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Wieści z gminy 
W dniach od 21 czerwca do 29 czerwca 2022 r. odbierana była folia rolnicza pochodząca z gospodarstw 

rolnych z terenu naszej gminy. Miejscem zbiórki był teren przyległy do targowiska przy ul. Targowej 2. 

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o udział w programie zbiórki  i utylizacji odpadów rolniczych dostarczyli 

199,03 ton odpadów rolniczych, tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag. Obsługą 

zbiórki  zajął się ZGK w Myszyńcu Sp. z o.o. za kwotę 540,00 zł za 1 tonę 

odpadów, całość zadania wyniosła 107 476,20 złotych.  

Gmina Myszyniec pozyskała środki na realizację tego zadania z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 

99 915,00 zł. 

* 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/282/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021r. 

w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych 

za osiągnięcia sportowe, określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe Burmistrz Myszyńca – Elżbieta Abramczyk przyznała  decyzją z dnia 14 lipca 2022 r. stypendium 

sportowe Bartłomiejowi Wiśniewskiemu zawodnikowi Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Myszyńcu 

w wysokości 800 złotych miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Stypendium sportowe zostało przyznane za 

osiągnięcie III miejsca w biegu na 1000 m rocznika 2008 podczas Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

  * 

W dniu 19 lipca 2022 r. w Ostrołęce Gmina Myszyniec podpisała umowę  z Wojewodą Mazowieckim  

w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 5 000 zł na zadanie "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. 

Myszyniec" w ramach projektu "Pod biało-czerwoną”. Nowy maszt zostanie 

zamontowany i zastąpi stary przy pomniku „Ofiarom Represji Okresu 

Hitlerowskiego i Stalinowskiego” obok Urzędu Miejskiego. Planowany termin 

zakupu i montażu masztu – do końca października. 

* 

W dniu 1 września 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyły się 

uroczystości upamiętniające 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej.  

Serdecznie dziękujemy za udział mieszkańcom gminy, pocztom sztandarowym, 

delegacjom ze szkół i instytucji oraz harcerzom 1MDH Wichry z Myszyńca  

i zuchom z 4MGZ Wędrowne Skrzaty, którzy pełnili uroczyste warty przy pomniku 

żołnierzy poległych w 1939 roku.  

* 

16 września 2022 r. odbyła się akcja "Sprzątanie świata". W tym roku sprzątaliśmy teren wokół zbiornika 

"Wykrot". W akcji wzięło udział ponad 50 osób, w tym: Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł z pracownikami 

Starostwa; Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk z pracownikami Urzędu 

Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu; uczniowie Zespołu Szkół 

Powiatowych w Myszyńcu z opiekunami; pracownicy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Myszyńcu; Radni gminni i powiatowi. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za wspólną akcję. Uzbieraliśmy kilkadziesiąt worków śmieci.  

Na koniec odbyło się podsumowanie akcji i ognisko. 
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Inwestycje, przetargi 
W dniu 17 sierpnia 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na „Budowę  

i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec”  

z podziałem na część I, II, III i IV w zakresie części I i III zamówienia.  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester 

Barański z siedzibą w Ostrołęce z ceną ofertową: 

 w zakresie części I zamówienia: 1 144 272,73 zł brutto i 80-miesięczną gwarancją i rękojmią, 

 w zakresie części III zamówienia: 2 327 498,09 zł brutto i 80-miesięczną gwarancją i rękojmią. 

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej z przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz przyłączami do granic nieruchomości 

na terenie miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary. Zamówienie jest 

finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz  

z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Finansów w ramach subwencji 

uzupełniającej na wykonanie zadań dotyczących kanalizacji. 

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od dnia podpisania 

umowy w zakresie części I i III zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części II i IV zamówienia zostało unieważnione, gdyż 

oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

* 

W dniu 18 sierpnia 2022 r. unieważniono przetarg na budowę drogi gminnej  

w miejscowości Olszyny. W ramach zamówienia miała zostać wykonana jezdnia 

o nawierzchni żwirowej o szerokości 5 m i długości 847 m. Na wykonanie tej 

inwestycji została przyznana dotacja w wysokości 85 000,00 zł ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego. Z uwagi jednak na fakt, iż oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) przewyższyła kwotę, 

którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało 

unieważnione.  

* 

W dniu 25 sierpnia 2022 r.  nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zadanie pn. „Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2023 r. oraz z PSZOK”. Wpłynęły dwie oferty  

z Ostrołęki. Pierwsza  od konsorcjum firm MPK sp. z o.o./ MPK PURE HOME sp. z o.o./RDF sp. z o.o. na 

kwotę 995 009,40 zł a druga oferta z OTBS sp. z o.o. na kwotę 934 855,13 zł. Podpisanie umowy z OTBS  

sp. z o.o. zaplanowano na 23 września 2022 r. 

* 

Trwa realizacja przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” 

Sp. z o.o. z Ostrołęki  inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W  

w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”. W dniu 1 września 

2022 r. dokonano częściowego odbioru robót. Na dzień dzisiejszy zaawansowanie 

prac wynosi ok. 40 %. Końcowy termin wykonania robót upłynął w dniu 8 września 2022r. Zadanie obejmuje 

wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, zjazdy, pobocza i oznakowanie pionowe  

i poziome. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.  

w wysokości 80% wartości zadania.  
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Inwestycje, przetargi c.d. 
W dniu 6 września 2022 r. został ogłoszony przetarg na „Budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul.Kasztanowa. 

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej z 3 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz  

5 przyłączami do granic nieruchomości niezabudowanych wraz z przepompownią ścieków oraz budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni do włączenia w istniejącą sieć 

kanalizacyjną w ul. Modrzewiowej. 

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

W terminie składania ofert, tj. do dnia 21 września 2022 r., wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:  DARIUSZ 

BIAŁOBRZESKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „ESTETYKA”, ul. Ostrowska 13b, 07-410 

Ostrołęka z ceną ofertową 560.000,00 zł brutto. W chwili obecnej trwa ocena i badanie złożonej oferty. 

* 

W dniu 13 września 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Samorządem Województwa Mazowieckiego 

umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej  

w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana pomoc dotyczy operacji typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej,  

w wyniku której zostaną zmodernizowane dwa istniejące ujęcia wody oraz 

zostanie zbudowane nowe (trzecie) ujęcie, dzięki czemu wzrośnie wydajność 

stacji wodociągowej. 

Ponadto w ramach realizacji operacji zostanie wybudowanych 14 przydomowych oczyszczalni ścieków  

w miejscowościach: Białusny Lasek, Drężek, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, 

Zalesie i Zawodzie. 

Całkowite koszty operacji to 4 565 639,30 zł natomiast przyznana kwota pomocy stanowiąca 100 % 

kosztów kwalifikowanych to 3 711 901,00 zł.  

* 

W związku z otrzymanymi pismami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Warszawie 

Delegatura w Ostrołęce z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce  

z dnia 05 września 2022 r. informującymi o przebadaniu wody i śniętej ryby – nie stwierdzono widocznych 

symptomów zanieczyszczenia wód  Zalewu Wykrot i rzeki Rozogi oraz wykluczono obecność 

polichlorowanych bifenyli (PCB), pestycydów chloroorganicznych i metali ciężkich. 

Obie instytucje przyjęły, że najprawdopodobniej przyczyną pojawienia się śniętych 

ryb w Zalewie Wykrot były niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. wysoka temperatura powietrza i wody, 

brak opadów deszczu, co mogło przyczynić się do znacznego spadku tlenu w wodzie tzw. przyducha. 

W związku z powyższym odwołuje się całkowity zakaz wchodzenia do wody na terenie zbiornika wodnego  

w Wykrocie. Gmina Myszyniec dziękuje za włączenie się do akcji wyławiania śniętych ryb Społecznej Straży 

Rybackiej oraz członkom kół PZW nr 40 z Myszyńca oraz nr 38 Narew Ostrołęka.   
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Informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej 

DODATEK OSŁONOWY - Od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. 

przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Przysługuje on osobie w 

gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego 

miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł lub osobie w gospodarstwie wieloosobowym,  

w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę. 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi od 400 zł do 1437,50 zł jednorazowo w zależności od ilości osób  

w gospodarstwie domowym oraz sposobu zasilania głównego źródła ogrzewania, które musi być wpisane 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

DODATEK WĘGLOWY – 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku 

węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, 

w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem 

kamiennym. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł. Wnioski można składać do 30 

listopada 2022 r. 

STYPENDIA SZKOLNE - Od 1 do 15 września Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował 

wnioski na stypendium szkolne. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie 

zamieszkali w gminie Myszyniec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna, 

zdarzenie losowe. Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny, które spełniają tzw. kryterium 

dochodowe. W 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. 

Stypendium szkolne można przeznaczyć wyłącznie na cele edukacyjne. 

ZASIŁKI RODZINNE – trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 

do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2022/2023  rozpoczynający się od 1 listopada 2022 r. i trwający do 

dnia 31 października 2023 r.: 

Ponadto Sekcja Świadczeń Rodzinnych przyjmuje  wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku pielęgnacyjnego, 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia „ za życiem”. 

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych: 

- do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku -674,00 zł. miesięcznie na osobę  

-764,00 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie w  przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 

świadczeniowy 2022/2023 można składać: od dnia 1 sierpnia 2022 r.  w formie 

tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, II piętro Urzędu 

Miejskiego w Myszyńcu, pokój 41. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  

w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W przypadku  przekroczenia kryterium dochodowego ma 

zastosowanie zasada „złotówka za złotówkę”. 

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń dostępne 

są do pobrania w tutejszym ośrodku lub na stronie internetowej OPS Myszyniec. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku 
W dniu 15 lipca 2022 r. podopieczni, rodzice, opiekunowie i pracownicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Białusnym Lasku wyjechali na wycieczkę do Grunwaldu. Wycieczka na polach 

Grunwaldzkich rozpoczęła się z panią przewodnik, 

która ciekawie opowiadała historie zabytków na 

szlaku. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści 

historycznych. Uczestnicy byli również na wzgórzu 

pomnikowym, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, 

oglądali film w sali kinowej opowiadający o obrazie 

Jana Matejki - „Bitwa pod Grunwaldem” - który  

w nowoczesnej formie prezentował postacie 

uwiecznione na nim. Oglądano także turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł, osady krzyżackie, liczne 

stragany z pamiątkami. Wszyscy mieli okazję obejrzeć próbę generalną XXV Inscenizacji Bitwy pod 

Grunwaldem.  
* 

12 sierpnia 2022 r. pracownicy ŚDS-u zorganizowali uczestnikom wycieczkę na Podlasie. Wśród atrakcji 

było zwiedzanie Muzeum Przyrody w Drozdowie, które mieści się w zabytkowym dworze ziemiańskim-

dawnej siedzibie rodu Lutosławskich. Muzeum udostępnia do zwiedzania stałe wystawy. Uczestnicy mieli 

okazję zobaczyć ekspozycję akwarystyczną - 

Podwodny Świat Pięciu Kontynentów, wystawy - 

Ziołowe tajemnice, Ptaki kotliny Biebrzańskiej, Trofea 

łowieckie i wiele innych. Następnym etapem 

wycieczki było miasteczko Tykocin. Zwiedzanie 

rozpoczęto z panią przewodnik, która bardzo 

ciekawie opowiadała o historii Zamku i okolic.  

Na obiad uczestnicy wycieczki udali się do słynnej 

restauracji Alumnat, w której kręcono sceny do filmu "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą". 

Następnie zwiedzili Synagogę Wielką, Dom Talmudyczny i późnobarokowy kościół.  
* 

W odpowiedzi na zaproszenia do zaprzyjaźnionych placówek ŚDS i DPS uczestnicy Środowiskowego Domu 

Sampomocy w Białusnym Lasku przygotowują się do udziału w konkursie recytatorskim, artystycznym  

i Przeglądzie Twórczości Artystycznej. Wyznaczone osoby wraz z opiekunami systematycznie biorą udział  

w próbach. W pracowniach podczas zajęć przygotowywane są rekwizyty niezbędne do przedstawienia oraz 

prace artystyczne.  
* 

Pracownicy oraz uczestnicy brali udział w 45. 

Miodobraniu Kurpiowskim, na które przygotowali 

wystawę prac wykonywanych w pracowniach.  
* 

Tradycyjnie obchodzone są urodziny uczestników  

i pracowników. Korzystając z pięknej letnio–jesiennej 

pogody, wychodzą na spacery, dbają o zdrowie, kwiaty, 

warzywa i przestrzeń na działce. 
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Klub Senior+ w Myszyńcu Starym 

Klub Senior+ w Myszyńcu Starym to miejsce dla osób, które nadal są pełne energii i zaangażowania we 

wszelkiego rodzaju formy aktywności społecznej. Każdy aktywny senior w klubie znajdzie bogatą ofertę 

zajęć, które będą dostosowane do jego potrzeb oraz 

zagospodarują mu wolny czas. Celem działalności klubu jest 

zapewnienie jak najdłuższej sprawności na wszystkich 

płaszczyznach życia seniorów.  

W Klubie Senior+ w Myszyńcu Starym nuda czy samotność nie 

istnieją. Każdy uczestnik klubu może miło i aktywnie spędzić czas. 

Klub Senior+ proponuje atrakcyjne zajęcia: sportowe, artystyczne, 

florystyczne, konsultacje z psychologiem. Odbywają się również 

spotkania z różnymi specjalistami: masażystą, trychologiem, 

florystą. Planowane są także spotkania z dietetykiem oraz podologiem. Atrakcją klubu są również wyjścia do 

kina, wieczorki taneczne lub regularne treningi Pilates.   

* 

W dniu 14 września 2022 r. w Klubie Seniora w Myszyńcu 

Starym gościliśmy Klub Seniora ze Szczytna z Panią Kierownik 

Mileną Różańską. Odbyło sie ognisko integracyjne, przybyli 

również zaproszeni goście: Pani 

Burmistrz Myszyńca Elżbieta 

Abramczyk, Pani Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Myszyńcu Julita Dawid. Mamy 

również wielu sympatyków klubu, którzy w tym dniu rownież korzystali 

wspólnie z nami z uroków jesieni. Było pieczenie kiełbasek, ziemniaków,  

a później biesiada, podczas której rozbrzmiewały pieśni kurpiowskie. Z chęcią 

integrujemy się z seniorami z innych klubów! Dziękujemy gościom za 

przybycie i wspólną zabawę! 
* 

Podczas zajęć artystycznych seniorzy tworzą piękne ozdoby: odlewanie świec parafinowych wraz  

z dekoracją, tworzenie pięknych lampionów ze słoików. Seniorzy w Klubie Senior+ opanowali sztukę 

odlewania mydeł glicerynowych. 

W okresie od września do końca listopada br. w Klubie Senior+ w Myszyńcu Starym odbędą się warsztaty 

jesienne, na których seniorzy będą tworzyć dekoracje jesienne (lampiony, jeże z szyszek i sznurka jutowego, 

bukiety z liści klonu, wianki z darów jesieni). Warsztaty będą miały charakter proekologiczny. Odbędzie się 

też Senioralny Rajd Rowerowy zakończony wspólnym ogniskiem oraz warsztaty kulinarne, gdzie w roli 

głównej będą owoce i warzywa sezonowe.  
* 

W Klubie Seniora, korzystając z darów jesieni, tworzyliśmy dekoracje 

jesienne, a mianowicie wianki jesienne. Magia kolorów pobudzała 

wyobraźnię naszych seniorów, a efektem tego były róznobarwne wianki  

w kolorach jesieni. 
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

W dniu 24 czerwca 2022 r. podczas zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Wykrocie odbyło się podsumowanie konkursu związanego  

z wydaniem najnowszej książki Małgorzaty U. Laski pt. "Pająk” - bohater książki 

"Tylko wróć! Małgorzaty U. Laski". Uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie, mieli 

za zadanie (bez wcześniejszego czytania książki) puścić wodze wyobraźni i napisać, 

bądź narysować, jaką rolę w książce może odgrywać jeden z kluczowych bohaterów 

- pająk. Nagrody Laureatom wręczyła Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk 

oraz Dyrektor Szkoły Pani Mirosława Grzegorczyk.  
* 

W dniu 29 czerwca 2022 r. w ramach cyklu „Myszynieckie Noce  

w Dzwonnicy”, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks.  

W. Skierkowskiego w Myszyńcu uczciła pamięć i działalność Brata Zenona 

Żebrowskiego, organizując Noc Poezji poświęconą jego osobie w 40. rocznicę 

śmierci. Noc Poezji w Myszynieckiej Dzwonnicy była znakomitą okazją do 

przybliżenia osoby Brata Zenona Żebrowskiego oraz przypomnienia o tym 

wyjątkowym człowieku, który kochał bez granic Pana Boga i Matkę Bożą 

Niepokalaną. To im powierzył całe swoje życie, czyniąc wiele dobra i stając się chlubą Polski, Ziemi 

Kurpiowskiej i Zakonu Franciszkańskiego. Poezja młodych autorów jest ukłonem w stronę Brata Zeno, który 

dobro dzieci cenił ponad wszystko.  
* 

W dniu 3 września 2022 r. w zabytkowej Dzwonnicy Myszynieckiej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu przygotowała kolejną odsłonę Narodowego Czytania 

pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego Czytania są „Ballady  

i Romanse” Adama Mickiewicza. Po wspólnie zaśpiewanym polskim hymnie 

państwowym przez uczestników spotkania, w tematykę utworów wieszcza 

narodowego epoki romantyzmu wprowadziła nas Pani Małgorzata Parzych. 

Uczestnicy na czele z Panią Burmistrz Elżbietą Abramczyk, odczytali 

następujące utwory: „Pierwiosnek”, „Romantyczność”, „Świtezianka”, 

„Powrót taty” oraz „Pani Twardowska”. Na zakończenie Narodowego 

Czytania wszyscy otrzymali pamiątkowe magnesy.  
* 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu otrzymała dotację 

w wysokości 11 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.  
* 

Planowane wydarzenia: 

 XXIX Konkurs Poetycki Kurpie Zielone w Literaturze dla klas IV-VIII–do 30.09.2022r.  

 Warsztaty Witrażu Kurpiowskiego - wrzesień 2022 r.  

 “Myszyniec we Wspomnieniach Pani Profesor Grażyny Świąteckiej–córki nauczycieli z okresu 

przedwojennego Myszyńca.” 

 Konkurs plastyczno-techniczny „Witraże Myszynieckie/Kurpiowskie” dla klas VI-VII-VIII Szkół 

Podstawowych z terenu gmin kurpiowskich.   
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Bieg Miodobrania Kurpiowskiego - MKL w Myszyńcu 
W sobotę 27 sierpnia o godz. 12.00 po raz pierwszy w historii Myszyńca odbył się bieg na 

10 km z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Głównym organizatorem Biegu był 

Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu oraz Gmina 

Myszyniec. W biegu głównym udział wzięło 164 

uczestników (łącznie z biegami dla dzieci 316 osób)  

z różnych stron Polski, m.in. z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Białegostoku, 

Gdyni, Gdańska, Olsztyna, Redy, Władysławowa, Gorzowa 

Wielkopolskiego, Goleniowa koło Szczecina, Łomży, Ostrołęki, Ostrowi 

Mazowieckiej, Wyszkowa, Przasnysza, Kętrzyna, Mrągowa, Szczytna 

oraz z wielu okolicznych miejscowości Powiatu Ostrołęckiego.  
* 

Najszybszy okazał się Damian Świerdzewski z Dzbenina z czasem 31 minut i 56 sekund (najlepszy wynik tego 

dnia w Polsce na 10 km). Damian to aktualny brązowy medalista 

Mistrzostw Polski w Maratonie, 2. miejsce zajął Rafał Dzięgielewski  

z Wyszkowa 36:52, a 3. miejsce Krzysztof Krukowski z Nowej Wsi 37:24. 

Najlepszy z naszych Szymon Dziczek był 10. z czasem 39:31. Wśród 

kobiet wygrała Weronika Lenkiewicz z Olszewki z wynikiem 42:51,  

2. miejsce zajęła Ewelina Szczubełek-Rykowska z Czarnowca 43:23, 

a 3. miejsce Ania Napiórkowska z Ostrołęki 47:38 (wszystkie Panie 

reprezentują jeden klub Dark Side Ostrołęka). Pani Ania Napiórkowska 

pochodząca z Zalesia, a urodzona w Myszyńcu, okazała się najlepszą z Gminy Myszyniec. Należy w tym 

miejscu powiedzieć o warunkach, z jakimi musieli zmierzyć się zawodnicy w biegu na 10 km 32 stopnie  

w cieniu, żar lejący się z nieba, a oni wszyscy dali radę. Niewątpliwie ulgę przyniosła kurtyna wodna 

rozstawiona w Drężku dzięki uprzejmości naszych strażaków oraz punkt nawadniający w Wykrocie. Warto 

odnotować fakt, że najstarszym uczestnikiem Biegu Miodobrania został Pan Jan Ambrożko z Olsztyna 

urodzony w 1938 roku. Po biegu Pan Jan zapowiedział, że jak zdrowie dopisze, to spotkamy się ponownie-

serdecznie mu tego życzymy.  
* 

Przed biegiem głównym o godz. 10.10 na Kurpiowskiej Krainie nad Zalewem Wykrot odbyły się biegi dla 

dzieci i młodzieży. We wszystkich 4 kategoriach wiekowych wśród 

dziewcząt i chłopców startowało 152 zawodników. Najmłodszym 

uczestnikiem Biegu Miodobrania został niespełna 2 letni Maksymilian 

Lewandowski z Myszyńca urodzony w 2020 roku. Bardzo dobrze 

zaprezentowała się młodzież z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego  

w Myszyńcu, i tak: w kat. do 6 lat na 200 m 2. miejsce zajął Adaś 

Wiśniewski, w kat. 7-9 lat na 400 m zwyciężył Jaś Rolka, w kat. 10-12 

lat na 800 m 1. miejsce Wiktor Bors, 2. miejsce Filip Wiśniewski,  

3. miejsce Hubert Suchecki, w kat. 13-15 lat na 800 m zwyciężył Bartłomiej Wiśniewski przed Kacprem 

Kocińskim, a wśród dziewcząt w tej samej kat. 3. miejsce zajęła Noemi Bors. 
* 

Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2022 przeszedł do historii ale nie odbyłby się bez wsparcia naszych 

wspaniałych darczyńców i wolontariuszy, za co serdecznie WAM DZIĘKUJEMY. 
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45. Miodobranie Kurpiowskie 
Tłum ludzi zgromadził się 27 sierpnia 2022 r. w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich, gdzie 

odbyła się kolejna edycja Miodobraniowej Nocy Kabaretowej. Impreza rozpoczęła się od koncertu 

ukraińskiego zespołu ludowego „Czaczka”. W dalszej kolejności na deskach amfiteatru swoje programy 

kabaretowe zaprezentowali: kabaret „OTTO” oraz kabaret „Ciach”. Główną gwiazdą tegorocznej Nocy 

Kabaretowej był kabaret  „Łowcy.B”.   

 

28 sierpnia 2022 r. w kompleksie Kurpiowska Kraina odbyło 

się „45. Miodobranie Kurpiowskie”. Jak co roku rozpoczęło się od 

mszy św. z elementami gwary kurpiowskiej w Bazylice 

Myszynieckiej. Po mszy św. uroczysty korowód furmanek 

poprowadził przybyłych gości do kompleksu „Kurpiowska Kraina” 

w Wydmusach, gdzie odbyły się główne uroczystości.  

Gościem "45. Miodobrania Kurpiowskiego" był Wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Pan Henryk Kowalczyk. W części oficjalnej uroczystości, prowadzący imprezę Pan Witold Kuczyński - 

Starosta Bartny poprowadził obrzęd nadania honorowego tytułu 

"Kurpsia Krzaka" Panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi. Minister 

musiał przejść pięć prób: próbę gwary, wabzia, tańca, strzelania oraz 

mocy. Po pozytywnym wykonaniu wszystkich prób minister 

Henryk Kowalczyk złożył uroczystą przysięgę i został przyjęty do grona 

osób odznaczonych honorowym tytułem "Kurpsia Krzaka". 

W ramach części folklorystycznej w programie znalazł się: 

spektakl „Śnij Kurpiu śnij” w wykonaniu zespołu „Kurpiowszczyzna”  

z Myszyńca oraz prezentacje artystyczne podczas których artyści 

zaprezentowali pieśni i tańce  kurpiowskie, a ponad to wystąpiły 

zespoły: „Czaczka” z Ukrainy oraz „Markowianie” z Markowej.  

W trakcie trwania części folklorystycznej miała miejsce również 

miła niespodzianka dla pracowników RCKK w Myszyńcu, którzy 

otrzymali pamiątkowe medale „Pro Masovia” przyznawane przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego za wybitne zasługi oraz 

całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.  

Po części folklorystycznej wystąpiły tegoroczne gwiazdy  

45. Miodobrania Kurpiowskiego. Jako pierwszy na scenie 

zaprezentował się zespół „Tupolev”, następnie wystąpił wokalista 

Michał Szczygieł, a gwiazdą wieczoru był zespół WILKI. W trakcie 

koncertu zespołu Wilki na scenie pojawił się również niespodziewany 

artysta Jakub Grabowski, popularny raper, który fantastycznym, 

krótkim występem zakończył 45. Miodobranie Kurpiowskie.   

W ramach Miodobrania odbył się również Konkurs Rękodzieło 

Wsi Kurpiowskiej, a ponadto kiermasz sztuki ludowej, wystawa 

rękodzieła ludowego, wystawa sprzętu pszczelarskiego, zawody 

strzeleckie i wędkarskie, stoiska handlowe z miodem, pieczywem 

regionalnym i jadłem kurpiowskim. 
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Wydarzenia kulturalne RCKK 
W dniach 25 czerwca – 3 lipca Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej  

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Gminą 

Myszyniec, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie oraz Starostwem Powiatowym w Ostrołęce  zorganizowało cykl 

imprez  pod nazwą „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy ", w ramach którego 

odbyły się następujące wydarzenia: Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy, 

Nocny Dzwonnik z Myszyńca, Noc Poezji w Dzwonnicy, Nocne Czuwania  

w Dzwonnicy, Koncert na zakończenie cyklu imprez. 
* 

1 lipca 2022 r. po raz kolejny od ponad 40 lat ogłoszono konkurs twórczości ludowej „RĘKODZIEŁO WSI 

KURPIOWSKIEJ im. Anny Kordeckiej”. Zdjęcia prac zgłoszonych do konkursu zostały umieszczone  

w publikacji pokonkursowej, a same prace wyeksponowane na wystawie w Multimedialnym Muzeum  

w Dzwonnicy w Myszyńcu. W tegorocznym konkursie wzięło udział 77 twórców ludowych, a nagrody zostały 

ufundowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i  Dziedzictwa Wsi, Starostwa Powiatowego  

w Ostrołęce oraz Gminy Myszyniec. 
* 

6 lipca 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone Nagrody im. Oskara Kolberga.  

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego zostało Laureatem tej prestiżowej 

Nagrody za zasługi dla kultury ludowej. Pracownicy RCKK 

odebrali Nagrodę z rąk Wicepremiera prof. dr. hab. Piotra 

Glińskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi-Henryka 

Kowalczyka. 

Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsze i najważniejsze 

wyróżnienie przyznawane w naszym kraju w dziedzinie 

kultury tradycyjnej. Od 1974 r. otrzymują ją za 

imponujący dorobek oraz wybitne dokonania twórcy  

i artyści ludowi, naukowcy, badacze i popularyzatorzy 

folkloru, jak również podmioty, które swoją pracą przyczyniają się do jego ochrony i rozwoju.  
* 

15 sierpnia 2022 r.  w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich, odbyła się Kurpiowska Potańcówka. 

Wydarzenie miało charakter wspólnego biesiadowania przy akompaniamencie muzyki granej na żywo przez 

kapele ludowe. W imprezie wzięli udział mieszkańcy gminy wraz z członkami zespołów folklorystycznych 

działających przy RCKK w Myszyńcu. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób.  
 

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2022 roku 

Koncert utworów klasycznych w wykonaniu: Rafała Morawskiego – fortepian i Roberta Gerlacha – bas 
baryton 

29 września 

Spektakl dla dzieci pod tytułem „Skarpety i papiloty” - Grupa teatralna „MimoWszystko” działająca 

przy RCKK w Myszyńcu 
3, 5 i 10 października  

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich 7 października 

Główne uroczystości związane z jubileuszem pięćdziesięciolecia działalności myszynieckiej instytucji 

kultury, której spadkobiercą jest RCKK w Myszyńcu. 

22 i 23 października 

XVI Spotkania na Kopańskim Moście 11 listopada 

Więcej informacji o bieżących imprezach i zajęciach stałych pod nr tel. (29) 77 21 363 i na stronie internetowej www.rckkmyszyniec.pl  

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u oraz do skorzystania z naszej oferty kulturalnej. 

http://www.rckkmyszyniec.pl/
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ALDO Bartnik Myszyniec 
11 lipca gracze ALDO Bartnika Myszyniec wznowili treningi przed startem 

nowego sezonu. Na pierwszych zajęciach trener Kazimierz Puławski miał do 

dyspozycji 19 zawodników. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu,  

a zarząd wraz z szkoleniowcem zaplanowali trzy spotkania sparingowe.  

W pierwszym meczu kontrolnym piłkarze zremisowali 3:3 z Orzycem Chorzele. 

Następnie zwyciężyli w Mikołajkach z miejscowym Kłobukiem 3:2. Ostatni 

sprawdzian to wysoki remis 4:4 u siebie z rywalem występującym w Lidze 

Okręgowej – Kurpikiem Kadzidło. 
* 

Po ciężkich przygotowaniach i meczach kontrolnych nadszedł czas na oficjalne spotkanie. 13 sierpnia 

piłkarze ALDO Bartnika pokonali 4:1 w Baranowie miejscowy Świt w ramach I rundy Okręgowego 

Pucharu Polski. Zwycięska passa została przedłużana w zmaganiach ligowych. W pierwszych dwóch 

domowych kolejkach uznać wyższość musiały następujące zespoły – FC Różan (2:1) oraz Gladiator Słoszewo 

(7:2). Gra mogła się podobać zgromadzonym na trybunach 

kibicom. 31 sierpnia drużyna wróciła do pucharowych zmagań. 

Na własnym terenie zawodnicy ALDO Bartnik Myszyniec 

pokonali Kurpik Kadzidło 4:1. Seria zwycięstw została 

przerwana w meczu derbowym z GKS Łyse.  

Po spotkaniu pełnym walki i dramaturgii podopieczni 

Kazimierza Puławskiego przegrali 1:3. Porażka nie podłamała 

zawodników. W kolejnej kolejce pewnie pokonali na stadionie 

w Myszyńcu zespół Orzyc Chorzele, strzelając  

4 bramki i zachowując czyste konto. 
* 

14 sierpnia miała zostać rozegrana III runda Okręgowego Pucharu Polski. ALDO Bartnik Myszyniec 

podejmować miał przedstawiciela V ligi, zespół Makowianka Maków Mazowiecki. Rywal jednak zrezygnował 

z przyjazdu na mecz i piłkarze z Myszyńca awansowali do kolejnej rundy. 
* 

Przed zawodnikami ALDO Bartnik Myszyniec jeszcze wiele kolejek i walki o punkty w rundzie jesiennej,  

a także kolejna runda w Okręgowym Pucharze Polski. Piłkarze i Zarząd Klubu ALDO Bartnik Myszyniec  

dziękują sponsorom za wsparcie, jak również kibicom za doping na trybunach i zapraszają na kolejne mecze, 

a także do śledzenia Klubu w mediach społecznościowych.  


