie internetowej www.mir.pl. Dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 08.05.2015 r. (decyduje data wpływu) na adres Oddziału Biura MIR w Ostrołęce lub złożyć w dniu
11.05.2015 r., do godz. 1500 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu. Spis członków izby rolniczej
uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r.
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GALERIA RĘKODZIEŁA LUDOWEGO W MYSZYŃCU

Rozpoczynamy III sezon działalności „Galerii Rękodzieła Ludowego” w Myszyńcu. Od momentu jej
powstania minęły dwa lata i możemy się już pochwalić sukcesami. Klienci zachwyceni przepięknymi wyrobami
ludowymi i rękodziełem artystycznym wracają do nas wraz ze swoimi rodzinami i znajomymi.
Na początku swojej działalności Galeria zajmowała jeden z salonów wystawowych należących do
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, w kompleksie nad rzeką, tuż obok zajazdu
„KURPIOWSKI ZAKĄTEK”. W tej chwili to już dwa salony wypełnione różnego rodzaju kurpiowskimi
pamiątkami.
Już od 22 marca można znowu do nas zajrzeć i kupić wiele przepięknych przedmiotów, które ozdobią nasze
domy lub sprawią radość naszym bliskim, których nimi obdarujemy. Z tej racji, że zbliżają się Święta Wielkiej
Nocy, w naszej ofercie jest mnóstwo różnego rodzaju palm, koszyczków, serwetek, zajączków, kurek i kompozycji
kwiatowych na świąteczny stół. Wszystkie dzieła znajdujące się Galerii, to wyroby niepowtarzalne i unikatowe
wytworzone ręcznie przez artystów i twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Nasza Galeria znajduje się obok „Kurpiowskiego Zakątka” w przeszklonych pawilonach, co umożliwia
obejrzenie wszystkiego z zewnątrz. Jednak jeśli ktoś chciałby kupić jakąś pamiątkę, to wystarczy wejść do
restauracji i poprosić o otwarcie Galerii.
Zapraszamy wszystkich, którzy potrafią robić piękne i niepowtarzalne przedmioty związane z naszym
regionem do współpracy. Wystarczy tylko przyjść do nas i zostawić nam swoje wyroby w komis, a my zajmiemy się
ich sprzedażą.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania „GALERII RĘKODZIEŁA LUDOWEGO” w Myszyńcu.
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„UMIEM PŁYWAĆ ”

Gmina Myszyniec już po raz trzeci wspiera zadanie publiczne pn. „UMIEM PŁYWAĆ”, realizowane przez
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Ostrołęki. Zajęcia tak bardzo spodobały się dzieciom, że już drugi
sezon będą uczyć się pływać uczniowie i uczennice z klas III wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy,
również tych prowadzonych przez stowarzyszenia.
Zadaniem zostało objętych łącznie 94 dziewcząt i chłopców (podzielonych na 9 grup), które nieodpłatnie
kontynuują naukę pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i ratowników na basenie w Czarni.
Większość dzieci jest dowożona na pływalnię tuż po zajęciach w szkole, bez niepotrzebnego czekania czy
ponownego przyjeżdżania do szkoły. W trakcie przejazdu na basen i w drodze powrotnej dzieci mają zapewnioną
opiekę rodziców. Rodzice mogą także obserwować zajęcia i przekonać się czy ich dziecko jest pod dobrą opieką
i czy zajęcia są prowadzone w sposób profesjonalny.
Dzieci chętnie uczą się nowych technik pływackich wiedząc, że umiejętności te przydadzą im się podczas
pobytu nad jeziorem czy nad morzem. Rodzice będą spokojniejsi wiedząc, ze dzieci poradzą sobie w wodzie.
Ponadto zajęcia w wodzie spełniają różnorodne funkcje m.in.: zdrowotne, społeczne, wychowawcze, rekreacyjne
i sportowe.
Dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu przeprowadzone zostaną zajęcia jak bezpiecznie
wypoczywać nad wodą oraz jak udzielać resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg algorytmu BLS. Na koniec
projektu zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające nabyte umiejętności, a dzieci otrzymają certyfikaty.
Lekcje pływania dla klas III będą trwały do 23 kwietnia 2015 r. Jeszcze w tym roku szkolnym planujemy
zajęcia dla uczniów klas II.
Gmina Myszyniec przekazała na wsparcie zadania kwotę 7800 zł.

Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego
Od 1 marca 2015 weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Upraszcza ona obieg
i dostęp do różnych dokumentów. Nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji
aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Dzięki informatyzacji obywatele będą mogli otrzymać odpis aktu stanu
cywilnego w postaci papierowej w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w ciągu 7 dni, jeżeli akt znajduje się
w miejscowym USC, natomiast jeżeli akt przechowywany jest w innym USC – otrzymają go w terminie 10 dni.
Jeśli obywatel zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik urzędu prześle mu
potrzebny dokument drogą elektroniczną. Zainteresowany otrzyma więc akt bez wizyty w urzędzie.
Zgodnie z wejściem nowej ustawy możliwe będzie zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu
cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa
wszystkich uczestników. Jednak za zorganizowanie takiej uroczystości trzeba będzie zapłacić 1 tys. zł.
W przypadku urodzenia dziecka należy w terminie 21 dni zarejestrować urodzenie w USC właściwym ze
względu na miejsce urodzenia dziecka, natomiast w przypadku urodzenia martwego dziecka – w terminie 3 dni.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w wymaganym terminie, Kierownik USC sporządza z urzędu akt
urodzenia na podstawie karty urodzenia dziecka oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
Ponadto nowe prawo wprowadza możliwość nadawania dzieciom imion obcych, co jest szczególnie ważne
dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie. Nadal nie będzie można nadawać
dzieciom więcej niż dwóch imion, imion zdrobniałych, a także ośmieszających lub nieprzyzwoitych.

RCKK zaprasza
27 kwietnia – 8 maja 2015 r. – wystawa pokonkursowa prac zgłoszonych do konkursu twórczości
ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” – Muzeum Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, przy ul. Dzieci Polskich 2,
2 maja 2015 r. – Majówka integracyjna,
3 maja 2015 r. – Zabawa na kurpiowską nutę,
4-8 maja 2015 r. – Plener malarski,
24 maja 2015 r. – XXVI Jarmark Kurpiowski,
31 maja 2015 r. – Festyn rodzinny,
7 czerwca 2015 r. – II przegląd zespołów DISCO – POLO,
14 czerwca 2015 r.– piknik profilaktyczny,
27 czerwca 2015 r. – XX Noc Sobótkowa.
Wymienione imprezy odbędą się w amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2
w Myszyńcu. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej RCKK
www.rckkmyszyniec.pl oraz na profilu RCKK na Facebooku.
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Dodatkowe zajęcia dla uczniów
Od 1 marca 2015 r. na terenie Gminy Myszyniec ruszył ogólnopolski projekt systemowy pt. „MultiSport”. Projekt jest
realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koordynatorem
projektu jest Jakub Janczewski z Ostrołęckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci
i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych. Główne cele i oczekiwane efekty realizacji projektu to:
 wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy
sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży
uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
 poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
 zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
 stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju
talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 profilaktyka i korygowanie wad postawy,
 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
 optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
 wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
 identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.
W ramach projektu w ośmiu grupach w siedmiu szkołach podstawowych z terenu gminy Myszyniec od marca
do grudnia 2015 r. będą prowadzone zajęcia sportowe w jednym z następujących bloków tematycznych:
1. Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako
ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość.
2. Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,
unihokej.
3. Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.
Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących od 15 do 20 osób, trzy razy w tygodniu po 90 minut przez okres
8 miesięcy, w sumie 120 godzin zegarowych. Oprócz zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, szkoły zostaną,
w ramach projektu, doposażone w sprzęt sportowy.

„Moja przyszłość”
Trwa realizacja projektu systemowego partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja Przyszłość” współfinansowanego z
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach projektu uczniowie i uczennice z trzech Gimnazjów z terenu gminy Myszyniec biorą udział w
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich kompetencje.
W lutym zakupiono materiały edukacyjne dla wszystkich grup projektowych na łączną kwotę 7302,24 zł.
Dostarczyła je firma MERITUM z Lublina, wyłoniona w zapytaniu ofertowym.
Na przełom maja i czerwca planowane są kolejne wycieczki. Tym razem każda grupa wybrała inne miejsce,
więc odbędą się trzy wyjazdy edukacyjne.
Projekt będzie trwał do końca czerwca 2015 r., a jego całkowita wartość wynosi: 73 530,00 zł, z czego na
każdą szkołę przeznaczone jest dofinansowanie w kwocie 24 510,00 zł.

