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Wieści z gminy

W okresie od 10 marca do 21 kwietnia 2016 roku w każdy czwartek w godz. 900 – 1400 będzie działał w
Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (pokój nr 12, I piętro) punkt przyjmowania zeznań podatkowych za rok
2015.
*
W dniu 14 marca 2016 r. został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki
mieniem komunalnym w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne
do dnia 29 marca 2016 r. do godz. 1500. Szczegóły w ogłoszeniu na stronie BIP
http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl
*
W dniu 24 lipca 2016 roku odbędzie się w na terenie „Kurpiowskiej Krainie” w Wykrocie Światowy Zlot
Młodzieży Kurpiowskiej. Uczestnikami tego wydarzenia będzie również młodzież międzynarodowa m.in. z
Włoch, Hiszpanii, Japonii, Białorusi, Meksyku i Rosji. Hasłem wiodącym Zlotu będzie „Rodzina fundamentem
Narodu i Kościoła”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach http://wykrot2016.myszyniec.pl,
www.facebook.com/wykrot2016. Więcej o tym wydarzeniu czytaj w „Kurpiku” na 12 stronie.
*
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 (np. 25% zwolnienie w opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi). Wniosek o wydanie karty może złożyć każdy pełnoletni członek
rodziny w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 2. Więcej informacji na stronie www.myszyniec.pl i
www.rodzina.gov.pl.
*
W dniach 19 – 29 lutego 2016 r. na terenie gminy Myszyniec zostało przeprowadzonych 7 konsultacji
społecznych w formie debaty z mieszkańcami, współorganizowanych z radnymi gminnymi, sołtysami i
Komisariatem Policji w Myszyńcu w ramach trwających prac nad wdrożeniem „Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa”. Więcej informacji na ten temat czytaj w „Kurpiku” na 5 stronie.
*
W dniu 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program Rodzina 500+. Celem programu jest pomoc państwa
w formie świadczenia wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.
W gminie Myszyniec zadanie to zostało zlecone do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Wnioski będzie
można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1600. Aby umożliwić złożenie wniosków osobom pracującym (przez okres trzech miesięcy), dwa razy
w tygodniu tj. w poniedziałki i w środy punkt przyjmowania wniosków czynny będzie od godziny 800 do 1700.
Wnioski będą przyjmowane w pokojach numer 24 i 27 na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w
Myszyńcu. Więcej informacji na ten temat czytaj w „Kurpiku” na 6 i 7 stronie.

Gmina w liczbach
Rok

2013

2014

2015

10740

10773

10710

Urodzenia:

124

131

102

Zgony:

101

79

105

Pozwolenia na budowę budynków
mieszkalnych:

21

19

25

Liczba mieszkańców ogółem:
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Inwestycje, przetargi

Rozpoczęły się prace etapu 2 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).
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.
Do tej pory w 2015 roku 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
Boisko w wyniku przeprowadzonej modernizacji ma uzyskać
międzynarodowy 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.
*
W dniu 8 marca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane pn. „Rozbudowa ciągu
komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec”. Zostało złożonych 7 ofert. Najtańsza oferta jest
na kwotę 2,73 mln zł, najdroższa 3,55 mln zł. Oprócz ceny dodatkowym kryterium był termin gwarancji. Wykonawcy
zaproponowali gwarancję od 72 miesięcy (1 oferta) do 84 miesięcy (6 ofert). Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
Termin zakończenia robót określony jest do dnia 31 sierpnia 2016 r.
Droga będzie modernizowana o łącznej długości 3,4 km (od skrzyżowania na Browarach z drogą na MyszyniecKoryta przez most oraz przez drogę krajową w Myszyńcu Starym (Górki) do skrzyżowania z drogą powiatową
na Wolkowe). Zakres robót obejmuje wykonanie: nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej do 6 mb o dług.
3,38 km, chodniki o szerokości 1,5 mb o dług. 671,95 mb, chodniki o szerokości 2,00 mb o dług.717,70 mb, pobocza
obustronne o szerokości 0,8 mb na dług. 1989,04 mb, 184 zjazdy do posesji, w tym 7 zjazdów publicznych, 81
przepustów pod zjazdami, znaki drogowe – 7 szt., kanalizacja deszczowa.
Gmina Myszyniec pozyskała środki w wysokości 50% kosztów z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój. Powiat Ostrołęcki współfinansuje tę inwestycję w
25%.
*
W dniu 8 marca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady od km 2+580,57 do km 10+038,62 oraz przebudowa drogi
powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek – Bartniki od km 11+200,00 do km 15+120,00”. Zostało złożonych
6 ofert. Najtańsza oferta jest na kwotę 6,14 mln zł, najdroższa 9,99 mln zł. Oprócz ceny dodatkowym kryterium był
termin gwarancji. Wszyscy wykonawcy zaproponowali gwarancję na 84 miesięcy. Obecnie trwa badanie i ocena ofert.
Termin zakończenia robot określony jest do dnia 16 sierpnia 2016 r.
Droga powiatowa nr 2514W będzie modernizowana na odcinku 3,92 km od Olszyn do Zawad do skrzyżowania na
Bandysie. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, ciągu pieszorowerowego asfaltowego o szerokości 2 m oraz wykonanie zjazdów do posesji.
Inwestorem jest Powiat Ostrołęcki. Gmina Myszyniec współfinansuje tę inwestycję w 15%. W poprzednich latach
został zmodernizowany odcinek tej drogi z Myszyńca do Olszyn, 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.
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URZĄD MIEJSKI W LICZBACH – PODSUMOWANIE 2015 ROKU
DOWODY OSOBISTE I KARTA DUŻEJ RODZINY:

Złożone wnioski o dowód osobisty – 1001 szt

Rodziny, które złożyły wnioski o Kartę Dużej Rodziny –
55 rodzin

Wydane Karty Dużej Rodziny – 302 szt
EWIDENCJA LUDNOŚCI:

Zameldowania stałe, czasowe, zameldowania
cudzoziemców, przemeldowania w obrębie gminy – 347

URZĄD STANU CYWILNEGO:
1. Sporządzone akty stanu cywilnego w tutejszym USC:
 Urodzenia: 13
 Małżeństwa: 99
 Zgony: 75
2. Wydane odpisy z akt stanu cywilnego: 923
REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
 Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy – 67 szt
 Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12 szt
 Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 6 szt
 Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości – 30 szt
 Wydane decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości – 3 szt
 Wydane decyzje na wycinkę drzew – 137 szt
 Przeprowadzone postępowania przetargowe – 7
GOSPODARKA ODPADAMI:
 Wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do mieszkańców i
firm prowadzących działalność na terenie gminy – 2623 szt
 Przeprowadzone postępowania przetargowe - 2
PODATKI:
 Wydane decyzje o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1424 szt
 Wydane decyzje wymiarowe na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 4083 szt
 Przyjęte deklaracje i wydane decyzje na podatek od środków transportowych – 110 szt
 Przyjęte deklaracje na podatek od nieruchomości dla osób prawnych – 49 szt
 Wydane zaświadczenia o stanie majątkowym – 260 szt
OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU:
 Korespondencja przychodząca – 6222 szt
 Korespondencja wychodząca – 11536 szt
INNE:
 Przyjęte wnioski i wydane protokoły rolników o oszacowanie szkód – 847 szt
 Przyjęte wnioski i wydane decyzje o przyznanie stypendium socjalnego – 456 szt
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Poznaj naszych policjantów

Komendant Komisariatu

Komisariat Policji w Myszyńcu

kom. Paweł Antośkiewicz

07-430 Myszyniec
ul. dr. Pawłowskiego 15
tel. (29) 760-17-70

st.asp. Mariusz Ślubecki
tel. 797-017-512
Dzielnicowy:
Miasto Myszyniec, Myszyniec Stary,
Myszyniec Koryta, Drężek,
Wydmusy, Wykrot, Gadomskie i
Zawodzie.

sierż. sztab. Tomasz Jędrzejczyk
tel. 797-017-511
Dzielnicowy:
Pełty, Świdwiborek, Białusny Lasek,
Charciabałda, Zdunek, Olszyny i
Zalesie.

sierż. sztab. Grzegorz Zdrojewski
tel. 519-035-427
Dzielnicowy:
Wolkowe, Krysiaki, Niedźwiedź i
Ciećk.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – wnioski z konsultacji
Dla Policji:
- o zwiększenie ilości patroli pieszych na terenie miasta Myszyniec,
- o zwrócenie uwagi na kierowców niestosujących się do znaków drogowych oraz wjazdu w miejsca niedozwolone przez
pojazdy dostawcze dostarczające towar do placówek handlowych przy ulicy Sienkiewicza oraz Placu Wolności w Myszyńcu,
- o zwiększenie patroli Policji w godzinach nocnych na terenie miejscowości Świdwiborek i Drężek,
- zwrócenie uwagi na kierowców którzy jeżdżą z nadmierną prędkością po terenie msc. Myszyniec Stary, Charciabałda, Zalesie,
w rejonie szkoły w Wydmusach, msc. Drężek,
- zwrócenie uwagi na młodzież gimnazjalną dojeżdżającą do Zespołu Szkół w Myszyńcu z uwagi na niepoprawne ich
zachowanie.
- zwrócenie uwagi na kierowców którzy jeżdżą z nadmierną prędkością od drogi W-645 do msc. Wykrot.
- zwrócenie uwagi zaśmiecania prywatnych lasów w msc. Drężek przez n/n osoby.
- zwrócenie uwagi braku prawidłowego zabezpieczenia psów przez
właścicieli msc. Wykrot
Dla Zarządcy Drogi Krajowej nr 53:
- o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 53 w
rejonie sklepu „ JBB „ w Myszyńcu,
- o ograniczenie prędkości na drodze krajowej nr 53 do 40 km/h w
rejonie skrzyżowania ul. Bema,
- o ułożenie chodnika wzdłuż drogi krajowej 53 od ulicy Witosa do
granicy miasta patrząc w kierunku Ostrołęki.
- o wybudowanie chodnika, ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej
K-53 w msc. Myszyniec Stary,
Dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce:
- o umieszczeniu lustra rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową z ulicą 23
Stycznia w Myszyńcu z uwagi na ograniczoną widoczność,
- o ustawienie lustra przy wyjeździe z ul. Macieja Kikuły na ul. Most Kopański w Myszyńcu gdzie jest ograniczona widoczność,
- o ograniczenie rzeczywistej masy całkowitej dla pojazdów ciężarowych poruszających się po drodze w msc. Zalesie oraz
Charciabałda, które powodują uszkodzenia nawierzchni,
- o ustawienie znaku ostrzegawczego uwaga zwierzęta A-18a na drodze powiatowej usytuowanej w msc. Olszyny,
- o ustawienie znaku ograniczającego prędkość do 50 km/h od drogi W-645 do msc. Wykrot.
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Na pytania „Kurpika” odpowiada
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Pani Małgorzata Pyszny

Kurpik: Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
OPS: Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni
dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.

lub

faktyczni

Kurpik: Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
OPS: Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie
można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie
jednak dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.
Kurpik: Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
OPS: To kwota 500 zł netto (do wypłaty).
Kurpik: Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?
OPS: Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie
na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub
1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Kurpik: Pierwsze dziecko to…
OPS: to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia
Kurpik: Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko, w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale
nadal pozostaje na ich utrzymaniu?
OPS: Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w
rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie
przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Kurpik: Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?
OPS: Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach.
Kurpik: Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?
OPS: Program przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.
Kurpik: Kiedy można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?
OPS: Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
Kurpik: Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze?
OPS: Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia
wychowawczego będzie można otrzymać od dnia 29 marca 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu
w pokoju nr 24, II piętro (budynek Urzędu Miejskiego). Wniosek jest dostępny również na stronie internetowej

KURPIK NR 78

7

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek on-line będzie można złożyć poprzez 4 kanały:
bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz
ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Wniosek będzie dostępny w każdym z tych kanałów.
Kurpik: Jakie dokumenty są potrzebne, by złożyć wniosek o świadczenie 500 zł na dziecko?
OPS: Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie musimy dołączyć do wniosku
żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium
dochodowego.
Jeśli składamy wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje
w takim wypadku kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:




oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym
podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji
dochodowej.

Oświadczenia dotyczą dochodu osiągniętego w roku 2014.
W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość również załączenia
załączników w formie elektronicznej.
W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł zażądać
udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności.
Kurpik: Jakich świadczeń nie wlicza się przy ustalaniu dochodu?
OPS: Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego),
świadczeń z pomocy społecznej oraz wszelkich innych środków, których nie obejmuje definicja dochodu zawarta w
ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Kurpik: Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego?
OPS: Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br.
włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Ustalenie i wypłata
świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi
dokumentami. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
Kurpik: A co w sytuacji kiedy wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r.?
OPS: Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia
wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku
złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek
złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata nastąpi najpóźniej ostatniego dnia kolejnego
miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Kurpik: Gdzie i kiedy będzie można złożyć wnioski?
OPS: Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 800 do 1600. Aby umożliwić złożenie wniosków osobom pracującym, dwa razy w tygodniu tj.
w poniedziałki i w środy, punkt przyjmowania wniosków czynny będzie od godziny 800 do 1700 (przez okres trzech
miesięcy). Wnioski będą przyjmowane w pokojach numer 24 i 27 na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w
Myszyńcu.
Dołożymy wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom złożenie wniosków w jak najkrótszym czasie oraz jak
najszybciej wypłacić należne świadczenia. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość.
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Projekt " Praktyczny uczeń" realizowany i finansowany w ramach programu
Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe - Akcja KA1 mobilność
edukacyjna.
Projekt realizowany w ramach konsorcjum ZSP w Myszyńcu, ZSP w Łysych
oraz z ZSP w Czerwinie przy koordynacji Profile School of Fluent English.
W ramach projektu uczniowie klasy trzeciej Technikum w zawodach
technik informatyk oraz technik ochrony środowiska Zespołu Szkół
Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu uczestniczyli w
terminie od 8 listopada do 6 grudnia 2015 na stażu w Cordobie w Hiszpanii, region Andaluzji. Uczniowie wykonywali swoje
zadania związane z zawodem u zagranicznych pracodawców m.in. w punktach obsługi i serwisowania sprzętu informatycznego,
w parku narodowym dbali o stan i pielęgnowali chronione drzewa i krzewy, na Uniwersytecie w Cordobie wykonywali zadania
związane z oceną i stanem środowiska.
W swojej pracy wszyscy stażyści musieli porozumiewać się z pracodawcami w języku angielskim lub hiszpańskim. W tym
celu przed wyjazdem każdy z uczniów odbył 20-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz kurs z przygotowania pedagogiczno kulturowego. Uczniowie uczyli się samodzielności, sami musieli dojechać do pracy, poruszać się po dużym mieście jak i
komunikować się z lokalną społecznością. Praca naszych uczniów została bardzo dobrze oceniona przez zagranicznych
partnerów. Uczniowie otrzymywali pozytywne komentarze i na koniec zostali ocenieni na oceny celujące i bardzo dobre.
W ramach programu kulturowego uczniowie mieli zorganizowane wycieczki fakultatywne po Cordobie, wyjeżdżali do
Malagi, Granady oraz Sewilli. Podczas całego pobytu dopisywała wspaniała pogoda.
Za udany wyjazd i możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz poznanie nowych kultur pragniemy podziękować
naszym partnerom krajowym i zagranicznym. W tym roku szkolnym planujemy kolejną edycję praktyk zagranicznych.

Zespół Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu
07-430 MYSZYNIEC,
ul. DZIECI POLSKICH 5,
tel.: 297721429,
zspmysz@wp.pl, www.zspm.hg.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

***LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE***

***LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE***

***TECHNIKUM***

***SZKOŁA POLICEALNA***

TECHNIK INFORMATYK (KLASA
MUNDUROWA)

TECHNIK INFORMATYK
***KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE***

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

E.12 - MONTAŻ I EKSPLOATACJA

TECHNIK AGROBIZNESU

KOMPUTERÓW OSOBISTYCH ORAZ URZĄDZEŃ

***ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA***
KLASY WIELOZAWODOWE
* NAJLEPSZE SZKOŁY W REGIONIE *

PERYFERYJNYCH
R.3 - PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
R.7 - OCENA STANU ŚRODOWISKA

* NAJLEPSZA ZDAWALNOŚĆ MATUR *

* SZKOŁY BEZPŁATNE *

* REALIZUJEMY PROJEKTY UNIJNE *

* ZJAZDY SOBOTA - NIEDZIELA

* PRAKTYKI ZAGRANICZNE - ERASMUS + *
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Z życia Biblioteki…

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu i Filia w Wykrocie w 2015 roku zakupiła nowości
wydawnicze w ilości 1003 woluminy na kwotę 21 834,18 zł. Książki zakupione zostały ze środków samorządowych
i ze środków finansowych Biblioteki Narodowej. Księgozbiór biblioteki wzbogacony został o literaturę piękną dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno–naukową oraz lektury szkolne i literatura dla studentów.
Szczególną uwagę zwracamy na właściwy dobór księgozbioru według zapotrzebowania czytelników/użytkowników.
Dzięki zakupom nowości, wzbogacaniu oferty bibliotek czytelnicy chętniej i częściej je odwiedzają, co wpływa na
wzrost wskaźnika czytelnictwa.
Preferencje czytelników były różne. Dużym powodzeniem cieszyły
książki polskich autorów – m.in. Katarzyny Enerlich – cała seria
Prowincji, Katarzyna Michalak – Amelia, Mistrz, Bezdomna. Duże
zainteresowanie jest również literaturą faktu i historią m.in. Między światami, Porzucony, Moje córki krowy, Księgi Jakubowe,
Na przekór losowi. Bestselerami wśród czytelników są Sagi
autorstwa Virgini Andrews Ludzie na Poddaszu i Rodzina Castel.
Młodzież chętnie sięga po John Green Gwiazd Naszych Wina, Sagę
Marie Lu – Legenda, Sagę Michaela Granta – Gone, Pamiętniki
Nastolatki, Sagę Piercy Jackson – Morze Potworów i wiele innych.
Wielu czytelników interesuje się również książkami podróżniczymi
autorstwa Wojciecha Cejrowskiego oraz Martyny Wojciechowskiej. Wśród najmłodszych czytelników dużym
powodzeniem cieszą się bajki, baśnie i opowiadania dla najmłodszych.
W 2015 r. MGBP w Myszyńcu i Filię w Wykrocie odwiedziło 15995 czytelników/użytkowników. Przy MGBP w
Myszyńcu działa Koło Przyjaciół Biblioteki i Teatru. Wspólnie z Kołem Biblioteka organizuje wyjazdy do teatru w
Warszawie, do Filharmonii w Łomży i muzeów.
Dyrektor Biblioteki
Barbara Gieryk

Wydarzenia kulturalne 2016 roku
W dniu 10 stycznia już po raz 24 RCKK było organizatorem Sztaby podczas 24 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W zbiórkę na rzecz WOŚP w Myszyńcu zaangażowało się łącznie 35 wolontariuszy z
Gimnazjum w Wolkowych i Zalasie. Myszyniecki Sztab WOŚP zebrał łącznie 13 766,96 złotych, które w całości
zostały przekazane na konto Fundacji.
W zimowy wieczór 16 stycznia na Sali widowiskowej RCKK w
Myszyńcu odbył się Benefis artystyczny Pani Zofii Warych –
uznanej i cenionej na Kurpiach śpiewaczki ludowej. Pani Zofia
Warych trzykrotnie zakwalifikowała się i wystąpiła na Festiwalu
kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. W 1995 i 2007 roku
wyśpiewała I nagrodę, a w 2002 roku zdobyła najwyższą nagrodę
„BASZTĘ” i tym samym znalazła się w gronie najlepszych
śpiewaczek ludowych w Polsce.
Za całokształt twórczości artystycznej została wyróżniona
Ogólnopolską Nagroda Oskara Kolberga w 2011 roku oraz
Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma
innymi nagrodami i odznaczeniami.
W dniu benefisu Pan Marian Krupiński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego w im. Marszałka
Województwa wręczył Pani Zofii Warych Dyplom oraz Medal Pamiątkowy PRO MAZOVIA, Starosta Ostrołęcki
Pan Stanisław Kubeł przyznał benefistce nagrodę finansową, a Burmistrz Myszyńca Pan Bogdan Glinka
podziękowania w formie tablicy pamiątkowej grawerowanej za dokonania artystyczne i promocję Gminy Myszyniec
i kultury kurpiowskiej w świecie.
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W niedzielę 14 lutego w Sali wystaw czasowych Muzeum „Zagajnica Myszyniecka” otwarto wystawę „Muzykanci
Ryzykanci”. Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Zwiedzać wystawę można
codziennie w godzinach pracy zajazdu „Kurpiowski Zakątek”.
W dniu 18 lutego w Sali widowiskowej RCKK w Myszyńcu odbyło
się doroczne spotkanie z twórcami ludowymi współpracującymi
z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej.
Tradycyjnie podczas spotkania omówione zostały główne założenia
dotyczące współpracy z przyznał zasłużonym twórcom ludowym z
terenu Gminy Myszyniec.
Na wniosek RCKK w Myszyńcu Marszałek Województwa
Mazowieckiego Pan Adam Struzik przyznał Dyplom oraz medal
PRO MAZOVIA dla Pani Zofii Charamut i Pani Stafanii
Prusaczyk. Dyrektor RCKK wręczył dyplomy oraz nagrody
finansowe dla Pani Anny Pietrzak, Marii Staszewskiej,
Michaliny Dębowskiej oraz Pana Piotra Kobrzyńskiego za
promocję kultury kurpiowskiej.

Harmonogram najbliższych imprez RCKK
w amfiteatrze i Muzeum „Zagajnica Myszyniecka”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i
młodzieży „Ocalić od zapomnienia” –
wystawa pokonkursowa
Majówka integracyjna
Zabawa na Kurpiowską nutę
Jarmark Kurpiowski
Koncert Uwielbienia
Dzień języków obcych (razem ze szkołą)
Dzień Dziecka.
Festiwal
Dziecięcej
PiknikPiosenki
profilaktyczny
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
(razem ze szkołą)
Noc Sobótkowa
Plener rzeźbiarski (2 dniowy)

4 kwietnia 2016 r. - konkurs
20 maja – 5 czerwca 2016 r. wystawa
01 maja
2016 r.
3 maja 2016 r.
22 maja 2016 r.
26 maja 2016 r.
maj – czerwiec 2016 r.
1 czerwiec 2016 r.
12 czerwca 2016 r.
czerwiec 2016 r.
18 czerwca 2016 r.
10-11 czerwiec 2016 r.
Dyrektor RCKK
Zdzisław Ścibek

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2020
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
opracowują „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2016 – 2020”.
Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. Powinna ona stanowić podstawę do realizacji
trwałych wzorców interwencji społecznych, podejmowanych w celu zmiany lub poprawy zjawisk występujących w
obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie. W każdym społeczeństwie istotne znaczenie ma
zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Jest to szczególnie ważne w sytuacji postępującego rozwarstwienia
dochodowego, starzenia się społeczeństwa oraz nasilających się problemów społecznych. Wobec powyższego istnieje
potrzeba utworzenia w gminie spójnego systemu wspierania osób i rodzin, który zapobiegać będzie ich marginalizacji.
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Konieczne jest uwzględnienie nowych wyzwań i aktualnej wizji pomocy społecznej, z naciskiem na profilaktykę,
aktywizację, samopomoc i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Gmina Myszyniec stoi w obliczu wielu
problemów społecznych i opracowanie strategii ułatwi przeciwdziałanie im i podjęcie kroków w celu zniwelowania
skutków występujących trudności społecznych. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych
służb, organizacji pozarządowych i samych mieszkańców, rozwiązujące kwestie społeczne podejmowane dla
poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Strategia jest również dokumentem
niezbędnym, aby ubiegać się o możliwe do pozyskania środki. Określa ona również główne kierunki działań w
zakresie polityki społecznej w gminie Myszyniec w latach 2016 – 2020. Opracowywany dokument jest
szczegółowym rozwinięciem Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026 i stanowi jej uzupełnienie w
zakresie rozwiązywania problemów o charakterze społecznym

DZIĘKCZYNNA PIELGRZYMKA KURPIÓW – 2015
16-ta piesza pielgrzymka Kurpiów w sylwestrowy wieczór
31 grudnia 2015 roku była okazją do podziękowania Opatrzności
Bożej za przeżyty 2015 rok - który był Rokiem Rodziny i przejścia
w okres Jubileuszu Nadzwyczajnego w roku liturgicznym
2015/2016 ogłoszonym przez Papieża Franciszka w dniu 8 grudnia
2015 r. rokiem Świętym Miłosierdzia Bożego, w przededniu
Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski a zarazem rocznicy
powstania Państwa Polskiego.
Pielgrzymi, jak zwykle licznie z pochodniami, latarkami i
lampionami, zgromadzili się przy Kaplicy w Myszyńcu Starym, pod
przewodnictwem proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pod
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu - księdza
dziekana Zbigniewa Jaroszewskiego przy udziale kleryka IV roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży Marcina Tańskiego /ziomka ze Zdunka/ w asyście Rycerzy Kolumba /z flagą narodową i flagą rycerzy Kolumba/ z
Jerzym Kowalskim i Robertem Pietrzakiem na czele.
Pątnicy /w grupie ok.200 osób/ o godzinie 16.00 na hasło kolędy “Pójdźmy wszyscy do stajenki…” zaintonowanej
przez księdza proboszcza, który podczas przemarszu, przekazał wiele ważnych informacji związanych z aktualnym
okresem Jubileuszy z modlitwą różańcową i wieloma kolędami na ustach, przeszli historyczną trasą poprzez Browary
do Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu - kościoła, który biskup Łomżyński Janusz Stepnowski ustanowił Kościołem
Stacyjnym Roku Jubileuszowego. Pielgrzymka odbywała się w duchowej więzi z przodkami pierwszych
kurpiowskich wiernych zamieszkujących osadę puszczańską /obecnie Myszyniec Stary/, którzy 365 lat temu na
wezwanie ojców Jezuitów szli do wybudowanej w głębi puszczy kaplicy Misji Myszynieckiej /obecnie Myszyniec/
aby uczcić Przenajświętszy Sakrament.
Nad bezpiecznym przemarszem pielgrzymów czuwali, jak zwykle wzorowi policjanci z myszynieckiego komisariatu
/drugie i trzecie miejsce w powiecie ostrołęckim/, którym należą się szczególne podziękowania i życzenia bezpiecznej
służby w 2016 roku.
Finał pielgrzymki nastąpił w Bazylice Myszynieckiej, gdzie o godzinie 17.00 odprawiona została, pod kierunkiem
/niezmordowanego/ księdza dziekana Zbigniewa Jaroszewskiego w koncelebrze z wikariuszami parafialnymi:
księdzem Robertem Pękalą i księdzem Dariuszem Grochowskim uroczysta Msza Święta Dziękczynna za
szczęśliwie przeżyty 2015 rok z prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej w roku 2016, roku wielkich
Jubileuszy oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego - papieża
Franciszka a także I Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej w Myszyńcu/Wykrocie.
Pamiętajmy, abyśmy w tym świętym czasie, oczekując dla siebie Miłosierdzia Bożego - byli zdolni okazywać
miłosierdzie swoim bliźnim.
Jak spełnimy swoje zamierzenia, będziemy mogli zweryfikować podczas 17. Pieszej pielgrzymki Kurpiów w
sylwestrowy wieczór 31 grudnia 2016 r.
“Szczęść Boże” wszystkim obecnym i przyszłym pielgrzymom,
życzy Ryszard Tomasz Ropiak
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ŚWIATOWY ZLOT MŁODZIEŻY KURPIOWSKIEJ – WYKROT 2016

W dniu 24 lipca 2016 roku w Kompleksie Kurpiowska Kraina w
Wykrocie odbędzie się Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej.
Spotkanie organizowane jest w ramach XXXI Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016.
Inicjatorami Zlotu są: Danuta Chętnik – działaczka regionalna; Bogdan
Glinka – Burmistrz Myszyńca; ks. Zbigniew Jaroszewski – Dziekan
Myszyniecki; Zdzisław Ścibek – dyrektor RCKK; ks. prof. Mieczysław
Ozorowski – dziekan UKSW w Warszawie; Jacek Chętnik – działacz
regionalny.
Patronat nad tą piękną inicjatywą podjął kardynał Gerhard Muller z
Watykanu.
Hasłem wiodącym Zlotu będzie „Rodzina fundamentem Narodu i
Kościoła”. Będzie on miał charakter ewangeliczno – ojczyźniany.
Głównym elementem wydarzenia będzie międzynarodowa msza święta z udziałem kardynała Gerharda Mullera i ks.
bp Janusza Stepnowskiego. Gmina Myszyniec będzie gościła młodzież m.in. z Włoch, Hiszpanii, Japonii, Białorusi,
Meksyku i Rosji. Organizatorzy szacują, że w zlocie weźmie udział ponad 2 tysiące osób.
Ponadto zaplanowano bicie rekordu Guinnessa w trzech kategoriach:
 największe zgromadzenie osób ubranych w stroje kurpiowskie,
 największa liczba tańczących tańce ludowe w stroju kurpiowskim,
 największa liczba rowerzystów w strojach kurpiowskich.
Jednym z celów tego wydarzenia jest promocja kultury kurpiowskiej przy jednoczesnym zaprezentowaniu regionu
pięknie rozwijającego się zarówno gospodarczo jak i kulturowo. Należy nadmienić, że jednym z fundamentów tej
inicjatywy są działania związane ze 130 Rocznicą urodzin Adama Chętnika, który ukochał Ziemię Kurpiowską, jej
młodzież i Polskę. Spotkanie to jest traktowane jako zalążek kolejnych, corocznych światowych zlotów młodzieży.
Wydarzenie ma także swój profil na Facebooku www.facebook.com/wykrot2016, gdzie można obejrzeć zaproszenie
młodzieży kurpiowskiej na tegoroczny zlot.

