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Wieści z gminy

Od dnia 5 grudnia 2016 r. w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 1 (dawny ŚDS), w pobliżu Kurpiowskiego Banku
Spółdzielczego świadczone są usługi rehabilitacyjne. Prowadzi je Pani Monika Majewska, magister Fizjoterapii ze Szczytna.
Zabiegi dostępne dla mieszkańców to m.in. kinezyterapia, masaż, elektrolecznictwo i światłolecznictwo. Pacjenci ze skierowaniem
lekarskim otrzymają rabat na wszystkie zabiegi. Szczegółowe informacje na str. 5.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu wysyła wezwania do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego. Osoby, które wezwanie otrzymają powinny złożyć wypełnioną informację w tej sprawie w tut. urzędzie w pok. nr
16 na I piętrze (osoby do kontaktu: Alina Śniadach i Maria Turek). Wezwania wysyłane są na podstawie art. 24a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz Informacji Starosty Ostrołęckiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Myszyniec.
*
W drugim półroczu 2016 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 430 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla 695
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 170,93 tys. zł, z czego 40 tys. zł pochodziło ze środków własnych gminy.
Stypendium przyznane było w jednorazowej kwocie 220 zł lub 270 zł na ucznia. Wysokość stypendium uzależniona była od
wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Do dnia 2 grudnia składane były przez wnioskodawców dowody zakupu artykułów
szkolnych przeznaczonych na cele edukacyjne ucznia. Stypendia socjalne zostaną wypłacone do dnia 31 grudnia 2016 roku.
*
Dnia 7 października 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13:00 w Bazylice
Myszynieckiej 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 9 par, które przybyły na wyżej
wymienioną uroczystość. Zdjęcie jubilatów na str. 6.
Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Zespołu Szkół w Wykrocie pod przewodnictwem Pani Elżbiety
Drężek i Pani Bożeny Gwiazda.
*
W okresie od 1 lutego do 29 lutego 2016r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec złożyło 742 producentów rolnych. Łączna kwota wypłaconej
producentom rolnym dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 505 227,94 zł. W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia
2016r. wnioski złożyło 723 producentów rolnych. Łączna kwota wypłaconej dotacji wyniosła 423 147,30 zł.
Łącznie w pierwszym i drugim półroczu 2016 roku, producentom rolnym wypłacono 928 375,24 zł.
Producenci rolni, którzy będą chcieli skorzystać ze zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku będę mogli składać za pierwszy okres
w terminie od 01 lutego do 28 lutego 2017r.
Wnioski można będzie składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w tut. urzędzie, pokoju nr 12 na pierwszym
piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.).
*
Gmina Myszyniec została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
konkursie EKOpozytyw MAZOWSZA. WFOŚiGW w Warszawie, jedna z najważniejszych na Mazowszu instytucji finansujących
zadania proekologiczne, dla podkreślenia współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami po raz trzeci zorganizował konkurs pn.
„EKOpozytyw MAZOWSZA”. O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 10 kategoriach tematycznych rywalizowały łącznie 42
instytucje. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 9 nagród finansowych wraz ze statuetkami oraz 29 wyróżnień. Zwycięzcy
odebrali nagrody podczas uroczystego finału konkursu w dniu 25 października 2016 r. w Mazowieckim Instytucji Kultury w
Warszawie. Gmina Myszyniec została wyróżniona w kategorii „Gospodarka Wodna” za osiągnięty efekt ekologiczny w postaci
wybudowanych wodociągów z przyłączami do gospodarstw. Ostatnią inwestycją współfinansowaną ze środków WFOŚiGW była
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”, obejmująca zasięgiem msc.
Niedźwiedź, Cięćk, Krysiaki i część msc. Wykrot. Zostało wybudowanych 53 km wodociągu oraz 181 przyłączonych gospodarstw.
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Inwestycje, przetargi

W dniu 25 października 2016 roku odbyło się otwarcie ofert w przetargu
na „Wykonanie kompleksowych robót w zakresie zamknięcia i
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne zlokalizowanego w Myszyńcu przy ulicy Kolejowej”.
Złożono 7 ofert. Najdroższa oferta została złożona na kwotę 491 262,00
zł. Najtańszą ofertę złożyło Konsorcjum firm z Częstochowy: ZŁOMPOL
PL Sp. z o. o./Sp. Komandytowa oraz Przedsiębiorstwo Obrotu
Surowcami wtórnymi „ZŁOMPOL”, Jończyk, Nowak sp. j. na kwotę 198 482,64 zł. W dniu 16 listopada 2016 roku
podpisano umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę i którego oferta uzyskała największą łączną liczbę
punków tj. z Konsorcjum firm z Częstochowy.
Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Myszyńcu przy ul. Kolejowej
wynika z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 20182023 (WPGO 2012-2023).
Inwestycja dofinansowania jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie pod nazwą zadania: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Myszyńcu”, w formie dotacji w wysokości 106 252,30 zł, co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego zadania. Termin
zakończenia robót planowany jest na 20 grudnia 2016 roku.
Rekultywacja naszego składowiska polegać będzie na przywróceniu nowych wartości użytkowych gruntu poprzez
związanie trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłożu waloru terenu zielonego.

*
Zakończyły się roboty drogowe w ramach inwestycji pn.
„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości
Myszyniec Stary i Myszyniec”. Wykonawcą robót była firma
PRM-D OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki. Koszt wykonania
robót wyniósł 2,97 mln zł. Droga została rozbudowana 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 obejmował
wykonanie: nawierzchni bitumicznej 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 wysokości 726 578,00 zł w ramach
umowy partnerskiej.
*
Zakończyły się roboty drogowe w ramach inwestycji pn.
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulicę
Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyniec”.
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego z Łomży. Koszt wykonania robót wyniósł
734 928,22 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni
bitumicznej na łącznej długości 432 mb, chodników, zjazdów
do posesji, kanalizacji deszczowej i sieci szkieletowej do
utworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej
(światłowody). Gmina pozyskała środki na te zadanie w
wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 394,6 tys. zł
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 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Inwestycje, przetargi c.d.

W 2016 roku Gmina Myszyniec współuczestniczyła w kosztach budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie
naszej gminy. Jako partner we wspólnych z Powiatem Ostrołęckim projektach drogowych, Gmina udzieliła dotacji
celowej na poniższe inwestycje:
 „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”
Droga powiatowa nr 2514W została zmodernizowana na odcinku 3,92 km od Olszyn do Zawad do skrzyżowania
na Bandysie. Zakres robót obejmował wykonanie m.in.: nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m, ciągu pieszorowerowego asfaltowego o szerokości 2 m oraz wykonanie zjazdów do posesji.
Gmina Myszyniec udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w formie dotacji w wysokości 760,2 tys.
zł. Koszt wykonania robót wyniósł 6,15 mln zł. Inwestycja była współfinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508W Czarnia – Białusny Lasek” w miejscowości Białusny Lasek na
odcinku 1,15 km (przed szkołą w stronę do skrzyżowania z drogą powiatową na Olszyny). Realizacja tego odcinka
drogi pozwoliła na dokończenie rozpoczętej w 2014 r. 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. Na powyższe zadanie Gmina udzieliła Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej
w wysokości 39,2 tys. zł.
 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – etap I” w
miejscowości Myszyniec na odcinku 1,5 km (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 645 Myszyniec – Łomża (ul.
Reymonta) przez most na rzece Rozoga przy oczyszczalni ścieków do skrzyżowania z nowo przebudowaną drogą
gminną w Myszyńcu Starym). Zakres robót obejmował wykonanie m.in.: nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m,
ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego o szerokości 2 m oraz wykonanie zjazdów do posesji. Gmina Myszyniec
udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w formie dotacji w wysokości 772,4 tys. zł.
W wyniku dofinansowania przez Gminę w 2016 roku w/w inwestycji drogowych powstało łącznie 6,57 km
przebudowanych dróg asfaltowych oraz prawie 5,5 km ścieżek pieszo – rowerowych. We wcześniejszych realizacjach
inwestycji drogowych przez Powiat Ostrołecki na terenie gminy Myszyniec dofinansowanych przez Gminę Myszyniec
powstało łącznie ok. 15 km ciągów pieszo-rowerowych (ścieżka 3,5 km z Myszyńca ul. Kolejowa do msc. Drężek (do
mostu) oraz ścieżka 11,2 km z Myszyńca ul. Obwodowa do msc. Olszyny). W sumie na terenie naszej gminy zostało
wybudowanych ponad 20 km ścieżek pieszo – rowerowych, które często wykorzystywane przez rowerzystów,
biegaczy i osoby uprawiające nordic walking.

Przetarg na odbiór odpadów na 3 lata rozstrzygnięty
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Myszyniec
w 2017 roku będzie wyglądać podobnie jak w roku ubiegłym.
Słysząc prognozy wzrostu cen za wywóz odpadów
komunalnych Gmina ogłosiła przetarg na dłuższy okres tj.
trzech lat. Przetarg na odbiór odpadów wygrany przez
konsorcjum firm: RDF Sp. zo.o. i MPK PURE HOME Sp. z o.o.
Sp. K. z Ostrołęki, będzie realizowany przez okres od 1 stycznia
2017r. do 31 grudnia 2019r.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
ulegnie zmianie i pozostanie na poziomie – 8,00 zł od
mieszkańca za odpady segregowane i 15,00 zł w przypadku odpadów nieselektywnych. Również dla przedsiębiorców
ceny za odbiór poszczególnych pojemników nie ulegną zmianie. Rozstrzygnięty przetarg zapewni nam stabilność opłaty
śmieciowej na dłuższy okres.
W 2017 roku nie składamy nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chyba,
że w obrębie Państwa nieruchomości zaistniały jakieś zmiany np. ktoś umarł, urodził się, wprowadził lub wyprowadził
się, wówczas właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. W sytuacji, gdy nie powstały żadne zmiany, na podstawie posiadanych deklaracji przygotujemy formularze i
informacje o płatnościach na cały rok. Doręczone zostaną one do mieszkańców przed terminem płatności pierwszej raty
tj. do 15 marca 2017r.
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Rehabilitacja w naszej gminie

Od dnia 5 grudnia 2016 r. w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 1 (dawny ŚDS), w pobliżu
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego świadczone są usługi rehabilitacyjne. Prowadzi je Pani Monika
Majewska, magister Fizjoterapii ze Szczytna. Zabiegi dostępne dla mieszkańców to m.in. kinezyterapia, masaż,
elektrolecznictwo i światłolecznictwo. Pacjenci ze skierowaniem lekarskim otrzymają rabat na wszystkie
zabiegi. Zapisy pod numerem telefonu: 531 767 636.
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dnia 7 października 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz.
13:00 w Bazylice Myszynieckiej 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
9 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 7 par nie przybyło na ceremonię
wręczenia medali. Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Zespołu Szkół w Wykrocie pod
przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek i Pani Bożeny Gwiazda.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone następujące pary: 1) Zofia i Czesław Bors,
Wolkowe; 2) Maria i Józef Jędrzejczyk, Wolkowe; 3) Jadwiga i Tadeusz Jędrzejczyk, Myszyniec; 4) Stefania i Jan
Prusaczyk, Myszyniec; 5) Weronika i Stanisław Ruszczyk, Myszyniec; 6) Krystyna i Mieczysław Sokołowscy,
Myszyniec; 7) Zofia i Tadeusz Soliwoda, Myszyniec; 8) Zuzanna i Jan Szabłowscy, Myszyniec; 9) Władysława i Jan
Szewczyk, Świdwiborek; 10) Rozalia i Tadeusz Wieczorek, Zawodzie; 11) Władysława i Józef Chorążewicz, Olszyny;
12) Zofia i Czesław Świder, Olszyny; 13) Stanisława i Jerzy Zawrotny, Olszyny; 14) Władysława i Stefan Kłos,
Myszyniec; 15) Zofia i Ryszard Gałązka, Myszyniec; 16) Aleksandra i Józef Piórkowscy, Wykrot.

Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia!
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Sprzątanie i dbanie o Miejsca Pamięci Narodowej
Uczniowie i nauczyciele publicznych szkół w naszej gminie oraz harcerze w tym roku szkolnym podjęli inicjatywę
mającą na celu upowszechnienie idei pamięci narodowej związanej z upamiętnieniem miejsc walk i męczeństwa narodu
polskiego oraz opieką nad tymi miejscami. Takich miejsc pamięci narodowej jest kilka na terenie gminy Myszyniec:
Lokalizacja obiektu
Cmentarz rzymskokatolicki w Myszyńcu
Cmentarz rzymskokatolicki w Myszyńcu
Cmentarz rzymskokatolicki w Myszyńcu
Cmentarz rzymskokatolicki w Myszyńcu
Cmentarz rzymskokatolicki w Myszyńcu
Myszyniec – poległe
(Las przy drodze do
Chorzel)
Myszyniec – poległe
(Las przy drodze do
Chorzel)
ul. Sienkiewicza w
Myszyńcu
Plac Wolności w
Myszyńcu
Charciabałda

Temat upamiętnienia
Ofiary hitlerowskiego barbarzyństwa, którzy 18 stycznia 1945 roku zostali
zamordowani w bestialski sposób przez gestapowskich siepaczy.
Żołnierze WP 71 PP z Zambrowa, polegli w Myszyńcu w dniu 3 września 1939 roku
w walce z najeźdźcą hitlerowskim.
Mogiła siedmiu żołnierzy bezimiennych poległych w walce z bolszewikami w sierpniu
1920 roku.
Ku czci 2 strażnikom poległym w czasie służby na granicy państwowej: Jan Przystupa,
funkcjonariusz Straży Celnej poległ w dniu 9 maja 1923 roku oraz Władysław
Dawidziuk, funkcjonariusz Straży Granicznej poległ 20 lutego 1930 roku.
ppłk. Konstanty Rynarzewski - Dowódca Oddziału Kurpiowskiego w Powstaniu
Styczniowym w 1863 roku. Ostatni Naczelnik Wojskowy powiatu ostrołęckiego.

Opieka
ZS w
Myszyńcu
ZS w
Myszyńcu
PSP w
Wydmusach
PSP w
Krysiakach
PSP w
Zalesiu
Harcerze

Ku czci poległym w bitwie Kurpiów ze Szwedami w 1708 roku.
Miejsce, w którym w dniu 9 marca 1863 roku oddziały powstańcze pod dowództwem
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z przeważającymi liczebnie wojskami
carskimi. W bitwie tej poległo 63 powstańców, w tym dowódca batalionu –
Władysław Wilkoszewski.
Miejsce tortur, siedziby i katowni gestapo.
Ofiarom Represji Okresu Hitlerowskiego i Stalinowskiego.
Pomnik poświęcony poległym w 1944 roku żołnierzom 5 Pułku Ułanów Spieszonych
AK.

Harcerze

ZS w
Wykrocie
ZS w
Wolkowych
PSP w
Olszynach

Uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum w Wykrocie pod opieką p. Krystyny Zyśk
–wychowawcy i nauczyciela historii w dniu 27 października br. uprzątnęli z liści i innych
śmieci pomnik upamiętniający miejsce tortur, siedziby i katowni Gestapo w Myszyńcu
przy ul. Sienkiewicza oraz jego otoczenie. W miejscu pamięci narodowej postawili znicze
i wiązankę kwiatów.
W ostatnich dniach października Samorząd
Uczniowski
oraz
Klub
Młodego
Wolontariusza
z
Publicznej
Szkoły
Podstawowej w Krysiakach pod opieką p.
Izabeli Kobus odwiedzili groby żołnierskie na cmentarzu w Myszyńcu. Wyprawa była
ściśle związana ze zbliżającym się Świętem Zmarłych i miała na celu uporządkowanie
miejsc pamięci narodowej, którymi szkoła opiekuje się od tego roku szkolnego.
Uczniowie starali się dobrze wykonać swoją pracę: grabili liście, zbierali nieczystości,
a także wycinali zarośla. Na koniec zapalili znicze oraz złożyli wiązanki kwiatów.
Wcześniej
zaangażowali
się
w
poszukiwanie
informacji
o
powierzonych mogiłach żołnierzy i o pochowanych ludziach.
W przededniu Wszystkich Świętych 27 października 2016 r. uczniowie klasy VI PSP w
Olszynach pod opieką nauczyciela historii Jadwigi Golon odwiedzili miejsce pamięci
poświęcone poległym w 1944 roku żołnierzom 5 Pułku Ułanów Spieszonych Armii
Krajowej, znajdujące się na terenie Charciabałdy.
By uczcić pamięć poległych żołnierzy uprzątnęli to miejsce, złożyli kwiaty, zapalili znicz i
ofiarowali modlitwę za nich. Rozmawiali też z panią, emerytowaną nauczycielką, która jest
tamtejszą mieszkanką i ma pieczę nad tym pomnikiem. Żołnierze, którym poświęcony jest
pomnik, swoje działania podejmowali łącząc się z powstańcami Warszawy, broniąc
Ojczyzny i tracąc życie.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu…

Dnia 9 listopada 2016 r. rozstrzygnięte zostały eliminacje
gminne XXXIII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie
Zielone w literaturze” dla gimnazjum z miasta i gminy
Myszyniec. Do eliminacji gminnych przystąpiło 26
uczniów. Komisja
po
przesłuchaniu
prezentacji
konkursowych wszystkich uczestników - postanowiła
przyznać następujące nagrody: W kategorii recytacji
wierszy o Kurpiowszczyźnie: I nagroda: Kinga
Brysiewska – Zespół Szkół w Myszyńcu, II nagroda:
Judyta Rejmentowska– Zespół Szkół w Myszyńcu, II
nagroda Szymon Rolka - Zespół Szkół w Wykrocie, III
nagroda: Michał Grzegorczyk – Zespół Szkół w
Wykrocie, III nagroda: Marianna Wicińska – Zespół
Szkół w Myszyńcu, Wyróżnienia: Martyna Rolka i Emilia
Dziczek – Zespół Szkół w Wolkowych. W kategorii
recytacji gadek: I nagroda: Paulina Szyszka – Zespół
Szkół w Myszyńcu, II nagroda: Patrycja Pawłowska –
Zespół Szkół w Wykrocie, III nagroda: Antoni Drężek – Zespół Szkół w Wykrocie, III nagroda: Julian Drężek - Zespół
Szkół w Wykrocie. Wszyscy laureaci eliminacji gminnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy
otrzymali książkowe nagrody za udział w konkursie.
W Lelisie 16 listopada 2016 r. odbyły się eliminacje finałowe XXXIII Konkursu Recytatorskiego. Po przesłuchaniach
konkursowych komisja wyłoniła zwycięzców. Laureatami z terenu miasta i gminy Myszyniec zostali: w kategorii recytacja
wierszy o Kurpiowszczyźnie - Kinga Brysiewska – ZS w Myszyńcu, a w kategorii gadka kurpiowska - Paulina Szyszka
– ZS w Myszyńcu.
Wyniki Konkursu Poetyckiego pn. ”Kurpie Zielone w Literaturze” – SZKOŁY PODSTAWOWE - I miejsce: Piotr Ceberek,
SP w Myszyńcu GIMNAZJA - II miejsce: Edyta Drząszcz, Gim. w Myszyńcu Zofia Majewska, Gim. w Myszyńcu.
Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się 28 listopada 2016r. w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.
9 grudnia o godz. 16:00 w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu odbyły się warsztaty wykonywania ozdób
Bożonarodzeniowych metodą wstążeczkową, które poprowadziła Pani Cecylia Bazydło.
Nasza Biblioteka otrzymała podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, za udział w
piątej edycji Narodowego Czytania (w tym roku czytaliśmy „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza).

Dyrektor MGBP
Barbara Gieryk

Pielgrzymkowy alert w puszczy 2016
W sylwestrowy wieczór dnia 31 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00 spotykamy się przy Kaplicy w Myszyńcu
Starym skąd pod przewodnictwem duchownych wyruszymy, śladem pierwszych kurpiowskich wiernych, w tradycyjną
już 17. Dziękczynną pielgrzymkę Kurpiów.
Z modlitwą i kolędą na ustach, przy świetle pochodni, latarek i lampionów, przejdziemy pielgrzymkowo, historyczną
trasą przez „Browary” do Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu, gdzie o godzinie 17.00 odprawiona zostanie uroczysta
Msza Święta dziękczynna za 2016 rok (obfitujący w wielkie historyczne wydarzenia). Dziękować będziemy
Opatrzności Bożej, między innymi, za szczęśliwie przeżyty Rok Miłosierdzia Bożego, Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu
Polski i powstania Państwa Polskiego, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, przyjęcie Jezusa Chrystusa za naszego
Króla i Pana.
Pielgrzymka, odbywać się będzie w duchowej więzi z naszymi przodkami, którzy już 366 lat temu, dzięki ojcom
Jezuitom mogli czynnie wyznawać wiarę katolicką, dla podkreślenia tożsamości Kurpiów - w intencjach
wspólnotowych i osobistych - prosząc Pana Boga o dalszą opiekę nad nami i pomyślność w 2017 roku. Stwarza ona
dobrą okazję dla wszystkich tych, którzy nie zawsze mogą wziąć udziału w pielgrzymkach do Świętych Miejsc gdzieś w
Polsce czy poza granicami kraju.
Życie człowieka na Ziemi jest ciągłym pielgrzymowaniem, więc pielgrzymujmy póki jest nasz ziemski czas.

Ryszard Tomasz Ropiak
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Wydarzenia kulturalne RCKK

Rajd „Szlakami barci kurpiowskich” – „W poszukiwaniu zaginionej
barci” - W dniu 30 września 2016 roku Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
zorganizowało Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich. Rajd jest
wydarzeniem cyklicznym organizowanym co roku na przełomie
września i października, skierowanym głównie do dzieci i młodzieży ze
szkół z terenu Gminy Myszyniec i okolic. Celem Rajdu jest
propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody
Myszynieckiej Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów
ekologicznych
oraz
propagowanie
szlaków
turystycznych
Kurpiowszczyzny. Główną atrakcją tegorocznego Rajdu była gra
terenowa pt. „W poszukiwaniu zaginionej barci”. Gra składała się z kilku etapów podczas których uczestnicy zmagali się
z zadaniami m.in.: musieli ułożyć i zaśpiewać piosenkę rajdową, rozszyfrować rajdowe hasło, skompletować wszystkie
elementy mapy i odnaleźć zaginioną barć oraz przedstawić kalambury. Nagrody rzeczowe dla zwycięskich grup
ufundował Starosta Ostrołęcki. W Rajdzie Szlakami Barci
Kurpiowskich udział wzięło 16 grup rajdowych ze Szkół z
Myszyńca, Krysiak, Wykrotu, Wydmus, Wolkowych i Szelkowa.
Łącznie w rajdzie uczestniczyło około 400 osób.
„Ostatnie promienie lata” – wystawa prac Mariusza Żywicy – 29
września 2016 r. w Muzeum RCKK „Zagajnica Myszyniecka”
odbyła się wystawa obrazów autorstwa Mariusza Żywicy, studenta
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Pejzaże i portrety autorstwa młodego artysty można było
oglądać do 18 października 2016 r.
W sierpniu 2016 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im.
ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu nawiązało współpracę z Teatrem Mazowieckim, który jest częścią
Mazowieckiego Instytutu Kultury. Teatr Mazowiecki jest teatrem podróżującym, realizującym projekty w wielu
przestrzeniach w Warszawie, na Mazowszu, w Polsce i poza granicami kraju. W ramach nawiązanej współpracy w
sezonie wrzesień 2016 – czerwiec 2017 r. w RCKK zostaną zagrane co najmniej trzy spektakle teatralne. Inauguracja
współpracy miała miejsce 8 października 2016 r. spektaklem „Belfer”, w którym w główną, tytułową rolę wcielił się sam
Wojciech Pszoniak. Monodram „Belfer” to dramat wzruszający i okrutny, ale też śmieszny. Opowiada historię
wrażliwego, rozkochanego w literaturze nauczyciela, który z dnia na dzień staje oko w oko ze współczesną młodzieżą,
mającą w pogardzie nie tylko naukę, ale i
wszelkie autorytety. Monodram obejrzała
ponad
80-cio
osobowa
myszyniecka
publiczność zgromadzona w sali widowiskowej
RCKK. Kolejne spotkanie z teatrem odbyło się
30 listopada 2016 r. o godz. 19:00 w sali
widowiskowej RCKK w Myszyńcu. Tym
razem widzowie obejrzeli spektakl „Małe
zbrodnie małżeńskie”, w którym w główne
role wcielili się aktorzy znani z seriali TVP,
Emilia Komarnicka, Redbad Klijnstra.
Spektakl opowiedział historię jednego dnia z
życia Lisy i Gellesa, małżeństwa z
piętnastoletnim stażem. On – dotknięty amnezją po wypadku, nic nie pamięta. Ona stara się odtworzyć jego życie. Gelles
jednak nie przyznaje się, że amnezja się cofnęła i, tak jak żona, stara się ugrać swoje na udawanej utracie pamięci. Oboje
więc kłamią i grają, by po latach odrodzić własne małżeństwo. Emocjonująca historia o miłości i jej granicach, ze
zbrodnią w tle. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem, sztukę obejrzało ponad 170 widzów.
Na trzeci spektakl w ramach nawiązanej współpracy zapraszamy wiosną 2017 r.
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11 listopada 2016 r. o godz. 14:00 na sali widowiskowej RCKK
odbyły się X Spotkania na Kopańskim Moście. W ramach
imprezy został zorganizowany X Konkurs Ludowej Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej. W konkursie wzięło udział: – 63
uczestników ( 12 solistów i 10 grup śpiewaczych). Jury w
składzie: Henryk Gadomski, Elżbieta Kasznia oraz Adam
Bakuła, po wysłuchaniu i obejrzeniu wykonawców postanowiło
przyznać nagrody w kategorii: soliści śpiewacy, dzieci i
młodzież do lat 15; soliści śpiewacy, dorośli od 22 do 60 lat;
soliści śpiewacy, seniorzy powyżej 60 lat; grupy śpiewacze,
dzieci do lat 15; grupy śpiewacze, dorośli od 22 do 60 lat; grupy
śpiewacze, seniorzy – powyżej 60 lat. Nagrody w konkursie
ufundowali: Starosta Ostrołęcki oraz Województwo
Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego. Obchodny Dnia Niepodległości w które wpisują się X Spotkania na Kopańskim moście uświetnił
również występ chóru „Cantilena” z Ostrołęki, który pod dyrekcją Henryka Gadomskiego wykonał koncert pieśni
patriotycznych. Tegoroczne Spotkania na Kopańskim Moście miały wyjątkowy charakter. Oprócz tradycyjnie
patriotycznego charakteru, miały również element refleksyjno
wspomnieniowy. Zespół „Kurpiowszczyzna” oraz członkowie innych
zespołów folklorystycznych z terenu Kurpiowszczyzny przygotowali
program wspomnień o niedawno zmarłym śp. Stanisławie
Sierucie.
Wystawa zdjęć Szymona Cieślaka – „Wy wszyscy anonimowi” – w
dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 w Muzeum RCKK „Zagajnica
Myszyniecka” odbyła się wystawa zdjęć Szymona Cieślaka. Szymon
to młody mieszkaniec Myszyńca, którego pasją jest fotografia. Jego
artystyczne zdjęcia będzie można oglądać do końca grudnia 2016 r.

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2017 roku
1.

25 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 15 stycznia 2017 r.

2.
3.

Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi – 9 lutego 2017 r.
Zimowa akademia artystyczna – ferie zimowe dla dzieci i młodzieży– 13-24 lutego 2017 r.

4.

„Cztery pory roku na Kurpiach - Zima” – plener fotograficzny – luty 2017 r.

5.

Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci – luty – marzec 2017 r.

6.

Konkurs „Palma i pisanka kurpiowska 2017”

Zajęcia stałe odbywające się w RCKK:







Zespoły taneczne działające przy RCKK: Kurpiaki grupa młodsza, Kurpiaki grupa starsza, Kurpiowszczyzna
– grupa dorosłych;
Kółko teatralne - scenę naszego teatru tworzy młodzież w wieku od 12-16 lat (spotkania odbywają się w
każdą sobotę od godz. 15:00 do godz. 17:00);
Klub Gier Planszowych - spotkania klubu odbywają się w soboty w godz. Od 12:00 do 15:00;
Zajęcia muzyczne - „Nauka gry na gitarze” – (dla wszystkich) zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w
godz.: 15:00 – 19:00;
Zajęcia plastyczne - Klub Aktywnego Malucha (1,5 do 4 lat) w środy o godz.14:00 i w soboty o godz. 13:30.
Warsztaty twórcze dla dorosłych – tworzenie obrazu, zdjęcia, glinianego naczynia, broszki, apaszki itd.
zajęcia odbywają się w piątki godzina 16:15 -18:00.

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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LGD „Kurpsie Razem” z kolejnymi konkursami
W okresie od 14 do 30 listopada 2016r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania ,,Kurpsie Razem” przeprowadziło spotkania informacyjnoszkoleniowe dotyczące uzyskania informacji o możliwości dofinansowania
projektów na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na
powierzenie grantu w zakresie festynów integrujących wieś
kurpiowską. Spotkania zostały przeprowadzone w 9 gminach, w których
łącznie uczestniczyły 163 osoby.
W związku z zaplanowanym naborem wniosków, w styczniu 2017r. zostaną zorganizowane szkolenia z
wypełniania wniosków na dofinansowanie rozwijania działalności gospodarczej oraz na powierzenie
grantu. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w zakresie podejmowania działalności gospodarczej będą
mogły skorzystać z doradztwa w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec w
godzinach 8-16 po uprzednim umówieniu się z doradcą. Szkolenia odbędą się w 5 gminach obszaru LGD:
Łyse, Kadzidło, Myszyniec, Lelis, Chorzele. Nabór na szkolenia odbędzie się na początku stycznia
przyszłego roku. Ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach,
przy rejestracji osób będzie brana pod
uwagę kolejność zgłoszeń, a osoby, które
zostaną zakwalifikowane będą musiały
przynieść ze sobą wydrukowany ze strony
internetowej
www.kurpsierazem.eu
częściowo
wypełniony
wniosek
o
przyznanie pomocy wraz z biznesplanem,
gdyż szkolenia będą miały charakter
warsztatowy. Termin naboru wniosków
przewidujemy na styczeń/luty 2017 roku.
Dofinansowanie dla przedsiębiorców
będzie miało formę refundacji w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorca może liczyć na
maksymalną kwotę 200 tys. zł, przy czym na każde 100 tyś. pomocy musi utworzyć co najmniej jedno miejsce
pracy i utrzymać je przez okres 3 lat od wypłaty płatności końcowej.
Projekt grantowy skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i dotyczy powierzenia grantu na organizację
festynów integrujących wieś kurpiowską. Wysokość grantu wynosi od 5 tys. zł do 25 tys. zł, a wysokość
dofinansowania wynosi 100%.
Dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej w wysokości 70 tys. zł jest wypłacane w
dwóch transzach – 80% kwoty premii po podpisaniu umowy, natomiast 20% po złożeniu wniosku o płatność
końcową. Utworzone w wyniku operacji miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez okres 2 lat od wypłaty
płatności końcowej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na podejmowanie i na rozwój działalności gospodarczej
oraz na projekt grantowy. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz strony na Facebooku, aby
być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.
Dane kontaktowe do biura LGD „Kurpsie Razem”:
tel. 517 479 418
e-mail: kurpsierazem@interia.pl, doradcakurpsierazem@interia.pl
strona internetowa: www.kurpsierazem.eu
www.facebook.pl/kurpsierazem.eu
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„BARTNIK” Z ASPIRACJAMI NA AWANS

ALDO „Bartnik” Myszyniec aktualnie występuje w B-klasie
Ciechanowsko- Ostrołęckiej. W tabeli drużyna seniorska zajmuje 6 miejsce
z 5 punktami straty do lidera z Pniewa. Drużyna z Myszyńca po 10 meczach
rundy jesiennej odniosła 5 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. Bilans bramkowy
wynosi 46 bramek strzelonych oraz 21 bramek straconych. Bramkę średnio
strzelamy co 19,5 minuty, u siebie co 15 minut. Bramkę tracimy średnio co
43 minuty, u siebie co 108 minut. Najlepszym strzelcem po rundzie
jesiennej został Mateusz Krajza z 10 bramkami strzelonymi. Najlepiej
asystującym zawodnikiem drużyny został Maciej Szymański (8 asyst).
Przygotowania do rundy rewanżowej zawodnicy rozpoczną 24 stycznia 2017
roku. Znani też są już sparingpartnerzy myszynieckiej drużyny: 12 luty- Kurpik II Kadzidło, 18 luty – Mazur
Pisz, 25 luty – SKS Szczytno, 4 marca Mazowsze Jednorożec, 12 marca – Kurpik I Kadzidło, 18 marca – Orz
Goworowo. Warto podkreślić, że wszystkie sparingi zostaną rozegrane na sztucznym boisku w Myszyńcu.
Wiosną zespół z Myszyńca na pewno
włączy się o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
„Bartnik” Myszyniec oprócz
drużyny seniorskiej posiada grupę
młodzieżową występującą aktualnie w
Okręgowej Lidze Trampkarzy rocznik
2003 i młodsi, zrzeszając nie tylko
myszyniecką młodzież, ale również
młodych piłkarzy z całej gminy.
Stanowią oni przyszłość myszynieckiej

piłki nożnej. Na treningi, które odbywają się
dwa razy w tygodniu dla trampkarzy oraz trzy
razy w tygodniu dla seniorów uczęszcza
łącznie około 50 osób.
Zarząd i piłkarze klubu „Bartnik”
pragną tym samym złożyć podziękowania
Urzędowi Miejskiemu w Myszyńcu za
dotychczasowe wsparcie finansowe klubu.
Podziękowania kierowane są również w
stronę firmy „ALDO”, Kurpiowskiego Banku
Spółdzielczego w Myszyńcu, Zajazdu u Dzidka oraz wszystkich darczyńców, kibiców i sympatyków klubu.
Członkowie klubu „Bartnik” składają również najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz życzą wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2017.
Prezes Klubu
Daniel Dziekoński

