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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
Urząd Miejski w Myszyńcu w okresie od 1 września do 16 września 2019 r. przyjmował wnioski o przyznanie
szkolnego stypendium socjalnego. Łącznie wpłynęło 253 wnioski w tym jedno podanie o przyznanie zasiłku szkolnego.
Liczba uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium 441 i jedno dziecko kwalifikujące się do objęcia zasiłkiem
szkolnym. Na ten cel Gmina Myszyniec dysponuje środkami w wysokości 300 905,00 zł w tym:
- wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 270 000,00 zł
- wkład własny Gminy: 30 905,00 zł
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Myszyńca nr 78/19 z dnia 31 października 2019 r. wysokość stypendium w roku
szkolnym 2019/2020 wynosi:
- uczniowie z rodzin o dochodzie do 264 zł: 695 zł jednorazowo na ucznia
- uczniowie z rodzin o dochodzie od 264 zł do 527 zł: 675 zł jednorazowo na ucznia
- zasiłek szkolny: 620 zł jednorazowo dla ucznia
Wypłata stypendium następuje na zasadzie refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Do 16 grudnia trwało
przyjmowanie rachunków i faktur dokumentujących wydatki poniesione na cele edukacyjne. Stypendia zostaną
wypłacone do końca roku.
*
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej, na zaproszenie
Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk odbyło się spotkanie pracowników oświaty z terenu Gminy Myszyniec, zarówno
z placówek publicznych, jak i niepublicznych. Szczególnie miłym akcentem było pojawienie się nauczycieli emerytów.
Pani Burmistrz dziękowała za dotychczasową pracę i w imieniu swoim, radnych i pracowników urzędu złożyła wszystkim
najserdeczniejsze życzenia. Wręczyła również z tej okazji Nagrody Burmistrza Myszyńca.
*
Dnia 30 października 2019 r. w Ostrołęce przy ulicy Parkowej otwarto nową siedzibę Centrum Inkubacji i Rozwoju PES
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie było okazją do zaprezentowania linii działań, oferty
ośrodka oraz przedsiębiorstw społecznych działających w subregionie ostrołęckim. Jednym z prezentowanych
przedsiębiorstw była Spółdzielnia Socjalna Myszynianka reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Muracha.
Podczas prezentacji prezes spółdzielni przybliżył historię „Myszynianki” oraz najczęściej wykonywanych usług na terenie
miasta i gminy Myszyniec. Spółdzielnia na początku roku skorzystała ze wsparcia Fundacji Fundusz Współpracy
z projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznych w subregionie ostrołęckim.
Zapraszamy mieszkańców do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Myszynianka.
*
Gmina Myszyniec w ramach Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego wnioskowała do Wojewody Mazowieckiego
o uruchomienie dwóch linii komunikacyjnych:
Linia nr 1: Myszyniec–Krysiaki–Myszyniec przez Zawodzie, Niedźwiedź, Krysiaki, Wolkowe,
Linia nr 2 : Myszyniec–Cięćk–Myszyniec przez Cięćk, Wykrot, Drężek.
Linia komunikacyjna Myszyniec–Krysiaki–Myszyniec jest realizowana od dnia 15 października 2019 roku, ale bez
dofinansowania z budżetu gminy, we własnym zakresie przez prywatnego przewoźnika, który zrezygnował
z podpisania umowy na realizację tej trasy z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusowego.
Linia komunikacyjna Myszyniec – Cięćk – Myszyniec jest realizowana od dnia 4 listopada 2019 r. do 31.12.2019 r.
w ramach ww. funduszu. Częstotliwość połączeń na tej linii komunikacyjnej wynosi trzy razy dziennie, czyli z dworca
autobusowego w Myszyńcu rozpoczyna trasę o godz. 07:10, 12:10 i 15:15.
*
Od dnia 18 listopada 2019 r. został uruchomiony w budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu, Plac Wolności
61, nowy punkt konsultacyjny (bezpłatne porady dla osób z problemem uzależnień oraz ich bliskich). Czynny jest w każda
sobotę od godziny 9.00 do 13.00. Porad i konsultacji udziela kurator sądowy, który również organizuje spotkania
z młodzieżą z Zespołu Szkół Powiatowych, a w przyszłym roku z uczniami szkół podstawowych na terenie naszej gminy.
Punkt konsultacyjny finansuje Gmina ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
*
Dnia 21 listopada 2019 r. Gmina Myszyniec podpisała porozumienie z Powiatem Ostrołęckim na zorganizowanie
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Centrum Usług Społecznych
w Myszyńcu na okres 1-ego roku począwszy od 1 stycznia2020 r. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług prawników,
radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 1000 – 1400.
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Inwestycje, przetargi
W dniu 20 września 2019r. została zakończona inwestycja „budowy 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. Całkowity
koszt budowy to kwota 248 132,17 zł. W ramach zadania otrzymano dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystki w Warszawie w wysokości 75 000,00 zł. pozostała kwota
to środki własne gminy. Wykonawcą była firma NOVUM Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ze Szczytna.
*
W dniu 25 września 2019 r. została zawarta umowa z firmą Zakład RemontowoBudowlany KAM-BUD KAMIONOWSKI spółka jawna z Ostrołęki na wykonanie robót
budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym 105 (budynek dawnej szkoły). Umowę
podpisano na kwotę 668 392,46 zł. Wykonawcę wyłoniono w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego –
przetarg nieograniczony. Inwestycja została podzielona na II etapy. 3 grudnia 2019 roku dokonano odbioru I etapu
inwestycji w zakresie dotyczącym prac na parterze budynku. Wykonane zostały roboty budowlane, elektryczne i sanitarne.
Wartość odebranych robót to kwota 240 963,41 zł. Drugi etap z terminem do
20 grudnia 2019 roku obejmuje prace w pozostałej części budynku (I piętro
i poddasze). Wyremontowane pomieszczenia biurowe przeznaczone zostaną
dla Gminnej Administracji Placówek Oświatowych.
Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 listopada 2019 r.
utworzono w naszej gminie ośodek wsparcia Klub Senior+. Rozpocznie on swoją działalność w styczniu 2020 r. i będzie
działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Klub będzie się mieścił w Myszyńcu Starym 105
(budynek po byłej szkole). Zapewni on wsparcie mieszkańcom naszej gminy, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku
po 60 roku życia. Działania Klubu będą miały na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie
ich sprawności psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie ich potencjałów wiedzy i umiejętności.
Gmina Myszyniec na utworzenie Klubu pozyskała dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego na lata 2015-2020
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Gmina Myszyniec złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Gmina Myszyniec wspiera seniorów” ze środków unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, poddziałanie 9.2.1 zwiększenie
dostępności usług społecznych. Uzyskano informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie, że wniosek został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania.
Więcej szczegółowych informacji na temat Klubu Senior+ można uzyskać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Myszyńcu ul. Plac Wolności 60 /parter, pokój nr 4/ lub telefonicznie pod numerem 29/77 21 398.
*

W dniu 27 września 2019 r. została zawarta umowa na kwotę 4 976 665,05 zł z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. sp.
komandytowa z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej na realizację zadania 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”. Zadanie to obejmuje dostawę i montaż wraz z wpięciem do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości
użytkownika 260 instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych w gminie Myszyniec oraz
dostawę i montaż wraz z uruchomieniem 9 szt. instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachach obiektów
użyteczności publicznej. W postępowaniu przetargowym brało udział 5 firm. Obecnie trwa realizacja zadania. Dostawa
i montaż instalacji fotowoltaicznych współfinansowany jest w 80% ze środków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Inwestycje, przetargi c.d.

W dniu 27 września 2019 roku Gmina Myszyniec zawarła umowę na dostawę i montaż pieców z wykonawcą firmą
Rzońca Sp. z o.o. z Łomży na kwotę 712.548,00 zł. Do przetargu stanęło czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma z Łomży. Wsparcie finansowe na te zadanie zostało przyznane ze środków UE w ramach programu
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). Oprócz kotłów, zamontowanych zostanie 10 instalacji fotowoltaicznych – w ramach
odrębnego postępowania przetargowego.
*
Gmina Myszyniec zrealizowała I część zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Myszyniec”. Wykonawca: Greenland Technology” Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63, 02-495
Warszawa. Ogólny koszt zadania 34 999,94 zł. z czego dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie 21 000,00 zł.
Druga część z terminem realizacji do 16 grudnia 2019 r. obejmuje odbiór
azbestu z 54 gospodarstw domowych w ogólnej ilości 165,19 Mg. Zadanie
jest finansowane w całości z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł.
*
W dniu 18 października 2019 r. została zawarta przez Gminę umowa na „Przebudowę ulicy Kolejowej w Myszyńcu”
z wykonawcą Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Melioracyjnych i Drogowych Czesław Kozon z Myszyńca
na kwotę 367 072,10 zł. W zakresie rzeczowym zadania jest wykonanie: jezdni z kostki brukowej na długości 186 mb,
chodnik z jednej strony i zjazdy do posesji. W przetargu brało udział 3 wykonawców.
*
W dniu 21 października 2019 r. została podpisana przez Gminę Myszyniec umowa na realizację zadania pn. „Budowa
boiska sportowego do gier zespołowych w Myszyńcu przy ulicy Brata Zeno”. Wykonawcą robót wybranym w drodze
postępowania przetargowego jest firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska z siedzibą w Tłuszczu, która wybuduje
boisko za kwotę 375 491,30 zł.
Termin wykonania: do 20 grudnia 2019 r. Gmina na tą inwestycję pozyskała środki w wysokości 95.000 zł z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej
Mazowsze 2019”.
Przedmiotem zadania jest budowa boiska o wymiarach 21 x 32 m, z nawierzchnią poliuretanową. Na terenie boiska
wielofunkcyjnego przewidziano rozgrywanie dyscyplin sportowych takich jak: koszykówka, mini piłka ręczna oraz
siatkówka. Boisko zostanie ogrodzone piłkochwytem o wysokości 6 m z siatki polipropylenowej. Zaplanowano również
wykonanie oświetlenia w postaci lamp LED zamontowanych na stalowych słupach.
*
W dniu 18 listopada 2019 r. została podpisana umowa przez RCKK na wykonanie
modernizacji sali widowiskowej wraz z częściowym wyposażeniem
z wykonawcą robót wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. z firmą
PHU „RADEK” Tadeusz Radek z Ostrołęki na kwotę 1 283 953,56 zł. W tym
samym dniu został przekazany wykonawcy plac budowy. W najbliższych dniach
prace zostaną rozpoczęte. Do przetargu stanęło siedmiu wykonawców.
Termin wykonania robót: do 30.08.2020 r.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000,00 zł.

Numer 5 | grudzień 2019

5

Inwestycje, przetargi c.d.
Gmina Myszyniec przystąpiła do uczestnictwa w krajowym programie pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej" .
Zakończony został etap zbierania wniosków od rolników. Opracowano inwentaryzację z ilości odpadów rolniczych, wg
zebranych informacji na terenie gminy są następujące ilości odpadów do utylizacji:
- foli rolniczej: 377,104 Mg
- siatki rolniczej: 48,436 Mg
- sznurka: 36,482 Mg
- opakowań po nawozach: 46,4 Mg
- opakowań typu Big Bag: 43,021 Mg.
Do 20 grudnia 2019r. gmina złoży wniosek o dofinansowanie w krajowym programie pn. "Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
*
W dniu 22 listopada 2019 r. zostały odebrane prace dotyczące budowy ściany
oddzielenia przeciwpożarowego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
w
Myszyńcu.
Wykonanie
tych
robót
wynikało
z nowelizowanych przepisów ustawy
o odpadach w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Koszt realizacji zadań
wyniósł 118 000,00 zł brutto. W tym
momencie operator może już składać
wniosek o zezwolenie na zbieranie
odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Planuje się, że
od stycznia 2020 roku rozpocznie się przyjmowanie odpadów w nowym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 100
w Myszyńcu.
*
Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzamy w naszej gminie, ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą
jednakowe na terenie całego kraju. W myśl rozporządzenia resortu środowiska, do oddzielnych pojemników lub worków
będziemy wrzucać: 1) papier, 2) szkło, 3) metale i tworzywa sztuczne, 4) odpady ulegające biodegradacji oraz 5) odpady
zmieszane. Ma to zapewnić znaczącą poprawę stanu recyklingu, którego poziomy wszystkie gminy muszą osiągać
jednakowo.
W 2020 r. poziom recyklingu odpadów selektywnych ma wynosić 50% .
Aktualnie umowa z przedsiębiorstwem zapewniającym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Myszyniec zawarta jest do 31grudnia 2019 r.
Na rok 2020 przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów zostały rozdzielone. Gmina Myszyniec podpisała umowę ze
Spółką OTBS Ostrołęka zarządzającą instalacją komunalną na zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Myszyniec, a odbiorem i transportem odpadów zajmie się odrębny podmiot. Harmonogram odbioru odpadów na
pierwsze półrocze 2020 r. zostanie przekazany mieszkańcom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą.
*
W dniu 5 grudnia 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczące wyboru wykonawcy na „utworzenie nowej pracowni
językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolkowych” realizowanej w ramach „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy AKTIN sp z o.o.
ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec, na kwotę 90 707,00 zł. Zamawiający mógł przeznaczyć na te zadanie kwotę
99 360,00 zł. Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na ten cel wynosi 46 500,00 zł. Umowa z wykonawcą
została podpisana 12 grudnia 2019 r.
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Spotkanie Pani Burmistrz z mieszkańcami Gminy Myszyniec
Dnia 10 listopada 2019 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk spotkała się
z mieszkańcami, by przedstawić obecne i przyszłe działania i inwestycje, które realizowane są lub będą na terenie gminy.
Na wstępie jednak podziękowała za dotychczasową współpracę pracownikom urzędu, radnym i sołtysom, ponieważ
23 listopada minął rok od złożenia przez nią ślubowania. „Były i będą różne problemy, lecz mam nadzieję, że z każdym
miesiącem nasza współpraca będzie coraz lepsza” – powiedziała. „Wszyscy zostaliśmy wybrani po to, by słuchać i służyć
ludziom” – dodała.
Pani Burmistrz zaprosiła mieszkańców do aktywnego włączania się w działania
urzędu, zgłaszania problemów i informowania o różnych nieprawidłowościach.
Pani Joanna Młynarska – pracownik urzędu przedstawiła szczegółowe
informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych, oraz działań jakie
Urząd Miejski podejmuje, by opłata za śmieci była jak najniższa.
Sekretarz Gminy, Pan Daniel Walijewski przedstawił propozycje herbu Miasta
i Gminy Myszyniec, dodając, że będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami
dotyczące wyboru. Stworzona zostanie ankieta, by każdy mógł się wypowiedzieć.
Zgromadzeni mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi, propozycje, jak również zadawać pytania. Odpowiedzi udzielała głównie
Pani Burmistrz i jej zastępca Pan Stanisław Ścibek.
Na koniec Pani Burmistrz podziękowała mieszkańcom za obecność na spotkaniu.

Nagroda główna dla Gminy Myszyniec
16 października 2019 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk
wzięła udział w gali finałowej konkursu LIDER ZMIAN 2019 w Centrum
Konferencyjnym MS Mermaid w Warszawie, gdzie na zaproszenie Marszałka
Województwa Mazowieckiego i Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych odebrała nagrodę główną – statuetkę dla Gminy
Myszyniec za aktywność w obszarze korzystania z funduszy europejskich,
w kategorii Samorząd, a podkategorii Lider województwa mazowieckiego
pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca –
gminy miejsko-wiejskie poniżej 15 tys. mieszkańców
Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękowała za tak wysokie wyróżnienie. Zaznaczyła jednak, że swoją obecność
w tym miejscu zawdzięcza pracownikom Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Szczególne podziękowania należą się
pracownikom Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej pod kierunkiem pani kierownik
Edyty Chmielewskiej-Drężek, którzy swoją pracą i zaangażowaniem doprowadzili do tego sukcesu.
DZIĘKUJĘ WAM BARDZO – powiedziała.

Rozstrzygnięcie turnieju Krwawa Liga 2019
Dnia 30 listopada 2019 r. w Ostrołęce uroczyście obchodzono Dni Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji odbyło się również
rozstrzygnięcie pierwszej edycji turnieju „Krwawa Liga 2019”. Dwa sołectwa z naszej
Gminy odebrały nagrody z rąk Pani Burmistrz Elżbiety Abramczyk w Ostrołęckim
Centrum Kultury. Sołectwo Niedźwiedź zdobyło pierwsze miejsce w Gminie Myszyniec
i nagrodę w wysokości 2 tys. złotych oraz pierwsze miejsce w powiecie ostrołęckim
i nagrodę w wysokości 500 złotych od Starosty Ostrołęckiego. Drugą nagrodę w Gminie
Myszyniec w wysokości 1,5 tys. złotych zdobyło sołectwo Zalesie. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział w turnieju i dzielenie się tym niezwykłym darem jakim
jest krew. Zachęcamy wszystkie wioski do udziału w turnieju Krwawa Liga w 2020 roku.
Sołtys wsi Niedźwiedź - Krzysztof Bastek otrzymał również od Ministra Zdrowia
odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.
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Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Dnia 4 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13:00
w Kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali
konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Prezydenta RP dokonała aktu dekoracji medalami
14 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 1 para nie przybyła na ceremonię
wręczenia medali.

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone następujące pary:
Władysława i Henryk Bastek
Zofia i Mieczysław Bednarczyk
Irena i Eugeniusz Brzostek
Czesława i Henryk Drężek
Stanisława i Henryk Dziczek
Zofia i Henryk Golon
Władysława i Czesław Pawelczyk
Weronika i Kazimierz Pławscy
Marianna i Czesław Płocharczyk
Jadwiga i Ireneusz Pyszni
Stanisława i Stefan Ropiak
Czesława i Kazimierz Sender
Stanisława i Stanisław Śniadach
Stanisława i Józef Zyśk
Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego
w Wykrocie pod przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku dnia
9 października 2019 r. korzystając z zaproszenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Orzeszkach, po raz kolejny wzięli udział w Przeglądzie
Polskiej Piosenki Rozrywkowej „Rozśpiewane Orzeszki”, którego
motywem przewodnim były piosenki Anny Jantar. Nasi uczestnicy
zaprezentowali przygotowane wcześniej utwory, za co otrzymali statuetkę,
dyplomy oraz upominki.
W dniu 10 października
2019 r. zorganizowano
wyjazd do Olsztyna.
Celem wycieczki był teatr oraz kino. W wycieczce brało udział 30
osób. Część grupy udała się na sztukę pt. „ Wszystko w rodzinie”,
natomiast pozostali brali udział w seansie filmowym pt.
„(Nie)znajomi”. Ostatnim punktem wycieczki był wspólny posiłek
w McDonald's. Wyjazd wywołał u wszystkich uczestników wiele
pozytywnych wrażeń. Dla części grupy był pierwszą okazją do
bycia w teatrze.
Wzorem lat ubiegłych dnia 23 października2019 r. dwoje naszych
uczestników wzięło udział w „XVII Turnieju Warcabowym o Puchar
Starosty Mławskiego”. W zaciętej rywalizacji brało udział w sumie
39 uczestników z różnych placówek. Nasi uczestnicy zajęli w rozgrywkach
12 i 19 miejsce, za swój udział otrzymali nagrody rzeczowe.

28 listopada 2019 r. w Sali Bankietowej
„Coloseum” Środowiskowy Dom Samopomocy
we współpracy w Urzędem Miejskim
w Myszyńcu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Gminną Administracją Placówek Oświatowych
oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu zorganizował VI Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy dla osób
niepełnosprawnych. W imprezie uczestniczyło około 200 osób, w tym ok. 140 osób niepełnosprawnych.
Dnia 11 grudnia 2019 r. grupa uczestników wzięła udział w „XI
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek” w Makowie Mazowieckim. Uczestnicy
pod czujnym okiem terapeutów przygotowali się wystawienia jasełek
Bożonarodzeniowych.
Jak co roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
organizuje spotkanie Wigilijne dla uczestników, ich rodziców, opiekunów
i zaproszonych gości. Uroczystość planowana jest na 18 grudnia 2019 r.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej…
W dniu 5 października 2019 r. Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy
wspólny język”. Przygotowano wieczór wspomnień o Myszyńcu - naszej „Małej Ojczyźnie”. Można było zobaczyć
prezentację pn. „Myszyniec i okolice w starej fotografii”, wystawę o myszynieckiej kolei wąskotorowej a także kroniki
Biblioteki, Koła Przyjaciół Teatru oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (z czasów międzywojennych).
W dniu 9 października 2019 r. w Bibliotece odbyło się ogłoszenie wyników
Konkursu Historyczno-Patriotycznego „80. Rocznica Wybuchu II Wojny
Światowej” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z miasta i gminy
Myszyniec. Konkurs przeprowadzony był w formie pracy autorskiej: wiersza
i plakatu, upamiętniających „80 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej”. Laureaci
i uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
W dniu 4 listopada 2019 r. w Filii Bibliotecznej w Wykrocie odbyły się eliminacje
szkolne XXXVI edycji konkursu recytatorskiego pn. „Kurpie Zielone
w Literaturze” w kategorii uczniów szkół podstawowych klas V-VIII. Laureaci
zakwalifikowali się do eliminacji gminnych, które odbyły się 5 listopada 2019 r.
w myszynieckiej Bibliotece. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe, natomiast laureaci I miejsc zakwalifikowali się do eliminacji finałowych
w Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie. Reprezentanci gminy Myszyniec
zajęli I i II miejsce oraz wyróżnienie.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu wspólnie z Kołem Przyjaciół
Teatru i Biblioteki realizowała projekt „Bon dla seniora 55+” pn. „Rozwój
artystyczny rękodzieła kurpiowskiego seniorów poprzez organizację warsztatów
z zakresu nauki wykonywania kwiatów z bibuły i haftu kurpiowskiego” dla seniorów
55+ z terenu miasta i gminy Myszyniec przez okres trzech miesięcy (wrzesieńlistopad).
W dniu 29 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle odbyło się podsumowanie Konkursu
Poetyckiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. Laureatami konkursu zostali uczniowie z: Publicznej Szkoły Podstawowej
w Myszyńcu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
W dniu 2 grudnia 2019 r. w Bibliotece miało miejsce spotkanie
autorskie z Karolem Samselem literaturoznawcą, filozofem, który
poprowadził wykład na temat: Wolność w utworze „Inny Świat”
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W spotkaniu wzięli udział
uczniowie szkół oraz mieszkańcy miasta.
W dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu
odbyły się zabawy mikołajkowe dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Radosny
Zakątek w Myszyńcu. Dzieci przeniosły się do czarodziejskiej krainy baśni i bajek,
stając się pomocnikami Świętego Mikołaja, czyli elfami.
We wtorek 3 grudnia 2019 r. w Filii Bibliotecznej w Wykrocie odbyło się spotkanie
autorskie Małgorzaty Urszuli Laski, w którym udział wzięli uczniowie oddziału
przedszkolnego oraz klas I-VI. Miała miejsce promocja najnowszej książki dla dzieci pt. „Wszyscy jesteśmy potrzebni”.
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Wydarzenia kulturalne RCKK
„Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich”- Rajd jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym co roku na przełomie
września i października, skierowanym głównie do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Myszyniec i okolic. Celem
Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Myszynieckiej Puszczy Zielonej
w
szczególności
jej
walorów
ekologicznych, propagowanie szlaków
turystycznych
Kurpiowszczyzny,
poznanie tradycji bartniczych ludu
Kurpiowskiego oraz zapoznanie się
z historią regionu. W dniu 27 września
2019 roku odbyła się kolejna edycja
Rajdu Szlakami Barci Kurpiowskich.
Trasa tegorocznego Rajdu biegła
szlakami i drogami z Pełt do Myszyńca.
W Rajdzie wzięło udział 300 uczniów
i dorosłych z terenu Gminy Myszyniec.
„Ginące Zawody w Kurpiowskiej Krainie” - Po raz drugi w Kompleksie „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie w dniach
17, 18 i 19 października 2019 roku odbyły się warsztaty „Ginące zawody”. Projekt mający na celu organizację
i przeprowadzenie warsztatów ginących umiejętności, kiermaszu sztuki ludowej, występów zespołów i kapel
kurpiowskich został w większości sfinansowany ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego we współpracy
ze Stowarzyszeniem Artystów Ludowych. W warsztatach etnograficznych wzięło udział 25 twórców ludowych, którzy
przeprowadzili warsztaty w 15 dziedzinach rękodzieła ludowego. W projekcie wzięło udział około 750 osób z terenu
Gminy Myszyniec i okolicznych miejscowości.

„XIII Spotkania na Kopańskim Moście” - W dniu 11 listopada 2019 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu przygotowało uroczystość w ramach imprezy „Spotkania na Kopańskim Moście”. Na placu przykościelnym
przed Bazyliką Myszyniecką o godz 11.40 odbył się finałowy koncert XIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
w wykonaniu myszynieckich zespołów folklorystycznych. Po koncercie wraz z licznie zgromadzoną publicznością został
uroczyście odśpiewany hymn narodowy w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”. XIII Spotkania na Kopańskim Moście
zakończyły się wspólną Mszą Św. o godz. 12:00.
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Spektakl „Pan Brubl” - Koło teatralne działające przy Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej przedstawiło spektakl „Pan Brubl”, który powstał
we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie w ramach
projektu Fundusz Teatralny. Premiera spektaklu odbyła się 6 grudnia 2019 r.
o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego. Spektakl powstał pod opieka
artystyczną Adama Wolnego, a jego
reżyserem była Ewelina Pawłowska.
W spektaklu wystąpili: Wiktoria
Dziczek, Dominika Dziczek, Antoni
Drężek, Kinga Brysiewska, Bartek
Zapadka, Kacper Dzierlatka, Martyna Samsel, Paulina Ścibek, Julia Kulis,
Natalia Gronowska, Ula Ropiak, Laura Zdunek i Gabriela Wojciechowska.
Myszynieccy aktorzy wraz z opiekunem Eweliną Pawłowską wystąpili
również 6 grudnia 2019 roku w Ostrołęckim Klubie Oczko oraz 8 grudnia
w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.
Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2020 roku
28 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem będzie zakup
1. najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących 12 stycznia
różnego rodzaju operacji.
2.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w dniach od 10 do 23 lutego będzie
od 10 do 23
organizowało ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Program oraz dodatkowe informacje będą
lutego
dostępne na stronie internetowej, na profilu RCKK na Facebook’u oraz pod nr tel. 29 77 21 363.
Zajęcia stałe RCKK:

 Zespoły taneczne: Kurpiaki grupa młodsza–zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8-9 lat. Spotkania odbywają się
we wtorki w godzinach 14:30-16:30 - prowadzący Mariusz Pliszka, Kurpiowszczyzna – grupa dorosłych środa
i piątek, godz. 19:00, 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 dla dzieci i młodzieży chcących zdobyć umiejętności podstawowej obsługi aparatu,
obserwacji świata i dostrzegania ciekawych tematów, świadomości 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 zdolności artystycznych i manualnych. Zajęcia z batiku, ceramiki lub malarstwa
odbywają się w soboty w godzinach godzina 11:00 -14:00.
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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ALDO Bartnik Myszyniec
Za nami runda jesienna sezonu 2019/2020 ciechanowsko-ostrołęckiej klasy A.
Po niezwykle wymagającej rywalizacji piłkarze ALDO Bartnik Myszyniec zajmują
w ligowej tabeli siódme miejsce, mając na koncie 19 punktów, tyle samo, co Pełta
Karniewo, Wymakracz Długosiodło i Orzeł Sypniewo. Cieszy fakt, że prowadzeni przez
trenera Radosława Rogowskiego zawodnicy z ligową czołówką przegrali tylko jeden
mecz – z liderem, Błękitnymi Raciąż (0:3). Remisami zakończyły się natomiast starcia
z drugą Konopianką Konopki (1:1) i trzecim KS Wąsewo (3:3). Smucą natomiast głupio
stracone punkty, szczególnie w meczach z Koroną Karolinowo (4:5) i GUKS
Krasnosielc (2:2). W drugiej części rundy piłkarze z Myszyńca prezentowali się jednak
znacznie lepiej, wygrywając trzy z czterech meczów. Najlepszym strzelcem zespołu jest Maciej Szymański, zdobywca
dziewięciu goli, a najlepszym asystentem Mateusz Bałdyga, który pięciokrotnie notował decydujące podania.
Z dobrej strony zaprezentowały się w rozgrywkach juniorskich młodzieżowe drużyny Bartnika. Prowadzony przez
trenera Adama Kobusa zespół młodzików (U-12, roczniki 2008, 2009 i 2010) zajął trzecie miejsce w II lidze okręgowej
pokonując m.in. Narew Ostrołęka, LUKS Czerwin, Złota Ostrołęka. Natomiast zespół trampkarzy (U-14, roczniki 2006
i 2007), pod batutą trenera Adriana Wajdy, stanął na drugim stopniu podium w II lidze okręgowej, przegrywając
z pierwszym KS Wąsewo stosunkiem meczów bezpośrednich. Wszystkich chętnych, chcących spróbować sił na
zielonej murawie, zapraszamy do kontaktu z trenerem Kobusem (798 511 573) lub trenerem Wajdą (692 652 021).
Za nami ważny rok. Po zmianie Prezesa i Zarządu Klubu wykonana została
olbrzymia praca. Z pomocą autora książki „Niebiesko-czerwona historia”
Tomasza Mrozka, udało się ustalić rzeczywistą datę założenia Klubu, którą
nie jest podawany przez lata błędnie rok 1995, a rok 1950, gdy powołany do
życia został LZS Myszyniec (na bazie którego funkcjonowały przez kolejne
dekady drużyny znane jako Świt, Kurpie i Bartnik). Przygotowano także
nowy, profesjonalny herb Klubu, oparty o obowiązujący od 1847 roku herb
gminy Myszyniec. W sprzedaży pojawiła się nowa seria szalików, które
trafiły do blisko 150 kibiców. Przygotowane zostały nowe zestawy koszulek
i plakaty, a Zarząd Klubu i piłkarze wzięli czynny udział w akcji
charytatywnej, zbierając ponad 3 tysiące zł na rehabilitację byłego
zawodnika Bartnika, Daniela Domurata.
19 stycznia 2020 r. zespół seniorów rozpocznie okres przygotowawczy przed rundą wiosenną. Wtedy nasi piłkarze
wezmą udział w corocznym turnieju halowym ALDO Cup, który zostanie zorganizowany w Myszyńcu. Następnie
rozegrają sześć meczów kontrolnych. 25 stycznia zagrają z wiceliderem klasy okręgowej KS CK Troszyn, 2 lutego
z ósmym w tabeli A klasy Orłem Sypniewo, a 8 lutego z piątą drużyną okręgówki, MKS Ciechanów. Następnie po
tygodniowej przerwie zagrają kolejne trzy spotkania: 23 lutego z Omulwią Wielbark (ósme miejsce w warmińskomazurskiej klasie okręgowej), 1 marca z nieznanym jeszcze przeciwnikiem i na koniec przygotowań – 8 marca
z przedostatnim w tabeli klasy A Orzycem Chorzele. Rozgrywki ligowe Bartnik rozpocznie 22 marca od domowego
meczu z Wymakraczem Długosiodło.
Oby nadchodzący rok 2020, rok obchodów 70-lecia Klubu ALDO Bartnik Myszyniec, był rokiem obfitującym
w sportową radość. Wszystkim Sponsorom i Partnerom, oraz naszym Kibicom, z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku, Zarząd Klubu, piłkarze i sztab szkoleniowy składa najlepsze życzenia!

