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Adres:
Plac Wolności 60
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fax: wew. 10
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Myszyniec oraz wydarzeniach z naszego regionu.
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Wieści z gminy

Trwa przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec. Producenci rolni, którzy nie wykorzystali w pierwszym okresie całego rocznego
limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego w decyzji mogą składać wnioski na pozostałą do wykorzystania część limitu od
1 sierpnia do 31 sierpnia br. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w tut. urzędzie, pok.
nr 12 na I piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016r.).
*
W dniu 27.06 br. odbyła XII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu, na której obecnych 13 z 15 radnych udzieli jednogłośnie
absolutorium Burmistrzowi Myszyńca z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Udzielenie absolutorium oznacza
stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Burmistrza Myszyńca. Pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy wydały
też jednostki kontrolujące finanse gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Myszyńcu.
*
Gmina Myszyniec włączyła się w aktywne przygotowanie publikacji ,,MAZOWIECKIE. Kreatywne perspektywy”.
Publikacja jest inicjatywą promocji regionalnej idąca o krok dalej od zwykłych publikacji drukowanych. Publikacja w wersji
elektronicznej jest dostępna pod adres: http://mazowieckie.polskamultimedialna.pl Wiadomości o gminie Myszyniec znajdują
się na str. 108. Zapraszamy do lektury.
*
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina po raz kolejny otrzymało z
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla
dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Gmina Myszyniec podjęła współprace ze
stowarzyszeniem przy organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec. Wypoczynek organizowany jest
dla osób w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUSie.
Wypoczynek odbywa się w Bieszczadach, w miejscowości Lesko woj. podkarpackie w terminie 16.08 - 29.08.2016 r. Program
wycieczki uwzględnia liczne atrakcje m.in. wycieczka do Sanoka, zabawy w Aquaparku w Lesku, gry i zabawy. Na kolonie z
gminy Myszyniec zapisała się grupa 21 uczestników w wieku od 10 do 16 lat. Uczestnikom wyjazdu życzymy wspaniałego
wypoczynku i regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym 2016/2017.
*
Od dnia 1 do 15 września 2016 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 20 na I piętrze. Stypendium
może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np: zakup 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 9.
*
Trwają prace nad przygotowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec. W ramach prac zostały
przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców, zebrano dane dotyczące stanu społeczno – gospodarczego gminy. Na podstawie
zgromadzonych danych wytypowano dwa obszary rewitalizacyjne: centrum Myszyńca i tereny ulicy Kolejowej. Zapraszamy do
włączenia się w tworzenie tego dokumentu poprzez przedstawienie propozycji projektów do realizacji na terenie miasta
Myszyniec. Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do podzielenia się pomysłami na
działania, które należałoby podjąć w Myszyńcu, w ramach rewitalizacji. Szczegółowe informacje na stronie 4 oraz stronie
internetowej http://www.myszyniec.pl/index.php/lokalny-program-rewitalizacji
*
W dniu 15 lipca 2016 r. nowym komendantem komisariatu w Myszyńcu został kom. Krzysztof Samul, który pełni służbę
od 15 lat. Wcześniej pracował m.in. w posterunkach policji w Łysych i Lelisie. Zastąpił na tym stanowisku nadkom. Pawła
Antośkiewicza, który w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce został naczelnikiem sztabu.
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Inwestycje, przetargi

W dniu 20 lipca 2016 r. zostały podpisane pomiędzy Gminą Myszyniec a Województwem Mazowieckim 4 umowy
na dofinansowanie 4 inwestycji drogowych:
 Budowa ciągu drogowego obejmującego ulice: Brata Zeno, Bursztynową, Rubinową, Perłową w miejscowości
Myszyniec;
 Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyniec;
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 0+000 - 1+500;
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek).
Gmina pozyskała środki w łącznej kwocie 3 mln zł na 4 drogi w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich" dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W miesiącu lipcu zostały ogłoszone 4 przetargi na roboty budowlane.
Wpłynęło łącznie 16 ofert.
Na „Budowę ciągu drogowego obejmującego ulice: Brata Zeno,
Bursztynową, Rubinową, Perłową w miejscowości Myszyniec”
zostały złożone 3 oferty. Najtańsza oferta jest na kwotę 1,497 mln zł
a najdroższa na 2,513 mln zł. Oprócz ceny dodatkowym kryterium był
termin gwarancji. Wykonawcy zaproponowali gwarancję 84
miesięcy. Najkorzystniejszą ofertę (uzyskała najwięcej punktów)
złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
„OSTRADA” z Ostrołęki z ceną ofertową 1 497 531,96 zł. Termin
zakończenia robót określony jest do dnia 15 listopada 2016 r.
*

Na „Przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości
Myszyniec” zostały złożone 3 oferty. Najtańsza oferta jest na kwotę 719,7 tys. zł a najdroższa na 933,4 tys. zł. Oprócz
ceny dodatkowym kryterium był termin gwarancji. Wykonawcy zaproponowali gwarancję od 72 miesięcy (1 oferta)
do 84 miesięcy (2 oferty). Najkorzystniejszą ofertę (uzyskała najwięcej punktów) złożył Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży z ceną ofertową 719 720,86 zł i gwarancją 84
miesięcy. Termin zakończenia robót określony jest do dnia 15 listopada 2016 r.
*

Na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełty w km 0+000 - 1+500” zostały złożone 4 oferty. Najtańsza
oferta jest na kwotę 351,3 tys. zł a najdroższa na 413,3 tys. zł. Oprócz ceny dodatkowym kryterium był termin
gwarancji. Wykonawcy zaproponowali gwarancję od 60 miesięcy (1 oferta), 72 miesięcy (1 oferta) do 84 miesięcy
(2 oferty). Najkorzystniejszą ofertę (uzyskała najwięcej punktów) złożył Wykonawca VIKBUD Robert
Wierzbowski z Ostrołęki z ceną ofertową 351 351,00 zł i gwarancją 72 miesięcy. Termin zakończenia robót
określony jest do dnia 31 października 2016 r.
*

Na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)” zostało
złożonych 6 ofert. Najtańsza oferta jest na kwotę 1,475 mln zł a najdroższa na 2,453 mln zł. Oprócz ceny dodatkowym
kryterium był termin gwarancji. Wykonawcy zaproponowali gwarancję od 72 miesięcy (1 oferta) do 84 miesięcy (5
oferty). Najkorzystniejszą ofertę (uzyskała najwięcej punktów) złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych „OSTRADA” z Ostrołęki z ceną ofertową 1 474 796,36 zł i gwarancją 84 miesięcy. Termin
zakończenia robót określony jest do dnia 31 października 2016 r.
*
Trwa realizacja wspólnej z Powiatem Ostrołęckim inwestycji 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”. Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa
wygrał przetarg za kwotę 6,14 mln zł z gwarancją 84 miesięcy.
Droga powiatowa nr 2514W jest 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 jest partnerem w realizacji powyższego zadania i udziela
pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w formie dotacji w wysokości 760,2 tys. zł. Inwestycja
współfinansowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
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Inwestycje, przetargi c.d.

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508W Czarnia – Białusny Lasek” w
miejscowości Białusny Lasek na odcinku 1,15 km (od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową na Olszyny).
Realizacja tego odcinka drogi pozwoli na dokończenie rozpoczętej w 2014r. inwestycji związanej z przebudową tej
drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki. Termin zakończenia robót 31.08.2016r.
Na powyższe zadanie Gmina udzieliła Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej w wysokości 39 184,00 zł.
*
Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i
Myszyniec”. Wykonawca robot firma PRM-D OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki wygrała przetarg za kwotę 2,87 mln
zł z gwarancją 84 miesięcy.
Droga rozbudowywana jest na
odcinku o łącznej długości 3,4 km.
Początek drogi zaczyna się od drogi
powiatowej Myszyniec-Pełty tj. od
„Browar” przez „Górki”, przecinając
drogę krajową nr 53 i dalej do drogi
powiatowej
Myszyniec-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, zjazdy do posesji,
przepusty pod zjazdami, znaki drogowe i kanalizację deszczową. Gmina Myszyniec pozyskała środki w wysokości
50% kosztów z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Powiat
Ostrołęcki współfinansuje tę inwestycję w 25% w ramach umowy partnerskiej.

Trwają prace nad przygotowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Myszyniec. Zapraszamy
do włączenia się w tworzenie tego dokumentu poprzez przedstawienie propozycji projektów do realizacji na
terenie miasta Myszyniec. Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do
podzielenia się pomysłami na działania, które należałoby podjąć w Myszyńcu, w ramach rewitalizacji.
Wypełnione fiszki projektowe można przekazać w następujących formach: pocztą - na adres: Urząd Miejski w
Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, faxem - na numer: 29/7721141 lub wysłać skan na adres email: rewitalizacja@myszyniec.pl Fiszki pobrać
można
na
naszej stronie
internetowej
www.myszyniec.pl/index.php/lokalny-program-rewitalizacji, a termin ich składania przypada na 31 sierpnia.
Zapraszamy do odwiedzania tej strony, zamieszczane są tam informacje o aktualnym stanie prac nad Lokalnym
Programem Rewitalizacji oraz terminy spotkań z mieszkańcami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
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ŚWIATOWY ZLOT MŁODZIEŻY KURPIOWSKIEJ – WYKROT 2016
W dniu 24 lipca 2016 r. odbył się Światowy Zlot
Młodzieży Kurpiowskiej na terenie kompleksu
„Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym
„Wykrot”. Głównym elementem wydarzenia była
międzynarodowa procesja do ołtarza z Krzyżem
(repliką krzyża Światowych Dni Młodzieży) oraz
międzynarodowa msza święta pod przewodnictwem
kard. Gerharda Mullera Prefekta Kongregacji
Nauki i Wiary z Watykanu. Oprawę liturgiczną mszy
przygotowały zespoły kurpiowskie z terenu
Kurpiowszczyzny, młodzież oraz goście ze świata.
Jednym z elementów było bicie rekordu Guinnessa w
kategorii: „Największe zgromadzenie osób w strojach
kurpiowskich”. 467 osób stawiło się na wyznaczonym placu w strojach ludowych i „pobiło” rekord.
W zlocie młodzieży kurpiowskiej wzięli udział nie tylko mieszkańcy Kurpiowszczyzny, ale też licznie przybyli
pielgrzymi z zagranicy, którzy podążali na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Gmina Myszyniec gościła tego
dnia młodych wiernych m.in. z Meksyku, Litwy, Niemiec, Kanady, Francji. W imprezie wzięło udział łącznie około
2 tys. osób.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie
podziękować
za
udział
zespołom
kurpiowskim
tj.
Zespołowi
KURPIOWSZCZYZNA z Myszyńca,
Zespołowi KURPIANKA z Kadzidła,
Zespołowi CARNIACY z Czarni,

Zespołowi MŁODE KURPIE z Jednorożca,
Orkiestrze kurpiowskiej dętej z Czarni,
Orkiestrze kurpiowskiej z Lelisa p. Jana
Kani, Zespołowi skrzypków p. Marcina
Drabika. Ogromne podziękowania należą się
również osobom, które czuwały nad
prawidłowym przebiegiem imprezy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym z
Myszyńca i Wykrotu, Harcerzom, Rycerzom Kolumba i wolontariuszom.
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39 Miodobranie Kurpiowskie

28 sierpnia 2016 roku odbędzie się po raz 39 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 KOMBI oraz MROZU.
KOMBI - zespół muzyczny, założony w 1969 roku przez Sławomira
Łosowskiego, występujący początkowo pod nazwą Akcenty, a po jej zmianie w
1976 roku jako Kombi. W początkowym okresie działalności wykonywał muzykę
z pogranicza stylów jazz-rock, fussion, rock. Od początku lat 80. ukształtował się
znany do dzisiaj styl Kombi, charakteryzujący się wiodącą rolą instrumentów
klawiszowych. Najpopularniejsze piosenki zespołu to m.in. „Słodkiego miłego
życia”, „Nasze randez-vous”, „Black and White”.
MROZU – (Łukasz Mróz) polski piosenkarz wykonujący muzykę z pogranicza
popu i R&B, producent muzyczny. W jego piosenkach można doszukać się
również elementów hip-hopu i reggae. W 2014 roku otrzymał nagrodę Eska Music
Awards 2014 dla najlepszego artysty. Słynne utwory: „Jak nie my to kto”, „Rollercoaster”, „Poza Logiką”, „Nic do
stracenia”.
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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. 22:30 (powrót z Wykrotu
od godz. 11.00 do 23.00)
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. W tym roku wystąpią: Kabaret
„Widelec” oraz Kabaret „Inaczej”. W
poprzednich latach śmialiśmy się na: kabaret
„Filip z Konopi”, kabaret „Weźrzesz”, „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 XXXIX Miodobrania Kurpiowskiego
28 sierpnia (niedziela) 2016 r. - Główna część XXXIX
Miodobrania Kurpiowskiego
Miejsce - „KURPIOWSKA KRAINA” w Wykrocie koło
Myszyńca

27 sierpnia (sobota) 2016 r. - Miodobraniowa
Noc Kabaretowa
Miejsce - Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul.
Dzieci Polskich 2

1030 - Msza Święta Miodobraniowa w Bazylice Myszynieckiej
z elementami gwary Kurpiowskiej
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 „Koncert Kapel Kurpiowskich”
1530 - Rozstrzygnięcie konkursów Miodobraniowych i
wręczenie nagród
1600 - Prezentacje sceniczne Polski Zespół Pieśni i Tańca
„Chabry” z Grodna
1700 – Koncert Kapeli „Trzy czwarte” z Ełku
1800 - Koncert Zespołu KOMBI
1930 - Szymon Kusarek SHOW
2000 – Koncert Zespołu MROZU
2130 – Koncert Zespołu „Za Pięć Dwunasta”

2000 - Uroczyste rozpoczęcie
2010 - Koncert Happy Play Dixieland Band (jazz)
2100 - Koncert Kapeli „Kumple” z Zawad
2130 - Kabaret „WIDELEC”
2230 - Kabaret „INACZEJ”
2400 – Zakończenie imprezy
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Turniej strzelecki z okazji 39 Miodobrania Kurpiowskiego
Zarząd Koła Łowieckiego „KURP” w Myszyńcu informuje że, w dniu 21 sierpnia
2016 r. (niedziela), odbędzie się Turniej Strzelecki z broni myśliwskiej z okazji
39 Miodobrania Kurpiowskiego na Zawodziu. W czasie turnieju organizowany
jest również turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży z broni pneumatycznej oraz
konkurs z wiedzy o myślistwie, łowiectwie i leśnictwie dla wszystkich
sympatyków łowiectwa.
Turniej organizowany jest cyklicznie i przyciąga nie tylko kolegów myśliwych ale
także całą resztę osób towarzyszących.

Zawody wędkarskie z okazji 39 Miodobrania Kurpiowskiego
Zarząd Koła nr 40 w Myszyńcu informuje że, w dniu 28 sierpnia 2016
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 39 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.

Turniej Miodobrania w piłkę nożną o puchar Burmistrza
W dniu 28 sierpnia 2016 r. (niedziela) o godz. 8.00 odbędzie się na
boisku kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad
zbiornikiem wodnym „Wykrot” Turniej w piłkę nożną o puchar
Burmistrza Myszyńca z okazji 39 Miodobrania Kurpiowskiego.
Chętne zespoły mogą zapisywać się u operatora obiektu (kontakt pod nr
tel. 513-106-030).
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Stypendia szkolne 2016/2017
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 obecnie wynosi 514 zł/osobę
w rodzinie.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 20 na I piętrze
w terminie:
 od 1 do 15 września 2016 r. – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
 od 1 do 15 października 2016 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych
oraz kolegiów pracowników służb specjalnych.
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu: pok. nr 30 II piętro, w sekretariacie pok. nr 7 na I
piętrze 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 2016 r. Stypendium może być
przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np: zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju na lekcje
wychowania fizycznego (z zaznaczeniem, że są to artykuły sportowe), tornistra lub plecaka szkolnego.

Wydarzenia kulturalne 2016 roku
18 czerwca 2016 r. w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu
odbyła się XXI Noc Sobótkowa. Podczas imprezy
wystąpili laureaci „Festiwalu Piosenki Dziecięcej”, dzieci z
Zespołu Szkół w Myszyńcu przygotowały prezentacje
taneczne,
następnie
zespoły
regionalne
przedstawiły ”Obrzęd Nocy Sobótkowej”, a zespół „Kurpie
z Myszyńca” przygotował program kabaretowy. Po
zakończeniu części artystycznej zgromadzoną publiczność
porwały do tańca zespoły „BOBI” oraz „SPONTAN”.
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„Wakacje 2016 z RCKK” Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu w terminie od
18 do 29 lipca 2016 r. przygotowało specjalną ofertę wakacyjną dla
dzieci „Wakacje z RCKK 2016”.
W zajęciach prowadzonych przez 4 opiekunów wzięło udział 41
dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Dzieci uczestniczyły w grach,
zabawach oraz w specjalnie przygotowanych zajęciach plastycznych
i sportowych. Dzieci wzięły również udział w projekcie plastycznym
„Malowane lato” w ramach którego wykonały prace, które znajdą się
na wystawie zorganizowanej w Muzeum „Zagajnica Myszyniecka” a
5 autorów wyróżnionych prac weźmie udział w uroczystej gali
podsumowującej projekt, która odbędzie się w Mazowieckim
Instytucie Kultury w Warszawie.
28 lipca gościnnie wystąpił teatr Urwis, który przygotował przedstawienie teatralne „Pipi wędrowniczka” oraz gry i zabawy
edukacyjne dla dzieci.
Również w ramach wakacyjnych zajęć dzieci mogły skorzystać z zajęć prowadzonych przez trzech zagranicznych
studentów (z Egiptu, Chin i Indonezji). W czasie swojego pobytu w RCKK (od 25 do 29 lipca 2016) studenci opowiedzieli
o krajach z których pochodzą, zdradzili ciekawostki ze swojej kultury przeprowadzali gry i zabawy dla dzieci.
Na zakończenie dwutygodniowego cyklu zajęć dzieci wzięły udział w wycieczce do Parku Linowego w Spychowie.
W ramach Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej, który odbył się 24 lipca 2016 r. w Kurpiowskiej Krainie w
Wykrocie, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowało próbę
pobicia Rekordu Guinnessa w kategorii „Zgromadzenie największej liczby osób w strojach ludowych”. Warunkiem
pobicia rekordu było zgromadzenie co najmniej 250 osób w strojach ludowych. Podczas próby zgromadziło się 467 osób
w kurpiowskim stroju ludowym. Dokumentacja została przesłana do biura Rekordów Guinnessa w Londynie. Czekamy
na oficjalną akceptację wyników naszego rekordu
W ramach 39 Miodobrania Kurpiowskiego Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca ogłosiło konkurs „Rękodzieło Wsi
Kurpiowskiej”. Konkurs skierowany był do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem konkursu jest podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki
ludowej. Twórcy mogli składać prace w 12 kategoriach (wycinanka, plecionkarstwo, haft, koronka, tkactwo,
plecionkarstwo, bursztyniarstwo, ciasto obrzędowe, kierce, kwiaty, garncarstwo, rzeźba, kowalstwo). Prace zostały
sfotografowane i wraz z danymi kontaktowymi twórców zostaną umieszczone w folderze promocyjnym, który będzie
rozpowszechniany podczas „39 Miodobrania Kurpiowskiego”. Ponadto od 27 sierpnia 2016 r. w Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka” przy ul. Dzieci Polskich 2, będzie można obejrzeć wystawę prac zgłoszonych do konkursu.

Harmonogram najbliższych imprez RCKK
1.

Rękodzieło wsi kurpiowskiej – wystawa
pokonkursowa

27 sierpnia – 9 września 2016 r. Muzeum
„Zagajnica Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2

2.

Miodobraniowa Noc Kabaretowa

27 sierpnia 2016 r., Amfiteatr RCKK, godz. 2000

3.

39 Miodobranie Kurpiowskie

28 sierpnia 2016 r., Wykrot kompleks
“Kurpiowska Kraina”

4.

Gra terenowa – „W poszukiwaniu zaginionej
barci”

30 września 2016 r., Wykrot kompleks
“Kurpiowska Kraina”

5.

„X Spotkania na Kopańskim Moście” oraz
koncert patriotyczny

11 listopada 2016 r., Sala widowiskowa RCKK,
Pl. Wolności 58

6.

Spotkania i warsztaty z twórcami ludowymi (5
spotkań)

7 i 21 października, 18 i 25 listopada oraz 9
grudnia 2016 r. Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej RCKK www.rckkmyszyniec.pl oraz na profilu
RCKK na facebooku www.facebook.com/rckkmyszyniec
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Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy..
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku bardzo często biorą udział w imprezach
integracyjnych, organizowanych przez inne placówki, jak również w wycieczkach i spotkaniach, które są organizowane przez
nas.
W miesiącu kwietniu odbył się wyjazd do Szczytna na „IX Wojewódzki
Integracyjny Turniej Gier Świetlicowych” pod patronatem Starosty
Szczycińskiego. Turnieje tego typu niosą za sobą dużo zabawy i radości,
zawsze panuje miła atmosfera i zdrowa rywalizacja. Niedługo potem został
zorganizowany wyjazd do warszawskiego ZOO, co było wspaniałą lekcją
poznania ciekawych zwierząt.
W miesiącu maju odbył się wyjazd do Żuromina na „III Wagonową
Spartakiadę”. Nasi podopieczni brali udział w konkurencjach sportowych,
takich jak: skok na piłce, bieg slalomem z piłką, przekładanie piłki nad
głową. Następnie 20.05.2016 r uczestniczyliśmy w „Turnieju Tenisa
Stołowego” w Ostrowi Mazowieckiej. Wyjazdy te są doskonałą okazją do
integracji i wielką motywacją do działania przez osoby niepełnosprawne.
W dniu 21 maja (sobota) wyjechaliśmy do Przasnysza na Jarmark
Staropolski, który odbywa się co roku i organizowany jest przez
Burmistrza Przasnysza. Uczestnicy Środowiskowego Domu mieli okazję wziąć udział w pokazach i konkursach rycerskich, oraz
tańcach średniowiecznych. Podopieczni zaprezentowali wykonane przez siebie prace.
W czerwcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach nie brakowało nam atrakcji i tak 12.06.2016r uczestniczyliśmy w Festynie
Rodzinnym w Myszyńcu pod hasłem „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień”, gdzie prezentowaliśmy prace, wykonane podczas
zajęć, a pracownicy malowali twarze dzieci i młodzieży. 29.06.2016 roku wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę do Lichenia
i Torunia, w której uczestniczyli także rodzice naszych podopiecznych. Zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej,
kościół św. Doroty, wzgórza Golgoty, oraz teren otaczający Bazylikę. Drugiego dnia wyjechaliśmy do Torunia, gdzie poznaliśmy
historię tego pięknego miasta. Gościliśmy nawet w muzeum piernika, a tam nauczyliśmy się piec tak słynne wszystkim Toruńskie
Pierniki. Przez cały czas dopisywał nam dobry humor i mimo zmęczenia mieliśmy ochotę na dalsze spacerowanie po starówce.
Już niedługo czeka nas wiele kolejnych atrakcji. Jedną z nich jest zbliżający się 23.08.2016r. XIV Mityng Lekkoatletyczny,
który odbędzie się na Myszynieckim stadionie lekkoatletycznym przy ul. Dzieci Polskich 1.
Z niecierpliwością czekamy także na wyjazd do Sejmu RP w Warszawie, który zaplanowaliśmy na 26.08.2016 roku. Ostatnią
zaś niedzielę sierpnia spędzimy na Miodobraniu Kurpiowskim. Jak co rok będziemy prezentować prace wykonane na terapii
zajęciowej przez uczestników.
Nasza placówka w ciągu całego roku organizuje wiele form spędzania wolnego czasu i rekreacji dla osób
niepełnosprawnych. Staramy się, aby wnieść w ich życie jak największy rozwój i dużo wspaniałych wspomnień.

„Kręć kilometry”
Od maja do końca września trwa kampania społeczna „Kręć
kilometry” Fundacji Allegro All For Planet.
By wziąć udział w akcji wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację „Kręć
Kilometry” na smartfona (dostępna jest na urządzenia z systemem Android i
iOS) i używać jej w trakcie rowerowych podróży. Każdy przejechany kilometr
trafia na konto wybranego przez nas miasta. Nowe stojaki rowerowe pojawią
się w 20 miastach, które zgromadzą do końca września największy dystans. W
czasie kampanii, w aplikacji pojawiać się będą wyzwania, których ukończenie
pozwoli na zdobycie także nagród indywidualnych, w tym między innymi
specjalnie zaprojektowanej apteczki rowerowej. Zawiera ona niezbędne
wyposażenie, a dzięki elementom odblaskowym poprawia także widoczność
rowerzysty na drodze.
Aplikację możesz włączyć także gdy uprawiasz inne dyscypliny sportowe np.
bieganie, nordic walking, rolki. Szczegóły rowerowej rywalizacji, a także
aktualny ranking miast dostępne są na stronie: http://kreckilometry.pl
W dniu wydania Kurpika w akcji bierze udział 1358 miast, a Myszyniec
uplasował się na 152 pozycji mając na koncie 3942 km.
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Jak się uczą nasze dzieci?

Liczba
uczniów

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Egzamin składał się z dwóch
części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej. Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na
rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną
poprawną odpowiedź, w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali wypowiedź w formie kartki z pamiętnika, rozwiązywali
zadania z matematyki. Część 2. zawierała
Część pierwsza
Część drugazadania z języka obcego nowożytnego. Był
język obcy
to język, którego uczeń uczy się w szkole
Nazwa szkoły
Język polski
matematyka język angielski
jako przedmiotu obowiązkowego, w gminie
średni wynik średni wynik średni wynik
Myszyniec językiem obowiązkowym jest
[%]
[%]
[%]
język angielski. Na rozwiązanie wszystkich
65,0
56,9
64,5
PSP Wykrot
13
zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.
We wszystkich zadaniach szóstoklasiści
59,1
PSP Wydmusy
7
76,4
57,1
wybierali jedną poprawną odpowiedź.
59,0
49,0
49,0
PSP Zalesie
5
W tym roku bardzo dobrze wypadła
54,0
39,5
62,6
PSP Wolkowe
10
szkoła w Wydmusach z języka polskiego i
z matematyki – (powyżej średniej gminy,
69,0
48,3
64,7
PSP w Myszyńcu
63
powiatu, województwa i kraju z języka
67,5
42,5
71,5
PSP w Krysiakach
2
polskiego 76,4% i powyżej średniej
gminy, powiatu oraz kraju z matematyki
64,0
55,0
60,3
PSP w Olszynach
10
57,1%). Słabo wypadła szkoła w
58,0
32,0
47,0
SP w Białusnym Lasku
5
Wolkowych z języka polskiego 54% oraz
62,5
45,0
SP SIGIE w Pełtach
2
73,0
szkoła w Białusnym Lasku z matematyki
32%. Natomiast z wyników z języka
63,9
47,3
61,3
gm. Myszyniec
angielskiego zadowolona powinna być
pow. ostrołęcki
66,7
47,8
62,5
szkoła w Pełtach 73% a słaby wynik
osiągnęła szkoła w Białusnym Lasku 47%.
73,3
58,4
75,0
woj. mazowieckie
Najlepsze wyniki po sprawdzianie
70,9
55,0
70,0
kraj
szóstoklasisty w gminie Myszyniec
Tabela przedstawia średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w szkołach gminy
uzyskali uczniowie następujących szkół:
Myszyniec na tle średniej gminy, powiatu ostrołęckiego, województwa
Zespołu Szkół w Myszyńcu: Kinga
mazowieckiego oraz całego kraju
Brysiewska (99%), Emilia Niedźwiecka
(96,5%) i Szymon Domian (95,5%)
Zespołu Szkół w Wykrocie: Antoni Drężek (84,3%) Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach: Aleksandra Sieruta
(89,3%) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach: Julia Olbryś (84,3%) i Jakub Rolka (86,6%).

EGZAMIN GIMNAZJALNY został przeprowadzony od 18 do 20 kwietnia 2016 r. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech
części. W części pierwszej – humanistycznej– gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z
języka polskiego, a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka
obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Najlepsze wyniki
Poz.
Poz.
Historia
Język
Matemat Przedm
po
egzaminie
Poz .podst. Poz. rozsz Poz .podst podst j.
rozsz j.
i WOS
Polski
yka
przyrod
j. angielski j. angiels
j. niemiec rosyjski rosyjski
gimnazjalnym
w
Nazwa szkoły
śr. wyn. śr. wyn. śr. wyn. śr. wyn.
śr. wyn % śr. wyn. % śr. wyn. % śr. wyn śr. wyn,
gminie
Myszyniec
%
%
%
%
%
%
uzyskali uczniowie
53,1
53,5
63,6
ZS w Wykrocie
57,0
79,4
46,2
80,9
50,8
następ. szkół:
53,9
66,3
50,6
42,4
39,5
20,8
ZS w Wolkowych
Zespołu Szkół w
55,0
71,0
44,7
ZS w Myszyńcu
56,3
57,4
64,4
56,7
Myszyńcu:
55,3
72,2
53,3
51,1
55,8
37,2
56,7
80,9
50,8
gm. Myszyniec
Wojciech Dariusz
52,3
65,4
45,7
49,6
52,6
33,7
44,4
68,6
44,5
pow. ostrołęcki
Petrykowski
55,7
69,5
48
51
62
42,3
54,4
56,9
45,8
woj. mazowieckie
(95,4%), Anna
Tabela przedstawia średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach gminy Myszyniec na tle średniej
Maria Dawid
gminy, powiatu ostrołęckiego i województwa mazowieckiego
(94,8%),
Marcelina Kobus (91,6%) a Zespołu Szkół w Wykrocie: Magdalena Kiernozek (97,5%).
Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe sfinansowane z budżetu gminy. Wszystkim uczniom gratulujemy
osiągniętych wyników.

