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Wieści z gminy
Od połowy lutego dyrektorem Myszynieckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
jest Pan Zdzisław Ścibek, który wygrał konkurs na to stanowisko. Pan Ścibek jest
nauczycielem w Zespole Szkół w Myszyńcu. Wcześniej przez kilka lat kierował
Środowiskowym Domem Samopomocy w Myszyńcu.
*
Gmina ogłosiła przetarg na sprzedaż działek położonych w Myszyńcu, przy ulicy
Bema (po stronie lewej jadąc w kierunku Zdunka). Działki są uzbrojone w energię
elektryczną i sieć wodociągową. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie do
18 kwietnia br. wadium w wysokości 1100 zł. Przetarg odbędzie się 23 kwietnia o godz.
1000. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Myszyńcu (pok. 21),
tel. 029 77 21 141.
*
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu jako jedyna szkoła z naszej gminy i
powiatu ostrołęckiego została zakwalifikowana do programu „Przyjazna szkoła”. Jest to
ogólnopolski program mający na celu wspieranie szkół w ich rozwoju. Da on uczniom
możliwość rozwijania swoich umiejętności na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.
Szkoła otrzyma na to około 10 tys. złotych. Projekt będzie realizowany od lipca br do
lutego 2008 roku.
*
4 lutego br odbyły się wybory do Izb rolniczych. W naszej gminie do obsadzenia
były dwa mandaty. Uprawnionymi do głosowania byłi osoby płacące podatek rolny
(2035 osób). Przy bardzo niskiej frekwencji (głosowały zaledwie 23 osoby) na delegatów
wybrano Witolda Chorążewicza i Mieczysława Kulasa. Byli oni jedynymi kandydatami.
Izby rolnicze powstały w 1995r. w celu rozwiązywania problemów rolników i
reprezentowania ich interesów.
*
W najbliższych dwóch miesiącach odbędą się wybory sołtysów. Kadencja sołtysa
trwa podobnie jak rady gminy cztery lata. Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy.
Sołtysa i wspierającą go radę sołecką wybierają mieszkańcy w wyborach tajnych.
W naszej gminie jest 18 sołectw.
*
Obecnie jest dożywianych w naszej gminie 703 uczniów. Już we wszystkich
szkołach wiejskich spożywają oni ciepły posiłek, który przygotowuje Restauracja „Arkadia”
z Rozóg. Wygrała ona przetarg na ich dostawę, oferując 1,71 zł za posiłek.
W 2006 roku zmarło w naszej gminie 106 osób (w roku 2005 – 90 osób), a urodziło
się 124 dzieci (w 2005r – 118 dzieci). W roku ubiegłym zawarto 118 małżeństw, a rok
wcześniej 113.
*
Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nazwy jednej z ulic w Myszyńcu. Znajduje
się ona na nowo powstającym osiedlu pomiędzy ulicą Kurpiowską a Obwodową. Radni
uwzględnili propozycję mieszkańców i ulica będzie nosiła nazwę Baśniowa.
*
Apelujemy do mieszkańców, aby trzymali psy na posesjach. Psy biegające po
drogach są
zagrożeniem dla pojazdów i często bywają przez nie rozjeżdżane.
W szczególności jednak stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, w tym, zwłaszcza, dzieci.
Otrzymujemy sygnały, że dzieci boją chodzić się do szkoły z obawy przed wałęsającymi
się psami.
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Inwestycje

Gmina podpisała porozumienie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę
chodnika wzdłuż drogi krajowej, łączącego Myszyniec z Myszyńcem Starym. Inwestycja finansowana
będzie przez obie strony po 50%. Gmina dodatkowo będzie musiała wykupić grunty pod budowę chodnika.
*
Zostały ogłoszone przetargi na budowę nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i kanalizacją
deszczową na ulicy Nadrzecznej, Modrej i Sportowej w Myszyńcu.
*
Zakończyły się prace remontowe wnętrza biblioteki. Zostały wymienione między innymi podłogi,
instalacja elektryczna, stolarka dzwiowa. Zakupiono także nowe wyposażenie. Inwestycja została
sfinansowana ze środków z budżetu gminy i środków pozyskanych przez stowarzyszenie „Młodzi dla
Myszyńca“. Biblioteka nie tylko zmieniła swój wygląd, ale także poszerzy zakres swojego działania. Będzie
funkcjonowało w niej Centrum Informacji Lokalnej (więcej na str 4).
*
Zakończył się remont wnętrza sali widowiskowej w Myszynieckim Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji. Wymieniono instalacje elektryczną, zamontowano nowe oświetlenie oraz poprawiono tynk.

Biuro już otwarte
W kwietniu rozpoczyna swoją działalność Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” przy
ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu (budynek przy stadionie sportowym). Działalność biura będzie
koncentrować się na realizacji dwóch projektów: „Przedszkola bez granic” finansowanego przez UE ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 oraz ”Kurpiowszczyzna – produkty markowe” finansowanego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnictwo ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej. Osoby zatrudnione w biurze będą zajmować się obsługą techniczną projektów oraz
sprawami administracyjnymi.
Zostanie utworzone stanowisko doradcy, którego nadrzędnym zadaniem będzie udzielanie
informacji na temat finansowanego wsparcia z programów krajowych i unijnych oraz fachowa pomoc przy
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie konkretnego projektu. Z pomocy doradcy będą mogli skorzystać
przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, rolnicy, organizacje pozarządowe, a także jednostki samorządu
terytorialnego w godzinach od 8 do 16 w budynku Biura Związku.

Magdalena Warych
Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Pieniądze dla rolników
Informujemy, że w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbędzie
się nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.1. „Inwestycje w
gospodarstwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Pomoc finansowa adresowana jest do osób,
które prowadzą działalność rolniczą i może być przyznana na:
• zakup, budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących produkcji
rolnej,
• zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej,
• zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych,
• wyposażanie pastwisk,
• zakup, instalację lub budowę urządzeń do nawadniania upraw,
• zakup, instalację lub budowę urządzeń służących ochronie środowiska.
Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć kwoty
300 tys. zł. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dniu 16 kwietnia 2007 w Oddziale
Regionalnym ARiMR w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80.

Magdalena Warych
Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”
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Bibliotekowy bakCIL

Biblioteka w Myszyńcu przeszła gruntowy remont: wypożyczalnia i czytelnia mogą już
wrócić na swoje miejsce w budynku Ośrodka Kultury. Dzięki dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży w bibliotece zostanie uruchomione Centrum Informacji Lokalnej (CIL). Będzie się ono
zajmować pomocą w wyszukiwaniu informacji, edukacją konsumencką młodzieży, doradztwem w
zakresie pisania CV i listów motywacyjnych. Planowane jest także uruchomienie minigiełdy
lokalnych ofert pracy i osób poszukujących pracy.
Chcemy, aby biblioteka przyciągała wszystkie grupy mieszkańców, a w szczególności dzieci i
młodzież. Ponownie uruchamiamy punkt bezpłatnego dostępu do Internetu oraz akcję czytania
dzieciom przez znane osoby. Prowadzona jest prenumerata czasopism dla młodzieży i dorosłych,
m. in. Newsweeka, National Geographic, Cogito, Victora Juniora. Serdecznie wszystkich
zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w pracę Centrum Informacji Lokalnej w formie
wolontariatu. Będzie to szansa poznania ciekawych osób i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.
W ramach działania CIL-u przewidziane jest redagowanie wkładki młodzieżowej do Kurpika:
chętnych młodych reporterów prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem „Młodzi dla Myszyńca”
/pokój nr 24 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, tel. (0-29)7721148, e-mail:
mlodzidlamyszynca@o2.pl/.

Kultura doinwestowana
Jak co roku, w naszej gminie odbędą się wydarzenia kulturalne: III Mazowiecki Plener
Rzeźbiarski na Kurpiach połączony z Kurpiowskimi Warsztatami Etnograficznymi (11-15 czerwca
2007r.) oraz Jarmark Kurpiowski. Kontynuowane będą warsztaty gwary kurpiowskiej, a dodatkowo
19 kwietnia zorganizowana zostanie w Myszyńcu konferencja poświęcona gwarze. Zorganizowane
zostanie również nowe wydarzenie: plener fotograficzny wraz z konkursem. Ma on na celu
zgromadzenie jak największej liczby fotografii z terenu gminy Myszyniec i z ważnych wydarzeń w
naszej Małej Ojczyźnie. Równolegle zbierane będą stare fotografie Myszyńca i okolic: osoby które
posiadają takie pamiątki, proszone są o poinformowanie Stowarzyszenia „Młodzi dla Myszyńca”
/pokój nr 24 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, tel. (0-29)7721148, e-mail:
mlodzidlamyszynca@o2.pl/.
Przedsięwzięcia kulturalne będą współorganizowane przez organizacje pozarządowe:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Biskupa Edwarda Samsela, Towarzystwo
Przyjaciół Myszyńca i Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”. Organizacje te dostały na swoje
zadania łącznie 20.000zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i 1.800zł ze
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

Przedszkola bez granic wystartowały
W poniedziałek, 2 kwietnia, na terenie naszej gminy rozpoczęły swoją działalność trzy nowe
Ośrodki Przedszkolne przy szkołach w Białusnym Lasku, Krysiakach i Zalesiu. Na zajęcia
edukacyjne będzie uczęszczać ponad 30 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a trzy nauczycielki –
mieszkanki naszej gminy – znalazły zatrudnienie w ośrodkach. Zajęcia będą obywały się od
poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie. Zaplanowane są również bezpłatne wycieczki
dla dzieci.
Działanie nowych ośrodków to kolejny krok w naszej gminie w kierunku popularyzowania
edukacji przedszkolnej. Wiek przedszkolny to wyjątkowy czas w naszym życiu, w którym
zachodzą olbrzymie zmiany w naszej osobowości: tych procesów nie da się już powtórzyć, a często
warunkują one naszą przyszłość w karierze szkolnej i późniejszej pracy zawodowej. Rodzice są
coraz bardziej świadomi, że maluchy w wieku od 3 do 5 lat przeżywają bardzo ważny okres
kształtowania się inteligencji, aktywnej postawy w poznawaniu otoczenia, współdziałania z innymi
osobami w grupie i trzeba dbać o rozwój dzieci w tym wieku poprzez zapewnienie im dostępu do
edukacji. Ośrodki przedszkolne prowadzi Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” i będą one
funkcjonowały co najmniej do końca marca 2008 roku. Projekt „Przedszkola bez granic” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
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Gmina z Internetem

Gmina Myszyniec uczestniczy w programie „Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa
informacyjnego e-Vita II” prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi przy
współfinansowaniu ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego
programu mieszkańcy gminy biorą udział w szkoleniach z podstaw obsługi komputera, korzystania
z Internetu, tworzenia stron internetowych, grafiki komputerowej. Odbyło się już 8 kursów, w
których wzięło udział ponad 130 osób. Niestety wielu mieszkańców nie podeszło do sprawy
poważnie: nie informowali organizatorów o tym, że rezygnują z udziału w szkoleniu, co sprawiało,
że grupy były niekompletne. - Wiele osób pozapisywało się na szkolenia, a później wcale na nie nie
przyszło. – mówi Aneta Kalinowska, prezes Stowarzyszenia „Młodzi dla Myszyńca”, które zajmuje
się organizacją szkoleń. – Taka postawa mieszkańców, uniemożliwia innym skorzystanie ze
szkoleń. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie szkoleniami, prowadzimy listy rezerwowe.
Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że ktoś nie przyjdzie na dane szkolenie, zaprosilibyśmy osoby
oczekujące na liście rezerwowej. W kwietniu odbędą się jeszcze szkolenia z arkusza
kalkulacyjnego, e-księgowości, podstaw obsługi komputera oraz z zaawansowanego korzystania z
Internetu. Planowane jest przełożenie kolejnych szkoleń na wrzesień i październik bieżącego roku.
Kolejnym elementem programu e-Vita II jest rozbudowa sieci komputerowej w Myszyńcu, a
także w Wolowych, Krysiakach, Wykrocie i Wydmusach. Planowane jest również podłączenie do
sieci szkoły w Zalesiu. Firma „Matrix”, która wygrała przetarg na budowę sieci, oferując jej
wykonanie za kwotę 42 tysięcy złotych, zajmuje się obecnie montowaniem urządzeń
umożliwiających dostarczanie Internetu mieszkańcom. Urząd Miejski w Myszyńcu planuje
rozpocząć przyłączanie do sieci nowych użytkowników w drugiej połowie kwietnia. W Wykrocie
powstanie nowy publiczny punkt dostępu do Internetu. W filii biblioteki przewidywane jest
udostępnienie mieszkańcom trzech komputerów.
Rozpoczęto realizację dwóch projektów służących wykorzystaniu Internetu do rozwoju
lokalnego. Pierwsze przedsięwzięcie to przygotowanie interaktywnej mapy internetowej gminy
Myszyniec. Znajdą się na niej dane o lokalizacji oraz dane teleadresowe: przedsiębiorstw,
gospodarstw agroturystycznych, zabytków i instytucji. Chętne podmioty gospodarcze będą mogły
podłączyć do mapy swoje strony internetowe. Drugi projekt prowadzony jest pod hasłem „Kurpsie
w sieci” i obejmuje przygotowanie portalu o tematyce kurpiowskiej, młodzieżowej i dotyczącego
osób niepełnosprawnych. Powstanie muzeum internetowe, w którym będziemy prezentować
fotografie dawnych sprzętów gospodarstwa domowego, ciekawych przedmiotów, kapliczek i
zabytków. Każdy z mieszkańców może zgłosić swój eksponat do Stowarzyszenia „Młodzi dla
Myszyńca” /pokój nr 24 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, tel. (0-29)7721148, e-mail:
mlodzidlamyszynca@o2.pl/.

Droższa woda i ścieki
Od 1 kwietnia 2007r. o 10% wzrosły ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie
miasta i gminy Myszyniec. Są one spowodowane wzrostem kosztów energii, wynagrodzeń, usług,
materiałów budowlanych. Wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków bardzo poprawiło jakość
ich oczyszczania, ale pociągnęło za sobą również znaczący wzrost kosztów jej utrzymania.
Intensywna budowa sieci wodociągowej w ostatnich latach do nowych miejscowości o znacznie
rozproszonej zabudowie także przyczynia się do spotęgowania wydatków na jej obsługę.
Za metr sześcienny wody odbiorcy będą płacić 1,72 zł brutto (w powiecie średnio powyżej 2 zł),
za odbiór metra sześciennego ścieków 1,95 zł brutto (w powiecie średnia cena wynosi znacznie
powyżej 2 zł). Razem cena wody i ścieków to 3,67 zł brutto (w kraju średnia wynosi powyżej 6 zł).
Z powyższej analizy wynika, że ceny po podwyżce i tak będą jednymi z najniższych w okolicy.
Kierownik ZGKiM Sławomir Ceberek
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Z życia myszynieckiego harcerstwa

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to organizacja harcerska działająca od
1989 roku. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez
powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i
polskiego harcerstwa od jego zarania, chce kontynuować zasady programowe,
metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939. Pragnie
twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 roku
w ZHP i poza nim. Używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.
Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla
wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem
i Przyrzeczeniem Harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.
Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej i
opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków.
Prawo Harcerskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10.Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych.
Na terenie Myszyńca od 2006 roku działają dwie drużyny: żeńska – próbna
Myszyniecka drużyna Harcerek ”Silva” i męska – 6 próbna Myszyniecka Drużyna
Harcerzy „Wilk”.
Tego rodzaju działalność ma za zadanie zapewnienie młodzieży aktywnego, a przede
wszystkim ciekawego spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół oraz wyrobienie w
nich dobrych zachowań i nauczenie tych umiejętności, które mogą przydać się w
przyszłości.
Wszystkich chętnych w wieku od 11 lat zapraszamy na zbiórki obu drużyn:
→
„Silva” – co druga środa miesiąca w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama
Bargielskiego w Myszyńcu o godz. 1515
→
„Wilk” – co piątek w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w
Myszyńcu o godz. 1600
*
W dniach od 28 stycznia do 4 lutego 2007r. harcerze z naszych szkół wyjechali na
ZIMAK do Gliczarowa Górnego, najwyżej położonej wioski w Polsce, niedaleko
Zakopanego. Wyjechało 45 harcerzy i harcerek z próbnych drużyn: żeńskiej SILVA, której
drużynową jest Monika Drężek, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w
Myszyńcu oraz męskiej WILKI, której drużynowym jest Piotr Kalinowski, również uczeń
klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Wymienione drużyny wchodzą w struktury Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Opiekę i inicjatorami powołania drużyn byli: drużyny
żeńskiej pani Małgorzata Świtaj, nauczycielka Zespołu Szkół Powiatowych im. Ks. Adama
Bargielskiego, natomiast drużyny męskiej ksiądz Marek Kondratowicz.
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Drużyny powstały rok temu, w styczniu 2006 roku, po nawiązaniu współpracy z
Chorągwią ZHR w Ostrołęce. Wówczas w okresie ferii zimowych zorganizowano pierwszy
ZIMAK w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Gościliśmy wówczas około 100
harcerzy i harcerek z Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej. W ZIMAKU tym uczestniczyło
kilkoro kandydatów do harcerstwa z Zespołu Szkół Powiatowych oraz Zespołu Szkół w
Myszyńcu. To był pierwszy chrzest dla naszych harcerzy. Zdobyte wówczas
doświadczenie zaowocowało powołaniem próbnych drużyn.
Drużyny te rozrosły się już do około 50 harcerzy i harcerek. Liczba ta skłoniła nas
do zorganizowania tegorocznego ZIMAKA w oparciu już tylko o naszych harcerzy.
Wyjeżdżaliśmy 28 stycznia z placu przed naszym Kościołem. Do Gliczarowa
dojechaliśmy rano 29 stycznia. Zastała nas prawdziwa zima. Śnieg sypał tak, że bez
łańcuchów na kołach nie było szans dojechać na miejsce naszego pobytu. Wielu
uczestników naszej wyprawy tego dnia nie mogła zobaczyć pierwszy raz w życiu szczytów
naszych gór, ponieważ śnieg na to nie pozwolił. Jednak już od następnego dnia nie tylko
oglądaliśmy piękno gór, ale również rozpoczęliśmy naukę jazdy na nartach. Po zajęciach
narciarskich realizowaliśmy kolejne cele naszej wyprawy, a mianowicie:
Poznawaliśmy region, jego cechy,
Kształtowaliśmy nawyki i umiejętności właściwego spędzania czasu,
Wdrażaliśmy program profilaktyki antyalkoholowej,
Uczyliśmy współpracy w grupie, poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
Dodatkowymi atrakcjami były: kulig po okolicach, wyprawa do Zakopanego,
Krakowa i Wadowic oraz spotkania z ratownikiem GOPR.
Stałym i centralnym punktem każdego dnia była też Msza Święta odprawiana przez
księdza Marka w miejscowym kościele o architekturze góralskiej.
Dni upływały bardzo szybko, a kończyły się wspólnym śpiewaniem i zabawą.
W drodze powrotnej zajechaliśmy do Oświęcimia, gdzie zwiedzaliśmy obóz
zagłady, a następnie do Częstochowy na Jasną Górę.
Wszyscy wrócili cali i zdrowi, a najważniejsze zadowoleni, z planami na kolejne
wyjazdy. Opiekę nad harcerzami sprawowali: p. Bożena Murzyn, p. Jadwiga Jędrzejczyk,
p. Danuta Grzeszczyk - nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Powiatowych w
Myszyńcu, p. Marianna Tańska – nauczycielka Zespołu Szkół w Myszyńcu,
przedstawiciele rodziców: p. Bożena Godzina, p. Kazimierz Murzyn oraz opiekunowie
drużyn p. Małgorzata Świtaj i ks. Marek Kondratowicz. Opiekę nad tym żeby nikt nie
schudł sprawowały siostra Irena Zaborowska i siostra Teresa Grabowska.
To, że udało nam się zorganizować wyjazd zawdzięczamy i dziękujemy
sponsorom:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu,
Firmie JBB z Łysych,
Gminnej Spółdzielni GS w Myszyńcu,
Panu Rafałowi Kłos,
Państwu Celinie i Jerzemu Kowalskim,
Państwu Monice i Dariuszowi Petrykowskim
Państwu Iwonie i Kazimierzowi Ścibek,
Państwu Danucie i Wiesławowi Gnoza,
Państwu Dorocie i Mirosławowi Deptuła,
Państwu Romanowi i Teresie Kaczmarczyk,
Państwu Mirosławowi i Teresie Rydel .
Za duchowe wsparcie dziękujemy księdzu proboszczowi Zbigniewowi
Jaroszewskiemu, a za szczęśliwą podróż panu Krzysztofowi Grali i Marianowi Wróbel.
Z harcerskim zawołaniem:czuwaj!
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Kierunki kształcenia na rok szkolny 2007/2008
Ø Liceum ogólnokształcące – rozszerzenia z: języka angielskiego, biologii i matematyki
Ø Liceum profilowane - profile: zarządzanie informacją, ekonomiczno – administracyjny,
rolniczo – spożywczy,
Ø Technikum Informatyczne – technik informatyk,
Ø Technikum Ekonomiczne – technik ekonomista,
Ø Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe,
Ø Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych,
Ø Szkoła Policealna – technik informatyk.
Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu jest dynamiczną, bardzo nowocześnie wyposażoną szkołą.
Gimnazjalistom proponujemy kształcenie w: Liceum Ogólnokształcącym (rozszerzenia z biologii, języka
angielskiego oraz z matematyki), Liceum Profilowanym o profilach: ekonomiczno - administracyjnym,
zarządzania informacją, rolniczo - spożywczym, w Technikum Informatycznym, w Technikum
Ekonomicznym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach wielozawodowych. Absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych mogą uzupełniać swoje wykształcenie w Uzupełniającym Liceum
Ogólnokształcącym dla dorosłych, natomiast absolwenci szkół dających wykształcenie średnie mogą
kontynuować naukę w Szkole Policealnej w zawodzie – technik informatyk.
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoleniową między innymi: 2 pracownie
językowe, 3 pracownie komputerowe z multimedialną tablicą projekcyjną, klasopracownie przedmiotowe,
własną bibliotekę, kawiarenkę internetową, salę gimnastyczną wraz z siłownią, oraz niezbędny sprzęt i
pomoce dydaktyczne, odpowiednie zaplecze biurowe, socjalne i sanitarne. Dodatkowym atutem jest
pełnowymiarowy stadion usytuowany obok szkoły oraz szereg boisk wielofunkcyjnych. Zajęcia odbywają
się na jedną zmianę.
Uczniowie do dyspozycji mają bogaty program zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań takich
jak: zajęcia SKS, zajęcia w pracowni internetowej, w kołach zainteresowań: matematycznym,
geograficznym, biologicznym.
Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu organizował debaty dla młodzieży z przedstawicielami
świata polityki, filmu oraz działaczami samorządowymi. Przy szkole działa również drużyna harcerska.
W Zespole prężnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Dzięki wspólnej pracy uczniów i nauczycieli
szkoła nasza otrzymała tytuł SZKOŁY z KLASĄ, w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez
Gazetę Wyborczą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, portal gazeta.pl, pod patronatem prezydenta
Rzeczypospolitej.
Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego. Do egzaminu maturalnego w sesji
wiosennej przystąpiło 118 abiturientów LO i LP, z czego świadectwo maturalne otrzymało 86,36% naszych
uczniów ( w LO – 100%). Najlepszym uczniem w szkole jest Marta Siernicka z klasy II LO – średnia 4,92
Badając losy naszych absolwentów stwierdzono, że:
1 87% absolwentów Liceum Ogólnokształcącego studiuje, w tym na studiach dziennych - 58%, na
zaocznych 42%. Najwięcej studiuje na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie i Kolegium
Nauczycielskim w Ostrołęce.
2 13% absolwentów LO nie podjęło nauki,
3 30% absolwentów Liceum Profilowanego podjęło studia.
4 16% absolwentów Liceum Profilowanego podjęło pierwszą pracę, a około 7% odbywa służbę
wojskową.
Podania do szkoły można składać już od 8 do 18 maja. Wzór podania można pobrać w sekretariacie
szkoły lub z naszej strony internetowej. Zasady i kryteria naboru znajdują się również na stronie
internetowej: www.zspm.hg.pl

Zapraszamy
Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych Sławomir Świtaj
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