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Wieści z gminy
W okresie od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. przyjęto 767 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łączna kwota przyznanego zawrotu podatku akcyzowego to 676 316,69
zł. Przyznane zwroty podatku akcyzowego zostaną zwrócone producentom rolnym do dnia 30.04.2019 r po otrzymaniu przez
Gminę dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Kolejny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 01.08.2019 r do 31.08.2019 r.
*
W dniu 26.02.2019r. w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli
Agencji Rozwoju Mazowsza i Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z przedsiębiorcami z terenu Gminy
Myszyniec w związku z wejściem w życie nowych przepisów (ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na
realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w
postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski. Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom realizującym
nowe inwestycje na części obszaru województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego na podstawie decyzji o wsparciu
wydawanych przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.
*
Obecnie Fundacja United Way Polska w partnerstwie z Industry Personal Services sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich pt. „Akcja Aktywacja”. Celem projektu jest włączenie społeczne 216 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.W kursie w naszej gminie aktualnie bierze
udział 13 osób. Uczestnicy projektu podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu "Pracownik obsługi biurowej". Zajęcia odbywają się
w jednym z pomieszczeń Dworca Autobusowego.
Stowarzyszenie Abstynentów " Nowa Droga”(budynek dworca autobusowego na piętrze) udziela porad i wsparcia osobom
uzależnionym oraz ich bliskim. Dyżury członków stowarzyszenia są w czwartki od godz. 17.00- 19.00. We wtorki od 17.00 do
19.00 pełni dyżur specjalista ds. uzależnień i terapii rodzinnej - Dorota Czajkowska.
*
W związku z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie budynku została uruchomiona poczekalnia na dworcu w Myszyńcu.
Poczekalnia otwarta jest codziennie w godzinach od 6.00 do 21.00. Prosimy mieszkańców i przyjezdnych o korzystanie z tego
miejsca zgodnie z przeznaczeniem. W znajdujących się wewnątrz gablotach będziemy sukcesywnie zamieszczać aktualne
rozkłady jazdy autobusów, które przekażą nam działający na naszym terenie przewoźnicy. Bardzo prosimy o zachowanie
ładu, porządku i czystości.
*
Gmina Myszyniec wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce tak jak w latach ubiegłych uruchomiła Punkt
przyjmowania zeznań podatkowych, który mieści się w jednym z pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego na Placu
Wolności. Pracownik Urzędu Skarbowego przyjmował zeznania podatkowe w dniu 7, 14 i 21 marca (czwartek) w godz. 9.00
– 14.00. Punkt będzie jeszcze czynny 18 kwietnia 2019r.
*
1 marca 2019 r. uroczyście obchodzony był Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się przed
pomnikiem „Ofiar Represji Okresu Hitlerowskiego i Stalinowskiego” na Placu Wolności przy Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.
Po uroczystościach odbył się przemarsz do kościoła gdzie odbyła się msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych poległych w
obronie ojczyzny.
*
W dniu 19 marca 2019 roku Rada Miejska w Myszyńcu uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Myszyniec” (Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 19 marca 2019 roku).
*
Od 1 maja Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zostanie przeniesiony z budynku Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej do budynku dworca w Myszyńcu (parter).
*
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
Kontakt: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00- do godz. 16.00 tel. 29/77-21-141 wew.15 lub osobiście II piętro pok. 25
Informujemy, że mieszkańcy gminy Myszyniec mogą uzyskać pomoc i wsparcie specjalistów psychoterapii uzależnień, którzy
udzielają porad i przyjmują sześć razy w miesiącu w Punktach Konsultacyjnych mieszczących się w budynku Urzędu
Miejskiego w Myszyńcu przy Placu Wolności 60.
Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
1. Poniedziałek od godz. 11ºº do godz. 15ºº
2. dwa razy w miesiącu od godz. 8ºº -14ºº
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Wybory sołtysa i rady sołeckiej 2019
W gminie jest 18 sołectw, którymi kierują wybierani na 5 letnią kadencję sołtysi. Sołtysa i radę sołecką wybiera
zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtys jest
przedstawicielem i reprezentantem swojej wioski. Może w jej imieniu występować do organów władzy. Ma
prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków na sesjach rady gminy. Pełni swoją funkcję społecznie. W okresie
od stycznia do końca marca mieszkańcy gminy wybrali nowych sołtysów oraz rady sołeckie:
Białusny Lasek- Robert Rydel- Kierzek Agnieszka, Powichrowska Beata, Szydłowska Barbara
Cięćk- Tobojka Sławomir- Majewski Mirosław, Chojnowski Krzysztof, Gołaś Mirosław
Charciabałda- Ruszczyk Mieczysław- Olbryś Paweł, Kołodziejczyk Krzysztof, Ścibek Krzysztof
Drężek- Drężek Kazimierz -Stachelek Tadeusz, Dawid Grzegorz, Ciak Zdzisław
Gadomskie- Kwiatkowski Ryszard- Mamajek Bożena, Pawłowski Tadeusz, Kwiatkowska Krystyna
Krysiaki- Żołądź Wiktor- Kamiński Stanisław, Bałdyga Wiesława, Trzcińska Danuta
Myszyniec Stary- Andrzej Suchecki- Piórkowski Kazimierz, Jedwabnik Dariusz, Sokołowska Katarzyna
Niedźwiedź- Bastek Krzysztof- Turek Michał, Zyśk Przemysław, Kuliś Kazimierz
Myszyniec-Koryta- Soliwoda Edward- Żywica Stanisław, Zysk Marek, Wielk Waldemar
Olszyny- Kołodziejczyk Krzysztof- Brzózka Tadeusz, Szydlik Mariusz, Skrodzki Czesław
Pełty- Piepiróra Stefan- Żywica Stanisław, Zysk Marek, Wielk Waldemar
Świdwiborek- Domian Bożena- Gołaś Stanisław, Abramczyk Kazimierz, Łada Tomasz
Wydmusy- Drężek Bogumił- Drężek Krystyna, Ceberek Zofia, Chłopik Marcin
Wolkowe I- Jachimczyk Stanisław- Bałdyga Zdzisław, Cichowski Mariusz, Kowalkowska Agnieszka
Wolkowe II- Turek Marcin- Bystra Monika, Dziczek Krzysztof, Jędrzejczyk Zdzisław
Wykrot- Grudziądz Stanisław- Kozłowski Stefan, Banach Danuta, Grzegorczyk Marian
Zdunek- Brzóska Paweł- Bałdyga Daniel, Ścibek Tomasz, Warych Artur
Zalesie- Opalach Marta- Grzegorczyk Tadeusz, Drężek Dorota, Drężek Krystyna





3 kwietnia 2019 roku Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk spotkała się z sołtysami w Urzędzie Miejskim,
jeszcze raz pogratulowała wyboru i prosiła o współpracę dla dobra mieszkańców gminy.
Na spotkaniu omówiono szczegółowo sprawy dotyczące m.in.
- akcji „Sprzątania Świata-Gminy”
-segregowania śmieci
- programu dla sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019”
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Inwestycje, przetargi
W dniu 12 lutego 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Ostrołęce udzielił pozwolenia na użytkowanie
przebudowanego budynku Dworca Autobusowego w Myszyńcu
(modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno –
gospodarcze) o konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjnego, z
dachem wielospadkowym wraz z zagospodarowaniem terenu.
*
Dnia 01 marca 2019 r. został ogłoszony przetarg
nieograniczony pn. „Budowa instalacji OZE na terenie gminy
Myszyniec – dostawa i montaż instalacji solarnych oraz
instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji
energii na terenie gminy Myszyniec” z podziałem na część I i II”. Otwarcie ofert nastąpi 17 kwietnia 2019 r.
W najbliższym czasie zostaną wszczęte postepowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych związanych z
montażem instalacji pompy ciepła w szkole w Wydmusach oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją
inwestycji. Prace związane z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji
pompy ciepła realizowane będą do końca listopada 2019 r.
Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV –
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 – „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 13 101 661,12zł, z
czego 9 481 721,32 zł (80% kosztów kwalifikowanych) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
*
W dniu 14 marca 2019r. dokonano odbioru końcowego robót na drodze gminnej
Wolkowe-Działy i Zdunek-Wydmusy (przez Dziegciarkę). Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki.
Wartość robót wynosi: droga Wolkowe II – Dąbrowy Działy – 461 912,58 zł, droga
Zdunek – Wydmusy – 258 319,36 zł. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy z winy wykonawcy, zostały naliczone kary umowne w łącznej kwocie
144 046,39 zł.
*
W dniu 02 kwietnia 2019r. dokonano odbioru końcowego robót na drodze
gminnej Gadomskie-Wykrot. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Wartość robót wynosi:
449 871,44 zł.
Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z winy
wykonawcy, zostały naliczone kary umowne w łącznej kwocie 89 974,29 zł.
*
Trwają prace na ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu. Wykonawcą robót
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z o.o. z
Ostrołęki. Deklarowany przez wykonawcę termin zakończenia robót – 12 kwietnia
2019r.
*
W najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na modernizację sali widowiskowej wraz z
wyposażeniem w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Szacunkowa wartość robót wynosi
1 000 000 zł. Na realizację tego projektu RCKK otrzymało pomoc finansową ze środków EFRROW w ramach Programu
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000 zł.
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Urząd Miejski w liczbach


















DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA
LUDNOŚCI, USC:
Sporządzone akty urodzenia:
Sporządzone akty małżeństwa:
Sporządzone akty zgonów:
Wydane odpisy z akt stanu cywilnego:
Złożone wnioski o dowód osobisty:
Zameld. stałe, czasowe, zameld.
cudzoziemców, przemeldowania:

KARTA DUŻEJ RODZINY obsługiwana
w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ:
Złożone wnioski rodzin o Kartę Dużej Rodziny:
Wydane Karty Dużej Rodziny (tradycyjne/elektroniczne):
REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy:
Wydane decyzje o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego:
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
Wydane decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości:
Wydane decyzje na wycinkę drzew:
Przeprowadzone postępowania przetargowe:
GOSPODARKA ODPADAMI:




Wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospod. odpad.
komunaln. do mieszkańców i firm prowadzących działalność:
Przeprowadzone postępowania przetargowe:
PODATKI:







Wydane decyzje o zwrot podat. akcyz. produc. rolnym
zawartego w cenie oleju napęd. wykorzyst. do produkcji rolnej:
Wydane decyzje wymiarowe na podatek rolny, podatek od
nieruchomości i podatek leśny:
Przyjęte deklar. i wydane decyzje na podat. od środk. transp.:
Przyjęte deklar. na podat. od nieruchomości dla osób
prawnych:
Wydane zaświadczenia o stanie majątkowym:
OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU:




Korespondencja przychodząca:
Korespondencja wychodząca:
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:



Złożone wnioski dot. wpisu, zmianę wpisu do CEIDG,
zawieszenie, wznowienie wykon. działal., wykreśl. z CEIDG:
INNE:



Wydane decyzje o przyzn. stypend. socjalne:

2015
rok
55
302

2016
rok
137
577

2015
rok
13
99
75
923
1001

2016
rok
31
92
67
1051
1342

2017
rok
25
86
71
1106
1843

2018
rok
30
106
62
1163
1176

347

355

296

227

2017
rok
45
148

2018
rok
42
142\118

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

67
12
6
30
3
137
7

71
7
11
32
3
165
13

105
7
3
27
10
45
7

116
7
8
35
7
91
17

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2623

2590

2613

2562

2

1

0

0

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

1424

1465

1506

1476

4083

4036

3847

4178

110

118

126

126

49

51

54

61

260

300

336

263

2015 2016
rok
rok
6222 6634
11536 11232

2017
rok
6282
12044

2018
rok
6054
12125

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

311

287

305

277

2015
rok
456

2016
rok
427

2017
rok
332

2018
rok
473
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Gmina w liczbach
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10740

10773

10710

10740

10697

10665

Urodzenia:

124

131

102

123

135

126

Zgony:

101

79

105

97

120

102

Pozwolenia na budowę
budynków mieszkalnych:

21

19

25

21

22

46

Liczba mieszkańców ogółem:

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.











Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili
składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla
rodzin z co najmniej trójką dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w
firmach prywatnych. Są to zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty
paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych, księgarni, zniżki na zakupy spożywcze, odzieżowe,
chemiczne, a także tańsze tankowanie paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc
dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim
rodzicom (niezależnie od wieku) oraz małżonkom rodziców, którzy mają
lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe
warunki.
W gminie Myszyniec partnerami Karty Dużej Rodziny są, m.in.:
- Gmina Myszyniec – zwalnia uprawnionego mieszkańca z części opłaty śmieciowej, tj. 2 zł miesięcznie na osobę, przy
oświadczeniu, że deklaruje się segregowanie odpadów,
- Stacja PKN ORLEN - Rabat 8 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa, rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA,
rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro, rabat 20% na zakupy w myjni,
- Stacja paliw – LOTOS - dla wszystkich posiadaczy KDR upust:
1) 8 gr/litr paliwa - Lotos ON , Lotos LPG , Benzyna Lotos PB 95,
2) 10 gr/litr paliwa - Lotos Dynamic 98 , Lotos Dynamic Diesel
*Upust nie łączy się z innymi promocjami,
- Auto Land Polska S.A. - ulga od 3% do 20% na akcesoria samochodowe.
Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolską kartą, zatem można z niej
korzystać na terenie całego kraju, a wszyscy partnerzy oferujący zniżki
lub dodatkowe uprawnienia dla rodzin są wyszczególnieni na stronie
internetowej pod adresem: rodzina.gov.pl.
Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny":
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty
Dużej Rodziny są wydawane oraz przyjmowane w Ośrodku Pomocy
Społecznej, Myszyniec, ul. Plac Wolności 60 (budynek Urzędu
Miejskiego) pok. 24 (II piętro) w godzinach 8◦◦ - 16◦◦.
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Spotkanie Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy
W dniu 31 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 13.30 w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej odbyło się drugie
spotkanie Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk z mieszkańcami Gminy Myszyniec.
Pani Burmistrz przekazała informację, że 2 maja 2019r. Urząd Miejski będzie
zamknięty i dzień ten będzie odpracowany 13 kwietnia. Tego dnia od godziny 13.00
pracownicy Urzędu wezmą udział w akcji „Sprzątanie Świata-Gminy”. Zachęcała
sołtysów, radnych oraz mieszkańców gminy do włączenia się do akcji i zadbania o
środowisko wokół siebie.
Przekazane zostały informacje:
- otwarty będzie nowy punkt przyjmowania odpadów na ulicy Kolejowej, w miejscu
gdzie dawniej znajdowało się wysypisko śmieci. Gmina 3-krotnie ogłaszała przetarg
na wyłonienie operatora dla tego obiektu, jednak cena ofert przewyższała znacznie
kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.
Przedstawione zostały szczegółowo czynniki, które mają znaczący wpływ na wzrost cen odbioru śmieci z gospodarstw
domowych.
-kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków przechodzą
na własność mieszkańców, prosimy o zgłaszanie
ewentualnych usterek w ich działaniu w czasie gdy
jeszcze podlegają one gwarancji.
Zastępca Burmistrza Myszyńca, Pan Stanisław Ścibek
omówił szczegóły programu „czyste powietrze”. Pani
Elżbieta Abramczyk pogratulowała Regionalnemu
Centrum Kultury Kurpiowskiej dofinansowania na
remont. Było też kilka pytań i wyjaśnień w sprawach
remontów dróg. Pani Burmistrz podkreślała, że będzie
dokładała wszelkich starań by poprawiać bezpieczeństwo
mieszkańców gminy.
Zaproszony na spotkanie został przedstawiciel Krwiodawców i pomysłodawca akcji „Krwawa Liga”, który przybliżył
szczegóły akcji i zachęcał do przyłączenia się do niej.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość obecnych osób. Kolejne planowane jest jesienią,
lub w miarę potrzeb mieszkańców.

Spółdzielnia Socjalna Myszynianka
Spółdzielnia Socjalna Myszynianka została zarejestrowana 26
października 2018 roku, działa natomiast od 1 stycznia 2019 r. Naszym
celem jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w
znalezieniu formalnego zatrudnienia. Oferujemy usługi w zakresie:








pielęgnacji zieleni,
koszenia trawników i pielenia rabat,
odśnieżania,
porządków jesiennych i pozimowych,
sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
sprzątania budynków i obiektów przemysłowych,
roznoszenia listów i przesyłek na terenie gminy Myszyniec.

Obecnie wykonujemy prace zlecone przez Urząd Miejski w Myszyńcu
oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. K. Stefanowicza w Myszyńcu,
jednakże realizujemy również zlecenia prywatne. Wszelkie informacje
dostępne są pod numerem: 538 635 977, lub bezpośrednio u
pracowników. Zapraszamy do korzystania z usług Spółdzielni.
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System gospodarowania odpadami komunalnymi
ZMIESZANE

SELEKTYWNE

System gospodarowania odpadami komunalnymi
w naszej gminie, w zakresie finansowym, w
głównej mierze opiera się na dwóch umowach:
RODZAJ
GMINA
Gospodarstwa domowego
pierwszej na odbiór i zagospodarowanie
odpadów z Konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i
MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. K., drugiej na
Lelis
52 zł
80 zł
od gosp. domowego - niezależnie od liczby osób
organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej
od gosp. domowego – jednoosobowego
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z
25 zł
40 zł
firmą FHU Władysław Chorążewicz. Obie te
42 zł
55 zł
od gosp. domowego – dwuosobowego
Kadzidło
umowy stanowią dla gminy koszt 71.632,00 zł
55 zł
87 zł
od gosp. domowego – trzy, czerto osobowego
miesięcznie. Czas trwania tych umów dobiega
66 zł
95 zł
od gosp. domowego – pięcioosobowego i więcej
końca w tym roku. Zobowiązani jesteśmy do
od gosp. domowego – jednoosobowego
33 zł
60 zł
przeprowadzenia
nowych
postepowań
Łyse
od gosp. domowego – dwuosobowego lub
67 zł
93 zł
przetargowych w tym zakresie.
większego
Do
tej
pory
prowadzenie
PSZOK-u
26 zł
64 zł
od gosp. domowego – jedno/dwu osobowego
funkcjonowało u prywatnego przedsiębiorcy,
44 zł
64 zł
od gosp. domowego – powyżej dwóch osób
Olszewo - Borki
który organizował i prowadził dla naszej gminy
dla gospodarstw domowych posiadających kartę
28 zł
64 zł
dużej rodziny
PSZOK przy ul. Targowej. Gmina Myszyniec w
20 zł
40 zł
od gosp. domowego – jedno/dwu osobowego
Rzekuń
ubiegłym roku wybudowała ze środków unijnych
30 zł
60 zł
od gosp. domowego – powyżej dwóch osób
od gosp. domowego – jednoosobowego
nowy
PSZOK
zlokalizowany
przy
22 zł
47 zł
Baranowo
zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul.
40 zł
75 zł
od gosp. domowego – dwuosobowego
Kolejowej 100. Podjęliśmy w tym roku trzy
53 zł
90 zł
od gosp. domowego – trzyosobowego i więcej
próby wyłonienia w przetargu operatora
od gosp. domowego – jednoosobowego
33 zł
44 zł
Czarnia
obsługującego nowy PSZOK – kwoty jakich
od gosp. domowego – dwuosobowego lub
50 zł
65 zł
żądali potencjalni wykonawcy są czterokrotnie
większego
Czerwin
35 zł
70 zł
od gosp. domowego - niezależnie od liczby osób
wyższe niż dotychczasowe koszty obsługi
19 zł
27 zł
od gosp. domowego – jednoosobowego
PSZOK.
Goworowo
od gosp. Domowego – dwuosobowego lub
Sytuacja na rynku gospodarki odpadami
37 zł
58 zł
większego
pokazuje, że śmieci są coraz droższe. Ma na to
Myszyniec
8 zł
15 zł
od każdej osoby
wpływ m.in. coraz wyższa opłata za korzystanie
Ostrołęka
9 zł
13,50zł
od każdej osoby
ze środowiska (za każda tonę składowanych
Troszyn
10 zł
15 zł
od każdej osoby
odpadów trzy lata temu trzeba było zapłacić
120zł/za tonę teraz jest 170 zł, a w 2020 ma być 270 zł/ za tonę), wzrost cen energii i paliwa, wzrost minimalnego
wynagrodzenia za pracę. To wszystko spowoduje, że oddanie tony odpadów do instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych będzie w latach kolejnych coraz droższe. W tej chwili kalkulujemy, że wysokość opłaty śmieciowej w
naszej gminie w przyszłym roku może wzrosnąć co najmniej dwukrotnie i będzie obowiązywać już od stycznia 2020
roku.
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach ma być systemem samofinansującym tzn. koszt
funkcjonowania sytemu mają pokrywać opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców ujętych w systemie, Gmina nie może
dokładać, ani też zarabiać na odpadach.
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Dowody osobiste
Uprzejmie informujemy, że od 04 marca 2019r. weszła w życie
ustawa z dnia 6 grudnia 2018r., o zmianie ustawy o dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.
60), na mocy której wydawane są nowe dowody osobiste z
warstwą
elektroniczną
(e-dowody).
E-dowód
to
wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który
będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z
administracją, służbą zdrowia i innymi podmiotami. W każdym
e-dowodzie zamieszczony zostanie certyfikat potwierdzenia
obecności i certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, do
którego niezbędny jest 4 cyfrowy kod PIN. Ponadto w
dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 rok
życia może zostać zamieszczony certyfikat podpisu osobistego
o ile wyrazi ona na to zgodę, do którego niezbędny jest 6
cyfrowy kod PIN. Użycie certyfikatu podpisu osobistego
będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek
jak podpis własnoręczny. Oprócz warstwy elektronicznej w
dowodzie nie zmienią się dotychczasowe funkcje, będzie on
potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do
przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma
również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji
publicznej
oraz
do
podpisywania
dokumentów
elektronicznych. Wymiana dowodu osobistego na e-dowód nie jest obowiązkowa, natomiast jeżeli posiadacz ważnego dowodu
osobistego będzie chciał posługiwać się nowym dowodem z warstwą elektroniczną, to będzie mógł go bezpłatnie wymienić
przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu. Wnioski o dowód osobisty można składać w Urzędzie
Miejskim w Myszyńcu pok. nr 2.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku od początku roku
uczestniczył w kilku integracyjnych spotkaniach. W lutym byliśmy na balu
karnawałowym, który organizował ŚDS z Ostrołęki w restauracji „AVALON”.
W dniu 11 lutego obchodzony był Światowy Dzień Chorego, z tej okazji nasza
placówka czynnie włączyła się do przygotowań Mszy Św. w Bazylice
Mniejszej w Myszyńcu. Nasi uczestnicy czytali modlitwy wiernych i nieśli
dary ołtarza.
Pod koniec lutego zostaliśmy zaproszeni do ŚDS w Makowie Mazowieckim
na spotkanie integracyjne. Oprócz nas zostały zaproszone również inne ŚDS z
Pułtuska, Przasnysza i Strzegowa.
W marcu w odpowiedzi na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie uczestniczyliśmy w XIII
integracyjnym Balu Walentynkowym.
W sobotę 6 kwietnia mieliśmy wyjazd do Ostrołęki do kina na seans „Dumbo” i do McDonalda.
16 kwietnia planujemy spotkanie wielkanocne dla uczestników ŚDS w Białusnym
Lasku, ich rodziców, opiekunów, przedstawicieli władz miasta i kościoła. Natomiast w
maju wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionego domu w Ostrowi Mazowieckiej na rozgrywki
turnieju tenisa stołowego, a do ŚDS w Pułtusku na „ majówkę patriotyczno –
integracyjną”.
Ponadto na dworcu autobusowym w Myszyńcu prezentujemy prace wykonane w
ramach terapii zajęciowej w ŚDS w Białusnym Lasku.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu w
dniu 22.02.2019 r. została nagrodzona Kurpikiem 2018 Nagrodą Prezesa Związku
Kurpiów w kategorii „Działalność Publiczna”. Serdecznie dziękujemy Kapitule i Prezesowi
Związku Kurpiów za dostrzeżenie działalności Biblioteki myszynieckiej. MGBP otrzymaną
nagrodę dedykuje swoim drogim Czytelnikom oraz Użytkownikom.
Wyjazd do teatru. 29 stycznia 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks.
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wspólnie z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki zorganizowała wyjazd do Teatru
Jaracza w Olsztynie dla mieszkańców miasta i gminy Myszyniec na sztukę „Anna Karenina”, powstałą na motywach powieści
Lwa Tołstoja.
Ferie w Bibliotece. W dniach 4-8 lutego 2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu odbywały się zajęcia z
cyklu „Ferie w bibliotece”, które Biblioteka zorganizowała wspólnie z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu.
Nauka obsługi smartfona dla seniorów. W dniu 19.02.2019 r. w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu miało miejsce spotkanie Koła
Przyjaciół Teatru i Biblioteki, podczas którego odbyła się nauka obsługi telefonu
komórkowego dla Seniorów 60+.
Spotkanie autorskie z Małgorzatą U. Laską. W środę 6 marca 2019 r. Miejsko
– Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu odwiedził wyjątkowy gość – Pani Małgorzata
Urszula Laska, autorka inspirujących i pouczających książek dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas IIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu.
Promocja książki. W dniu 11.04.2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Czytelni MGBP w Myszyńcu odbyła się promocja książki
Witolda Kuczyńskiego pt. „Nasze dziedzictwo”.





Wydarzenia kulturalne RCKK
27 FINAŁ WOŚP – 13 stycznia 2019 r. odbył się 27 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. „ Pomaganie jest dziecinnie proste” było
hasłem tegorocznej zbiórki, której głównym celem było zbieranie środków
pieniężnych na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Tego
dnia kwestowało łącznie 27 wolontariuszy. Zebrali łącznie kwotę w wysokości
18 680,10 zł
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w dniach 28.0108.02.2019 r. zorganizowało ferie zimowe dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Zimowa Akademia Artystyczna”.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14:00 pod okiem instruktorów Eweliny Pawłowskiej, Pawła
Osowieckiego, Mariusza Pliszki i Karola Samsla. W ramach zajęć
organizowano: zajęciach plastyczne, ceramiczne, teatralne a także w
różnego rodzaju gry i zabawy. Dodatkową atrakcją był „Escape room”.
Zimowa aura sprzyjała również zabawom na świeżym powietrzu, które
odbyły się przy amfiteatrze RCKK przy ulicy Dzieci Polskich w
Myszyńcu. W trakcie ferii zimowych zorganizowano dwie wycieczki.
Pierwsza do Ostrołęki, gdzie w Centrum Edukacyjnym Natura, dzieciaki
zobaczyły dwa filmy w technologii 5D i poznały Perełkę i Karola - dwie
sympatyczne alpaki oraz bawiły się w Sali zabaw Figlarium. Druga
wycieczka odbyła się do Łomży gdzie dla uczestników czekał Park
Trampolin, film „Asteriks i Obeliks: Tajemnica magicznego wywaru” a
także Papugarnia ARA. Ważnym elementem ferii był także interaktywny
spektakl „Królowa Ania” przygotowany przez teatr „Ssmyk” z Białegostoku, który odbył się 4 lutego 2019 r.
W ostatni dzień ferii zimowych 8 lutego 2019 r. odbył się „Dzień Służb Mundurowych”. W tym dniu dzieci i młodzież mogły
zapoznać się z pracą i wyposażeniem między innymi: Policji z Komisariatu w Myszyńcu, Grupy ratowniczej „Nadzieja” z
Ostrołęki, Ochotniczej Straży Pożarnej z Myszyńca oraz Służby Więziennej z Przytuł.
W zajęciach „Zimowa Akademia Artystyczna” łącznie wzięło udział około 71 osób.
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21 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, odbyło się Noworoczne
Spotkanie z Twórcami Ludowymi i Folklorystami.
Przybyłych gości, twórców i folklorystów przywitała Pani Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca. Wszyscy zebrani
obejrzeli i wysłuchali prezentacji artystycznej w wykonaniu dziecięcego Zespołu „Kurpiaki”, działającego przy RCKK w
Myszyńcu oraz dzieci z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej z Wykrotu. Ważnym elementem spotkania były wystąpienia
zaproszonych gości.
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Mirosław Augustyniak na ręce Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk
przekazał okolicznościowy list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Na zakończenie spotkania
głos zabrał Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK w Myszyńcu. Gromkimi owacjami został poparty wniosek zgłoszony przez
dyrektora, by uczcić pamięci nieodżałowanego piewcy
Kurpiowszczyzny Świętej Pamięci Stanisława Sieruty poprzez
nadanie jego imienia cyklicznej imprezie „Jarmark Kurpiowski”.
Kolejnym wnioskiem zgłoszonym przez Dyrektora RCKK była
potrzeba ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla
Myszyńca”. Wniosek w tej sprawie złożono na ręce Pani Elżbiety
Abramczyk – Burmistrz Myszyńca. Spotkanie zakończyło się
wspólną biesiadą połączoną z zabawą ludową na Kurpiowską nutę.
W dniu 3 marca 2019 r. w sali widowiskowej RCKK odbył się I etap konkursu wokalnego „Wygraj Szansę”. Konkurs ten
został zorganizowany przez Gminę Myszyniec oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy z
TV MEDIA Agencją Telewizyjno-Estradową. Po wręczeniu dyplomów i nagród komisja przedstawiła protokół konkursowy i do
II etapu konkursu wokalnego „Wygraj Szansę” wytypowała Maję Bednarczyk ze Szkoły Podstawowej w Wykrocie.
Na początku marca RCKK ogłosiło konkurs „Palma i pisanka kurpiowska Myszyniec 2019”. Celem konkursu jest
rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowska sztuka ludową.
Również w marcu RCKK ogłosiło konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży. Konkurs „Ocalić od zapomnienia”,
który ma na celu podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej, popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci i młodzieży, a także
wyłonienie młodych twórców ludowych. Konkurs został ogłoszony w 5 dziedzinach: wycinanka, ciasto obrzędowe, kierce,
kwiaty, wiedza o Kurpiach. Prace konkursowe w całości zostały wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów, które
odbyły się 4 kwietnia (czwartek) w godzinach 1000 – 1300 na sali widowiskowej RCKK, Plac Wolności 58 w Myszyńcu.
10 kwietnia 2019 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej RCKK w Myszyńcu odbyło się kolejne spotkanie z Teatrem
Mazowieckim. Dzięki współpracy RCKK z Mazowieckim Instytutem Kultury, widzowie obejrzeli spektakl poetycko-muzyczny pt. „A
miał być cud”, którego scenariusz powstał na kanwie tekstów Agnieszki Osieckiej. Główne role w spektaklu zagrali Hanna Rowicka
oraz Jacek Kawalec.

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2019 roku

1.

2.
3.
4.

Jubileuszowy 30 Jarmark Kurpiowski – w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2 odbędzie się
„Przegląd Zespołów Artystycznych” do udziału w konkursie zapraszamy zespoły regionalne, kapele
kurpiowskie, solistów. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych (dzieci i młodzież,
dorośli, seniorzy). Uczestników obowiązuje pełny strój kurpiowski.
Dzień Dziecka i Festiwal Piosenki Dziecięcej do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla dzieci i młodzieży będzie czekało wiele atrakcji i
niespodzianek.
Koncert Uwielbienia na Kurpiach
24 Noc Sobótkowa – impreza odbędzie się w rytmach Disco Polo.










19 maja
(niedziela)
godz. 10.30
31 maja
(piątek)

20 czerwca
(czwartek)
22
czerwca
(sobota)
Zajęcia stałe RCKK:
NOWOŚĆ – Akademia Ruchu 50+ - środa, godzina 17.30, zajęcia edukacyjno-sportowe dla dojrzałych osób,
chcących prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia
Zespoły taneczne działające przy RCKK: Zespół Folklorystyczny Kurpiaki - wtorek w godzinach 14:30 –
16:30, Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna - poniedziałek i środa, godzina 19:00, Kurpiowszczyzna
Seniorzy – czwartek, godzina 11:00
Zajęcia „Rozwój przez sztukę: Plastyka - wtorek w godzinach 13:00 – 15:00, Klub Aktywnego Malucha środa w godzinach 11:00 – 12:00, Ceramika - czwartek w godzinach 13:00 – 15:00
Warsztaty twórcze dla dorosłych - sobota w godzinach 11:00 – 14:00
Nauka gry na gitarze - poniedziałek i środa w godzinach 14:00 – 18:00
Nauka gry na akordeonie i harmonii pedałowej - wtorek i środa
Fotografia i grafika komputerowa - poniedziałek, środa i czwartek
Kółko teatralne „Koło-Myszy”

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.
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Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów o Puchar Burmistrza Myszyńca
24 marca 2019r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w
Myszyńcu odbył się halowy turniej piłki nożnej oldbojów o
puchar Burmistrza Myszyńca. Turniej organizowany był przez
Mariusza Warycha reprezentującego nieformalną grupę „Bad
Boy Oldboy Myszyniec”, którą łączy wzajemne koleżeństwo i
gra w piłkę. W turnieju wzięło udział 6 drużyn : z Myszyńca,
Łysych, Turośli, Kadzidła i Ostrołęki. Podczas rozgrywek
kolejne miejsca zajęły drużyny:
I miejsce Hurtowniapilkarska.com
II miejsce- Kolesie Kadzidło
III miejsce- Transport Łyse
IV miejsce- KS Kozel
V miejsce- FC Krusza
VI miejsce- Bad Boy Myszyniec
Pani Burmistrz w trakcie turnieju kibicowała drużynie z Myszyńca, a po zakończeniu rozgrywek wręczyła puchary wszystkim
drużynom oraz zawodnikom za osiągnięcia indywidualne.

ALDO Bartnik Myszyniec
Za nami piłkarska inauguracja rundy wiosennej ciechanowsko-ostrołęckiej klasy A. ALDO Bartnik
Myszyniec, który po jesieni zajmował w tabeli trzecie miejsce, ambitnie walczy o historyczny awans
do klasy okręgowej. W marcu piłkarze z Myszyńca rozegrali dwa ligowe mecze: w pierwszym
pokonali 4:0 Świt Baranowo, w drugim, po ciężkiej walce na boisku lidera, przegrali z Konopianką
Konopki 1:3. Bramki dla Bartnika w obu meczach zdobywali: Mateusz Krajza, Szymon Kulas, Rafał
Lemański, Marcin Kamiński oraz Maciej Szymański
Przed startem rozgrywek klasy A piłkarze Bartnika rozegrali siedem meczów kontrolnych. W
sześciu zwyciężyli: 4:3 z Orłem Kolno, 3:1 z rezerwami Korony Ostrołęka, 5:2 ze Zrywem Jedwabno,
5:2 z GUKS Krasnosielc, 4:1 z ULKS Ołdaki i 5:3 z MKS Ruciane-Nida. Jedyną porażkę
myszynianie ponieśli w meczu z Kurpikiem Kadzidło (1:4). Najlepszym strzelcem okresu
przygotowawczego okazał się Marcin Kamiński, który do siatki trafił pięciokrotnie. Po cztery bramki zgromadzili Szymon Kulas i
Maciej Szymański. W siedmiu meczach piłkarze Bartnika pokonali bramkarzy rywali aż 27 razy, co daje średnią czterech bramek na
spotkanie.
Pod koniec lutego zarząd Bartnika podjął trudną decyzję o zmianie trenera pierwszej drużyny. Dotychczasowego szkoleniowca
Adriana Gwiazdę zastąpił pochodzący z Mrągowa Radosław Rogowski. W przeszłości 27-letni Rogowski, który posiada licencję
UEFA A, wprowadził do warmińsko-mazurskiej ligi okręgowej zespół Żagiel Piecki. Do drużyny dołączył też mający w CV występy
m.in. w Granicy Kętrzyn czy Polonii Lidzbark Warmiński pomocnik Adrian Wajda oraz były skrzydłowy
Kurpika Kadzidło Jarosław Drężek. W przeciwnym kierunku powędrował za to Gwiazda, który na
zasadzie transferu definitywnego trafił do Orła Kolno.
Co istotne – podczas zimowych przygotowań osłabiona nie została kadra pierwszej drużyny. Kilku
czołowych zawodników Bartnika miało propozycje gry m.in. z Narwi Ostrołęka, ale nie wpłynęło to na
skład zespołu. Co więcej: drużyna powiększyła się o kilku ważnych piłkarzy, którzy po zmianie
szkoleniowca wrócili do zajęć. W tej chwili w kadrze trenera Rogowskiego znajduje się blisko trzydziestu
piłkarzy, którzy od lutego regularnie uczestniczą w treningach.
Poszerzyło się grono przyjaciół Bartnika. Do ALDO, M&R, Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego i
Zajazdu U Dzidka dołączyła współpracująca z Klubem od lat firma transportowa EMAR Ryszarda
Krakowiaka, zakład TIMBEX Wiesława Gnozy, sieć sklepów Lewiatan Mirosława Deptuły, a także sklep
Tomi-Market Zdzisława Krajzy i Piekarnia Rafała Kłosa. Nowym partnerem zespołu została także firma
fotograficzna FotoMyszy należąca do Adama Wnęty. Znacznie większe wsparcie niż w poprzednich
latach zaoferował także Sponsor Strategiczny – Gmina Myszyniec i Burmistrz Elżbieta Abramczyk.
W kwietniu piłkarzy ALDO Bartnik czekają mecze, które mogą zdecydować o ewentualnym awansie
do klasy okręgowej. W niedzielę 7 kwietnia na stadionie w Myszyńcu o godz. 15.00 odbyły się Derby
Kurpi z Narwią 1962 Ostrołęka. Narew Ostrołęka:Bartnik Myszyniec (2:1). 13 kwietnia Klub czeka
wyjazd do Karolinowa na mecz z Koroną (sobota, godz. 16.00), a następnie spotkanie z Błękitnymi Raciąż w Myszyńcu, które
zostanie rozegrane w sobotę 20 kwietnia o godz. 14.00. Na koniec miesiąca zawodnicy Bartnika pojadą do bezpośredniego rywala –
klubu GKS Pokrzywnica.
ALDO Bartnik
Myszyniec

