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WIEŚCI Z GMINY 
Pismo Samorządu Terytorialnego “Wspólnota” ogłosiło ranking inwestycji samorządowych za lata 2019 - 2021.  
W kategorii miasta inne (gminy miejsko-wiejskie), Myszyniec znalazł się na 64. miejscu na 620 ujętych w rankingu – 
ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca) w latach 2019-2021 w wysokości 1453,96 zł. 
• Gm. Łyse - 133. miejsce ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi per capita (na mieszkańca) w latach 2019-2021  
w wysokości 1538,05 zł, 
• gm. Rzekuń na 306. miejscu z wydatkami 1201,65 zł, 
• gm. Czarnia na 392. miejscu z wydatkami 1099,77 zł, 
• gm. Baranowo na 475. miejscu z wydatkami 1025,81 zł, 
• gm. Olszewo-Borki na 481. miejscu z wydatkami 1022,30 zł, 
• gm. Troszyn na 534. miejscu z wydatkami 972,07 zł; 
• gm. Goworowo na 807. miejscu z wydatkami 790, 64 zł, 
• gm. Kadzidło na 826. miejscu z wydatkami 783,92 zł, 
• gm. Lelis na 1042. miejscu z wydatkami 656,35 zł, 
• gm. Czerwin na 1150. miejscu – z wydatkami 587,99 zł. 
Wśród Gmin Powiatu Ostrołęckiego Nasza Gmina jest druga w tym rankingu inwestycji samorządowych za lata 2019-
2021 (za Gminą Łyse a przed Gminą Rzekuń). 

* 
W dniu 30 września 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Myszyńca nr 378/22 została 
powołana na okres 5 lat na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu Pani Monika Katarzyna Kozłowska. Pani 
Monika została wybrana przez Komisję Konkursową spośród dwóch kandydatek. Pani 
Monika posiada wykształcenie wyższe na kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo oraz historia, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zawodowe oraz 
predyspozycje dające gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań na stanowisku 
dyrektora biblioteki. 
Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki w Myszyńcu został ogłoszony w związku  
z przejściem na emeryturę wieloletniej dyrektor Cecylii Bazydło. Dziękujemy Pani Cecylii za 
wieloletnią współpracę, zaangażowanie oraz rzetelne i solidne wykonywanie obowiązków. Życzymy dużo zdrowia, 
szczęścia i pomyślności na nowym etapie życia, a także spełnienia wszystkich marzeń i upragnionego odpoczynku.  

* 
31 października 2022 r. został zamontowany maszt flagowy, w ramach rządowego projektu 
„Pod Biało-czerwoną”, przy pomniku poświęconym pamięci OFIAR REPRESJI OKRESU 
HITLEROWSKIEGO I STALINOWSKIEGO w Myszyńcu na Placu Wolności. Uroczyste 
podniesienie flagi na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Polski odbyło się 11 listopada 2022 
roku. 

* 
 7 listopada 2022 r.  zostały podpisane umowy z przedsiębiorcami w sprawie dystrybucji na 
terenie Gminy Myszyniec paliwa stałego. Dystrybucją zajmują się przedsiębiorcy: TIMBEX 
Wiesław Gnoza, TRANS-BOR Krzysztof Gadomski oraz Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska.  W dniu 25 listopada 2022 r. została podpisana umowa z podmiotem 

wprowadzającym do obrotu paliwo stałe WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach. Pierwsze zamówienie zostało 
dostarczone na teren naszej Gminy w dniach 6-7 grudnia 2022 r..  Zakupu paliwa stałego może dokonać wyłącznie 
mieszkaniec uprawniony do dodatku węglowego.  Węgiel wydawany jest przez przedsiębiorców na podstawie 
otrzymanego z Urzędu Miejskiego protokołu WZ, po opłaceniu faktury proforma.   
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INWESTYCJE, PRZETARGI 

16 września 2022 r.  Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wykonawcą – Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe 
Sylwester Barański z Ostrołęki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa 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 na kwotę:  
 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. 

* 
23 września 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na kwotę 934 855,13 zł ze spółką Ostrołęckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Ostrołęce na realizację zadania „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
gminy Myszyniec w 2023 r. oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.  
W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty.  
Porównując tegoroczne postępowanie przetargowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych z rokiem ubiegłym, 
widzimy wzrost cen zagospodarowania odpadów w instalacji - wielkość zamówienia była identyczna jak w roku 
ubiegłym, a cena wzrosła o 85 tyś. zł. 

* 
26 września 2022 r. zakończono realizację dwóch zadań. Pierwsze to „Remont budynku remizo-świetlicy we wsi 
Zdunek”. Wykonawcą prac była firma pn. Usługi Hydrauliczne Jacek Warych z w msc.  Zdunek. W realizacji zadania 
pomagali również mieszkańcy sołectwa Zdunek. Koszt realizacji przedmiotowego zadania 
wyniósł 19 991,89 zł.  
Drugie zadanie to „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie”. Wykonawcą robót była 
firma ZROMiD Czesław Kozon z Myszyńca. Zadanie zrealizowano na kwotę 57 195,00 zł. 
Przedmiotowe zadania zostały wykonane w ramach otrzymanego wsparcia finansowego  
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MAZOWSZE 2022”. Zgodnie  
z podpisanymi  umowami dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego wynosi do 50% wartości kosztów realizacji zadania.  

* 
4 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z Wykonawcą DARIUSZ 
BIAŁOBRZESKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „ESTETYKA” 
z siedzibą w Ostrołęce na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul. Kasztanowa na kwotę 560.000,00 zł brutto. 
Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania 
umowy. 
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INWESTYCJE, PRZETARGI C.D. 
W związku z budową ulicy Tęczowej i Wesołej w Myszyńcu dodatkowo wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
przyległych nieruchomości. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. za kwotę 
118 619,97 zł.  Na powyższe zadanie wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy Rector Sp. z o.o. z Warszawy wynosiła 
188 956,28 zł. 

* 
9 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec w ramach zapytania ofertowego oraz zawartej umowy z firmą EnSafe sp. z o.o.  
z Zabierzowa zakupiła za kwotę 8 607,00 zł krzesło ewakuacyjne Falcon, szafkę na krzesło ewakuacyjne oraz 
przeszkoliła pięciu pracowników Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie obsługi krzesła ewakuacyjnego. Krzesło 
zostało zakupione do ewakuacji/ transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach,  
w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
Zamówienia dokonano zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

* 
10 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę o udzielenie dotacji  
z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 mln złotych na 
dofinansowanie realizacji zadania p.n. Budowa Centrum Usług Medycznych – 
etap I, w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego.  

* 
15 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej  
i informacyjno- komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę 
Myszyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. 
W ramach grantu Gmina otrzyma 100 tys. zł, za które wykona dokumentację techniczną przebudowy budynku 
Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w części dotyczącej dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.  
Zostaną zakupione: krzesła do wypoczynku dla klientów oczekujących w kolejce, przewijak dla dzieci do toalety 
dostępnej, zostaną zakupione pętle indukcyjne wspomagające słyszenie dla osób z aparatami słuchowymi, tablet  
z dostępem do tłumacza języka migowego, ramki do podpisów, lupy optyczne, piktogramy (tabliczki informacyjne) 
oraz zostaną wykonane tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Brajla  
i kodem QR w budynku Centrum Usług Społecznych.      

* 
21 listopada 2022 r. dokonano odbioru robót drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 
0+000,00 – 1+774,89. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.  
z siedzibą: ul. Lokalna 2,  07-410 Ostrołęka.  
Koszt zadania (roboty budowlane + nadzór inwestorski) – 1 705 905,16 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 
1 360 886,52 zł. W wyniku realizacji zadania została wykonana jezdnia o nawierzchni 
asfaltowej szerokości 5,00 mb na długości 1774,89 mb i obustronne pobocza szerokości 0,80 
m na długości 1774,89 mb.  Z pasa drogowego zostały usunięte karpy i krzaki, zostały oczyszczone i wydłużone  
2 przepusty znajdujące się pod drogą z wykonaniem ścianek czołowych i umocnieniem skarp rowu oraz wlotu  
i wylotu przepustów, nastąpiła regulacja zasuw wodociągowych, demontaż istniejących hydrantów i montaż 2 szt. 
nowych. Usunięto  kolizje dot. przyłącza wodociągowego oraz zabezpieczono sieć teletechniczną rurą dwudzielną.  
Wykonane zostało oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome - przejście dla pieszych. 
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INWESTYCJE, PRZETARGI C.D. 
23 listopada 2022 r. zostały otwarte oferty w przetargu na zadanie pn. Dostawa sprzętu oraz oprogramowania  
w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” oraz programu „Cyfrowa Gmina”. W ramach 
zadania wpłynęły dwie oferty. W chwili obecnej trwa ocena i badanie złożonych ofert.  
Przedmiot umowy obejmuje:  
Część 1 – Dostawa sprzętu w ramach projektu pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”: 
Switch agregacyjny wraz z dedykowanymi modułami,   5 sztuk zestawów komputerowych i 
Opłatomat. 
Część 2 – Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”: Monitor (10 szt.), Laptop (24 
szt.), Tablet (16 szt.), Oprogramowanie biurowe (24 szt.), Monitor multimedialny (13 szt.), UTM (1 szt.). 
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
• dla części 1 zamówienia z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, 

• dla części 2 zamówienia z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.  
* 

24 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego  
o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa ulicy Brata 
Zeno w Myszyńcu” na kwotę 1 391 028,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.  
Inwestycja planowana jest do realizacji w 2023r. i  zostanie sfinansowana z dwóch źródeł, bez 
udziału środków budżetu gminy, tj.: szacunkowa całkowita wartość zadania wynosi 
2 656 065,05 zł, z czego  kwota 1 391 028,00 zł zostanie sfinansowana ze środków PROW 
2014-2020, a kwota 1 265 037,05 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Obecnie trwa postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

* 
24 listopada 2022 r. dokonano odbioru robót budowlanych „Remontu budynku OSP w Wydmusach w zakresie 
posadzki w garażu strażnicy”. W ramach robót  wykonana została m.in.: 
1. nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej na 
powierzchni 50,56 m2, 
2. cokoliki o wysokości 15 cm z płytek gresowych z obsadzeniem listwy cokołowej aluminiowej o długości 27,13 mb. 
Wykonawcą robót był Zakład Kamieniarsko-Betoniarski „PROBET”, Piotr Prusaczyk.  
Wartość wykonanych robót wyniosła 22 017 zł.  Remont strażnicy został całkowicie sfinansowany przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”. 

* 
7 grudnia 2022 r. odbyło się oficjalne przekazanie przez Gminę Myszyniec sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krysiakach zakupionego w ramach realizacji zadania pn. „Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej 
strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022”.   
W  spotkaniu uczestniczył Pan Mirosław Augustyniak – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, Pan Tadeusz Lipka – Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, Pani 
Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca oraz przedstawiciele jednostki OSP Krysiaki. 
Przedmiot dofinansowania: 
1. Przyczepa dwukołowa 
2. 3 kpl. ubrań specjalnych 
Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 
28.279,99 zł, z czego 14.139,99 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, 
natomiast 14.140,00 zł wkład finansowy Gminy Myszyniec. 
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INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
          Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie międzynarodowa kampania 
społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet, 
prowadzona w ponad 60 krajach świata.  

Idea wywodzi się z Kanady. W 1991 r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie 
w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat 
kampanię Białej Wstążki, właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. 
mężczyzn  założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną 
sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować. 

Kampania odbyła się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczęła się 25 listopada  
w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr 
Mirabal, działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 
grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem 
podstawowych praw człowieka.  

W roku 2022 Gmina Myszyniec przyłączyła się do 
Międzynarodowej kampanii „Biała Wstążka”. Inicjatorem akcji 
jest Gmina Myszyniec oraz Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Myszyńcu.  Patronat nad akcją objęła Pani Elżbieta Abramczyk 
Burmistrz Myszyńca. W ramach kampanii na terenie Gminy 
Myszyniec realizowanych było wiele działań mających na celu 
promowanie akcji. Tegoroczna kampania rozpoczęła się  
w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Pracownicy OPS w Myszyńcu 
oraz członkowie GKRPA w Myszyńcu przypinali pracownikom 
białe wstążki i informowali o charakterze akcji.  

Do tegorocznej kampanii przystąpiły również szkoły z terenu Gminy Myszyniec: Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach. W ramach kampanii  
w placówkach odbyły się pogadanki na temat przemocy i bezpieczeństwa przeprowadzone przez dzielnicowego 
Mariusza Ślubeckiego.  

W czasie kampanii w Centrum Usług Społecznych  
w Myszyńcu można było skorzystać z usług specjalistów – 
psychologa, terapeutów, kuratora, a także pracownika OPS  
w Myszyńcu, który wyjaśniał na czym polega procedura 
„Niebieskiej Karty”.  

W ramach organizowanych na terenie Gminy 
Myszyniec działań ogłoszony został konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży ze świetlic: „Iskierka” oraz „Kolorowe 
kredki” pt. „Przemoc nie jest fajna”. Dzieci przygotowały 
prace plastyczne w dowolnej formie.  

W ramach współpracy z klubem sportowym „MMA PREDATOR” dnia 7 grudnia 2022 r. dzieci i młodzież mogła 
skorzystać z darmowych zajęć sportowych.  

Działaniem kończącym kampanię „Białą wstążka” na terenie Gminy Myszyniec było szkolenie z przemocy oraz 
procedury „Niebieskiej Karty” dla nauczycieli z terenu Gminy Myszyniec.  

Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w naszą akcję serdecznie dziękujemy! 
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁUSNYM LASKU 
Na zakończenie letniego sezonu 21 września 2022 r. grupa uczestników wraz z opiekunami wyjechała do Ostrołęki na 
Przegląd Twórczości Domów Pomocy Społecznej „Pożegnanie lata 2022”. Jeden z uczestników specjalnie na tę 
okazję sam napisał wiersz, który zaprezentował na scenie podczas występów.  

17 października 2022 r. uczestnicy wraz z opiekunami w ramach 
treningu interpersonalnego wybrali się do Myszyńca na spektakl pt. 
„Skarpety i papiloty” w wykonaniu seniorów z grupy „Mimo 
wszystko”, która działa przy RCKK w Myszyńcu. Spektakl wywarł na 
wszystkich pozytywne wrażenie, oglądano go w pełnym skupieniu.  

Pracownicy i uczestnicy pamiętają  
o zmarłych członkach placówki oraz poległych żołnierzach dlatego 31 października 
2022 r. całą społecznością Środowiskowego Domu Samopomocy udali się na 
cmentarz parafialny w Myszyńcu oraz w Czarni gdzie zapalili znicze. Po powrocie 
do placówki omawiano historie poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej. 

10 listopada 2022 r.  
w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości  
w placówce odbyło się uroczyste odśpiewanie Hymnu 
Narodowego. Z szacunkiem i powagą uczestnicy wypowiadali 
słowa Katechizmu polskiego dziecka- „ Kto ty jesteś” 
„Jest takie miejsce na mapie świata- Polska! 
To moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce” 

24 listopada 2022 r. pracownicy SDŚ-u zorganizowali 
uczestnikom dyskotekę Andrzejkową. W dniu imprezy stołówka 
zamieniła się w „salę wróżb”. Za sprawą przybyłych wróżek 
uczestnicy mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości: miłość, 
sława, szczęście, pieniądze czy jakaś inna niespodzianka. Wszyscy 
wspaniale się bawili, humory dopisywały. Po emocjach związanych  
z przepowiedniami (m.in. lanie wosku przez dziurkę od klucza, 
wyścigi butów, losowanie przesłań) był słodki poczęstunek  
i ciasteczka z przesłaniami. 

29 listopada 2022 r. pracownicy i uczestnicy naszej placówki 
przyłączyli się do kampanii społecznej „Biała wstążka” 
organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Myszyńcu. Kampania ma na celu zatrzymanie przemocy 
wobec kobiet. Uczestnikom i pracownikom zostały przypięte 
białe wstążki, wszyscy otrzymali białe balony z hasłem NIE 
KRZYWDŹ!- PRZYTUL! 

Tradycyjnie obchodzone są urodziny uczestników  
i pracowników. W najbliższym czasie planowane jest 

spotkanie Wigilijne dla uczestników, rodziców, opiekunów, pracowników i zaproszonych gości. Podopieczni pod 
czujnym okiem opiekunów systematycznie biorą udział w próbach do wystawienia Jasełek. 
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KLUB SENIOR+ W MYSZYŃCU STARYM 
28 września 2022 r. Klub Senior+ w Myszyńcu Starym udał się do Warszawy. Na Stadionie Narodowym PGE wziął 
udział w „Senioraliach 2022”, gdzie odbyły się  
V. Spotkania Seniorów w ramach Odchodów Dnia Osób Starszych 
oraz 7. Rocznica działalności Dziennych Domów „Senior+” i Klubów 
„Senior”. Było to wspaniałe doświadczenie dla uczestników. Wyjazd 
to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy klubami, 
korzystającymi z programów rządowych realizowanych przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej , takich jak : „Senior+” 
oraz „Aktywni+”. 
Na miejscu uczestnicy spotkali Panią Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej Marlenę Maląg oraz Wiceministra  Pana Stanisława Szweda.  Spotkanie było niepowtarzalną okazją do 
zwrócenia uwagi na problemy osób starszych. Towarzyszyła mu świetnia zabawa, taniec, występy promocyjne Klubów 
i Domów „Senior+”. Wśród seniorów wywołało ono dużą dawkę pozytywnych emocji. Niektórzy pierwszy raz 
uczestniczy w takim wydarzeniu. Za rok planowany jest kolejny wyjazd na Senioralia. Zostanie w tym celu 
przygotowany specjalny występ oraz stoisko promujące Klub Senior+ w Myszyńcu Starym. 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 
Złote Gody to niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli w jednym związku 50 lat. Właśnie ta 
piękna okazja była powodem uroczystości jaka odbyła się w piątek 30 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim  
w Myszyńcu. 
Tego dnia w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu o godzinie 12.00 została odprawiona Msza Święta w intencji Jubilatów, 
podczas której odnowili przysięgę małżeńską. Następnie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dostojnych 
Jubilatów powitała Pani Elżbieta Abramczyk Burmistrz Myszyńca, skierowała słowa uznania i podziękowania za godne 
i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. 
Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonała Burmistrz 
Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk w asyście Kierownika USC Krystyny Pawłowskiej. 
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Z ŻYCIA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu została uhonorowana 
Nagrodą im. Kierbedziów 2022 w kategorii "Pielęgnowanie tożsamości regionalnej".  

6 października 2022 r. w MGBP w Myszyńcu odbyły się eliminacje gminne 
XXXIX Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla klas V-VIII 
szkół podstawowych z Gminy Myszyniec. W kategorii recytacja wierszy  
o Kurpiowszczyźnie I nagrodę ex aequo otrzymały Zuzanna Bastek i Aleksandra 
Gieryk, w kategorii gadka kurpiowska I miejsce zajęła Alicja Drężek. Laureaci  
i uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, ufundowane przez 
Burmistrz Myszyńca.  

11 października 2022 r. w bibliotece odbyło się spotkanie z okazji przejścia na emeryturę pani Cecylii Zofii Bazydło – 
Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu. Podczas spotkania  
w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Marek Błaszczak – Dyrektor Oddziału 
Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Ostrołęce uroczyście wręczył wieloletniemu 
pracownikowi i dyrektorowi MGBP w Myszyńcu Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Stanowisko dyrektora 
myszynieckiej biblioteki na kolejne 5 lat objęła pani Monika Katarzyna Kozłowska.  

25 października 2022 r. w dzwonnicy myszynieckiej odbyły się Kurpiowskie 
Warsztaty Genealogiczne pn. „Poszukiwanie własnych korzeni”. W spotkaniu, 
które poprowadził Tomasz Mierzejek, wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół 
Powiatowych w Myszyńcu.  

15 listopada 2022 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu we współpracy z Fundacją Kulturalne Kurpie 
zorganizowała myszyniecką promocję tomiku poezji Tadeusza Franciszka Machnowskiego pt. „Lipcowe Skrzypce. 
Wybór wierszy z lat 1971-2018”. Wiersze wybrała i opatrzyła wstępem żona poety, Irena Knapik-Machnowska. 
Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja multimedialna, przygotowana przez paniąBarbarę Wojciulewicz. 

Dnia 22 listopada 2022 r. w myszynieckiej bibliotece odbyły się warsztaty wycinanki 
kurpiowskiej. Zajęcia poprowadziła pani Anna Ceberek - kurpiowska twórczyni 
ludowa, wycinankarka, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Podczas zajęć 
wykonane zostały kolorowe wycinanki w kształcie gwiazdy i lelui. Nie zabrakło 
również motywów bożonarodzeniowych w formie kart świątecznych, ozdobionych 
błyszczącą wycinanką w kształcie bombki.  

29 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu plastycznego „Witraże Myszynieckie/Kurpiowskie”.  
W konkursie wzięli udział uczniowie klas VI-VIII ze szkół podstawowych z powiatu 
ostrołęckiego. I nagrodę przyznano Małgorzacie Gumkowskiej z PSP w Wykrocie oraz 
Łucji Łachacz z PSP w Wydmusach. Fundatorem nagród w konkursie było Starostwo 
Powiatowe w Ostrołęce oraz Burmistrz Myszyńca.  

8 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu drużynowego 
„Skierkowski.21”, który po raz drugi Filia Biblioteczna w Wykrocie zorganizowała 
wspólnie z Publiczną Szkołą Podstawową w Wykrocie. I miejsce zajęły drużyny: „Kurpiaki” 
w składzie Bartosz Glinka, Kacper Kociński, Oktawian Marcinkiewicz  oraz „Przyszli 
Pszczelarze”, czyli Rajmund Parzych, Maurycy Kuźniewski i Małgorzata Kuźniewska. 
Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrz Myszyńca oraz Nadleśnictwo Myszyniec. 
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50-LECIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ 

          Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława 
Skierkowskiego w Myszyńcu w dniach 22 i 23 października 2022 r. 
świętowało złoty jubileusz działalności.  
Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, podsumowująca dotychczasową 
działalność instytucji. Wręczono podziękowania wszystkim, którzy na 
przestrzeni pięćdziesięciu lat włożyli swój wkład w budowę, jak  
i sukcesywny rozwój myszynieckiej instytucji kultury oraz obecnym  
i byłym pracownikom.  
          Podczas uroczystości na ręce Pani Burmistrz Myszyńca Elżbiety 
Abramczyk i dyrektora RCKK Zdzisława Ścibka podziękowania i listy 
gratulacyjne wręczyli: w imieniu wojewody mazowieckiego Konstantego 
Radziwiłła Pan Marcin Grabowski. W imieniu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego list gratulacyjny od Marszałka oraz dyplom i Medal 
Pamiątkowy Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności 
na rzecz województwa mazowieckiego wręczył Pan Marek Błaszczak.  
W imieniu samorządu Powiatu Ostrołęckiego życzenia złożyła delegacja 
na czele z dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego 
Panią Katarzyną Grodzką. Gratulacje i życzenia złożyli również: w imieniu 
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Pan Janusz Pawlak.  
W imieniu Muzeum Kultury Kurpiowskiej Pani Maria Samsel. Życzenia 
od Związku Kurpiów złożyli Mirosław Grzyb i Iwona Choroszewska Zyśk. 
Na uroczystości nie zabrakło delegacji z sąsiednich gmin: Rozóg, Kadzidła  
i Czarni, ze szkół i instytucji samorządowych z Gminy Myszyniec oraz 
wielu ciepłych słów od proboszcza myszynieckiego ks. Zbigniewa 
Jaroszewskiego. Na zakończenie części oficjalnej Zespół Folklorystyczny 
Kurpiowszczyzna przedstawił widowisko pod tytułem „Śnij Kurpiu Śnij”.  
          Myszyniecka instytucja kultury powstała 30 września 1972 r. Na 
przestrzeni pięćdziesięciu lat działała pod różnymi nazwami, od 28 
grudnia 2010 roku jako Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. 
Władysława Skierkowskiego. Przez 50 lat powstało tu wiele ciekawych 
inicjatyw: konkursy, wystawy, warsztaty, które gromadziły i integrowały 
lokalną społeczność. Obecnie to także wydarzenia plenerowe w tym jedna 
z największych imprez w północno wschodniej Polsce – Miodobranie 
Kurpiowskie, którego 45 edycja odbyła się w tym roku.  
          RCKK prowadzi warsztaty, konkursy, organizuje letni i zimowy 
wypoczynek dla dzieci i młodzieży, jak również stałe zajęcia z nauki gry na 
instrumentach, zajęcia plastyczne i rytmiczno-muzyczne, teatralne oraz 
ceramiczne. Kilkuosobowa kadra Regionalne Centrum Kultury 
Kurpiowskiej w Myszyńcu, to animatorzy, twórcy, artyści, pełni pomysłów, 
pasji i zaangażowania w to co robią, którym nie brakuje odwagi  
w podejmowaniu twórczego ryzyka, czuwający nad jakością artystyczną  
i intelektualną realizowanych projektów, promujący gminę Myszyniec 
oraz całą Kurpiowszczyznę na Mazowszu, w Polsce i poza jej granicami. 



Numer 16 | Grudzień 2022          11 

[Wpisz tutaj] 
 

WYDARZENIA KULTURALNE RCKK 
W dniach 5, 10, 17 i 27  października na scenie RCKK w Myszyńcu odbył się  
wyjątkowy spektaklu według scenariusza Julii Holewińskiej „Skarpety  
i papiloty” w wykonaniu grupy teatralnej „Mimo wszystko” działającej przy 
RCKK w Myszyńcu. Reżyserem spektaklu była Ewelina Pawłowska, maski do 
spektaklu wykonała Paulina Staniaszek, a kostiumy Danuta Drężek. Aktorami 
spektaklu byli: Danuta Adamska, Weronika Drężek, Krystyna Zysk, Stanisława 
Jachimczyk, Zofia Szydłowska, Maria Pyszna, Tadeusz Brzostek.  

* 
7 października 2022 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. księdza 
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współorganizacji ze Starostwem 
Powiatowym w Ostrołęce oraz Nadleśnictwem Myszyniec zorganizowało imprezę 
plenerową pod nazwą - Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – Kurpsiowski Quest.  
Po dotarciu do celu wędrówki – Szkoły Podstawowej w Wolkowych, powołana przez 
Organizatorów Komisja w składzie: przewodniczący – Mariusz Pliszka, członkowie – 
Paweł Osowiecki i Tomasz Mierzejek po zapoznaniu się z kartami pracy grup oraz 
podliczeniu wszystkich punktów wyłoniła zwycięzców:   
1 miejsce – Grupa Rajdowa „Wolkowskie Dziki” ze  Szkoły Podstawowej w Wolkowych, 
2 miejsce – Grupa Rajdowa „Pszczółka Maja” ze Szkoły Podstawowej w Wolkowych, 
2 miejsce – Grupa Rajdowa -  Szkoła Podstawowa w Wykrocie, 
3 miejsce -  Grupa Rajdowa  – Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku, 
Wyróżnienie –  Grupa Rajdowa „Klasa VIII E” ze Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. 

* 
6 listopada 2022 r. na scenie sali kinowo – widowiskowej RCKK odbył 
się Spektakl Finałowy warsztatów teatru ruchu „Inspiracje” – projektu 
Mazowieckiego Instytutu Kultury, którego autorką jest Magda Chabros. 
Warsztaty poprowadził aktor i instruktor pantomimy Bartłomiej 
Ostapczuk. W spektaklu wystąpili: Danuta Adamska, Tadeusz Brzostek, 
Iwona Chorążewicz, Weronika Drężek, Wiktoria Dziczek, Kornelia 
Kuciewska, Bartosz Markiewicz, Ewelina Pawłowska, Maria Pyszna, 
Zofia Szydłowska, Krystyna Zysk oraz gościnnie Bartłomiej Ostapczuk.  

* 
11 listopada 2022 r. roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. 
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Gminą 
Myszyniec oraz  Starostwem Powiatowym w Ostrołęce zorganizowało XVI 
Spotkania na Kopańskim Moście. Rozpoczęły się od Mszy św.  
z elementami gwary kurpiowskiej, która została odprawiona w Bazylice 
Mniejszej w Myszyńcu. Odbył się Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej  

i Żołnierskiej. W konkursie 
wzięło udział 111 osób.  
Po zakończeniu przesłuchań 
konkursowych społeczność Szkoły Podstawowej w Wolkowych 
zaprezentowało podniosłe przedstawienie patriotyczne pn. „Dla Ciebie, 
Kraju…”, który zostało przyjęte owacjami na stojąco.  
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ALDO BARTNIK MYSZYNIEC 
12 listopada 2022 r. piłkarze ALDO Bartnik Myszyniec zakończyli zmagania ligowe w rundzie jesiennej. Podopieczni 
Kazimierza Puławskiego przezimują na czwartym miejscu w tabeli rozgrywek klasy A. Dobre występy spowodowały, że 
piłkarze będą w tym sezonie liczyć się w walce o awans do ligi okręgowej. Lwia część zdobyczy punktowej to świetne 
występy na własnym stadionie, gdzie zawodnicy stracili punkty jedynie z liderem tabeli - ULKS Ołdaki. Czołowymi 
strzelcami drużyny ALDO Bartnik Myszyniec byli: Szymon Kulas (11 bramek), Dominik Gąska (8), Mateusz Krajza (7), 
Krzysztof Szymański (6), Paweł Balcerczyk (3).  
 Piłkarze ALDO Bartnik Myszyniec obecnie odpoczywają po 
trudach rundy jesiennej. Do intensywnych przygotowań do 
wiosennych rozgrywek podopieczni Kazimierza Puławskiego wrócą po 
nowym roku. W okresie przygotowawczym zaplanowane zostały 
mecze kontrolne z następującymi zespołami z Kolna, Wielbarka, 
Kadzidła, Szczytna, Ostrowi Mazowieckiej, Rzekunia i Baranowa. 
Dodatkowo zaplanowany jest w styczniu turniej halowy o puchar 
ALDO. Więcej informacji dla zainteresowanych drużyn będzie 
umieszczone w mediach społecznościowych klubu. 
 Zarząd i piłkarze klubu ALDO Bartnik Myszyniec chcieliby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim kibicom 
oraz sponsorom z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku! Dziękujemy za 
wsparcie! 

 AKADEMIA PIŁKARSKA KURPIE MYSZYNIEC 
          Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec powstała w 2019 roku i po pierwszych miesiącach swojego działania 
została jedną z największych Akademii  w tej części powiatu ostrołęckiego prowadzącą treningi piłki nożnej dla dzieci  
i młodzieży. Obecnie pod jej logo trenuje ponad 90 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 12 lat. Od 17 sierpnia 
tego roku została utworzona kolejna grupa zawodników i zawodniczek tym razem z rocznika 2016/2017/2018. 
Aktualnie Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec prowadzi treningi w 5 grupach od rocznika 2010 do 2018. Trzy 
roczniki Akademii biorą systematyczny udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej.  
          Dużym osiągnięciem w tym roku kalendarzowym był udział rocznika 2012 
w finale Diamentów Mazowsza w Warszawie. Po zajęciu drugiego miejsca  
w eliminacjach okręgu Ciechanowsko- Ostrołęckiego i uzyskaniu awansu na finał 
wojewódzki ostatecznie zostaliśmy 9 drużyną w Województwie Mazowieckim. 
Dobrą wiadomością jest też to, że nasi zawodnicy poprzez dobrą grę zostają 
coraz częściej  zauważeni i dostają powołania do poszczególnych roczników na 
konsultacje okręgowe, ale także konsultacje Kadry Mazowsza.   
          Funkcjonowanie i osiągniecia Akademii nie byłyby możliwe bez osób które 
w nas wierzą i wspierają tzn. rodziców, sponsorów i wszystkich którzy nam 
pomagają za co bardzo dziękujemy.  Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec 
wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom: Pani Burmistrz  
i radnym Rady Miejskiej w Myszyńcu, a także prywatnym firmom: Sklep 
„KACPEREK” Milena i Rafała Kocińscy, ROTEX Krzysztof Ropiak, AGRO-MASZ Mariusz Drząszcz, PEGAZ Andrzej 
Nicewicz, cukiernia ALUNIA Barbara i Bogdan Rzepkowscy za pomoc i wsparcie  finansowe.  
          Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu zarządu i wszystkich członków składamy 
najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.  

Zarząd Akademii 
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