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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 okresie od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r. Urząd Miejski w Myszyńcu przyjął 798 wniosków o zwrot
podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 664 488,02 zł.
Środki zostaną przekazane na rachunki bankowe producentów rolnych niezwłocznie po otrzymaniu dotacji
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
*
Teren gminy Myszyniec został dotknięty suszą w okresie od 1.06.2019 r. do 31.07.2019 r. Rośliny objęte suszą
to: kukurydza na ziarno i na zielonkę, rośliny strączkowe, krzewy owocowe. W dniu 22 sierpnia 2019 r. gmina
ogłosiła możliwość składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach w dniach od 26.08.2019 r. do 6.09.2019 r.
Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4.09.2019r., można było
szacować także straty spowodowane suszą w trwałych użytkach zielonych (łąki i pastwiska). W związku z powyższą
informacją Gmina w dniu 5 września 2019 r. poinformowała rolników o możliwości składania tzw. „wniosków
suszowych” także na łąki i pastwiska. Termin przyjmowania wniosków został przedłużony do dnia 13 września 2019
r. Wpłynęło 1027 wniosków (w 2018 roku wniosków było ok. 720).
*
W okresie od 01.09.2019 r. do 16.09.2019 r. Urząd Miejski w Myszyńcu przyjął wnioski o przyznanie
szkolnego stypendium socjalnego. Przyjęto 253 wnioski. Po otrzymaniu kolejnej transzy środków na ten cel
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostaną wydane decyzje administracyjne o czym wnioskodawcy zostaną
poinformowani za pośrednictwem wiadomości sms. Stypendia zostaną wypłacone do końca bieżącego roku.
*
W dniu 07 sierpnia 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta
Policji w Myszyńcu. W obecności zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Ostrołęce Pana nadkom. Jarosława Deptuły Pani Burmistrz razem z Wójtem
Gminy Czarnia podziękowała dotychczasowemu Komendantowi Policji
komisarzowi Krzysztofowi Samulowi za dobrą współpracę. Jednocześnie
powitała na stanowisku Komendanta Policji w Myszyńcu podinsp. Waldemara
Tokarskiego.
*
W dniu 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbyło się
postępowanie egzaminacyjne nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, ubiegających się o
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Komisja oceniła pozytywnie, a Pani Burmistrz złożyła
nauczycielom gratulacje.
*
Dnia 23 sierpnia zostało wysłane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
z prośbą o pilną interwencję dotyczącą modernizacji istniejącego mostu na rzece Rozoga w miejscowości Myszyniec.
Oczekujemy jako samorząd rozwiązania technicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.
*
W dniu 5 września ogłoszono otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze tj. na stanowisko
ds. gospodarki mieniem komunalnym oraz na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej na pełen etat. Dokumenty
aplikacyjne kandydaci mogli składać do 19 września do godz. 15.00. Pierwsze stanowisko zwolniło się ponad 3 lata
temu i zakres zadań wykonywały osoby zatrudnione na stanowisku pomocy administracyjnej. Natomiast
stanowisko ds. gospodarki przestrzennej będzie wolne w związku z planowanym przejściem pracownika
na emeryturę.
*
W dniu 6 września ogłoszono otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. stanowisko
informatyka na ½ etatu. Dokumenty aplikacyjne kandydaci mogli składać do dnia 20 września do godz. 15.00.
Zatrudnienie informatyka jest związane z przeciążonym stanowiskiem jedynego informatyka w Urzędzie, który
nie jest w stanie w szybkim czasie rozwiązywać problemów innych jednostek administacyjnych zlokalizowanych
poza budynkiem Urzędu.
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Inwestycje, przetargi
Dnia 5 sierpnia 2019r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z wybraną w postępowaniu
przetargowym firmą ECO-TEAM z Częstochowy na kwotę 5 656 162,20 zł na dostawę
i montaż 502 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy
w ramach projektu pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na
terenie gminy Myszyniec”. Obecnie trwają montaże instalacji solarnych.
*

W dniu 6 sierpnia 2019 r. w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego Gmina Myszyniec podpisała
umowę z firmą NOVUM ze Szczytna na „Budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach podstawowym i
rozszerzonym,
obejmujących
siłownie
zewnętrzną,
plac
zabaw,
strefę
relaksu
i
gier
wraz
z zagospodarowaniem zieleni” w miejscowościach Myszyniec Stary i przy Szkole Podstawowej w Wykrocie na kwotę
242 532,17 zł. W ramach zadania Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w
Warszawie w wysokości 75 000,00 zł.
*

W dniu 07 sierpnia 2019r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
„Ostrada” z Ostrołęki za kwotę 2 898 130,70 zł na wykonanie robót „Przebudowy drogi gminnej nr 250809W
w miejscowości Olszyny”. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 4 km i 103 m. Termin
wykonania: 30 listopada 2019r.
*

W dniu 14 sierpnia 2019r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów i firmy „ALTOR” z Mińska Mazowieckiego za kwotę 732 091,42 zł na wykonanie robót „Przebudowy ulicy
Wrzosowej i Kwiatowej – II etap”. Zakres robót: wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowej na długości
232 mb oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej. Termin wykonania: 30 listopada 2019r.
*

W dniu 14 sierpnia 2019r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Firmą Drogowo-Budowlaną „AMSTONE”
Patrycja Mielnicka z siedzibą w msc. Łazy k/Ostrołęki za kwotę 894 433,40 zł na wykonanie robót „Przebudowy ulicy
Słonecznej i Łączności w Myszyńcu”. Zakres robót: wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni z kostki
brukowej na długości 416 m, chodników i zjazdów. Termin wykonania: 30 listopada 2019r.
*

W dniu 22 sierpnia 2019 roku, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Impregnacja obiektów na terenie
kompleksu „Kurpiowska Kraina” (nad zbiornikiem Wykrot). W terminie
złożona została jedna oferta firmy: „ADACH”, Adam Zalewski z Przasnysza, z ceną
ofertową stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe i po poprawieniu przez
Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w kosztorysie ofertowym,
w wysokości: 503 496,67 zł brutto. Obecnie trwa badanie i ocena oferty. Termin realizacji zadania do 15 listopada 2019
roku, okres gwarancji po wykonaniu zadania: 60 miesięcy. Wykonawca w zakresie rzeczowym ma zabezpieczyć
powierzchnię drewna przed grzybami i rozwojem sinizny oraz szarzeniu drewna wraz z impregnacją ognioochronną
desek, płyt, bali i krawędziaków, obejmujące: budynek karczmy i toaleto-szatnię.
*

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót
budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym 105” (budynek byłej szkoły). Wpłynęły 2 oferty.
Najniższa 668 392,46 zł i droższa 773 659,31 zł. Trwa etap badania i oceny ofert. Zakres prac to roboty budowlane,
elektryczne i sanitarne wykonywane w całym budynku. Inwestycja została podzielona na II etapy.
Pierwszy do 30 listopada 2019 r., obejmuje prace na parterze budynku, który zostanie przeznaczony na Klub
Senior+. W ramach utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie ze środków
Wojewody Mazowieckiego w wysokości 150 000,00 zł (125 000,00 zł – na utworzenie i 25 000,00 zł na wyposażenie).
Drugi etap do 20 grudnia 2019 r. obejmuje prace w pozostałej części budynku (I piętro, poddasze). Wyremontowane
pomieszczenia biurowe przeznaczone zostaną dla Gminnej Administracji Placówek Oświatowych.
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Inwestycje, przetargi c.d.
W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Myszyniec” Gmina Myszyniec przystępuje do realizacji zadania. Wykonawcą będzie firma „Greenland Technology”
Paweł Lewandowski z Warszawy, z którą została podpisana umowa w dniu 27 sierpnia 2019 r. w trybie zapytania
ofertowego. Koszt zadania to kwota 85 000,00 zł, z czego 71 000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała kwota to środki własne gminy. Azbest zostanie odebrany z 108
gospodarstw domowych w ilości około 316 ton.
*

W dniu 3 września odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę ulicy Kolejowej
w Myszyńcu”. Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Wpłynęły 3 oferty, najtańsza 328 459,63zł, najdroższa 423 451,73 zł
Zakres robót: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej na długości 186 m, zjazdów i chodnika. Planowany termin
wykonania: 30 listopada 2019r.
*
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 10 września 2019 roku podjął decyzje w sprawie przyznania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia
Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” na realizacje zadania pn. „Budowa boiska sportowego do gier zespołowych
w Myszyńcu przy ulicy Brata Zeno”. Przyznana została dotacja naszej Gminie w wysokości 95 000,00 zł. Przedmiotem
zadania jest budowa boiska o wymiarach 21 x 32 m, co stanowi 672 m2, z nawierzchnią poliuretanową.
*

Dnia 10 września 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez
Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Na mocy tej uchwały wniosek złożony przez Gminę
Myszyniec na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie Nowej Pracowni Językowej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wolkowych” uzyskał wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wysokość przyznanej pomocy finansowej
wynosi 46 500 zł. Planowany koszt utworzenia pracowni to 99 360 zł.
*

Dnia 12 września 2019r. Gmina Myszyniec dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 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” w zakresie dostawy i montażu 260 instalacji
fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz 9 instalacji fotowoltaicznych w budynkach
użyteczności publicznej. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: FlexiPower Group z siedzibą w Woli
Zaradzyńskiej za cenę 4 976 665,05 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 27 września 2019 r. Projekt
współfinansowany jest w 80% ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
*

Dnia 13 września 2019 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę
o
dofinansowanie
projektu
z
Zarządem
Województwa
Mazowieckiego
na wymianę pieców. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości
881 100,00 zł. W ramach projektu w 35 indywidualnych gospodarstwach domowych stare kotły zostaną wymienione na
nowe, wykorzystujące biomasę (pellet). Dwanaście z nich będzie miało zbiorniki ciepłej wody. Oprócz tego
zamontowanych zostanie 10 instalacji fotowoltaicznych. 27 września 2019 roku została podpisana umowa na realizacje
zamówienia publicznego w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z wykonawcą: Rzońca Sp. z o.o.
z siedzibą w Łomży z ceną ofertową 712.548,00 zł. Termin realizacji montażu kotłów na pellet do 29 listopada 2019 roku.
*

W dniu 16 września 2019r. Gmina Myszyniec przekazała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie
o przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów ze wszystkich nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych (tj. od przedsiębiorców). Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień
28 października 2019r. Umowa zawarta będzie na realizację usługi od 1 stycznia 2020r. do 31.12.2020r.
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Uroczystość wmurowania w Pomnik AK-WiN-NZW urny z ziemią z „Łączki”
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie
W niedzielę 29 września odbyły się uroczystości wmurowania w pomnik
poświęcony pamięci polskich żołnierzy (AK-WiN-NZW) urny z ziemią
z "Łączki" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Wydarzenie
miało podniosły charakter – pod Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Uroczystość rozpoczęła się
od mszy świętej, a następnie
wszyscy
zgromadzeni
przeszli przed pomnik przy
Placu
Wolności.
Urna
przewieziona została pojazdem wojskowym w asyście
honorowej żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony
Terytorialnej w Ciechanowie.

Wszystkich gości przywitali gospodarze uroczystości burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk i starosta
ostrołęcki Stanisław Kubeł. Gościem honorowym
wydarzenia był prof. Krzysztof Szwagrzyk - wiceprezes
Instytutu Pamięci Narodowej.
- Powinniśmy sobie zadać pytanie - czym "Łączka" jest dla
nas, Polaków? To jest święta ziemia, przemoczona krwią
polskich bohaterów. "Łączka" to także, a może przede
wszystkim, zwycięstwo dobra i prawdy nad złem i fałszem,
zwycięstwo ofiar nad oprawcami - mówił prof. Szwagrzyk.

Za pamięć o poległych żołnierzach oraz zorganizowanie
uroczystości dziękował w swoim przemówieniu
mjr Franciszek Chrostowski- prezes ostrołęckiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Urna trafiła w honorowe miejsce, po czym odśpiewano
hymn, odczytano Apel Pamięci, a żołnierze uczcili
pamięć poległych salwą honorową. Specjalnie na tę
okazję na ścianie pobliskiego budynku wykonano mural
patriotyczny.
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42. Miodobranie Kurpiowskie-fotorelacja
W dniach 24-25 sierpnia 2019 r. odbyło się
42. Miodobranie Kurpiowskie. Rozpoczęło się od
II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Kurpiowskie
produkty tradycyjne i regionalne w kontekście ochrony
dziedzictwa kulinarnego Mazowsza”. Została zorganizowana
we współpracy Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca i RCKK
w Myszyńcu wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Hotelarstwa
„Vistula”
z Warszawy. Wśród prelegentów wystąpili:
prof. dr Franciszek Midura,
prof.
dr
hab.
Józef
Grochowicz, dr Aleksy
Chmiel, dr hab. Ewa
Czarniecka-Skubina,
oraz
Andrzej
Niedźwiedzki.
Odbyła się również dyskusja na temat warunków i możliwości dalszego
aktywnego promowania Kurpi Zielonych. W dyskusji aktywnie włączył się dr
inż. Jan Prusik Prezes Związku Kurpiów oddziału Związku Kurpiów w
Olsztynie. Konferencję zakończyła wspólna degustacja tradycyjnych potraw
kurpiowskich.
Również 24 sierpnia 2019 r. w Amfiteatrze RCKK miała
miejsce Miodobraniowa Noc Kabaretowa. Na początek
wystąpił zespół ludowy NIVA z Białorusi przedstawiając
białoruskie śpiewy, tańce i muzykę. Następnie swoje programy
kabaretowe zaprezentowały kabaret „Weźrzesz” oraz „Kabaret
z Konopi”. Ostatnim artystą będącym jednocześnie główną
gwiazdą Nocy Kabaretowej był Marcin Daniec, znany kabareciarz
i stand-uper.

25 sierpnia 2019 r. w kompleksie Kurpiowska Kraina odbyły się
główne uroczystości 42. Miodobrania Kurpiowskiego. Tegorocznej
imprezie dopisała piękna, letnia pogoda, która zgromadziła tłumy ludzi
uczestniczących w wydarzeniach. Jak co roku
Miodobranie rozpoczęło się od Mszy św.
z elementami gwary kurpiowskiej, która została
odprawiona przez kardynała Gerharda Mullera w
Bazylice Myszynieckiej.
Po mszy św. uroczysty korowód furmanek
poprowadził przybyłych gości do kompleksu „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie, gdzie
odbyły się główne uroczystości. Imprezę otworzyła pani Burmistrz Myszyńca Elżbieta
Abramczyk, a po niej głos zabrali zaproszeni goście w tym Marszałek Województwa
Mazowieckiego pan Adam Struzik, który otrzymał oficjalnie tytuł „Kurpia Krzoka”.
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Po wystąpieniach przybyłych gości Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca zaprezentował
widowisko obrzędowe „Podbieranie miodu na Kurpiach”, ukazujące obrzędy i tradycje bartnicze, następnie na scenie
zaprezentowali się Kurpie z zespołów działających przy RCKK w Myszyńcu.

Po części folklorystycznej przyszła kolej na występy tegorocznych gwiazd 42. Miodobrania Kurpiowskiego.
Jako pierwsi na naszej scenie zaprezentowali się artyści z zespołu „InoRos” wraz z wokalistą Liberem, którzy
we wspaniały sposób połączyli rap z muzyką folkową, rozgrzewając tym samym licznie zgromadzoną publiczność.

Następnie scena w „Kurpiowskiej Krainie” zapełniła się członkami Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca „Mazowsze”, jednego z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej
muzyki i tańca ludowego. Po wspaniałym koncercie „Mazowsza” przyszła kolej na kolejne gwiazdy czyli zespół
„Reggaeside” oraz Natalię Kukulską, która w fantastyczny sposób zakończyła 42. Miodobranie Kurpiowskie.

W ramach Miodobrania odbył się również
Konkurs Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej, kiermasz
sztuki ludowej, wystawa rękodzieła ludowego,
wystawa sprzętu pszczelarskiego, zawody strzeleckie
i wędkarskie, były stoiska handlowe z miodem,
pieczywem regionalnym i jadłem kurpiowskim,
pokaz kowalstwa, wesołe Miasteczko oraz Targi
Techniki Rolnej.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje dwa Programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Programy dofinansowywane
są ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.
Celem Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 jest wsparcie społeczne
w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych spełniających następujące warunki:
 są w wieku do 75 roku życia,
 posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 posiadają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie
- art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.) w związku
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
OPS w Myszyńcu realizuje Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zgodnie z zawartą umową
nr 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec. Gmina otrzymała wsparcie
w wysokości 13 953,10 zł.
Kolejny Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych,
których członkowie rodziny lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu
opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
Program może być realizowany w trzech modułach:
Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu
całodobowego,
Moduł III: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości
skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcie w zakresie nauki
pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.
W Gminie Myszyniec świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonych
przez opiekuna w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka.
Dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego limit w 2019 r. wynosi 240 godzin. Podopieczni
uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę.Jeśli opiekun wykorzysta
powyższe możliwości, a będzie chciał skorzystać jeszcze z Programu, dochód podopiecznego nie może przekroczyć
350 proc. obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
Spełniając ten warunek może skorzystać jeszcze z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
i specjalistycznego poradnictwa, opłacając je w wysokości 50 proc. kosztów tych usług. Na podobnej zasadzie może
skorzystać przez kolejne 14 dni z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.
Określony w zawartej w dniu 2 lipca 2019 r. umowie nr 7/OW/2019 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą
Myszyniec całkowity koszt realizacji zadania wynosi 28 800,00 zł. Wojewoda przekaże gminie na realizację zadania
kwotę 23 040,00 zł. Kwota 5 760,00 zł. stanowi udział środków własnych gminy.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej...
W dniu 26 sierpnia w Bibliotece odbyło się spotkanie dla dzieci
z panią Agnieszką Kazałą – autorką książek dla dzieci i dorosłych. Pani
Agnieszka zaprezentowała teatrzyk kamishibai. Zapoznała uczestników
z bohaterami swoich książek. W spotkaniu brały udział dzieci z terenu
gminy Myszyniec, w tym dzieci z przedszkola „Radosny Zakątek”
i „Bajkowa Kraina”. Przedszkolaki wykazały się aktywnością i chętnie
udzielały odpowiedzi na zadawane pytania.
*
Dnia 6 września w PSP w Wykrocie odbyła się coroczna akcja
inicjowana przez Parę Prezydencką „Narodowe Czytanie”
zorganizowana przez MGBP w Myszyńcu – Filia w Wykrocie
i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie. Podczas tegorocznej
odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele
polskie. Zostały one odczytane przez nauczycieli z Panią Dyrektor
Mirosławą Grzegorczyk na czele, rodziców, uczniów oraz pań z Kół
Gospodyń Wiejskich w Wykrocie i Drężku.
*
W dniu 10 września akcja „Narodowe Czytanie” odbyła się
w
Myszyńcu.
Została
zorganizowana
wspólnie
z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki. Na wstępie Pani
Dyrektor MGBP Cecylia Bazydło przywitała uczestników oraz
gości i odczytała list Prezydenta RP. Następnie został
odśpiewany Hymn Państwowy. Czytanie rozpoczęła Pani
Burmistrz Elżbieta Abramczyk, a kontynuowali uczniowie z PSP
w Myszyńcu. Osoby czytające otrzymały w prezencie nowele
„Dym” Marii Konopnickiej, opieczętowane okolicznościową
pieczęcią przekazaną przez kancelarię Prezydenta RP. Pani Dyrektor wraz z pracownikami kieruje wyrazy wdzięczności
do Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk, nauczycieli Pani Anny Domian i Pani Jadwigi Przybyłek oraz do uczniów klasy
VII „C” i klasy V „C”.
*
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu serdecznie zaprasza rodziców i dzieci w wieku od 0-6 lat do
wzięcia udziału w projekcie „Z książką na start”. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci
od 0-6 lat. W ramach projektu dzieciom wydawane są Pakiety Startowe składające się z: Paszportu Małego Czytelnika
oraz książki „na start”.
*
W dniu 25.09.2019 r. w Bibliotece odbył się Konkurs Recytatorski
pn. „Wojna i pamięć” o tematyce patriotycznej, poświęcony 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Konkurs przebiegał w dwóch grupach
wiekowych: klasy I-III i IV- VI szkół podstawowych. Do eliminacji gminnych
przystąpiło 49 uczniów ze szkół podstawowych z miasta i gminy Myszynie
Planowane wydarzenia:
 Warsztaty - Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki zaprasza seniorów 55+ na
bezpłatne warsztaty z zakresu nauki wykonywania kwiatów z bibuły i haftu kurpiowskiego. W każdą środę od 9.09.2019 r.
do 15.11.2019 r. o godz. 16.00 w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu.
 Noc Bibliotek – Tegoroczna Noc Bibliotek w Myszyńcu odbędzie się pod hasłem "Historia mojego miasta i okolic
w fotografii" 5 października o godz. 18:00. Uczestnikami spotkania będą: młodzież z gminy Myszyniec, zaproszeni goście
oraz członkowie Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki (działającego przy bibliotece jako grupa nieformalna).
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Wydarzenia kulturalne RCKK
W dniach 8-19 lipca 2019 r. Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego
zorganizowało półkolonie dla dzieci z terenu Gminy
Myszyniec. Półkolonie zorganizowane pod hasłem „Indiańska
przygoda” były bogate w wiele różnorodnych atrakcji:
 zajęcia plastyczne
 zajęcia animacyjno-ruchowe
 zabawy indiańskie

W ramach półkolonii została zorganizowana wycieczka do Olsztyna,
podczas której uczestnicy obejrzeli film „Sekretne życie zwierzaków
domowych 2” oraz skorzystali z atrakcji Fun Parku. W półkoloniach
wzięło udział 65 dzieci.
W dniach 11-14 lipca 2019r Grupa teatralna „Koło-Myszy” działająca
przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu uczestniczyła w 4 dniowym wyjeździe
do Policznej na Podlasiu. Podczas pobytu odbywały się warsztaty teatralne
z opiekunem naszej grupy Panem Adamem Walnym – reżyserem teatru lalek.
W wyjeździe wzięło udział 18 osób.

W dniach 18 - 22 lipca 2019 r. Zespół
Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” działający przy
Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks.
Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, w ramach promocji
kultury kurpiowskiej, wziął udział w Międzynarodowym
Festiwalu Tańca i Muzyki „BUDAPEST FESTIVAL
DAYS”.
W Festiwalu wzięło udział ponad 300 wykonawców
reprezentujących rożne kraje Europejskie. Podczas tegorocznej edycji
zespół „Kurpiowszczyzna” jako jedyny reprezentował Polskę. Stanowiło to
duże wyróżnienie i wyzwanie dla członków zespołu, który na festiwalu
przedstawił program składający się z tradycyjnych pieśni i tańców
Kurpiowskich.
15 sierpnia 2019 r. na sali widowiskowej RCKK, odbył się II Festiwal Iluzji. Swoje umiejętności iluzji
i wszelkiego rodzaju sztuczki „magiczne” przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali Łukasz
Ogonowski, Adam Duryło, Paweł Chrzan i Tymoteusz Flont.
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Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2019 roku
Jesienna edycja warsztatów rękodzieła ludowego przeznaczona dla dzieci
1.
październik
i młodzieży z terenu Gminy Myszyniec.
XIII Spotkania na Kopańskim Moście. Głównym elementem imprezy jest
2. Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Przesłuchania konkursowe 10 listopada
zaplanowane są na dzień 10.11.2019 r. w sali widowiskowej w RCKK.
odbędzie się coroczne spotkanie wigilijne dla zespołów i grup działających przy
3.
20 grudnia
Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
Zajęcia stałe RCKK:
 Zespoły taneczne: Kurpiaki grupa młodsza – zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8-9 lat. Spotkania grupy
odbywają się w każdy wtorek w godzinach 14:30-16:30 prowadzący Mariusz Pliszka. Kurpiowszczyzna – grupa
dorosłych, Kurpiowszczyzna seniorzy – grupa seniorów, Zespół regionalny „Myszyniec” – grupa seniorów.
 Kółko teatralne – zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zabawy rozgrzewkowe oraz wszelkie formy improwizacji stają się
środkiem wprowadzającym młodzież w świat szeroko pojętej kultury. Zajęcia prowadzi: Ewelina Pawłowska.
Spotkania odbywają się w dwie soboty miesiąca od godz. 14:00 do godz. 17:00.
 „Nauka gry na gitarze” zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbywają się w poniedziałki
i środy w godz.: 14:00 – 18:00 w sali muzycznej RCKK, drugi budynek (wejście od podwórka) II piętro.
 „Nauka gry na akordeonie i harmonii pedałowej” zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Zajęcia odbywają się w środy w godz.: 16:00 – 18:00.
 Koło fotograficzne – zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży chcących zdobyć umiejętności podstawowej obsługi
aparatu, obserwacji świata i dostrzegania ciekawych tematów, świadomości tego co ma wpływ
na dobre zdjęcie czy umiejętności selekcji i prezentacji swoich zdjęć. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy
i czwartki w godz. 14:00-16:00.
 Klub
Aktywnego
Malucha
Zajęcia
przeznaczone
są
dla
rodziców
z
dziećmi
w wieku od 9 miesięcy do 4 lat. Do grupy można przystąpić w każdej chwili. Zajęcia odbywają się w srody
w godzinach 11:00 – 12:00.
 „Rozwój przez sztukę” – zajęcia plastyczne dla dzieci szkół podstawowych. W programie zajęć: rysunek,
malarstwo, ceramika, collage, decupage, batik i inne. Zajęcia „Twórcze malowanie”, odbywają się we wtorki
od 13:00-15:00, ceramika dla dzieci w czwartek w godz.: 13:00-15:00.
 Warsztaty twórcze dla dorosłych: Oferta zajęć twórczych przeznaczonych dla WSZYSTKICH zainteresowanych
odkryciem
i rozwinięciem
swoich
zdolnościi artystycznych
i manualnych.
Zajęcia
z batiku,
lubinternetowej
malarstwa
Więcej
informacji
o bieżących
imprezach
zajęciach stałych
pod nr tel.
(29) 77
21 363,ceramiki
na stronie
odbywają się w soboty w
godzinach
godzina 11:00 -14:00.
www.rckkmyszyniec.pl
oraz
na Facebook’u.

Kurpiowski Tabor – śladami Pawelczyka
W dniach 13-15 września 2019 r. w miejscowości Wolkowe odbyło się wydarzenie, mające na celu krzewienie
kultury kurpiowskiej, czyli Kurpiowski Tabor – śladami Pawelczyka. Założeniem organizatorów Taboru był czynny
udział wszystkich chętnych w proponowanych atrakcjach poprzez taniec, naukę śpiewu, gry i rzemiosła.
Odbyły się warsztaty, w których uczestniczyło około 90 osób, m.in.: śpiewu (Apolonia Nowak i Kinga Korycka),
robienia kwiatów z bibuły (Michalina Dębowska i Elżbieta Kasznia), basowania (Patrycja Kuczyńska), pieczywa
obrzędowego (Stanisław Ropiak), warsztaty tańca (Patrycja Kuczyńska i Cezary Kuczyński), skrzypcowe (Janusz
Prusinowski), gry na bębenku obręczowym (Piotr Piszczatowski).Pozostałe atrakcje przyciągnęły około 300 osób.
W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy wsi, gminy, okolicznych gmin oraz goście z całego kraju, m.in. z Poznania,
Białegostoku, Warszawy, Lublina, czy Olsztyna.
Wstępnie planowana jest kolejna edycja Kurpiowskiego Taboru,
przedłużając czas jego trwania o jeden dzień, tj. 10-13 września 2020 r.
Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu i współpracy lokalnej
społeczności – organizatorów, darczyńców i wielu innych.
Tabor zaowocował oddźwiękiem nawet w ogólnopolskich
mediach, m.in. w Polskim Radiu Program Drugi–rozmowa na żywo
z pomysłodawczynią oraz publikacją na stronie internetowej Magazynu
„Świat Podróże i Kultura”.
Organizatorzy: Nieformalna Grupa Działania „Kurpiowski Ruch
Tradycji” oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Miejski w Myszyńcu.
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ALDO BARTNIK
W sierpniu ALDO Bartnik Myszyniec rozpoczął zmagania w kolejnym sezonie ciechanowsko-ostrołęckiej
klasy A. W pierwszych sześciu kolejkach ligi podopieczni trenera Radosława Rogowskiego zgromadzili dziewięć
punktów. Piłkarze Bartnika dwukrotnie wygrali (z Wkrą Sochocin i Wkrą Radzanów), trzykrotnie zremisowali
(z Wymakraczem Długosiodło, Konopianką Konopki i GUKS Krasnosielc), a także doznali jednej porażki (z Koroną
Karolinowo). Najskuteczniejszym zawodnikiem klubu był Maciej Szymański, który do siatki trafił aż siedmiokrotnie.
Bramkarzy rywali pokonywali także: Marcin Kamiński, Krzysztof Szymański, Szymon Kulas, Arkadiusz Niksa
i Mateusz Bałdyga, który z czterema kluczowymi podaniami jest dziś najlepszym asystentem zespołu.
Latem w myszynieckim klubie doszło
do kilku ważnych zmian. Kadrę wzmocniło
aż siedmiu nowych piłkarzy. Do zespołu dołączyli
obrońcy mający za sobą występy w Tęczy Łyse
i Orle Kolno – Rafał Domian i Krystian Leszka,
a także doświadczony Szymon Nałysnyk, który
w swojej karierze zanotował ponad 400 meczów
na poziomie III i IV ligi. Do Bartnika wrócili także
dwaj jego wychowankowie: Arkadiusz i Adrian
Niksa, którzy w przeszłości występowali
m.in. w MKS Piaseczno, Polonii Warszawa
i Victorii Sulejówek. W ostatnich dniach okna
transferowego Adrian z powodów osobistych został
jednak wypożyczony do końca roku do GUKS
Krasnosielc i kadrę Bartnika wzmocni dopiero zimą. Pozostali nowi zawodnicy to Tomasz Leszka (wcześniej Tęcza
Łyse i Kurpik Kadzidło) i Piotr Szymański (Tęcza Łyse).
Zmiany nie ominęły zarządu klubu. Nowym prezesem Bartnika został znany dziennikarz sportowy Sebastian
Staszewski, który na tym stanowisku zastąpił Daniela Dziekońskiego. Nowym wiceprezesem Bartnika został Adam
Kobus, a sekretarzem – Paweł Lis. W skład zarządu wchodzą także: Paweł Balcerczyk, Dominik Kulas i Mateusz
Krajza. Wraz z nowym zarządem w klubie pojawili się kolejni sponsorzy i partnerzy. Do firm ALDO, M&R, EMAR,
Timbex, Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego i Zajazdu u Dzidka dołączyli: sieć sklepów Lewiatan, Piekarnia
Kurpiowska Serafin i Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Drężek S.C.
To nie koniec nowości. W sierpniu utworzona została lekkoatletyczna sekcja Bartnika, którą prowadzi Robert
Michajłow, wieloletni biegacz i trener, tegoroczny drużynowy wicemistrz świata masters w kategorii wiekowej 45
lat. W budynku na Stadionie Miejskim przy ulicy
Dzieci Polskich 1 (1 piętro) znów funkcjonuje
miejska siłownia oraz sekcja tenisa stołowego
(dostępne
od
poniedziałku
do
piątku
w godz. od 16.00 do 20.00). W połączeniu
z dwiema piłkarskimi grupami młodzieżowymi
Bartnika, które prowadzą trenerzy Adam Kobus
(roczniki 2008, 2009, 2010) i Adrian Wajda
(roczniki 2006, 2007), klubowe obiekty znów
zaczęły tętnić życiem.
W tym roku zaplanowane są jeszcze trzy
domowe mecze drużyny seniorów: 6 października
z KS Wąsewo, 20 października z UKS Boruta
Kuczbork i 3 listopada z KS Błękitni Raciąż.

