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Wieści z gminy

Do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w 2015 roku wpłynęło 847 wniosków rolników o oszacowanie szkód
jakie powstały w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - suszą.
W terminie do 30 września 2015 roku rolnicy otrzymali protokoły oszacowania szkód, które określiły procent strat
rocznej produkcji rolnej. Protokoły z ponad 30% poziomem strat otrzymało 823 rolników, co uprawniało ich do
złożenia do ARiMR wniosku o pomoc finansową oraz do ubiegania się o kredyt preferencyjny.
*
W drugim półroczu 2015 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 456 wniosków o przyznanie stypendium
socjalnego dla 794 uczniów mieszkających na terenie gminy Myszyniec.
Stypendium przysługiwało: uczniom szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dorosłych; słuchaczom
publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków kształcenia specjalnego pochodzących z rodzin,
w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 514 zł.
Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 223.674,17 zł, z czego 44.734,73 zł pochodziło ze środków
własnych gminy. Stypendium przyznane było w jednorazowej kwocie 260 zł lub 300 zł na ucznia. Wysokość
stypendium uzależniona była od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Do dnia 3 grudnia składane były przez
wnioskodawców dowody zakupu artykułów szkolnych przeznaczonych na cele edukacyjne ucznia. Stypendia
socjalne zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2015 roku.
*
Dnia 09 października 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
O godz. 13:00 w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie
Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu
dekoracji medalami 12 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Zdjęcie jubilatów na str. 7.
Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Zespołu Szkół w Wykrocie pod
przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek i Pani Bożeny Gwiazda.
*
W dniu 19 listopada oraz 15 grudnia odbyły się konsultacje społeczne w sprawie opracowywania Strategii
Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026. Pierwsze konsultacje odbyły się z przedsiębiorcami,
stowarzyszeniami, pracownikami samorządowymi oraz dyrektorami szkół i jednostek podległych gminie. W drugim
terminie odbyło się spotkanie otwarte ze wszystkimi mieszkańcami. Konsultacje przeprowadzone zostały przez
firmę EU-CONSULT z Gdańska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie nowej Strategii.
Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2004 – 2015 w 2016 roku nie będzie już
aktualna. Dlatego trwają prace nad nową strategią, która będzie niezbędna przy aplikowaniu o nowe środki z UE na
projekty infrastrukturalne jak również i te nieinwestycyjne (społeczne).
Strategia Rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów samorządu gminnego. Określa główne,
długofalowe cele oraz takie kierunki działania i taką alokację zasobów, które są konieczne dla zrealizowania tych
celów. Ogólne biorąc, strategia rozwoju gminy odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby
funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Ponadto firma przygotowująca nową Strategię winna przeprowadzić badania ankietowe na wybranej próbie
interesariuszy (minimum 300 osób).
Nowa Strategia Rozwoju Gminy Myszyniec ma być gotowa najpóźniej pod koniec stycznia 2016 roku.
*
Gmina Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia ekoinnowacji w
gminach pn.: „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję: „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie
instalacji solarnych i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”.
Konkurs "Gmina Ekoinnowacji", adresowany był do samorządów gminnych oraz prowadzony przez Fundację
Promocji Gmin Polskich od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. W ramach Konkursu zidentyfikowane zostały 102
dobre praktyki wdrożenia ekoinnowacyjnych rozwiązań w gminach. Konkurs był jednym z głównych elementów
kampanii informacyjno-edukacyjnej "Ekoinnowacje w Gminie" poświęconej możliwościom wdrażania
innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Wręczenie laureatom
Konkursu nagród – statuetek Gminy Ekoinnowacji oraz wyróżnień (dyplomów) – odbyło się w dniu 22 września
2015 r. na konferencji podsumowującej realizację projektu „Ekoinnowacje w Gminie”, która dzięki zaangażowaniu
i patronatowi Senackiej Komisji Środowiska odbyła się w Senacie RP. Opisy nagrodzonych i wyróżnionych praktyk
zostały opublikowane w biuletynie Eko-Gmina nr 11 i 12 w sierpniu i wrześniu br. (Opis konkursu na str. 5)
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Inwestycje

Zakończył się etap 1 robót 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. Wykonawca robót firma ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy wygrała przetarg za kwotę
2.002.060 zł (z 7 letnią gwarancją).
Zostały wykonane prace dot.:
podbudowy boiska pod sztuczną
trawę
oraz
wykonanie
drogi
technologicznej i p. poż. z kostki
brukowej wraz z parkingami oraz
odwodnieniem i remontem kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w drodze.
W 2016 roku w terminie do 30
czerwca ma zostać wykonana
sztuczna trawy na boisku wraz z
dostawą sprzętu sportowego oraz
sprzętu do pielęgnacji murawy.
Boisko w wyniku przeprowadzonej
modernizacji ma uzyskać certyfikat
FIFA 2 Stars. 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.
*
Zakończył się etap 1 robót budowlanych "Nadbudowy budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w
Myszyńcu". Wykonawca spółka "JAKKON" z siedzibą w Ostrołęce, wygrała przetarg na realizację tego zadania za
kwotę 1.023.194,31 zł i udzielonym okresem gwarancji 60 miesięcy.
Etap 1 obejmował zakresem stan
surowy zamknięty. W etapie 2
pozostały 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
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Inwestycje c.d.

Zakończyły się roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja
budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu - etap I”. Wykonawcą robót był
Zakład Remontowo-Budowlany KAM-BUD Kamionowski sp. j. z Ostrołęki.
Roboty zostały wykonane w nowej części budynku (rozbudowywanej) i dot. m.in.: montaż konstrukcji dachu i
tymczasowego pokrycia dachu papą, nadbudowa kominów, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
docieplenie stropodachu z wełny mineralnej, docieplenie posadzek styropianem, montaż stolarki zewnętrznej i
wewnętrznej, wykonanie posadzek, tynków, podłóg oraz roboty malarskie, roboty elektryczne, roboty sanitarne
– instalacja ogrzewcza i wodno-kanalizacyjna.
W nowej części budynku mieścić
się będzie Punkt Obsługi Klienta
oraz nowa kotłownia. Zmieni się
również wejście do budynku i
wjazd na działkę (od strony
prywatnego przedszkola). Na
klientów Zakładu czeka już nowy
parking i podjazd dla osób
niepełnosprawnych do nowej
części budynku (wykonane w
czerwcu w inwestycji ze środków
z
UE
z
PROW
dot.
“Zagospodarowania przestrzeni
publicznej
przy
Urzędzie
Miejskim i ul. Dzieci Polskich w
Myszyńcu”).
Całkowity koszt robot wyniósł 118 773,35 zł. Wykonawca udzielił gwarancji na 48 miesięcy.
*
Na terenie gminy Myszyniec realizowany jest projekt „NGA Myszyniec”, stanowiący lokalny fragment
sieci „Internet dla Mazowsza”, zabezpieczający dostęp do końcowych abonentów na terenie miejscowości
Myszyniec. Inwestorem sieci szerokopasmowej „INTERNET DLA MAZOWSZA” jest Województwo
Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-872 Warszawa.
Przedmiotem inwestycji „Sieć szerokopasmowa w ramach zadania Internet dla Mazowsza” – było
wybudowanie na terenie województwa mazowieckiego sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, zapewniającej
mieszkańcom, podmiotom publicznym i gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług
teleinformatycznych, multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.
Światłowodowa sieć dostępowa NGA jest podsiecią miejscową sieci IdM, mającą zagwarantować wyższe
parametry świadczonych usług szerokopasmowego dostępu w porównaniu z usługami świadczonymi za
pomocą tradycyjnych sieci z przewodów miedzianych na terenie miejscowości Myszyniec.
Dzięki wybudowanej sieci internetowej będzie zachowana możliwość świadczenia usług przez 3 operatorów
telekomunikacyjnych jednocześnie, którzy za pomocą wybudowanych przez siebie sieci i instalacji
budynkowych, zapewniającej pasmo zgodne z założeniami NGA, będą dystrybuować sygnał do klienta
końcowego.
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Myszyniec Gminą Ekoinnowacji

Gmina Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia ekoinnowacji w
gminach pn.: „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję: „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez
zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”.
Przedmiotem
konkursu
były
konkretne
przedsięwzięcia
organizacyjne lub inwestycyjne zrealizowane z kluczowym
udziałem gminnej jednostki samorządu terytorialnego, które
wyróżniały się innowacyjnością ekologiczną w danym obszarze
aktywności gminnej: gospodarce energetycznej, gospodarce
odpadami komunalnymi, gospodarce wodno-ściekowej, transporcie
i komunikacji, zagospodarowaniu przestrzeni i zieleni,
infrastrukturze komunalnej. W ramach konkursu samorządy gminne
przygotowywały, na własnym przykładzie, opis zrealizowanego
przedsięwzięcia ekoinnowacyjnego w konkretnym obszarze. Gmina
Myszyniec opisała inwestycję pn.: „Wykorzystanie energii
odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp
ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec” w
ramach której dokonany został montaż instalacji kolektorów
słonecznych w budynkach mieszkalnych, ogniw fotowoltaicznych
oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie
gminy w roku 2013/2014. W opisie inwestycji szczegółowo
określono charakter przedsięwzięcia, aspekty i walory ekologiczne
wdrożonych innowacji, kompleksowość zaangażowania samorządu
gminnego w upowszechnianie i wdrażanie ekoinnowacji oraz
prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych w zakresie innowacyjności
ekologicznej.
Spośród 102 dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu przez samorządy gminne z całej Polski, wyróżniono 27
laureatów, w tym miasto MYSZYNIEC oraz inne miasta m.in. takie jak: WARSZAWA, BYDGOSZCZ, LUBIN,
BYSTRZYCA KŁODZKA, OSTRÓW MAZOWIECKA, PŁOŃSK, ŚWIĘTOCHŁOWICE, NAKŁO nad
NOTECIĄ, BYTÓW.
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Piszą o naszej Gminie…

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało niedawno raporty: „Oszczędny Urząd. Ranking wydatków na
administrację – 2014 r.”, „Inwestycje Samorządów. Ranking wydatków na infrastrukturę techniczną 2014
r.” oraz „Fundusze Europejskie. Ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014”.
Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego
zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie
obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.
W pierwszym raporcie autor dokumentu analizuje wydatki na
administrację – w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Od kilku
lat Myszyniec znajduje się w czołówce zestawienia oszczędnych
urzędów. W 2014 roku w kategorii miasta inne 10 – 15 tyś
mieszkańców został sklasyfikowany na pozycji 38 z wydatkiem
264,39 zł/mieszkańca. Analizując kategorie gmin miejskich,
miejsko-wiejskich i wiejskich (łącznie 2146 gmin) Urząd Miejski
w Myszyńcu znalazłby się na 260 miejscu, czyli w 12%
najoszczędniejszych urzędów w Polsce.
W drugim raporcie zostały poddane analizie wydatki na
infrastrukturę
techniczną z lat
2012-2014. To inwestycje samorządowe dot. transportu
(remonty i budowa dróg oraz tabor związany z lokalnym
transportem zbiorowym), gospodarki komunalnej (sieci
wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków,
wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.) oraz gospodarki
mieszkaniowej. Gmina Myszyniec zajęła w swojej kategorii
(gmin miejskich i miejsko-wiejskich) 36 pozycję z wydatkiem
882,80 zł/mieszkańca na 565 gmin. Wśród wszystkich gmin, w
tym gmin wiejskich Myszyniec znajdowałby się na 124 miejscu
na ponad 2100 gmin czyli wśród 6% najlepiej inwestujących
samorządów gminnych.
W trzecim raporcie dot. wykorzystania przez samorządy
pieniędzy z Unii Europejskiej w latach 2004-2014, Gmina Myszyniec zajęła w swojej kategorii wysokie 19
miejsce z wynikiem 4780,42 zł/mieszkańca wśród 580 gmin.
Analizując wszystkie 2146 gmin ujętych w rankingu, Myszyniec
znalazłby się na bardzo wysokim 48 miejscu w kraju. Tak wysoki
wynik to efekt pozyskania przez Gminę ponad 50 milionów złotych
dofinansowań w ciągu ostatniej dekady. Były to przede wszystkim
fundusze na inwestycje. Wybudowane zostały drogi, kanalizacja
sanitarna, ponad 600 przydomowych oczyszczalni ścieków, prawie
400 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, ogniwa
fotowoltaiczne i pompy ciepła w obiektach użyteczności
publicznej, urządzony został skwer z fontanną na placu płk.
Rynarzewskiego wraz z chodnikami, siłownie zewnętrzne, plaża z
boiskiem do siatkówki plażowej nad zbiornikiem „Wykrot”, obiekt
– Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz
największa inwestycja turystyczna w historii gminy – Kompleks sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska Kraina”
(obiekt 8 ha nad zbiornikiem „Wykrot” oraz ponad 4 ha w Myszyńcu nad rzeką Rozogą).
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
9 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyły się uroczystości jubileuszowe 12 par
małżeńskich. Jubilatów długoletniego pożycia małżeńskiego okolicznościowymi medalami w imieniu Prezydenta
RP odznaczył burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.
Szanowni Jubilaci: Krystyna i Czesław Ceberek zam. Wykrot; Marianna i Bolesław Dąbkowscy zam. Niedźwiedź;
Weronika i Stanisław Drężek zam. Drężek; Jadwiga i Czesław Dziczek zam. Wolkowe; Konstancja i Józef
Jedwabnik zam. Wykrot; Marianna i Eugeniusz Kosiewscy zam. Pełty; Zofia i Eugeniusz Mierzejewscy zam. Pełty;
Marianna i Józef Sender zam. Myszyniec; Stefania i Eugeniusz Sobotka zam. Krysiaki; Zofia i Józef Szydlik zam.
Wolkowe; Stanisława i Franciszek Świtaj zam. Myszyniec Stary; Władysława i Władysław Zyśk zam. Wolkowe.

Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia!

Gospodarka odpadami w gminie Myszyniec
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana przez mieszkańców w 2016 roku ulegnie
podwyższeniu w stosunku do roku 2014 i 2015 z kwoty 6,00 zł do kwoty 8,00 zł od osoby, za odpady zbierane w
sposób selektywny. Opłata za odpady nieselektywny pozostanie bez zmian tj. w kwocie 15,00 zł od osoby.
Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowane jest podwyższeniem
kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami. Na koszty utrzymania systemu w dużej mierze mają wpływ
wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów – zapłata dla firmy MPK z Ostrołęki. Aktualnie rozstrzygnięty
przetarg na 2016 rok wskazał wyższą cenę niż w przetargach w latach poprzednich. Ponadto przyczyną
podwyższenia stawki ww. opłaty jest coroczne zwiększanie się ilości wytwarzanych i oddawanych przez
mieszkańców odpadów komunalnych, co z jednej strony cieszy że odpady trafiają do worków i pojemników a nie są
np. spalane w piecach lub wyrzucane do lasów, zaś z drugiej - więcej odpadów do odbioru dla firmy powoduje
większe koszty. Ponadto w wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenach
miejskich tj. w mieście Myszyniec częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (z pojemników) i
biodegradowalnych od początku kwietnia do końca października odbywać się będzie co 2 tygodnie.
Zmianą w 2016 roku będzie również ulga dla rodzin wielodzietnych. Warunkiem skorzystania z ulgi
będzie posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z zadeklarowaniem chęci segregowania odpadów. Zwolenie w części z opłaty śmieciowej
dla rodzin wielodzietnych, które uchwaliła Rada Miejska w Myszyńcu będzie wynosić 25% stawki opłaty.
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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 w dniu 31 maja i 22 listopada skorzystało prawie 500 mieszkańców 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. Większość
mieszkańców o terminie i miejscu akcji została poinformowana SMS-em na telefon komórkowy.
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.
Do poradni pulmonologicznej skierowanych zostało 77 mieszkańców naszej gminy. Największym problemem - w
wyniku badań - okazał się podwyższony cholesterol u 244 osób. 187 mieszkańców miało podwyższone ciśnienie,
natomiast badanie trójglicerydów wskazało, że 146 osób ma podwyższony ich poziom.
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.
Projekt finansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz z budżetu państwa i jest
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

Zawody wędkarskie o puchar „Asa” Kazimierza Stefanowicza
Na zbiorniku „Wykrot” rozegrano 11 października 2015r. zawody
spinningowe o puchar „Asa” Kazimierza Stefanowicza. Rywalizację
przeprowadzono zgodnie z nowymi zasadami organizacji sportu
wędkarskiego, w jednej sześciogodzinnej turze na "żywej rybie".
W zawodach wzięło udział 37 uczestników. Zwycięzcą został
Paweł Majewski, który złowił okonia o długości 25,5 cm (680 pkt). Na
drugim miejscu uplasował się Józef Dziadak (460 pkt), a na trzecim
Łukasz Romanik (330 pkt). Nagrody rzeczowe oraz puchary wręczyli synowie Kazimierza Stefanowicza: Stanisław
Stefanowicz oraz Marek Stefanowicz wraz z żoną.
Kazimierz Stefanowicz bohatersko wpisał się w historię Kurpiów. Człowiek, który walczył za naszą wolność z
okupantem na terenie kurpiowszczyzny w partyzanckich oddziałach AK. W 1942 r. został powołany w stopniu
kapitana ps. „As” na Komendanta AK IV Rejonu Myszyniec w Obwodzie Ostrołęka, do którego należały cztery
placówki: Czarnia, Myszyniec, Turośl i Zbójna.
Ponadto Kazimierz Stefanowicz był również
wybitnym wędkarzem jak i założycielem koła
wędkarskiego w gminie Sadowne, powiat
Węgrowski, gdzie mieszkał po wojnie i prowadził
aptekę.
Zawody organizowane będą cyklicznie i planowane
są na przyszły rok w drugi weekend października.
Organizatorami byli: Zarząd Koła nr 40 w
Myszyńcu, Koło nr 46 w Małkini Górnej, Koło
PZW nr 72 "Energopap" Ostrołęka oraz Koło PZW
nr 73 "Odrodzenie" Szczytno.
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„MultiSport”

Od 1 marca 2015r. na terenie gminy Myszyniec trwa 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.
W ramach projektu w ośmiu grupach w siedmiu
szkołach podstawowych z terenu Gminy Myszyniec
do grudnia 2015r będą prowadzone zajęcia sportowe
w jednym z następujących bloków tematycznych:


Zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako
ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość
 Gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka,
unihokej
 Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.
Zajęcia są prowadzone w grupach liczących od 15 do 20 osób, trzy razy w tygodniu po 90 minut.
W ramach projektu dnia 26 września 2015r na obiekcie sportowym „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie
odbył się „Ogólnopolski Festiwal MultiSport dla dzieci i młodzieży Wykrot 2015”. Podczas imprezy odbyły się
zawody w następujących dyscyplinach – mini koszykówka, mini piłka nożna, speed badminton oraz biegi
przełajowe. Ponadto każdy z uczestników festiwalu miał okazję do sprawdzenia swoich możliwości na ergometrze
wioślarskim, oczywiście pod czujnym okiem trenerów z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.
W przyszłym 2016 roku planowana jest kolejna edycja programu, która trwać będzie od stycznia do grudnia
2016r z wyłączeniem wakacji. Gmina Myszyniec zadeklarowała udział 7 grup i wsparcie finansowe.

„UMIEM PŁYWAĆ”
Gmina Myszyniec wspiera zadanie publiczne pn. „UMIEM PŁYWAĆ”, realizowane przez Uczniowski
Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce. Na lekcje pływania jeżdżą dzieci z klas II publicznych i
niepublicznych Szkół Podstawowych z gminy Myszyniec. Łącznie 115 dziewcząt i chłopców uczy się pływać pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów i ratowników na basenie w Czarni. Dzieci zostały podzielone na grupy,
które od listopada do końca grudnia oprócz pływania będą uczyły się jak bezpiecznie bawić się i wypoczywać nad
wodą.
Dzieci są dowożone na pływalnię ze szkoły, a w trakcie przejazdu na basen i w drodze powrotnej w autokarze z
dziećmi przebywa jeden rodzic z każdej szkoły, z której jadą dzieci. Rodzice mogą również wejść na basen i
obserwować zajęcia by przekonać się czy ich dziecko jest pod dobrą opieką i czy zajęcia są przeprowadzane w
sposób odpowiedzialny. Chętni rodzice mogli również skorzystać z basenu.
Dzieci bardzo chętnie uczą się pływać, mimo młodego wieku wiedza, że umiejętności te przydadzą im się podczas
wakacji. Może nie będą jeszcze super pływać, ale na pewno będą się czuły w wodzie pewniej wiedząc, że coś już
potrafią. Dodatkowo zajęcia w wodzie spełniają różnorodne funkcję 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 dzieci będą zdawać egzamin sprawdzający nabyte umiejętności i otrzymają certyfikaty
potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.
Gmina Myszyniec przekazała na wsparcie zadania kwotę 7.800,00 zł.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, dlatego planowana jest kontynuacja nauki
pływania również w przyszłym 2016 roku.
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Reaktywacja harcerstwa w naszej gminie

11 maja 2015 roku została powołana próbna drużyna harcerska w Myszyńcu z inicjatywy Cecylii
Majewskiej, Moniki Ślubeckiej i Moniki Szydłowskiej. Ogromną pomoc w zorganizowaniu tej drużyny
okazała wieloletnia komendantka hufca Myszyniec dh Irena Olender.
Już od pierwszych dni działalności harcerze skupiają się na obcowaniu z przyrodą i służbie Bogu i Polsce.
Nasi harcerze byli, gdy gościliśmy znaki Światowych
Dni Młodzieży, chętnie angażowali się też w pomoc przy
organizacji dożynek diecezjalnych. 15 sierpnia składali
kwiaty na grobach żołnierzy.
W dniach 12-13 sieprnia zorganizowany został biwak w
Surowem, gdzie harcerze zdobywali pierwsze
sprawności. W czasie biwaku odbył się marsz harcerski.
Druhny i druhowie mieli okazję sprawdzić się w
warunkach polowych.
3 października 2015 roku członkowie trzech drużyn
harcerskich przyjęli krzyże i złożyli przyrzeczenie.
Uroczystość odbyła się na polanie w Zawodziu. Gośćmi
honorowymi byli ks. Proboszcz Zbigniew Jaroszewski, który odprawił mszę polową dla harcerzy,
burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka, dyrektor szkoły Mirosław Aptacy i dyrektor Danuta Gnoza. W
uroczystości uczestniczyli rodzice i nauczyciele. Przyrzeczenie odbyło się z udziałem instruktorów oraz
komendant hufca hm Barbary Jarnutowskiej. Harcerze są aktywni i nie szczędzą czasu i sił w służbie
lokalnej społeczności i ojczyźnie.

KURPIK NR 77

11
Wydarzenia kulturalne

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich
2 października 2015 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu przy pomocy instruktorów ZHP w Myszyńcu zorganizowało Rajd Szlakami
Barci Kurpiowskich.
Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego
wypoczynku,
poznanie
piękna
przyrody
Myszynieckiej Puszczy Zielonej w szczególności
jej walorów ekologicznych, propagowanie
szlaków
turystycznych
Kurpiowszczyzny,
poznanie
tradycji
bartniczych
ludu
Kurpiowskiego oraz zapoznanie się z historią
regionu i osób związanych z Kurpiowszczyzną.
Tegoroczna edycja przybliżyła uczestnikom
postać
Adama
Chętnika
–
miłośnika
i badacza kultury kurpiowskiej w 130 rocznice
jego urodzin.
W Rajdzie Szlakami Barci Kurpiowskich udział wzięło ponad 20 grup rajdowych ze szkół z Myszyńca,
Rozóg, Krysiak, Wykrotu, Wydmus, Wolkowych i Szelkowa oraz podopieczni Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego w Myszyńcu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku. Łącznie w
rajdzie uczestniczyło około 550 osób.
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”
został Laureatem XVI edycji konkursu Nagroda
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 6
listopada 2015 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu odbyła się uroczysta gala laureatów
konkursu
podczas
którego
Zespół
„Kurpiowszczyzna” odebrał przyznana mu
nagrodę.
IX Spotkania na Kopańskim Moście
11 listopada 2015 r. o godz. 14:00 na sali
widowiskowej RCKK odbyły się IX Spotkania na
Kopańskim Moście. W ramach imprezy został
zorganizowany IX Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.
W konkursie wzięło udział: – 159 uczestników ( 12 solistów i 17 grup śpiewaczych).
Podczas uroczystości zostały także wręczone odznaczenia „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Ryszarda
Ropiaka i Jadwigi Dziczek. Odznaczenia zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za szczególny wkład w działalność kulturalną.
40- lecie Klubu Seniora
14 listopada 2015 r. jubileusz 40-lecia działalności obchodził klub seniora działający przy RCKK w Myszyńcu.
Klub Seniora „Słoneczna Przystań” powstał jesienią 1975 r. Członkami Klubu są emeryci miasta i gminy
Myszyniec. Opiekę nad Klubem sprawuje Anna Pietrzak. Przy Klubie Seniora od 18- stu lat działa Zespół
Regionalny „Myszyniec”.
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Wystawa „Kronikarze piszą … Chrzest Polski”

11 listopada 2015 r. o godz. 13:00 w Muzeum
„Zagajnica Myszyniecka” przy ul. Dzieci Polskich 2, w
Myszyńcu została otwarta wystawa „Kronikarze piszą …
Chrzest Polski”.
Wystawa została przygotowana w związku z
przypadającą w roku 2016 rocznicą 1050-lecia chrztu
Polski. Wystawa podejmuje temat wydarzeń z 966 roku
przez pryzmat dzieł kronikarzy – Galla Anonima, Jana
Długosza, Wincentego Kadłubka oraz Thietmara z
Merseburga. Teksty omawiają okoliczności, przebieg
chrztu Mieszka I, zabiegi mające na celu szerzenie
tradycji chrześcijańskiej na ziemiach polskich. Teksty
kronikarskie zilustrowane zostały kopiami kart wielowiekowych ksiąg, przepisywanych odręcznie, z
charakterystycznymi dla rękopisów ozdobnikami, ale także notatkami na marginesach, znakami czasu na
papierowych kartach. To czyni ekspozycję interesującą także w sferze grafiki. Wystawa będzie dostępna dla
zwiedzających do marca 2016 r.

Manewry wojskowe
W dniach 21-22 listopada 2015 r. RCKK
zorganizowało manewry wojskowe w których wzięło
udział 35 rekonstruktorów historycznych.
Manewry miałyby miejsce w okolicach Myszyńca
(Myszyniec, Zdunek, Charciabałda, Białusny Lasek).
Tematyką manewrów była działalność grup
partyzanckich na ziemi kurpiowskiej. Zadaniem
uczestników było wykonywanie zadań takich jak:
zdobywanie posterunków, działalność wywiadowcza,
odbiór zrzutu, przejęcie konwoju. Na zakończenie
manewrów 22 listopada, na terenie RCKK, ul. Dzieci
Polskich 2, przeprowadzono inscenizację historyczną.
W manewrach udział brała grupa rekonstrukcyjna
Saperzy Prądzyńskiego.

RCKK zaprasza
Klub Aktywnego Malucha – zajęcia rozwojowe dla dzieci od
1 do 3 roku życia. Zajęcia odbywają się w każdą środę i sobotę
w godz. 14:00 – 15:00 w pracowni plastycznej RCKK, Plac
Wolności 58, II piętro.
Zajęcia „Rozwój przez sztukę” – zajęcia skierowane dla
uczniów szkół podstawowych, odbywają się we wtorki i
czwartki od 12:00-15:00 w pracowni plastycznej RCKK, Plac
Wolności 58, II piętro.
„Zajęcia z malarstwa i rysunku” skierowane do osób od 14
roku życia odbywają się w każdy piątek w godz. 14:00 –
15:45. Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej RCKK,
Plac Wolności 58, II piętro.
„Nauka gry na gitarze” zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w
poniedziałki i środy w godz.: 15:00 – 19:00 w sali muzycznej RCKK, (wejście od podwórka) II piętro.
Więcej informacji o bieżących imprezach i zajęciach stałych pod nr tel. (29) 77 21 363, na stronie internetowej
RCKK www.rckkmyszyniec.pl oraz na profilu facebook’a www.facebook.com/rckkmyszyniec.

