EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nakład: 2000 egz.
Druk i oprawa: Drukarnia J.J. Maciejewscy – Przasnysz

ISSN 2657-5809
Wydawca: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

BIULETYN INFORMACYJNY

GMINY MYSZYNIEC

Numer 3| Czerwiec 2019

Aktualne informacje z gminy Myszyniec

W tym wydaniu
Wieści z Gminy:

str. 2

Inwestycje, przetargi:

str. 3

Apel o porządek

str. 5

Gminny Konkurs
Matematyczny „Szósta
na Szóstkę”

str. 6

Spółdzielnia socjalna
Myszynianka

str. 6

Program „Rodzina 500+”

str. 7

Środowiskowy Dom
Samopomocy

str. 8

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Z życia MiejskoGminnej Biblioteki
Publicznej...
Wydarzenia kulturalne
RCKK
Drużyny Młodzieżowe
Bartnika

str. 8
str. 9
str.10
str. 12

Urząd Miejski
w Myszyńcu
PlacWolności 60
07-430 Myszyniec
tel: +48 29 772 11 41
email:urzad@myszyniec.pl

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz odwiedzania naszej strony internetowej: www.myszyniec.pl.
Znajdą Państwo na niej wiele informacji o działaniach samorządu gminy Myszyniec oraz wydarzeniach z naszego regionu.

Wieści z gminy
W budynku Urzędu Miejskiego została postawiona skrzynka, do której Państwo - mieszkańcy naszej gminy możecie przekazywać wiadomości, które nie wymagają potwierdzenia urzędu, takie jak: sugestie, obserwacje czy
wnioski. Pomoże to usprawnić pracę urzędu i jednostek mu podległych. Wasze uwagi będą miały wpływ na
poszukiwanie innych, być może lepszych rozwiązań przy podejmowaniu decyzji.
*
Informujemy, że Biuro Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w gminie Myszyniec w związku z
planowanym remontem części budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej Plac Wolności 58, zostało od
dnia 1 maja 2019r. przeniesione do pomieszczenia na parterze w budynku dworca w Myszyńcu.
Pracownik pan Zbigniew Topa przyjmuje w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.
*
Od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru Gminy Myszyniec. Od 2019
roku limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej wynosi 100 l. do 1 ha użytków
rolnych i 30 l. do każdej DJP bydła.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.) oraz zaświadczenie
z ARiMR o posiadanym stadzie bydła wg. stanu na koniec 2018r.
*
Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej (MIR) odbędą się 28 lipca 2019 r. Rolnik,
ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie
kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo
umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego, oraz listę członków zawierających co
najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub
pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w
dniu 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu. Spis członków izby
rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu najpóźniej w dniu
17.06.2019 r
*
GMINA MYSZYNIEC ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W NOWYM PROJEKCIE NA
WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH LUB SOLARNYCH
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój
mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr
RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że od dnia 24 czerwca 2019 r. będą trwały
zapisy mieszkańców na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe o niskiej sprawności energetycznej na nowe kotły na
biomasę (pellet) wraz z instalacją fotowoltaiczną lub solarną. W tym czasie wszystkie zainteresowane osoby
(również te, które zgłosiły już chęć uczestnictwa w projekcie wpisując się na listę chętnych), które chciałyby
wymienić urządzenie grzewcze oraz mieć w gospodarstwie instalację fotowoltaiczną lub solarną proszone są o
zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, parter)
INFORMACJE DODATKOWE
1.
Wsparcie może zostać udzielone na wymianę kotłów, które są wyposażone w automatyczny podajnik paliwa
(nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego
zamontowanie.
2. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej - 80% kosztów kwalifikowanych
projektu.
3. Planowany termin realizacji projektu przewidziany do końca 2022 roku.
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Inwestycje, przetargi
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 nastąpiło 25 kwietnia 2019 r. W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawców w zakresie części
I zamówienia związanej z montażem instalacji solarnych u mieszkańców oraz części II zamówienia dotyczącej montażu
instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej.
Prace związane z montażem instalacji OZE realizowane będą do końca 2019 r.
*
W dniu 24 kwietnia 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Ostrołęce, udzielił Gminie Myszyniec pozwolenia
na użytkowanie dla budynku po byłej hydroforni wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na „Centrum Usług Społecznych” wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbudową istniejącego
budynku gospodarczego o wiatę na pojemniki na odpady stałe,
zrealizowanych w obrębie ewidencyjnym Myszyniec, plac Wolności
61, gm. Myszyniec.
*
W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał projekt pt. „Ograniczenie
zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec” do dofinansowania w
ramach działania 4.3 „Redukcja zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i
rozwój mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Celem głównym projektu jest wymiana starych, nieefektywnych energetycznie pieców na bardziej przyjazne
dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Przestarzałe energetycznie piece są jedną z przyczyn złego stanu powietrza w
sezonie grzewczym. Cele szczegółowe to m.in: poprawa jakości powietrza i podwyższenie standardu życia mieszkańców
w regionie. Wartość projektu: 1 082 631,61 zł, środki z EFRR 792 000,00 zł, środki z budżetu państwa 89 100,00 zł,
wkład własny 201 531,61 zł. Projekt obejmuje montaż 35 źródeł ciepła i 10 instalacji fotowoltaicznych. Planowany termin
realizacji zadania przewidziany do końca 2019 roku.
*
W dniu 15 maja br. gmina podpisała umowę na remont dachu budynku w Myszyńcu Starym 105 (była szkoła).
Wykonawcą jest firma „ADACH” z Przasnysza, która wykona ww. prace za wynagrodzenie w wysokości 105 793,00 zł.
Konieczność wymiany dachu wynika ze złego stanu technicznego pokrycia dachu, a także zamiaru zamontowania na
dachu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Wzrost odnawialnych źródeł energii w Gminie Myszyniec”.
Przewidywany termin zakończenia remontu dachu - lipiec br. Jest to pierwszy etap prac w ramach inwestycji
„Rozbudowa, przebudowa budynku Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym wraz z adaptacją
części pomieszczeń na środowiskową świetlicę integracyjną”.
*
Trwają prace projektowe związane z budową chodników w miejscowości Myszyniec (ul. Pawłowskiego i
Stefanowicza) i Myszyniec Stary (od tzw. „Górek” w kierunku wioski) w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka.
Gmina zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę użyczenia gruntu z przeznaczeniem na
realizację zadania.
*
Niebawem rozpoczną się remonty dróg gminnych w ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego. W
postępowaniu przetargowym na dostawę mieszanki kruszywa naturalnego wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem w
ilości 7000 m3 wpłynęły dwie oferty: 1. „MEGA-KRUSZ” Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp. j. z Ostrołęki
z ceną ofertową 459 257,40 zł, 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Czesław Zdunek z miejsc. Myszyniec Stary z
ceną ofertową 464 940,00 zł. Dokonano wyboru firmy „MEGA-KRUSZ”.
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Inwestycje, przetargi c.d.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Wolkowe,
Krysiaki i Pełty o łącznej długości 1543,50 mb. Zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ( Wolkowe – 197 mb,
Krysiaki - 1050 mb, Pełty – 296,5 mb). 21 czerwca dokonano wyboru oferty firmy PRDM „OSTRADA” Sp. z o.o. z
Ostrołęki z ceną 1 456 969,81 zł.
*
Gmina Myszyniec złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020” na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. W związku z otrzymanym dofinansowaniem planowane jest
utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Myszyńcu Starym. Planowana jest adaptacja części budynku użyteczności
publicznej w Myszyńcu Starym 105 polegająca na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych, elektrycznych i wodnokanalizacyjnych. Zostanie zakupione wyposażenie Klubu. Całkowity koszt zadania to kwota 263 000,00 zł w tym
dofinansowanie ze środków budżetu pozyskanych od Wojewody w wysokości 150 000,00 zł. oraz planowane środki z UE
z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 113 000,00 zł.
*
24 czerwca ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 250809W o nawierzchni asfaltowej w miejscowości
Olszyny o długości 4,102 km oraz na przebudowę ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu – II etap. Termin składania
ofert: 10 lipca. Termin wykonania drogi do 10 listopada.
*
Gmina Myszyniec w ramach rządowego programu pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” otrzymała wsparcie
finansowe, które zostanie wykorzystane na zakup niezbędnego sprzętu i na remont pomieszczeń. W szczególności: prace
remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej i pomieszczeń przeznaczonych do
spożywania posiłków, niezbędne wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej oraz pomieszczeń przeznaczonych do
spożywania posiłków w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu. Wysokość
przyznanego wsparcia finansowego: 79 992,00 złotych.
*
Gmina Myszyniec otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego. W
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” realizowane będą:

Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Pełtach. Remont w zakresie wykonania prac
budowlanych (m.in. malowanie ścian i sufitów, tynkowanie, zabudowa rur kanalizacyjnych pionowych, prace
rozbiórkowe, prace elektryczne) wpłynie pozytywnie na rozwój i wspieranie integracji lokalnej społeczności. Korzystać z
tego przedsięwzięcia będą mieli uczniowie szkoły, kadra pedagogiczna oraz mieszkańcy wsi Pełty (zebrania sołeckie i
inne spotkania), którzy uważają to zadanie za istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Budowa skweru na potrzeby mieszkańców wsi Białusny Lasek. Celem planowanego działania jest kształtowanie
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Myszyniec, poprzez budowę skweru (wyposażonego m.in. w zewnętrzny stół do
gry w piłkarzyki, zewnętrzny stół do gry w tenisa stołowego).

Remont i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Niedźwiedź. Remont w zakresie wykonania prac
sanitarnych i budowlanych wraz z zakupem krzeseł do świetlicy wpłynie pozytywnie na rozwój i wspieranie integracji
lokalnej społeczności oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej mieszkańców sołectwa.

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Świdwiborek . Zakup m.in. wyposażenia kuchennego, szafek,
stołów, krzeseł, nagłośnienia a także gier edukacyjnych, sprzętu do dbania o tę infrastrukturę. Wpłynie to pozytywnie na
rozwój i wspieranie integracji lokalnej społeczności.

Zakup wyposażenia sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach . Celem planowanego działania
jest rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Myszyniec, poprzez zakup wyposażenia sportowego dla
Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach. W chwili obecnej wyposażenie szkoły pod kątem bazy sportowej jest
bardzo ubogie. Zakup m.in. bramek do unihokeja, kasków, kijów, rękawic, piłek do gier sportowych, ławek
gimnastycznych, rakiet i innego sprzętu oraz ubioru sportowego dla Szkoły Podstawowej w Olszynach wpłynie
pozytywnie na rozwój fizyczny i zdrowotny uczniów tej szkoły. Wyposażenie będzie wykorzystywane na boisku
przyszkolnym.
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Inwestycje, przetargi c.d.
Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
wynika, iż w najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej
nr 645 Myszyniec- Łomża w km 3+500 – 8+800. Gmina Myszyniec opracowała i przekazała dla MZDW
dokumentację projektową na przebudowę tej drogi wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
Realizacja inwestycji planowana jest w trzecim kwartale 2019 r.
*
Gmina Myszyniec uzyskała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”. W ramach tego dofinansowania planowane jest
wybudowanie dwóch Otwartych Stref Aktywności w Myszyńcu Starym i przy Szkole Podstawowej w Wykrocie.
Zostaną one wyposażone w siłownię plenerową, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem zieleni.
Całkowity koszt zadania to kwota 324 000,00 zł. w tym dofonansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokości 75 000,00 zł. pozostała kwota to środki własne Gminy.
*
W związku z możliwością otrzymania dotacji w wysokości 21 000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” gmina Myszyniec złożyła wniosek o dotację. W
związku z powyższym do dnia 16 maja br. przyjmowano od mieszkańców wnioski o utylizację wyrobów
azbestowych. Zadanie jest na etapie rozpatrywania przez WFOŚiGW w Warszawie.

APEL PANI BURMISTRZ
SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY MYSZYNIEC

Utrzymanie czystości i porządku na posesjach i wokół nich jest obowiązkiem
każdego z nas, zarówno władz gminnych jak i mieszkańców. Troska o estetyczny
wygląd naszego otoczenia to poprawa stanu środowiska naturalnego i jest świadectwem
naszej kultury.
Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję sprzątania
naszego miasta i gminy. Jestem pewna, że przyniosło to nam satysfakcję i zadowolenie.
Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo wagę problemu i nie będzie konieczne
wszczynanie postępowań administracyjnych w stosunku do osób, które świadomie
niszczą środowisko. Każda ilość śmieci jest zabierana z Państwa posesji, więc po co
wyrzucać do rowu czy lasu?
Posiadanie psa wymaga również poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Zwierzęta nie mogą wychodzić
poza posesję, chyba że z właścicielem i na smyczy. Chodzi tu również o bezpieczeństwo mieszkańców.
Apeluję do młodych ludzi o to, by dbali o sprzęt na terenach rekreacyjnych, by reagowali na wandalizm.
Informuję, że w tych miejscach pojawi się monitoring.
Moim marzeniem jest, by każdy mieszkaniec poczuł się gospodarzem naszego miasta i gminy,
odpowiedzialnym za czystość, porządek i bezpieczeństwo.
Z wyrazami szacunku Elżbieta Abramczyk-Burmistrz Myszyńca
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Gminny Konkurs Matematyczny „Szósta na Szóstkę”
20 maja 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach, już po raz piąty, odbył się finał Gminnego
Konkursu Matematycznego „Szósta na Szóstkę” o tytuł Mistrza Matematyki dla uczniów klas szóstych szkół
podstawowych z terenu gminy Myszyniec. W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem przez p.
Burmistrz Myszyńca Elżbietę Abramczyk.
Celem konkursu jest promowanie dorobku i osiągnięć uczniów z matematyki, a także pobudzanie i rozwijanie
zainteresowań matematycznych uczniów i popularyzowanie
wiedzy matematycznej wśród młodzieży. Ważnym
zadaniem konkursu jest również integracja środowiska
uczniowskiego oraz współpraca pomiędzy nauczycielami
matematyki z gminy Myszyniec. W konkursie wzięło udział
jedenastu uczniów z czterech szkół naszej gminy. Pierwsze
miejsce w konkursie i tytuł Mistrza Matematyki zdobył
Dawid Siok – uczeń ze szkoły w Zalesiu, II miejsce Julian
Jurczyk ze szkoły w Krysiakach, III miejsce – Dominika
Trzcińska ze szkoły w Myszyńcu. Wyróżnienia zdobyli –
Nadia Pliszka i Bartosz Zawitowski – uczniowie ze szkoły w Myszyńcu. Dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyła pani
Burmistrz – główny sponsor konkursu. Serdecznie dziękujemy rodzicom i nauczycielom za pomoc w
zorganizowaniu i udział w konkursie.

Spółdzielnia socjalna Myszynianka
Spółdzielnia w chwili obecnej wykonuje usługi utrzymania i
pielęgnacji terenów zielonych dla Urzędu Miasta Myszyniec oraz utrzymania
czystości w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w
Myszyńcu. Spółdzielnia Socjalna Myszynianka wykonuje również zlecenia
dla osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy zechcą skorzystać z usług w
atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
538 635 977.
Na początku roku 2019 Spółdzielnia Socjalna Myszynianka
skorzystała z pomocy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomi
Społecznych i uzyskała dotacje na niezbędny sprzęt oraz wsparcie pomostowe dla pracowników. Pracownicy zostali
wyposażeni w profesjonalny i markowy sprzęt, który pomaga w wykonywaniu codziennych usług i zleceń.
Spółdzielnia oferuje usługi w zakresie:
 pielęgnacji zieleni,
 koszenia trawników i pielenia rabat,
 odśnieżania,
 porządków jesiennych i pozimowych,
 zagospodarowaniem terenów zieleni,
 działalność związaną z utrzymaniem porządku w budynkach i wokół
nich.
 działalność pocztową i kurierską.
 drobne roboty wykończeniowe i budowlane.
Zarząd Spółdzielni Socjalnej Myszynianka jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu od dnia 25 kwietnia 2019
roku jest Piotr Murach.
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OD 01 LIPCA 2019 r. PLANOWANE DUŻE ZMIANY W PROGRAMIE
„RODZINA 500+”
 Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od
drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie
wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Zachowanie tego terminu, daje prawo do
świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
 Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia
wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało
przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
 Przyznanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom do 18 roku życia
umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego,
specjalistyczno-terapeutycznego,
regionalnych
placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych
oraz
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek
dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce
położenia placówki.
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Od 1 lipca 2019 r. - wniosek złożyć będzie można wyłącznie przez Internet (w formie elektronicznej). Posłużą do
tego takie portale jak: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna (zakładka e-wnioski,
wnioski - Rodzina 500+).
Od 1 sierpnia 2019 r. - wnioski złożyć będzie można osobiście w sposób tradycyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Myszyńcu.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie
pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie
wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek
po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWYCH ZASADACH
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019
r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają
500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września
2019 r.). Rodzice Ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września, jeśli chcą otrzymać świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r.
BRAK DECYZJI – INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA
Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi
zdecydowane skrócenie wniosku. Przewiduje się, na wzór przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”, rezygnację
z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na
adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację
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będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje
wypłaty tego świadczenia.
PRZESUNIĘCIE OKRESU ZASIŁKOWEGO
Projekt wprowadza również przesunięcie okresu świadczeniowego i
związanego z nim okresu składania wniosków.
Przedkładany projekt przewiduje od 2021 r. znaczące przesunięcie
momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy
okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu
świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na
proponowany czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej racjonalne
rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin.
Informacje przygotowano na podstawie danych zawartych na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina - zakładka Rodzina 500+.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dnia 8 maja br Środowiskowy Dom Samopomocy w
Białusnym Lasku uczestniczył w „Majówce patriotyczno –
integracyjnej” zorganizowanej przez ŚDS w Pułtusku. Spotkanie to
było okazją do odwiedzin naszych przyjaciół, którzy od 2 lat mieszczą
się w nowej placówce.
Natomiast 24 maja
w odpowiedzi na
zaproszenie ŚDS w
Ostrowi
Mazowieckiej
uczestniczyli w „XIX Turnieju Tenisa Stołowego”. Uczestnicy oprócz
dobrych humorów przywieźli medale, dyplomy oraz drobne upominki.
Od kilku lat organizowane są dwudniowe wycieczki dla
uczestników ŚDS, ich rodziców i opiekunów. W tym roku w dnia 3 –
4 czerwca pojechali na Litwę. Zwiedzali Wilno, Troki i okolice. Dla
wielu osób był to pierwszy wyjazd za granicę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z naszej
gminy zostało oddanych 3101 ważnych głosów. Z poszczególnych miejscowości:
Myszyniec-1066, Stary Myszyniec-285, Pełty-170, Białusny Lasek-129,
Wydmusy-294, Wykrot-267, Wolkowe 250, Olszyny-136, Cięćk-77, Niedźwiedź53, Krysiaki-79, Zdunek-121, Zalesie-174.
Największym poparciem cieszył się KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
który uzyskał 2242 głosy z całej gminy, na drugim miejscu był KKW KOALICJA
EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI z wynikiem 542 głosy, na trzecim
KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY- 132 głosy.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej...
W dniu 28.05.2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu oraz w Filii Bibliotecznej w Wykrocie
odbyły się trzy Autorskie Spotkania Edukacyjne z panią Joanną Brodowską -pedagogiem, terapeutą, autorką opowiadań i
bajek dla dzieci m.in. „Przygody Fryderyki, czyli bajki terapeutyczne”. W spotkaniach wzięli udział: uczniowie kl. 0 i kl. I
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie, uczniowie kl. 0 i kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu oraz
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.
Podczas spotkań pani Joanna przedstawiła swoją książkę pt. „Malutki
Chłopaczek z Niewielką Dziewczynką”. Po przeczytanej lekturze
dzieci próbowały odpowiedzieć m. in. na pytania co to jest
wyobraźnia, kim jest pisarz i czy trudno jest napisać bajkę. Pisarce
towarzyszyła też pacynka „Malwinka”, którą dzieci z wielkim
zainteresowaniem chciały poznać, po tym z wielką ochotą tańczyły i
śpiewały do piosenek zagranych przez panią Joannę na gitarze. Na
zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali od pacynki Malwinki
zakładki do książek. Celem spotkania było zapoznanie z pracą pisarza, budowanie kompetencji i zainteresowań
czytelniczych, rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, ukazywanie wzorców zachowań.
*
W dniu 04.06.2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
odbyły się eliminacje finałowe XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. Przystąpiło do nich 30
osób – uczniów klas I-IV szkół podstawowych, w tym w kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie - 22
recytatorów, w kategorii gadki kurpiowskiej - 8 gawędziarzy.
Uczestnicy reprezentowali gminy:
- powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki
- z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko-mazurskie): Rozogi
- z powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy eliminacji finałowych otrzymali nagrody książkowe
za udział w Konkursie.
Komisja pragnie podkreślić bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy
sięgają nie tylko po wiersze autorów znanych (klasyków i współczesnych poetów z regionu), ale coraz częściej również po
wiersze poetów ludowych oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w Literaturze”, których
autorami są ich rówieśnicy. MGBP w Myszyńcu składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w
konkursie oraz dziękuje nauczycielom za włożony wkład pracy w przygotowanie swoich uczniów.
*
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu oraz Filia
Biblioteki w Wykrocie organizują również lekcje biblioteczne. W
ostatnim czasie z tej możliwości skorzystały przedszkolaki – m.in.
grupa starsza z Niepublicznego Przedszkola Radosny Zakątek w
Myszyńcu, dzieci z oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wykrocie, przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola Bajkowa Kraina w Myszyńcu wraz z nauczycielami.
Podczas lekcji bibliotecznej dzieci dowiedziały się wielu informacji o
bibliotece, książkach i ich poszanowaniu, poznały też prośby książki
skierowane do czytelników. Następnie z wielkim zainteresowaniem posłuchały i obejrzały wiersz Jana Brzechwy pt.
„ZOO”, przedstawiony w nietypowej formie japońskiej sztuki - kamishibai - czyli teatru ilustracji, polegającej na
opowiadaniu historii za pomocą ilustracji, którą stworzyła i przedstawiła pani Irena Giers – bibliotekarz. Po tym były
zagadki i ćwiczenia logopedyczne, przez które dzieci „zamieniły się w książeczki”. Zapoznały się z książką największą i
najmniejszą, ze zniszczoną i nową, dużą i małą, grubą i cienką. Odbyły się zabawy muzyczne i śpiewanie piosenek. Z
zaciekawieniem słuchały czytanych opowiadań, samodzielnie oglądały interesujące ich książki oraz wykonały zakładki,
które po zajęciach zabrały ze sobą do domu.
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Wydarzenia kulturalne RCKK
12 kwietnia 2019 r. w ramach współpracy RCKK z firmą Outdoor Cinema zawitało do Myszyńca profesjonalne
kino objazdowe. W ciągu całego dnia odbyły się 4 projekcje filmowe, dla widzów w każdym wieku. W repertuarze kina
znalazły się filmy takie jak: „Corgi, psiak Królowej”, „Miłość i Miłosierdzie”, „Kurier”. Łączna frekwencja na
wszystkich seansach wyniosła około 300 osób.
7 maja 2019 r. w godzinach 16.00-19.00 na Sali Widowiskowej RCKK odbył się podstawowy kurs udzielania
pierwszej pomocy przed-medycznej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Grupę Ratowniczą Nadzieja Oddział
Myszyniec i było w całości bezpłatne. Natomiast fantomy z których korzystano podczas szkolenia zostały ufundowane
przez Rycerzy Kolumba. W szkoleniu wzięło udział około 30 osób.
19 maja 2019 r. w amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich
2 odbył się „30 Jubileuszowy Jarmark Kurpiowski” w
konkursie wzięły udział zespoły regionalne, kapele kurpiowskie,
soliści oraz młodzi instrumentaliści. Konkurs odbył się w trzech
kategoriach wiekowych (dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy).
Uczestników obowiązywał pełny strój kurpiowski. Podczas
Jarmarku miało też miejsce niezwykle ważne wydarzenie jakim
było nadanie imienia Stanisława Sieruty Jarmarkowi
Kurpiowskiemu. Poza konkursem w trakcie trwania Jarmarku
odbywał się kiermasz sztuki ludowej i warsztaty rękodzielnicze,
a dodatkowo można też było skorzystać ze stoisk handlowych.
Ostatnim punktem programu jeszcze przed ogłoszeniem
wyników był koncert Susanny Jarej z zespołem. W tegorocznym Jarmarku Kurpiowskim uczestniczyło około 500 osób.
Nagrody w konkursie ufundowali: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.

31 maj 2019 r. w amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich po raz kolejny RCKK zorganizowało Festiwal Piosenki
Dziecięcej w którym wzięło udział 70 uczestników ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Myszyniec. W trakcie trwania
festiwalu dodatkową atrakcją był pokaz karate w wykonaniu Myszynieckiej grupy z klubu Karate Kyokushin.
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22 czerwca 2019 r. w sobotę w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich odbyła się 24 Noc Sobótkowa. Jest
to plenerowa impreza cykliczna o charakterze rodzinnym organizowana na początku lata. Każdego roku przyciąga
rotacyjnie około 1000 widzów.
Stałym elementem imprezy jest „Obrzęd Nocy Sobótkowej” w tegorocznym konkursie wzięły udział trzy zespoły
oraz dwóch gawędziarzy z terenu Kurpiowszczyzny. Komisja w tym konkursie przyznała I nagrodę dla zespołu
„Kurpiowszczyzna senior” z Myszyńca, dwie równorzędne II nagrody dla zespołu „Kurpiaki”z Myszyńca oraz zespołu
„Poziomecki” z Wykrotu, oraz II wyróżnienia dla Michała Grzegorczyka oraz Alicji Drężek.
W drugiej części imprezy na scenie Amfiteatru w rytmach disco polo zaprezentowały się zespoły FOX, LUKA
ROSI, ONE WINNER gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół VEEGAS. Po koncertach zaproszonych zespołów do
późnych godzin nocnych uczestnicy Nocy Sobótkowej bawili się z DJ-em w klimatach Disco Polo.
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce sfinansowało nagrody w konkursie „Obrzęd Nocy Sobótkowej” w kwocie 1500
zł. Pozostałe koszty organizacji imprezy zostały sfinansowane ze środków RCKK w Myszyńcu.

8-19 lipca odbędą się 2 tygodniowe półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia będą odbywały się od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Opłata wynosi 150 złotych. Wśród atrakcji między innymi:
 zajęcia artystyczne
 survival
 indiańskie wyprawy
 zajęcia sportowe
 zabawa z gliną
 wycieczki
Zapraszamy gorąco wszystkich naszych najmłodszych do wzięcia udziału w "Indiańskiej Przygodzie", pełnej wrażeń,
atrakcji i wspaniałej zabawy! Zapisy i szczegóły w sekretariacie RCKK lub pod nr tel.: 29 77 21 363.

2.

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2019 roku
Ogłoszenie konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” (nadsyłanie prac do 31
28 czerwca
lipca). Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału.
2 tygodniowe półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym. Zapisy i szczegóły w
sekretariacie RCKK lub pod nr tel.: 29 77 21 363.
8-19 lipca

3.
4.

II Festiwal Iluzji w Amfiteatrze RCKK.
„42 Miodobranie Kurpiowskie”

1.

15 sierpnia 2019 (sobota)
25- 26 sierpnia
Zajęcia stałe RCKK:



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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DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE BARTNIKA
ALDO „Bartnik” Myszyniec aktualnie posiada dwie drużyny młodzieżowe, które grają w
Ciechanowsko-Ostrołęckim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Rocznik 2006 i młodsi występują w drugiej
grupie Młodzik D1.
W sezonie 2018/2019 mogliśmy zmierzyć się z takimi drużynami jak: Młode Orły Pułtusk, Makowianka
Maków Mazowiecka, APN Ostrołęka, Świt Baranowo, Orzeł Sypniewo, MKS Przasnysz, Korona Ostrołęka. W
14 meczach nasza drużyna zdobyła 14 punktów, co pozwoliło zająć nam 6 miejsce. Strzeliliśmy 21 bramek i
straciliśmy 44. Był to pierwszy sezon naszych młodych piłkarzy w rozgrywkach zgłoszonych w Okręgowym
Związku Piłki Nożnej.
Druga nasza drużyna młodzieżowa to rocznik 2003 występujący w II lidze okręgowej. Zawodnicy z tego
rocznika mogli rywalizować z następującymi drużynami: PAF Płońsk, Wkra Bieżuń, Wkra Radzanów, Kryształ
Glinojeck, Wkra Sochocin oraz Tęcza Ojrzeń. Do rozegrania naszym zawodnikom został jeszcze jeden mecz na
wyjeździe z Kryształem Glinojeck. Aktualnie zajmujemy 4 miejsce z 17 punktami na koncie. Do drugiego
miejsca tracimy 2 punkty, więc w przypadku wygranej z Kryształem możemy wskoczyć na drugie miejsce w
tabeli. Bilans bramkowy po 11 meczach to 30 bramek strzelonych oraz 26 straconych. Należy wspomnieć, że
rocznik 2003 rozgrywa swój ostatni sezon w tych rozgrywkach, który rozpoczęliśmy w roku 2015 i od
następnego sezony niektórzy zawodnicy zasilą drużynę seniorów występującą w A klasie.

W związku z moją rezygnacją z dn. 1 lipca 2019 r. z funkcji prezesa klubu ALDO „Bartnik” w
Myszyńcu, chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Miejskiemy w Myszyńcu, wszystkim sponsorom,
zawodnikom i kibicom za 10-letnią współpracę na rzecz sportu Miasta i Gminy Myszyniec.
Prezes klubu Daniel Dziekoński

