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Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego 

Zgodnie z zarządzeniem nr 231/21 Burmistrza Myszyńca,  uprzejmie informujemy,  

że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach Urzędu, 

od dnia 23 czerwca przez okres wakacyjny do dnia 31 sierpnia Urząd Miejski  

w Myszyńcu będzie czynny od godziny 7.00  do godziny 15.00. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Wieści z gminy 

Gmina Myszyniec informuje,  iż do dnia 22 czerwca 2021 r.  do szczepienia przeciw COVID-19 zgłosiło się 2811 

mieszkańców, w tym w pełni zaszczepieni – 1979 osób w grupie wiekowej:  

12-19 lat -56, 20-39 lat – 512,40-59 lat – 988, 60-69 lat – 629, 70+ lat -626 

Przychodnie Lekarskie na terenie gminy Myszyniec przyjmujące zgłoszenie i wykonujące  

szczepienia  przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 to: 

• Przychodnia lekarska ul. Pawłowskiego 17 - tel. 29/760-35-40      

• Przychodnia Lekarska "Medical" ul. Sienkiewicza 1 – tel. 29/ 717 39 77 lub  516 325 522  

• Przychodnia  LEKARSKA JACEK KRUPSKI. Ul. dr. Pawłowskiego 15, 07-430 

Myszyniec Tel. 29/ 717-05-77 

Lub pacjent może zarejestrować się elektronicznie poprzez: e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub zadzwonić na 

całodobową i bezpłatną infolinię - 989 

Ponadto przypominamy, że istnieje możliwość dowozu mieszkańców  miasta i gminy do punktu szczepień w niżej 

wymienionych przypadkach:    

• Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub 

N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; 

• Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 

do punktu szczepień; 

• Osoby powyżej 70 roku życia mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  

w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień; 

Po dokonaniu rejestracji i ustaleniu terminu szczepienia w Przychodni Lekarskiej,  osoby te  mogą skontaktować 

się osobiście lub telefonicznie  z koordynatorem z Urzędu  Miejskiego w Myszyńcu pod nr. tel.  29/ 33-33-115  

w godz. 8.00-15.30 w celu ustalenia szczegółów i  terminu dowozu. 

 * 

20 czerwca 2021 roku odbył się VI Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień”. Uczestnicy mogli 

skorzystać z wielu atrakcji jak również uzyskać wsparcie grup AA, ALAnon oraz Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa 

Droga” w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych. Grupa Ratownicza Nadzieja  prowadziła pokaz  

z udzielania pierwszej pomocy, można było też korzystać z porad ratowników w tym zakresie. 

Stronę kulinarną imprezy zapewniali Rycerze Kolumba, Świetlica Iskierka, Świetlica TPD oraz Koła Gospodyń Wiejskich. 

Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy i napojów przeznaczona zostanie na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla 

mieszkańca naszej gminy oraz dofinansowanie pobytu dzieci na wypoczynku letnim. 

Uczestnicy Festynu mieli okazję uczestniczyć w koncercie zespołu 100%, którego wokalistą jest Piotr Nagiel.  

Został przeprowadzony III turniej sołectw o przechodni puchar Burmistrza Myszyńca, który zdobyło sołectwo 

Niedźwiedź, pozostałym sołectwom startującym w turneju 

dziękujemy za udział. 

Głównym organizatorem Festynu była Burmistrz Myszyńca 

oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Myszyńcu. 

Dziękujemy mieszkańcom za udział oraz pomoc  

w przygotowaniu VI festynu Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień”. 

https://www.myszyniec.pl/komunikaty/1480-zmiana-godzin-pracy-urz%C4%99du-miejskiego


Numer 11 | Lipiec 2021         3  

 
 

Inwestycje, przetargi 

W dniu 24 czerwca 2021r. dokonano wyboru oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej Zdunek – 

Charciabałda. Wpłynęły 4 oferty, w tym 2 zostały odrzucone. Najkorzystniejszą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki z ceną 1 397 959,42 zł. W najbliższych dniach 

zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 5,5 m na 

długości 2162 m. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 550 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Planowany termin ukończenia prac: do końca października  2021r.  

* 

W dniu 25 czerwca 2021r. dokonano wyboru oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Myszyniec Stary. Wpłynęły 3 oferty, w tym 1 została odrzucona. Najkorzystniejszą jest oferta firmy: 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego  z ceną 839 901,33 zł.  

W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej 

szerokości 5,0 m na długości 1222 m. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją w wysokości 50 000,00 zł ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.  

* 

W dniu 25 czerwca 2021r. dokonano wyboru oferty na wykonanie przebudowy ulicy Prostej w Myszyńcu.  

Wpłynęły 3 oferty, w tym 1 oferta została odrzucona. Najkorzystniejszą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego  z ceną 758 888,57 zł. W najbliższych dniach zostanie zawarta 

umowa z wykonawcą. 

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 6,0 m na długości 307 m, chodnik, zjazdy i zatoki 

postojowe. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym w kwocie 100 000,00 zł przez Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno–Handlowo-Usługowego ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki Spółka jawna z siedzibą: 

Surowe.   Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.  

* 

W związku z zawartą w  dniu 20.11.2020 r. umową z firmą Sanprod Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 

875 095,21 zł brutto na „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji 

Myszyniec” z podziałem na części I, II” – część II dobiega końca realizacja robót dotyczących sieci wodociągowej 

z przyłączami w miejscowości Wykrot, a do wykonania pozostały roboty w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej z przyłączami w Myszyńcu (ul. Stefanowicza).   

Termin wykonania zadania: do dnia 20 listopada br. 

* 

W związku z zawartą w dniu 23 grudnia 2020 roku umową z firmą EKOKORD Zbigniew Korduszewski  

z siedzibą w Rzekuniu przy ul. Jaśminowej 3, na kwotę 1 692 507,64 zł realizowane są roboty dotyczące  budowy 

90 przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Myszyniec w ramach zadania pn. „Wykonanie robót 

budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz 

zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I, II” – 

część I. Dotychczas wykonane zostały 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Termin wykonania zadania wynosi 

12 miesięcy od podpisania umowy. Operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją 

Myszyniec” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 

na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów 

kwalifikowanych.  
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Inwestycje, przetargi c.d 

W lipcu 2021 r. Gmina Myszyniec planuje ogłosić postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego na realizację 

zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. 

remont dwóch istniejących studni wraz z dokonaniem ich oczyszczenia i wymianą pomp głębinowych,  wykonanie 

dodatkowej studni wraz z przyłączem wody, remont istniejących zbiorników magazynowych wody, wymianę istniejącego 

zestawu pomp sieciowych. Budynek stacji wodociągowej zostanie wyremontowany i poddany termomodernizacji oraz 

dostosowany do projektowanych zmian w branżach instalacyjnych. 

Celem inwestycji jest przeprowadzenie wszelkich robót, które umożliwią dalszą eksploatację obiektów stacji 

wodociągowej w sposób w pełni zdalny i automatyczny przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej niezawodności układu 

oraz wykonanie dodatkowej trzeciej studni. Instalacje technologiczne zbiorników magazynowych i w budynku stacji 

wodociągowej zostaną wymienione na nowe i dostosowane do obecnych potrzeb sieci wodociągowej w gminie 

Myszyniec.Gmina Myszyniec planuje zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją tego zadania. 
* 

29 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – program 

polityki zdrowotnej pn.”Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy 

Myszyniec na lata 2021-2923” w roku 2021 z Rehabilitacja Monika Mastyna Fizjo na kwotę 31 500,00 zł. Okres 

realizacji zadania od podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku. W ramach realizacji zadania 100 mieszkańców gminy 

otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 

realizatora zadania Rehabilitacja Monika Mastyna Fizjo ul. Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec. 
* 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce informuje, że w dniu 05.07.2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych  

z przebudową mostu przez rzekę Szkwa w miejscowości Krysiaki, w związku z powyższym droga powiatowa nr 2504W 

Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas w miejscu prowadzenia robot zostanie zamknięta. 
* 

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu 

budowlanego dotyczącego „Zmiana pokrycia oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w kompleksie „Kurpiowska 

Kraina” III”.Wpłynęły dwie oferty: ADACH Adam Zalewski z Przasnysza, z ceną ofertową 245.691,71 zł brutto i 80 

miesięczną gwarancją oraz oferta  Firmy Dawid Bednarczyk, z Przasnysza, której to oferty nie można było 

odszyfrować. Trwają dalsze prace w toku postępowania przetargowego. 
 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
Gmina Myszyniec w 2021 roku po raz trzeci przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami 

równoważnymi, 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 

bezpośrednią opiekę nad 23 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec. 

Łącznie do zrealizowania jest 2139 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,w okresie do 31 grudnia 2021 r. Program „Opieka 

wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowany przez Gminę Myszyniec w całości jest finansowany z państwowego funduszu 

celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe  

z Funduszu Solidarnościowego w wysokości  66 122,30 zł. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Myszyńcu. 
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Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony 

Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu Miejskiego 

w Myszyńcu.  

Punkt czynny będzie w czwartki i w piątki w godzinach 10.00 do 15.00.   

Kontakt 29 77 21 141 w. 35 Urząd Miejski w Myszyńcu pokój nr 10. 

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku  

o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” 

oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego 

ocena merytoryczna. 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom 

Gminy Myszyniec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie 

punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie a Gminą Myszyniec. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktuzachęci mieszkańców do 

skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do 

poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Myszyniec. Zachęcamy do korzystania z punktu! 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na 

stronie: https://portal.wfosigw.pl/ 

 Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania 

 o dofinansowanie. 
 

Uwaga! Od 1 lipca obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (CEEB) 

Na podstawie znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć 

deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania 

paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Wdrażaniem nowego systemu zajął się Główny Urząd 

Nadzoru Budowlanego (GUNB). 

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.  

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub 

spalania paliw. 

Deklarację będzie można złożyć: 

-w formie elektronicznej - przez Internet- na stronie: 

 https://zone.gunb.gov.pl/; 

-w wersji papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo 

złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. 

Deklaracja będzie  zawierała takie informacje jak: adres nieruchomości, imię 

 i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, jego telefon, adres 

poczty elektronicznej, informacje o liczbie i rodzaju  źródeł ciepła oraz 

wykorzystywanych w nich paliwach. Pozyskanie rzetelnych  informacji od 

mieszkańców na temat źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego 

opału, pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę 

jakości powietrza. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

 

https://portal.wfosigw.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
http://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusmym Lasku 
            Mimo pandemii Covid-19 Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku cały czas pracuje, przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy i dowożeni do placówki 

naprzemiennie.  

          W maju został rozpoczęty w  placówce sezon letni pierwszą wycieczką rowerową po okolicy oraz ogniskiem  

z kiełbaskami.   

            W placówce trwa nadal tradycja obchodzenia urodzin.  

W ostatnim czasie kikoro uczestników obchodziło urodziny. Były 

życzenia, wiwaty oraz słodkie poczęstunki. 

„Dzień Matki to bardzo doniosła chwila 

Każda mama na ten dzień czekała i go przeżywa 

Myślicie, że my dzieci to nie ??? 

O nie ! My też na ten dzień, bardzo cieszymy się. 

Kochane mamy, z okazji Waszego święta 

Dziś z tego miejsca za wszystko bardzo, bardzo Wam dziękujemy 

Życzymy zdrowia, szczęścia i miłości 

i prosimy byście nadal miały dla nas dużo cierpliwości”. 

           Ze względu na obostrzenia Covidove w placówce przygotowaliśmy przedstawienie, które nagraliśmy na płyty. 

Każda mama lub opiekun prawny otrzymali taką płytę wraz z pięknymi laurkami i bukiecikiem kwiatów przygotowanym 

przez uczestników na zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

             

             

            My pamiętaliśmy o mamach, a mamy o nas. Było ciasto, słodycze i owoce, które dostaliśmy od mam naszych 

uczestników.  Dzień był wesoły i słoneczny, chociaż smutno nam było, że nie było z nami Mam. 

            1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka – mimo wieku wszyscy czujemy się dziećmi. Z tej okazji w placówce 

zostały zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu. Na koniec była pizza i słodki poczęstunek dla wszystkich.  

            Nasza placówka została nominowana przez 

Akademia Najmłodszych - Niepubliczne Przedszkole 

"Radosny Zakątek" w Myszyńcu do wzięcia udziału  

w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, której celem 

jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 

AUTYZMU I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI 

OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM. 

Pozdrowieniami i hasłem przewodnim jest "JESTEŚMY  

Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI" 
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

          Konkurs poetycki „Życie i działalność ks. Władysława Skierkowskiego”,zorganizowany przez myszyniecką 

Bibliotekę, przeprowadzony został on-line w formie wiersza autorskiego. Celem konkursu było przybliżenie  

i propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaci ks. W. Skierkowskiego w roku 

obchodów 80. rocznicy jego śmierci. Do  konkursu przystąpiło 15 uczestników ze 

szkół podstawowych z Gminy Myszyniec. Komisja oceniająca po sprawdzeniu 

indywidualnych prac konkursowych przyznała następujące nagrody:I nagroda: Adam 

Ceberek, Franciszek Parzych, II nagroda: Julia 

Drężek, Julia Kobus,  III nagroda: Amelia Kierzek, 

Kacper Kociński, wyróżnienie: Amelia Bakuła, 

Donata Domian, Maja Oksana Dziczek, Alicja 

Krawczyk, Szymon Pliszka. Uczestnicy i Laureaci konkursu otrzymali dyplomy  

i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrz Myszyńca. Bardzo cieszymy się, 

że wszystkie wiersze zgłoszone do konkursu przepełnia głęboka treść oraz pełna 

wiedza o życiu i działalności wielkiego badacza, popularyzatora kultury kurpiowskiej 

Księdza Władysława Skierkowskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy wielkie gratulacje! 

            Konkurs śpiewu pieśni kurpiowskich „Leć głosie po rosie”, ogłoszony przez Bibliotekę dla uczniów klas IV-

VIII szkół podstawowych z Gminy Myszyniec, przeprowadzony został on-line w formie śpiewu dowolnej pieśni wybranej 

z tomu 2 „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni” zebranych przez ks.  

W. Skierkowskiego. Do konkursu przystąpiło 8 uczestników z klas IV-VIII 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie. Komisja oceniająca przyznała 

następujące nagrody: I nagroda: Alicja Drężek, Piotr Gołaś, II nagroda: 

Piotr Mamajek, Dominik Lis, III nagroda: Florian Śniadach, Aleksander 

Śniadach, wyróżnienie: Julia Drężek, Łukasz Wiśniewski. Ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu” odbyło się w Filii 

Bibliotecznej w Wykrocie 5 maja 2021 r. Uczestnicy i Laureaci konkursu 

otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza 

Myszyńca. Bardzo cieszymy się, że podczas występów wszyscy uczestnicy 

zaprezentowali się w strojach kurpiowskich oraz zaśpiewali utwory  

w gwarze kurpiowskiej. Wszystkim uczestnikom konkursu składamy wielkie gratulacje! 

          Konkurs plastyczny "Ks. Władysław Skierkowski - Patron Naszej 

Biblioteki"  

W kwietniu Biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny „Ksiądz Władysław 

Skierkowski – Patron naszej Biblioteki” dla klas I-III szkół podstawowych  

z terenu Miasta i Gminy Myszyniec. Do konkursu przystąpiło 32 uczestników. 

Komisja po sprawdzeniu wszystkich prac uczestników konkursu postanowiła 

przyznać następujące nagrody: I nagroda: Maja  Domian, Amelia Drężek;  

II nagroda: Drężek, Antonina Kulas; III nagroda: Laura Pawelczyk, Paulina 

Domian, wyróżnienie: Julia Kozłowska, Fabian Krawczyk, Aneta Polak, Natalia 

Samsel, Michał Geryk, Natalia Ścibek, Kinga Kobus, Alicja Warych. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrz Myszyńca. Serdeczne 

gratulujemy! 

Planowane: - Zapraszamy osoby dorosłe i uczniów klas VII Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec do 

udziału w konkursie historycznym „Budowa Myszynieckiego Kościoła we wspomnieniach w 100. rocznicę Konsekracji”. 

Konkurs polega na spisaniu wywiadu lub wspomnień o budowie i budowniczych myszynieckiego Kościoła. Prace można 

składać do 10 września 2021 r. do Biblioteki. Szczegóły konkursu możnaznaleźć na profilu społecznościowym Biblioteki 

na Facebooku lub pod nr telefonu 29 772 16 77. 
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Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze 
Po raz XXXVIII w Bibliotece w Myszyńcu odbył się konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”. Konkurs 

ze względu na pandemię COVID-19 odbył się on-line.Do eliminacji gminnych konkursu w kategorii klas I-IV szkół 

podstawowych przystąpiło 53 uczestników z terenu miasta i gminy Myszyniec. Komisja po przesłuchaniu prezentacji 

konkursowych w formie nagrań filmowych recytacji wszystkich uczestników - postanowiła przyznać następujące nagrody: 

- w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie: 

klasy I-II:I nagroda: Wojciech Fossa,  Zuzanna Jurczyk, Anna Piechowska, II nagroda: Gabriela Domian,  

III nagroda: Dominik Domian, Zuzanna Grądzik, Amelia Zofia Kobus, Natalia Ścibek, Malwina Maria 

Śniadach;wyróżnienia: Maksymilian Kordek, Nikodem Kowalczyk, Klaudia Krakowiak, Dawid Lemański, Patrycja 

Pliszka, Laura Sadłowska, Julia Samsel, Oliwier Siok, Dominika Wiśniewska, Łucja Wiśniewska. 

klasy III-IV: 

I nagroda: Alicja Ślubecka, II nagroda: Bartosz Malon,  Karolina Mysiorska; III nagroda: Alicja Jaksina, Kinga Kobus; 

wyróżnienia: Julia Kozłowska, Aleksander Kozłowski, Julia Pawłowska 

- w kategorii recytacji gadek: 

I nagroda: Florian Śniadach, II nagroda: Jakub 

Mikołajczyk, Antoni Parzych; III nagroda: Alicja 

Drężek; wyróżnienia: Dawid Tymiński, Martyna 

Bałdyga, Przemysław Bałdyga, Maja Lipka.  

Wszyscy laureaci i uczestnicy eliminacji gminnych 

otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane 

przez Burmistrz Myszyńca.  

Do eliminacji międzygminnych zakwalifikowali się: 

Wojciech Fossa, Zuzanna Jurczyk, Anna Piechowska, 

Alicja Ślubecka oraz Florian Śniadach.  

          Komisja konkursowa podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi 

recytatorzy sięgają coraz częściej po wiersze które zostały nagrodzone w konkursie poetyckim Kurpie Zielone  

w Literaturze, których autorami są ich rówieśnicy. Młodzi recytatorzy bardzo chętnie prezentowali wiersze napisane  

w gwarze kurpiowskiej. Większość recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe, podkreślając w ten 

sposób uroczysty charakter Eliminacji Gminnych Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.  

Duża liczba uczestników, prezentacje w strojach kurpiowskich oraz duże zainteresowanie wśród uczestników wyborem 

wierszy napisanych w gwarze kurpiowskiej oraz gadek kurpiowskich daje nadzieję, że nasza gwara kurpiowska nigdy nie 

zaniknie, kultura kurpiowska przetrwa, a kolejne pokolenia będą szanowały kurpiowskie dziedzictwo kulturowe. 

            Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”- eliminacje międzygminne 

15 czerwca 2021 r. w Miejsko–Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu podczas 

transmisji on-line ogłoszono wyniki etapu międzygminnego XXXVIII Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone  

w literaturze"dla uczniów klas I - IV szkół podstawowych. Do finału łącznie nadesłano 36 zgłoszeń. Jury przyznało  

19 nagród głównych, 8 wyróżnień, 9 tytułów finalistów. Bardzo cieszymy się że 

wszyscy reprezentanci naszej Gminy zostali laureatami na etapie finałowym 

konkursu. 

W kategorii wiersz: 

I miejsce - Anna Piechowska,  II miejsce - Alicja Ślubecka, III miejsce - 

Wojciech Fossa 

Wyróżnienie - Zuzanna Jurczyk 

W kategorii gadka: III miejsce - Florian Śniadach 

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 

Nagrody laureatom wspólnie z Panią Burmistrz Elżbietą Abramczyk  wręczyły Dyrektor MGBP w Myszyńcu Pani Cecylia 

Bazydło oraz Instruktor Powiatowy w MBP w Ostrołęce Pani Bożena Załęska. Dziękujemy Pani Burmistrz, że zaszczyciła 

nas swoją obecnością.Składamy serdeczne podziękowania opiekunom  oraz rodzicom za współpracę oraz zaangażowanie. 
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Wydarzenia kulturalne RCKK 
            W dniach 21-23 maja 2021 r. odbywał 32. Jarmark Kurpiowski. Organizatorem Jarmarku było Regionalne 

Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 

Myszyńca przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego. Jednym z elementów Jarmarku był „Przegląd zespołów, kapel i grup śpiewaczych”, który podzielono na 

pięć głównych kategorii z podziałem na wiek uczestników: zespoły taneczne, soliści i grup śpiewaczych, kapele ludowe 

oraz instrumentaliści ludowi. Łącznie w pięciu kategoriach 

do przeglądu zgłosiło się około 140 osób w tym 23 solistów, 

14 grup śpiewaczych, 2 zespoły taneczne, 5 kapel 

kurpiowskich i 7 młodych instrumentalistów. Nagrodzeni 

przez komisję konkursową uczestnicy otrzymali nagrody 

finansowe. Oprócz przeglądu w ramach Jarmarku 

Kurpiowskiego odbył się 3-dniowy plener rzeźbiarski (21-

23 maja) i warsztaty rękodzieła kurpiowskiego (23 maja). 

W plenerze rzeźbiarskim wzięło udział trzech 

doświadczonych rzeźbiarzy ludowych: Józef Bacławski, Kazimierz Kakowski i Andrzej Staśkiewicz. Plener miał 

charakter warsztatowy, każdy zainteresowany mógł spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki ludowej. Tematem 

pleneru była rzeźba sakralna. W trakcie powstały trzy rzeźby przedstawiające: Św. Józefa, Jezusa Frasobliwego oraz Św. 

Jan Nepomucen. Plener cieszył się dużym zainteresowaniem,w głównej mierze dzieci i młodzieży z pobliskich szkół.  

Warsztaty rękodzieła kurpiowskiego z dziedziny tkactwa kurpiowskiego w głównym dniu Jarmarku poprowadziła 

twórczyni ludowa Anna Bałdyga. 

            W dniu 1 czerwca 2021 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu 

zorganizowało plenerową imprezę pod nazwą „Gminny Dzień Dziecka”. W ramach imprezy odbył się „Festiwal Piosenki 

Dziecięcej” zorganizowany na scenie Amfiteatru oraz rozgrywki sportowe „Turniej o Puchar Przechodni Burmistrza 

Myszyńca” na stadionie Miejskim w Myszyńcu. W festiwalu wzięło udział 24 solistów oraz 9 grup śpiewaczych ze szkół 

podstawowych z terenu gminy Myszyniec. Każdy uczestnik i grupa śpiewacza prezentowali jeden utwór na scenie  

w Amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu. Łącznie w festiwalu wzięło udział 76 uczestników.Każdy uczestnik 

festiwalu otrzymał pamiątkowy dyplom, bidon na wodę oraz drobny upominek ufundowany przez Skok Stefczyka Oddział 

w Myszyńcu oraz słodycze. Turniej  

w formie zabaw sportowych odbył się na 

Stadionie Miejskim w Myszyńcu. Do 

turnieju zgłosiło się 7 szkół  

z terenu gminy Myszyniec: Szkoły 

Podstawowe z Myszyńca, Wolkowych, 

Wykrotu, Zalesia, Krysiak, Wydmus  

i Olszyn. Zwycięzca Turnieju – Szkoła 

Podstawowa w Krysiakach otrzymała Puchar Burmistrza Myszyńca. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali 

nagrody rzeczowe - przestrzenne gry planszowe. 

            Od 2 czerwca w Muzeum multimedialnym w dzwonnicy można oglądać wystawę „Wycinanka Kurpiowska”. 

Wystawa została wypożyczona z Muzeum Kurpiowskiego w Ostrołęce. 

            W czerwcu Stowarzyszenie zwykłe „Kurpiowszczyzna” rozpoczęło realizację projektu pn. „Warsztaty taneczne 

dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Myszyniec”. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży z trzech szkół  

z terenu gminy Myszyniec, tj. z Wolkowych, Wykrotu i Myszyńca. Projekt potrwa do końca sierpnia i zakończy się 

występem uczestników podczas 43. Miodobrania Kurpiowskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało 

zorganizowane w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez organizację warsztatów  

z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych”.            
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            W dniu 11 czerwca 2021 r. w Bazylice Myszynieckiej odbyła się Konferencja naukowa pn. „Etnograf 

Kurpiowszczyzny” poświęcona działalności księdza Władysława Skierkowskiego i jego fascynacjom kulturą kurpiowską 

zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej  

im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu. Podczas konferencji wystąpiło pięciu prelegentów: pani Katarzyny Stołowskiej – 

Fuz – pracownika Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz autorki publikacji „Ksiądz Władysław  Skierkowski w służbie 

Bogu i Ojczyźnie”, pana Andrzeja Sumlińskiego - Prezesa Płockiego Towarzystwa Muzycznego, ks. dr. Andrzeja Lelenia - 

wykładowcy muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, pana Henryka Gadomskiego - 

etnomuzykologa, regionalisty, kompozytora, nauczyciela muzyki, dyrygenta chóru Cantilena oraz autora wielu publikacji 

z dziedziny kurpiowskiej kultury muzycznej, ks. dr. Zbigniewa Jaroszewskiego- Proboszcza Parafii pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Myszyńcu. Konferencja rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kurpiowskiej oprawie przygotowanej 

przez zespoły folklorystyczne, a podczas sympozjum, w przerwach pomiędzy wystąpieniami prelegentów można było 

posłuchać pieśni kurpiowskich. W ramach konferencji została również wydana publikacja z wystąpieniami prelegentów. 

Konferencja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja 

inicjatyw edukacyjnych na rzecz propagowania folkloru kurpiowskiego z zakresu zachowania dziedzictwa na 

terenie LGD Kurpsie Razem”. 

            W sobotę 19 czerwca odbyła się 26. Noc Sobótkowa. Podczas imprezy w Amfiteatrze RCKK, publiczność bawiła 

się przy koncertach: Bartka Wrony, NICKI, Yankesa, Rompeya, Casandry i Mr. Max oraz zespołów Solaris i Mr. Magister. 

Zgromadzona publiczność mogła również obejrzeć prezentacje folklorystyczne „Obrzęd Nocy Sobótkowej”. 

             Muzeum multimedialne w Myszynieckiej Dzwonnicy czynne jest: wtorek – sobota (godz.: 11:00-

19:00) oraz w niedzielę 10:00 – 19:00. Zapraszamy. 

• Siłownia miejska na w budynku przy stadionie miejskim  jest czynna od poniedziałku do piątki, w godz. 15:00 – 21:00.  

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2021 roku 

1. „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej”.  1-30 lipiec 

2. Magiczne półkolonie letnie z RCKK  lipiec 

3. Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i kierców (pająków) 10 lipca 

4. Warsztaty obróbki lnu 

 i obróbki bursztynu kurpiowskiego 
17 lipca 

5. 
Warsztaty wytwarzania elementów dekoracyjnych i biżuterii z bursztynu oraz warsztaty 

projektowania i dekorowania strojów kurpiowskich 
24 lipca 

6. 

Koncert w bazylice myszynieckiej w hołdzie ks. Skierkowskiemu w 108. rocznicę przybycia do 

Myszyńca.Koncert inspirowany folklorem kurpiowskim w wykonaniu organisty Andrzeja Żery  

i zespołów kurpiowskich 

 

25 lipca 

7. Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC” 30 lipca 

8. Warsztaty etnograficzne – garncarstwo i rzeźbiarstwo 31 lipca 

9. 
„Legendy Kurpiowskie” – warsztaty teatralne oraz „Przyroda Kurpie” warsztaty i prezentacje 

związane z ochroną przyrody 
6 sierpnia 

10. 
Gwara – wspólne tworzenie opowiadań spisanych gwarą kurpiowską oraz Genealogia kurpiowska – 

warsztaty poszukiwania dokumentów dotyczących przodków, zabezpieczania pamiątek rodzinnych 
7 sierpnia 

11. IV Festiwal Iluzji 8 sierpnia 

12. 

Główne obchody Roku ks. Wł. Skierkowskiego połączone z otwarciem wyremontowanego i 

zmodernizowanego budynku RCKK. W ramach obchodów planowany jest koncert chóru PZPiT 

„Mazowsze” 

22 sierpnia 

13. Wydanie internetowego programu kulturalnego „KIERC”  27 sierpnia 

14. Miodobraniowa Noc Kabaretowa i 43. Miodobranie Kurpiowskie 28-29 sierpnia 

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

www.rckkmyszyniec.pl  oraz na Facebook’u. 

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 

             Rozgrywki A klasy z udziałem ALDO Bartnik Myszyniec w sezonie 2020/2021 powoli dobiegają końca. Na dwie 

kolejki przed zakończeniem zawodnicy Adama Kobusa zajmują 8 miejsce. Chwila wytchnienia po ligowej rywalizacji 

będzie krótka, gdyż już w sierpniu rozpocznie się nowy sezon klasy A.  

 Zakończenie trwającej jeszcze rundy wiosennej stało pod wielkim znakiem zapytania. Z powodu sytuacji 

epidemiologicznej w naszym kraju liga została zawieszona po rozegraniu zaledwie jednej kolejki. Ponadto wprowadzone 

obostrzenia przez rząd uniemożliwiały organizowania treningów przez amatorskie kluby sportowe. Liga została 

wznowiona po 6 tygodniach przerwy. Rozgrywki nabrały bardzo dużej intensywności (często 3 mecze w tygodniu). 

Trzeba wierzyć, że nadchodzący wielkimi krokami nowy sezon zostanie rozegrany już bez żadnych komplikacji. 

 W kolejnym sezonie wezmą udział także dwa zespoły młodzieżowe Bartnika. Treningi i mecze prowadzone są pod 

bacznym okiem trenerów Adama Kobusa oraz Adriana Wajdy. 

 Zarząd Klubu ALDO Bartnik Myszyniec wraz z piłkarzami chciałby 

serdecznie podziękować Gminie Myszyniec za wszelkie wsparcie finansowe  

i organizacyjne. Ogromne wyrazy wdzięczności należą się również wszystkim 

sponsorom , którzy wydatnie przyczyniają do prawidłowego funkcjonowania 

drużyny. 

Sponsorzy klubu ALDO Bartnik Myszyniec: ALDO, M&R Company, "Emar" 

Ryszard Krakowiak, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Zajazd u Dzidka, 

sklep "Groszek u Krajzy" 

 

MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY W MYSZŃCU 

 Od wiosny 2020r.do maja 2021r. z powodu pandemii koronawirusa Covid -19 reprezentanci  naszego klubu nie mieli 

możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Od czerwca w całej Polsce trwa luzowanie obostrzeń 

i jednocześnie odblokowywanie imprez masowych (chwilowo limit uczestników wynosi 250 osób).  W dniu 6 czerwca 

2021 r. reprezentanci klubu MKL Myszyniec wystartowali w IX Biegu ,,Bieg dla zdrowia" w Goworowie.  Nasi biegacze 

zaprezentowali się znakomicie. W biegu dzieci (roczniki 2006-2009) ok.3 km. kolejno miejsca zajęli :1 -   Jakub Pliszka,  

2 - Bartłomiej Wiśniewski, 6 -Szymon Pliszka w kat. chłopców. Wśród dziewcząt 2 miejsce zajęła Noemi Bors.  

W następnej kategorii (roczniki 2010-2014) ok.1 km. miejsce zajęli:  

2 -  Filip Wiśniewski, 4 - Wiktor Bors, 5 - Paweł Jurczak,  

9 - Arcichowski Szymon, 12 -  Maciej Stefański, 13 - Jaś Rolka,  

14 - Kamil Wiśniewski, 20 - Adaś Michajłow, 27 - Bartosz Bojarski, 

 32 - Oliwier Drózd, 33 - Miłosz Kobus. Natomiast 30 - miejsce zajął 

Ignacy Ropiak, który gościnnie wystąpił razem ze swoim dziadkiem, 

znanym maratończykiem Ryszardem Ropiak . Obaj reprezentowali 

Kurpie Myszyniec. Pan Ryszard został najstarszym uczestnikiem Biegu 

na 10 km. W biegu głównym na 10 km zadebiutował 16 letni Damian Arcichowski i zajął 41 miejsce, trener Robert 

Michajłow wywalczył 2 miejsce. Dodatkowo nagrodę dla najmłodszego uczestnika Biegów otrzymał nasz reprezentant 

siedmioletni Adaś Michajłow. Zaledwie tydzień później (13 czerwca) w Makowie Mazowieckim odbyła się  

VIII Makowska Piętnastka( Bieg na 15 km), 4 miejsce w biegu  kategorii OPEN zajął Robert Michajłow  oraz 1 miejsce  

w kat. M 40 lat , 3 miejsce w kat.70 lat zajął Ryszard Ropiak. W najbliższych tygodniach naszych reprezentantów czekają 

wymagające starty. Trener Robert Michajłow planuje udział w XXXI Mistrzostwach Polski Masters, które odbędą się  

w dniach 26-27 czerwca na stadionie UWM Olsztyn Kortowo. Natomiast w dniu 04 lipca zamierzamy uczestniczyć  

w  jednym z najstarszych i największych Biegów w Polsce, czyli XXXXI Półmaratonie we Wiązownej pod Warszawą -  

z tej okazji odbędą się tam Biegi Towarzyszące dla dzieci i młodzieży. 
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