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Wieści z gminy

W dniu 31 maja 2015 roku odbyły się wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Przedstawicielami gminy Myszyniec w Radzie Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej – powiat ostrołęcki zostali
wybrani: Pan Stanisław Piórkowski – sołtys wsi Wydmusy oraz Pan Andrzej Suchecki – sołtys wsi Myszyniec
Stary. Członkowie Rady Powiatowej wybierani są na czteroletnią kadencję.
*
W dniach od 23 do 31 lipca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu były przyjmowane wnioski rolników
o oszacowanie szkód jakie powstały w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem
atmosferycznym – suszą. Łącznie zostały przyjęte 683 wnioski. Obecnie trwają prace komisji terenowej do spraw
oszacowania szkód. Na pomoc mogą liczyć rolnicy, u których poziom szkód w gospodarstwie był wyższy niż 30%
średniej rocznej produkcji rolnej.
*
Od dnia 1 do 15 września 2015 roku będzie można złożyć wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na
terenie gminy Myszyniec. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
w pokoju nr 12 na I piętrze. Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np: zakup
podręczników szkolnych, zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju na lekcje wychowania fizycznego (z
zaznaczeniem, że są to artykuły sportowe), tornistra lub plecaka szkolnego. Szczegółowe informacje dla
wnioskodawców na stronie 12.
*
Dnia 6 września 2015 roku odbędzie się referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla
państwa. Głosujący odpowiedzą w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z
budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. W naszej
gminie głosowanie będzie odbywać się w tych samych lokalach wyborczych, co podczas ostatnich wyborów
prezydenckich. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia lokali, treści pytań, sposobu głosowania i osób
uprawnionych do głosowania – na stronie 8 i 9.
*
W okresie od 9 marca do 8 maja 2015 roku odbyły się w naszej gminie wybory sołtysów i wspierające ich
trzyosobowe rady sołeckie. Wyboru dokonywali mieszkańcy sołectw w głosowaniu tajnym. Kadencja sołtysa trwa 4
lata. Poniżej wykaz sołtysów w kadencji 2015 – 2018:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imię i nazwisko
Robert Rydel
Mieczysław Ruszczyk
Sławomir Tobojka
Kazimierz Drężek
Ryszard Kwiatkowski
Janusz Czajkowski
Edward Soliwoda
Andrzej Suchecki
Tadeusz Andrzejczyk

Sołectwo
Białusny Lasek
Charciabałda
Cięćk
Drężek
Gadomskie
Krysiaki
Myszyniec-Koryta
Myszyniec Stary
Niedźwiedź

Lp.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Imię i nazwisko
Krzysztof Kołodziejczyk
Edward Drząszcz
Marek Tański
Tadeusz Dąbkowski
Małgorzata Brodzik
Stanisław Piórkowski
Stanisław Grudziądz
Jarosław Drężek
Ryszard Gwara

Sołectwo
Olszyny
Pełty
Świdwiborek
Wolkowe I
Wolkowe II
Wydmusy
Wykrot
Zalesie
Zdunek

*
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. Do tej pory formularz
wypełniło i złożyło ponad 1000 osób. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości. Usługa jest bezpłatna i
dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.
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Inwestycje

W związku z zakończeniem inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec –
zadanie 3 (etap I-III)” dobiegło końca wodociągowanie wszystkich 18 miejscowości w gminie Myszyniec. Prawie wszyscy
mieszkańcy naszej gminy mają dostęp do wody spełniającej normy sanitarne. Łącznie na terenie gminy zostało wybudowanych
ponad 364 km sieci wodociągowej oraz 2403 przyłącza, co stanowi ok. 98% zwodociągowania gminy Myszyniec. Na
realizację ostatnich trzech inwestycji wodociągowych, Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczek częściowo
umarzalnych w łącznej kwocie 7 547 128,00 zł:
,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III)”: 2 253 551,00 zł, (msc. Pełty,
Świdwiborek, część msc.: Myszyniec i Myszyniec Stary)
,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 2 (etap I-IV)”: 2 840 935,00 zł, (msc.
Białusny Lasek, Charciabałda, Olszyny, część msc.: Zdunek, Drężek i Wydmusy)
,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”: 2 452 642,00 zł (msc.
Niedźwiedź, Cięćk, Krysiaki i część msc. Wykrot)
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa na nowe odcinki sieci wodociągowej na terenach pod tworzące
się nowe osiedla w mieście i dla nowych zabudowań na wsi.
*
Na początku lipca została przeprowadzona renowacja zbiornika wodnego „Wykrot”. W celu oczyszczenia wody
zbiornika została zastosowana innowacyjna metoda Efektywnych Mikroorganizmów. Metoda ta została opracowana w
Japonii, a następnie zaadoptowana do zastosowania w polskich warunkach przez ichtiologa dr inż. Marcina Sitarka. Metoda ta
jest całkowicie nieinwazyjna, nieszkodliwa dla środowiska oraz bezpieczna dla ryb i innych organizmów wodnych.
Zastosowanie mikroorganizmów ma na celu: poprawę jakości wody, dobrą przejrzystość wody, zlikwidowanie nieprzyjemnego
zapachu, usunięcie nadmiaru osadu dennego – mułu, obumarłych części roślin, poprawę zdrowotności i ogólnej kondycji ryb,
zmniejszenie częstotliwości występowania toksycznych glonów i sinic (tzw. zakwity wody).
Na widoczne efekty zastosowania mikroorganizmów można będzie oczekiwać już za rok. Organizmy te będą jednak
„pracować” cały czas i im dłuższy okres oczekiwania, tym efekty będą lepsze.
Problem z nadmierną ilością osadu był też na zalewie Muchawka w Siedlcach. Tam trzy lata temu również zastosowano
metodę dr Sitarka. Zalew jest podobnie zbudowany jak nasz zbiornik, tak więc można było sprawdzić efektywność wykonania
renowacji. Podczas wizyty w siedleckim urzędzie dowiedzieliśmy się, że mikroorganizmy znacznie obniżyły poziom
zamulenia, jak również poprawiły się parametry użytkowe wody. Plaża miejska, która jeszcze kilka lat temu świeciła pustkami
teraz jest oblegana przez mieszkańców miasta.
Liczymy na podobne efekty w naszych wodach. W tym roku zostało uruchomione kąpielisko i plaża, które cieszy się
dużym zainteresowaniem i jest sporą atrakcją. Dlatego tym bardziej warto wprowadzać innowacyjne rozwiązania w celu
poprawy czystości wody w zbiorniku Wykrot.
*
Gmina Myszyniec w dniu 10 sierpnia ogłosiła przetarg na wykonanie kompleksowych prac budowlanych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – etap I” tj. budowa boiska do gry w
piłkę nożną o wym. 64 m x 100 m o nawierzchni ze sztucznej trawy.
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w terminie: do dnia 31-10-2015 r. - wykonanie podbudowy boiska pod sztuczną
trawę oraz wykonanie drogi technologicznej i p. poż. wraz z odwodnieniem i remontem kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
drodze; do dnia 30-06-2016 r. - wykonanie sztucznej trawy na boisku wraz z dostawą sprzętu sportowego oraz sprzętu do
pielęgnacji murawy. Boisko w wyniku przeprowadzonej modernizacji uzyska certyfikat FIFA 2 Stars. Planowany termin
składania i otwarcia ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2015 roku. Gmina Myszyniec pozyskała środki na modernizację stadionu
w kwocie 1 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowe dofinansowanie Gmina ma otrzymać w formie dotacji z
Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 489 558 zł. Planowany koszt całej inwestycji to ponad 2,2 mln zł.
*
Trwa dostawa 10 000 m3 żwiru drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz z wyprofilowaniem z
użyciem równiarki w poszczególnych sołectwach gminy Myszyniec. Umowa została zawarta 10.06.2015r. z firmą: „MEGAKRUSZ” Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Spółka Jawna 07-410 Ostrołęka ul. Korczaka 4 na kwotę 387 081,00 zł.
W przetargu zostało złożonych 6 ofert (w przedziale cenowym od 387 081 zł do 984 000 zł). Dostawy żwiru odbywać się będą
zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Gminą a Dostawcą. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 15.11.2015r.
Dostawa żwiru finansowana jest w ok. 70 % z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw, pozostała część z budżetu gminy.
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Inwestycje c.d.

Na ukończeniu jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez
Ulicę)”. Od strony miejscowości Wydmusy modernizowana droga 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 wygrała spółka 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. Termin wykonania robót kończy się w
dniu 31.08.2015r.
*
W czerwcu zakończono realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim
i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu”. Obejmowała ona zakresem m.in. zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim, gdzie
zostały wykonane zatoki postojowe (w tym miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej), chodniki, nowa zieleń,
oznakowanie, oświetlenie parkowe i elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci) oraz zagospodarowanie
terenu przy ul. Dzieci Polskich tj. przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, gdzie powstała zatoka postojowa,
chodnik, nowa brama wjazdowa i zieleń. Prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma „BRUK-POL” Grzegorz
Musiński z Różana za kwotę 324 395,27 zł. Gmina pozyskała na tę inwestycję 185 511,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
*
Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane na "Nadbudowę budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły
Podstawowej w Myszyńcu". Do przetargu przystąpiło trzech Wykonawców z których za najkorzystniejszą ofertę uznano
ofertę złożoną przez: Spółkę z o.o. "JAKKON" z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Targowej 39B, z ceną ofertową
1.023.194,31 zł brutto i udzielonym okresem gwarancji 60 miesięcy. Pozostałe oferty były droższe o 47.856,80 zł z
gwarancją wynoszącą 60 miesięcy (Spółka Jawna "KOLBUD" z siedzibą w Kolnie) i o 69.679,18 zł z gwarancją wynoszącą 36
miesięcy (Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji z siedzibą w Ostrołęce).
Na podstawie zawartej w lipcu 2015 r., umowy Wykonawca robót zobligowany jest do wykonania prac w terminach: etap 1 –
stan surowy zamknięty: do dnia 30 września 2015 r.; etap 2 – roboty wykończeniowe i instalacyjne do dnia 29 lutego
2016 r.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące prace: rozbiórkę istniejącego stropodachu, ścianek ażurowych i ścian
zewnętrznych, kominów; wykonanie nowej więźby dachowej i dachu, schodów wewnętrznych, stropu, kominów oraz ścian
wewnętrznych na poddaszu; montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie robót wykończeniowych i
instalacyjnych. Na nowo powstałym piętrze znajdować będzie się 6 sal lekcyjnych.
*
Dobiega końca realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514 W Myszyniec – Zdunek – Bartniki ”
na terenie gminy Myszyniec. Droga została zmodernizowana od km 3+258 (msc. Wydmusy, Zdunek) do km 11+200 (msc.
Olszyny) o łącznej długości 7942 mb.
Zakres robót obejmował wykonanie: nawierzchni asfaltowej na długości 6210 mb i szerokości 6 m, chodnika na odcinku
o długości 172 mb, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 7942 mb i szerokości 2 m, 130 zjazdów, w tym 50 zjazdów
publicznych i 80 zjazdów prywatnych, 2 skrzyżowań, 6 zjazdów na drogi boczne, 5 zatok autobusowych i 3 przejść dla
pieszych.
Roboty wykonała firma UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego za kwotę 4,5 mln zł. Inwestorem jest Powiat Ostrołęcki.
Gmina Myszyniec współfinansuje tę inwestycję w kwocie 1,5 mln zł. W ubiegłym roku został zmodernizowany odcinek tej
drogi z Myszyńca do Zdunka, który był także współfinansowany przez Gminę Myszyniec.
Inwestycja dofinansowana jest w wysokości 50% kosztów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –
Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój. Oprócz Gminy Myszyniec współfinansującym jest Gmina Baranowo w kwocie 10 000
zł w ramach umowy partnerskiej.
Na terenie gminy Myszyniec w ostatnim czasie powstało łącznie ok. 15 km ciągów pieszo-rowerowych (ścieżka 3,5 km z
Myszyńca ul. Kolejowa do msc. Drężek (do mostu) oraz ścieżka 11,2 km z Myszyńca ul. Obwodowa do msc. Olszyny).
Obecnie są one często wykorzystywane przez rowerzystów, biegaczy i osoby uprawiające nordic walking.
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Co z tą wodą? Wywiad z kierownikiem ZGKiM

Kurpik: Dlaczego ostatnio zdarzają się przerwy w dostawie wody, a jej ciśnienie, zwłaszcza w godzinach
wieczornych jest słabsze?
ZGKiM: Tegoroczne lato nie rozpieszcza. Problemy ma sektor rolniczy, energetyczny, a także i nasz
wodociągowy. Przyczyna zaistniałej sytuacji jest jedna – niespotykana od wielu lat susza. Oprócz
koniecznych przerw w dostawach wody wynikających z normalnej eksploatacji wodociągu pojawiła się
konieczność dodatkowych bardzo krótkich przerw chroniących ujęcie wody przed jej nadmiernym
zużyciem. Słabsze ciśnienie wody w godzinach wieczornych jest skutkiem tego, że ze względu na sytuację
pogodową w tych godzinach wzrosło kilkukrotnie zużycie wody.
Kurpik: Czy na obecną sytuację ma wpływ zwodociągowanie całej gminy?
ZGKiM: Ma, ale w niewielkim stopniu. W ciągu kilku lat długość sieci się podwoiła, a zużycie wody
wzrosło nieznacznie. Mieszkańcy miejscowości niedawno podłączonych zużywają na razie niewielkie
ilości wody. Mimo to moim zdaniem zwodociągowanie całej gminy było konieczne. Korzyści
przynoszące użytkowanie wody o bardzo dobrej jakości rekompensują z nawiązką ewentualne, chwilowe
niedogodności w jej odbiorze.
Kurpik: Jakie kroki czyni Zakład aby podnosić jakość świadczonych usług?
ZGKiM: W ostatnim czasie wykonano monitoring ujęcia wody, który między innymi pozwala na
całodobową analizę poboru wody, pracy urządzeń, stanu napełnienia zbiorników wyrównawczych i
poziomu lustra wody. Pozwala na to, aby w sposób natychmiastowy podejmować działania chroniące
ujęcie wody przed nadmierną eksploatacją. W ostatnim czasie w wielu miejscowościach zostały
zamontowane wodomierze radiowe. Będziemy dążyć do tego, by użytkownicy w całej gminie posiadali
wodomierze do zdalnego odczytu, co pozwoli nam na ulepszenie naszych usług i weryfikację
prawidłowości w zużyciu wody. Analiza zużycia wody pozwala na szybkie i skuteczne działania w
przypadku weryfikacji prawidłowego poboru wody przez mieszkańców gminy. W wielu przypadkach
pozwoliło nam to wykryć nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych.
Zakład na bieżąco plombuje hydranty, by wykluczyć nielegalny pobór wody z
tego typu urządzeń wodociągowych. Pragniemy przypomnieć, że służą one
wyłącznie do celów przeciwpożarowych i sanitarnych, a każda ingerencja osób
do tego nieupoważnionych będzie skutkować wszczęciem postępowań
wyjaśniających przez Zakład bądź Policję. Zakład na bieżąco dokonuje
zakupów czasem nawet bardzo kosztownych urządzeń, by usprawnić pracę na
ujęciu wody i sieci wodociągowej oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia
nieprzewidzianych awarii.
Planowana jest modernizacja ujęcia wody polegająca między innymi na
montażu stacjonarnego
agregatu prądotwórczego oraz wybudowaniu
dodatkowej studni.
Zakład będzie starać się, by wszyscy odbiorcy naszych usług byli zadowoleni z poziomu ich świadczenia.
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XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie

30 sierpnia 2015 roku odbędzie się po raz 38 Miodobranie Kurpiowskie. Tak jak w poprzednim roku
impreza zorganizowana będzie na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad
zbiornikiem wodnym „Wykrot”.
Kompleks usytuowany jest w malowniczej scenerii kurpiowskich lasów, tuż nad zbiornikiem wodnym na granicy
wsi Wykrot i Wydmusy. W skład infrastruktury nowoczesnego kompleksu wchodzą m.in.: przestronny amfiteatr z
obszerną widownią na 1000 miejsc, karczma z hotelem, budy i wiaty biesiadne, boisko sportowe, korty tenisowe,
skałka wspinaczkowa, wypożyczalnia kajaków, łódek i rowerów wodnych oraz plac zabaw z atrakcjami dla dzieci.
Miodobranie Kurpiowskie jest największą imprezą plenerową
tego typu odbywającą się w północno-wschodniej części Polski.
Rozpoczyna ją msza święta z elementami gwary kurpiowskiej w
Bazylice Myszynieckiej. Po mszy, rusza wspaniały korowód
furmanek wiozący ludzi do nowo wybudowanego kompleksu
„Kurpiowska Kraina”, gdzie gromadnie zbierają się bartnicy,
pszczelarze i mieszkańcy Kurpiowszczyzny, by wspólnie
obchodzić doroczne święto podbierania miodu.
Dla licznie przybywających na Miodobranie gości z kraju i z
zagranicy czeka wiele atrakcji. Jak co roku organizatorzy
zaprezentują widowisko sceniczne pt. „Podbzieranie niodu na Kurpsiach” prezentujące dawne obrzędy i zwyczaje
miodobraniowe. W widowisku weźmie udział około 50 ludowych artystów kurpiowskich (członków zespołów
folklorystycznych i twórców ludowych). Nie zabraknie żywiołowych pieśni i tańców ludowych wykonywanych
przez profesjonalne i amatorskie zespoły ludowe.
Miodobranie Kurpiowskie to również wiele ciekawych imprez towarzyszących tj. zawody sportowe,
strzeleckie, wędkarskie, targi techniki rolnej, wesołe miasteczko.
Miłośnicy kultury ludowej znajdą dla siebie także pokazy
kowalstwa, rzeźbiarstwa, kiermasz sztuki ludowej i sprzętu
pszczelarskiego, wystawę rękodzieła ludowego.
Nie zabraknie również stoisk z naturalnym miodem pszczelim,
pieczywem regionalnym, stoisk gastronomicznych i handlowych.
Stragany uginają się pod ciężarem miodów i placków,
fafernuchów oraz wielu innych smakołyków regionalnych, w tym
piwa kozicowego i przeróżnych nalewek na miodzie.
Klimat miodobrania jest bowiem tak niepowtarzalny, radosny,
szczery i gościnny, jak jego gospodarze – Kurpie.
Gwiazdami tegorocznej imprezy będą: zespół Trzy Korony oraz Kamil Bednarek.
Trzy Korony - zespół muzyczny założony przez Krzysztofa Klenczona po jego odejściu z zespołu Czerwone
Gitary. Działał od wiosny 1970 do wiosny 1972 roku. W roku 1971 nagrał album Krzysztof Klenczon i Trzy Korony,
z którego pochodzi utwór „10 w skali Beauforta”. W 2005 roku
zespół został reaktywowany.
Kamil Bednarek - polski wokalista, autor tekstów i piosenek,
wykonawca muzyki reggae. W 2013 roku został najlepszym
polskim wokalistą i najlepszym artystą Europy Wschodniej wg
MTV Europe Music Awards. Słynne utwory w jego wykonaniu to
„Dni, których jeszcze nie znamy”, oraz własne kompozycje
„Cisza” czy „Chwile jak te”.
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Dla niezmotoryzowanych gości zostanie
zorganizowany odpłatny transport (4,50 zł) na
trasie Myszyniec- Wykrot (kompleks) –
Myszyniec. Autobusy będą kursować w
niedzielę z dworca autobusowego, co 30 min.
od godz. 10:30 do godz. 22:00.
Natomiast dla zmotoryzowanych gości zostaną
przygotowane płatne parkingi usytuowane na
terenach przylegających do kompleksu.
Od kilku lat oprócz głównej imprezy
miodobraniowej w niedzielę odbywa się również
Miodobraniowa Noc Kabaretowa w sobotę w
Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu, nad rzeką
Rozogą przy szkole (ul. Dzieci Polskich 2). Co
roku zapraszane są najlepsze grupy kabaretowe w
kraju. Te bardziej znane jak również kabarety
początkujące. W tym roku wystąpią: Kabaret
„Weźrzesz” oraz Kabaret „Filip z Konopi”. W
poprzednich latach śmialiśmy się na: kabaret z
Konopi i Derkacz, Grzegorz Halama, kabaret
KaŁaMasz (w którym wystąpili aktorzy z serialu
„Ranczo”), kabaret Szuje z Ostrołęki, Szarpanina
ze Szczecina, Czwarta Fala z Kielc oraz kabarety
z Rybnika: Kałasznikow, Noc i Noł Nejm.

Program XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
30 sierpnia (niedziela) 2015 r. - Główna część XXXVIII
Miodobrania Kurpiowskiego
Miejsce - „KURPIOWSKA KRAINA” w Wykrocie koło
Myszyńca
1030 - Msza Święta Miodobraniowa w Bazylice Myszynieckiej
z elementami gwary Kurpiowskiej pod przewodnictwem
kardynała Gerharda Műllera - Prefekta Kongregacji Nauki
Wiary
1200 - Uroczysty przejazd - korowód do Wykrotu
1230 - Uroczyste rozpoczęcie -Amfiteatr KURPIOWSKA
KRAINA w Wykrocie
1330 - Widowisko obrzędowe „Podbzieranie niodu na
Kurpsiach”
1420 - Prezentacje Kurpiowskich Zespołów Folklorystycznych
1500 - Prezentacje sceniczne „Zespół Pieckowianie”
1530 - Rozstrzygnięcie konkursów Miodobraniowych i
wręczenie nagród
1600 - Prezentacje sceniczne „Zespoł Pieśni i Tańca LUBLIN”
1700 - „Rytmy Afryki” – Fundacja Salwatti
1720 - Koncert Zespołu TRZY KORONY
1900 - Szymon Kusarek SHOW
1930 - Koncert Zespołu BEDNAREK
2100 - Koncert Zespołu „Za Pięć Dwunasta”

29 sierpnia (sobota) 2015 r. - Miodobraniowa
Noc Kabaretowa
Miejsce - Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul.
Dzieci Polskich 2
1900 - Uroczyste rozpoczęcie
1910 - Koncert „ZŁOTE PRZEBOJE”
2200 - Kabaret „WEŹRZESZ”
2300 - Kabaret „FILIP Z KONOPI”
2400 – Zakończenie
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Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku

Postanowieniem Prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego termin głosowania w referendum
został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. w godz. od 6.00 do 22.00. Żeby referendum było ważne, musi
wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?”.
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu
państwa?”.
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Sposób głosowania w referendum:
Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w
kratce pod pytaniem.
Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi
pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.
Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi
na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie.
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych
dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej, prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel
polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. W gminie Myszyniec uprawnionych do głosowania w
dniu 6 września będzie 8398 osób.
Osoba uprawniona zameldowana na pobyt stały na obszarze gminy zostanie wpisana z urzędu do spisu osób
uprawnionych w gminie, w której ujęta jest w rejestrze wyborców, sporządzanego dla obwodu głosowania
właściwego dla jej miejsca zamieszkania.
Osoba uprawniona, która w dniu referendum będzie przebywała poza miejscem swojego zamieszkania może
głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu komisji do spraw referendum w kraju, za granicą i na polskim
statku morskim, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania lub może dopisać się do spisu osób
uprawnionych. Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu do dnia 1 września 2015r.
Osoby, które zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem referendum mogą otrzymać zaświadczenie o prawie
do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenia takie wydawane
będą do dnia 4 września 2015r.
W przypadku osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 75 lat oraz osób, które posiadają orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą one mogły skorzystać z pełnomocnika do
głosowania. W takiej sytuacji należy najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015r. złożyć wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Co to są jednomandatowe okręgi wyborcze, tzw. JOW-y?
Są to okręgi wyborcze, w których obowiązuje ordynacja, według której tylko jeden możliwy do obsadzenia z
danego okręgu wyborczego mandat otrzymuje kandydat poparty przez największą liczbę wyborców spośród
wszystkich kandydujących z danego okręgu wyborczego.
W Polsce JOW-y obowiązują od 2011 w wyborach do Senatu, a od 2014 do rad gmin w gminach
niebędących miastem na prawach powiatu.
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Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu wymaga uprzedniej zmiany art. 96
ust. 2 Konstytucji i usunięcia zapisu, że wybory do Sejmu są proporcjonalne. Obecne brzmienie art. 96 ust. 2
Konstytucji jest przeszkodą dla wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.
W systemie proporcjonalnym mandaty rozdziela się między zarejestrowane listy proporcjonalnie do liczby
uzyskanych przez te listy głosów, co upartyjnia wybory. W systemie jednomandatowych okręgów wyborczych
zwycięzcą zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów, co ogranicza partyjne manipulacje i zwiększa wpływ
obywateli na poszczególnych posłów.
Zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych podkreślają, że jest to najprostszy system
wybierania deputowanych wynikający wprost z definicji demokracji jako systemu, w którym prawo stanowi wola
większości obywateli.
Przeciwnicy jednomandatowych okręgów argumentują swoje stanowisko m.in.: brakiem reprezentacji dla dużej
części społeczeństwa poprzez wykluczanie mniejszych i średnich partii z podziału mandatów oraz wzrostem
zjawiska „głosów straconych” (przykład USA i Kanady); sprzyjaniem dominacji pojedynczej partii w danych
okręgach wyborczych lub potencjalnym nadmiernym przywiązaniem deputowanego do terenu, z którego został
wybrany.

Finansować partie czy nie?
Jeśli chcemy aby partie polityczne były finansowanie tak jak to się obecnie odbywa tj. z budżetu państwa (środków
publicznych), czyli z naszych - podatników, pieniędzy należy zagłosować na TAK. Jeżeli nie chcemy ich
finansowania z budżetu państwa należy zaznaczyć na karcie NIE.
W ostatnich latach subwencje dla partii politycznych w Polsce wynosiły łącznie ok. 55 mln zł rocznie. W Europie
wspieranie partii z budżetu państwa praktykuje 36 państw.
Aby uzyskać subwencję – otrzymywaną przez całą kadencję sejmu – samodzielne ugrupowanie musi uzyskać w
wyborach co najmniej 3% głosów, a koalicja 6%. Przy czym warto zaznaczyć, że do sejmu trafiają partie z
wynikiem powyżej 5% i koalicje z 8%. Także finansowane z budżetu są mniejsze ugrupowania, które nie mają
realnego wpływu na pracę sejmu, ale reprezentują poglądy niewielkiej części społeczeństwa.
Jedni eksperci uważają, że tak drastyczna zmiana polegająca na odcięciu partii od państwowych pieniędzy,
spowoduje powszechną korupcję i uzależnienie od korporacji, które będą je finansować. Drudzy eksperci, że
działanie to (brak finansowania z budżetu państwa) jest konieczne, by partie mogły dogłębnie zastanowić się nad
jakością swoich działań. 6 września będzie można się wypowiedzieć w tej kwestii.

Zawody wędkarskie z okazji XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego
Zarząd Koła nr 40 w Myszyńcu informuje że, w dniu 30
sierpnia 2015 r. (niedziela), na zbiorniku Wykrot odbędą się zawody
w wędkarstwie spławikowym w kategorii junior i kadet o puchar
Burmistrza Myszyńca oraz zawody w wędkarstwie spinningowym
w kategorii senior o puchar Starosty Ostrołęckiego z okazji
XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego. Zawody są organizowane
wspólnie z Kołem PZW Nr 72 „ENERGOPAP” z Ostrołęki i Nr 73
ze Szczytna. Dla zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Puchary i nagrody zostaną wręczone
podczas uroczystości finałowej Miodobrania. Zawody wędkarskie podczas Miodobrania organizowane są już od
wielu lat i na stałe wpisały się w kalendarz tej wielkiej kurpiowskiej imprezy.
Program zawodów spinningowych:
5:30 – zbiórka, informacje i losowanie stanowisk,
6:00 - rozpoczęcie zawodów,
11:00 - zakończenie zawodów,
ok. 12:00 - wręczenie pucharów i nagród.

Program zawodów spławikowych:
6:30 – zbiórka, informacje i losowanie stanowisk,
8:00 - rozpoczęcie zawodów,
11:00 - zakończenie zawodów,
ok. 12:00 - Wręczenie pucharów i nagród.
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KURPSIE RAZEM zapraszają
Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 20162022. Jest to ważny dokument dla mieszkańców naszego obszaru, gdyż wskażemy w nim projekty/działania, które
będzie można sfinansować w ciągu najbliższych 6 lat.
W ramach lokalnej strategii rozwoju będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w następujących
obszarach: zakładanie działalności gospodarczej, rozwój produktów lokalnych, rynków zbytu, zachowanie
dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, tworzenia i
rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, zróżnicowanie źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób
długotrwale pozostających bez pracy.
Lokalna strategia jest skierowana do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, działających
przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, lokalnych liderów organizacji
pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, rolników, sołtysów, radnych z terenu działania LGD
„Kurpsie Razem”, tj. gmin: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki.
Realizacja strategii w ramach programu LEADER w okresie 2014-2020 ma na celu poprawę jakości życia
mieszkańców m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności, rozwój przedsiębiorczości oraz
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podzielić się z Nami swoimi
spostrzeżeniami na temat rozwoju obszaru Kurpiowszczyzny poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety.
Ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej www.kurpsierazem.eu.
Zapraszamy do współpracy
Magdalena Anna Walijewska

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest współfinansowane ze środków
EFRROW na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER

RCKK zaprasza
26 sierpnia - 11 września
29 sierpnia
2015 r.2015 r.
30 sierpnia 2015 r.
Wrzesień 2015 r.
4 września 2015 r.
10 – 12 września 2015 r.
17 września 2015 r.
20 września 2015 r.
2 października 2015 r.
Listopad 2015 r.
Listopad 2015 r.
wrzesień - grudzień 2015
r.

Rękodzieło wsi kurpiowskiej – wystawa pokonkursowa
Miodobraniowa Noc Kabaretowa
XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie (kompleks „Kurpiowska Kraina” w
Wykrocie)
Wystawa: Adam Chętnik – patriota, uczony, społecznik (Muzeum RCKK –
Kurpiowski Zakątek)
Narodowe czytanie 2015 (organizator Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Myszyńcu)
Plener rzeźbiarski
Ogłoszenie wyników konkursu poetyckiego o Św. Janie Pawle II (organizator
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu)
Talent Show „Mom Dryg”, Koncert zespołu Elka Nagel
Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich
Manewry grup rekonstrukcyjnych (impreza organizowana z grupą
rekonstrukcyjną „Saperzy Prądzyńskiego”)
Wystawa: „Kurpiowszczyzna czasów Adama Chętnika w fotografii” (Muzeum
RCKK – Kurpiowski Zakątek)
Spotkania i warsztaty z twórcami ludowymi (6 spotkań)

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 www.facebook.com/rckkmyszyniec.

11

KURPIK NR 76

Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Myszyńcu
Od września 2015 r. Zespół Szkół w Myszyńcu będzie mógł pochwalić się nową pracownią komputerową
doposażoną w ramach realizowanego przez Gminę Myszyniec Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Myszyniec”.
Szkoła zostanie wyposażona w 20 dodatkowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym,
oprogramowaniem antywirusowym oraz aplikacją ochrony/kontroli rodzicielskiej. Na wcześniejszym etapie
Projektu w Zespole Szkół w Myszyńcu powstały dwie pracownie wyposażone w 45 stanowisk komputerowych.
Nowa pracownia komputerowa powstanie dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach unijnego projekt pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Myszyniec”. Projekt współfinansowany przez
Unię
Europejską
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa: 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki.”

Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się badania profilaktyczne przeprowadzone w Myszyńcu w ramach
projektu „Dbam o oddech – profilaktyka chorób układu oddechowego w powiecie ostrołęckim”. Z bezpłatnych
badań skorzystało tym razem ponad 270 mieszkańców miasta i gminy Myszyniec. Myszynieckiej akcji
towarzyszyły konsultacje lekarskie, porady dietetyków z nauką dobrych postaw zdrowotnych oraz prezentacje
związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, paleniem tytoniu i piciem alkoholu.
Podczas akcji mieszkańcy mogli skorzystać bezpłatnie z takich badań jak: spirometria, badanie stężenia tlenku
węgla w wydychanym powietrzu, badanie poziomu cholesterolu, badanie poziomu trójglicerydów, badanie poziomu
cukru, badanie ciśnienia krwi. Na miejscu byli również lekarze, którzy oceniali wyniki. Osoby, u których
stwierdzono nieprawidłowości skierowane były na badania poszerzone: konsultacje u lekarza specjalisty chorób
płuc, RTG, Tomografia komputerowa.
Z bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie chorób układu oddechowego mogli korzystać mieszkańcy
powiatu ostrołęckiego z następujących grup: regularni palacze, mężczyźni w wieku 35-59 lat, osoby powyżej 65
roku życia, bierni palacze (członkowie rodzin regularnych palaczy).
Uczestnicy otrzymywali gadżety projektu – apteczki, notesy, długopisy, a osoby z grupy ryzyka inhalatory bądź
aparaty do nauki prawidłowego oddechu.
Przeprowadzona 31 maja akcja, jest pierwszą z dwóch zaplanowanych dla mieszkańców gminy Myszyniec. Projekt
finansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz z budżetu państwa i jest realizowany
przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
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Stypendium szkolne 2015/2016
Informacje dla wnioskodawców
Stypendium szkolne przysługuje uczniom:
 szkół podstawowych,
 gimnazjów,
 szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa),
 ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i
nauki,
 szkół policealnych,
 kolegiów nauczycielskich,
 kolegiów języków obcych,
 kolegiów służb społecznych.
Stypendium nie przysługuje:
 uczniom klasy „0”,
 studentom oraz uczniom, którzy ukończyli 24 lata.
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Myszyniec.
Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania szkolnego stypendium socjalnego
456 zł/osobę w rodzinie.

obecnie wynosi

Jednocześnie informujemy, że od 1 października 2015 r. ulegnie zmianie wysokość kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie (do 514 zł) i wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego (z 250
zł do 288 zł). W związku z powyższym osoby, które będą składały wnioski do 15 września powinny przyjąć
obecnie obowiązujące kryteria dochodowe, z dniem 1 października zostaną one obligatoryjnie przeliczone
przez organ przyznający świadczenia. Należy zaznaczyć, iż osoby, których dochody
w rodzinie na osobę mieszczą się w przedziale od 456 zł do 514 zł, także mogą składać wnioski do 15
września 2015r., w takim przypadku świadczenie będzie mogło być przyznane od 1 października 2015 r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 12 na I
piętrze w terminie:
 od 1 do 15 września 2015 roku – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
 od 1 do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb specjalnych.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. nr 29 II piętro, oraz na stronie
internetowej www.myszyniec.pl.
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele
edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki poniesione po 01 lipca 2015 r.
Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np: zakup podręczników szkolnych,
zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju na lekcje wychowania fizycznego (z zaznaczeniem, że są to
artykuły sportowe), tornistra lub plecaka szkolnego.

