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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.
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Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego
W związku z ogłoszonym na obszarze całego kraju stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania zostają wprowadzone następujące
zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu:
 obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki i wymagających osobistego
stawiennictwa w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
 obsługa interesanta w siedzibie Urzędu w sprawach o których mowa w pkt 1 będzie możliwa wyłącznie po uprzedniej
konsultacji telefonicznej z pracownikiem. Do Urzędu będzie można wejść pojedynczo.
 dokumenty w ważnej i pilnej sprawie można przekazać osobie dyżurującej przy drzwiach wejściowych do Urzędu.
 rekomenduje się załatwianie spraw poprzez wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie,
korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP. Lista numerów kontaktowych oraz adresów
poczty elektronicznej jest zamieszczona na stronie internetowej https://www.myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl
 druki wniosków i innych formularzy niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie można pobrać ze strony
internetowej https://www.myszyniec.pl
 korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana interesantowi na podany przez niego adres
korespondencyjny.
1. Kasa Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu nieczynna od 16 marca do odwołania.
2. W związku z rekomendacją Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszwie
Targowisko w Myszyńcu jest nieczynne do odwołania.

Kontakt z Urzędem i jednostkami organizacyjnymi
3. Adres mailowy do Urzędu:
urzad@myszyniec.pl
4. Telefony kontaktowe Urząd:
- burmistrz: 724 323 020
- sekretariat: (29) 77 21 141
- Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej: (29) 77 21 012
- Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste: (29) 77 21 106
- Referat Planowania i Finansów (Podatki): (29) 77 21 052
- Opłata Śmieciowa i Działalność Gospodarcza: (29) 77 21 148
5. Telefony kontaktowe do jednostek organizacyjnych:
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcy: (29) 77 21 142, po godzinach pracy biura: 604 102 960
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu: (29) 77 21 398
- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu: (29) 77 21 363
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu: (29) 77 21 677
- Gminna Administracja Placówek Oświatowych: (29) 77 21 131
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku: (29) 77 21 080
*
W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co
za tym idzie z koniecznością odizolowania osób / przebywanie w kwarantannie/, które potencjalnie mogą być nim
zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dlapotrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem mogą uzyskać informacje na temat kontaktu
z ośrodkami pomocy społecznej.
W związku z powyższym w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom
starszym, samotnym i niepełnosprawnym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu każdego dnia
w godzinach od 7.30 - 19.00 pełnią dyżur telefoniczny pod następującym numerem telefonu:
(29) 77 21 398
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce w odpowiedzi na trudną
sytuację panującą w kraju, oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną. Mogą
z niej skorzystać pracownicy służby zdrowia, seniorzy i osoby przeżywające
kryzys psychiczny w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
Porady są dostępne za pośrednictwem numerów telefonu (29) 767-61-94 oraz
506-029-478 w godzinach dyżurowania:
mgr Łukasz Możejewski - poniedziałek i środa od 9.00 do 20.00 oraz piątek od
9.00 do 16.00.
mgr Maciej Maksymiuk - czwartek i piątek od 10.00 do 20.00.
*
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu od 26.03.2020r. do
14.04.2020r. uruchamia specjalny dyżur dla mieszkańców gmin: Myszyniec,
Baranowo, Kadzidło, Lelis, Łyse. Czarnia pod numerem
telefonu:
29 772-11-32 i adresem e-mail: pppmysz@o2.pl
w godzinach 10.00-14.00 do kontaktów z uczniami,
nauczycielami i rodzicami, którzy szukają wsparcia
w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Wieści z gminy
W grudniu 2019 r. w ramach otrzymanej dotacji z programu „Senior+ na lata 2015-2020”, oraz pozyskanych środków
z Unii Europejskiej w ramach projektu „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów” zakupiono wyposażenie Klubu Senior+.
Całkowity koszt wyposażenia to 79 744,86 zł. z czego dotacja z budżetu państwa to kwota 25 000,00 zł., dofinansowanie
unijne – 50 020,16 zł. W skład wyposażenia wchodzą: zestaw wypoczynkowy, telewizor, maty i taśmy do pilates, stoły,
krzesła wyposażenie kuchni tj. zabudowy kuchenne, kuchnia indukcyjna, lodówka, zmywarka, szafa przelotowa, szafy
biurowe i metalowe. We wszystkich pomieszczeniach zamontowano rolety.
17 grudnia 2019 r. został zatrudniony Kierownik Klubu Senior+. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze wybrano Panią Ewelinę Izabelę Pawłowską. Klub Senior+ rozpoczął swoją działalność od stycznia
2020 r. w Myszyńcu Starym 105. Ze względu na obecną sytuację w kraju - działalność Klubu została zawieszona do
odwołania.
*
30 grudnia 2019 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych, remontowych i prac konserwatorskich w ramach
zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy
w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – wzrost regionalnego potencjału turystycznego” – w części
dotyczącej obiektu Dzwonnicy.
Prace projektowe i roboty budowlane obejmujące kompleksowy remont dzwonnicy za kwotę 1 991.001,00 złotych brutto
wykonała firma Usługi Remontowo – Budowlane i Handel Krzysztof Kosewski z Ostrowi Mazowieckiej. Były one
wykonywane w ramach realizacji Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2014-2020, gdzie Beneficjentem jest
Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, a Gmina Myszyniec partnerem finansowym. Całkowita wartość
Projektu to kwota 6 524 073,80 złotych. Dofinansowanie unijne stanowi kwotę 3 727 790,84 złotych, w tym
dofinansowanie do obiektu dzwonnicy – 1 332 944,12 złotych.
*
15 stycznia 2020 roku na terenie gminy Myszyniec zostały rozstawione pojemniki na ubrania, pościel, buty itp. Wszystkie
pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadzi ogólnopolską akcję zbiórki odzieży, a środki
pozyskane z ich sprzedaży przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność
statutową. Projekt ten również wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość w miastach i wsiach. W związku
z powyższym prosimy o korzystanie z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o zachowanie ładu
i porządku na terenie wokół.
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1 marca 2020 roku po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. O godz. 16.30 rozpoczęła się uroczystość przy Pomniku
Ofiar Represji okresu hitlerowskiego i stalinowskiego na Placu Wolności.
Wspólnie odśpiewaliśmy hymn i poszczególne delegacje złożyły kwiaty.Po
krótkiej modlitwie zgromadzeni przeszli do Bazyliki Mniejszej gdzie została
odprawiona msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, poległych w obronie
ojczyzny. Po mszy obecni na uroczystości obejrzeli krótki program
upamiętniający żołnierzy z tamtego okresu.

Inwestycje, przetargi
18 grudnia 2019 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem na
dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu – II etap” na kwotę 410 344,00 zł
z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 20 grudnia 2019 r. dokonano odbioru robót. Wykonawcą prac było
Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska
Mazowieckiego. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości ok. 320 mb, chodniki, zjazdy do posesji i kanalizację
deszczową. Wartość odebranych robót: 709 832,70 zł.
*

18 grudnia 2019 r. Gmina Myszyniec złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na
„Modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot”. Zakres robót: nawierzchnia żwirowa o długości
ok. 1,6 km o szacunkowej wartości 288 530,85 zł. Wnioskowana kwota dotacji – 50% kosztów zadania.
*

18 grudnia 2019 r. Gmina Myszyniec złożyła wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na
„Modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty”. Zakres robót: nawierzchnia żwirowa o długości
ok. 1,63 km o szacunkowej wartości 631 031,32 zł. Wnioskowana kwota dotacji – 50% kosztów zadania.
*

23 grudnia 2019 r. dokonano odbioru robót „Przebudowy ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu”. Wykonawcą
robót była Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka, Łazy k/Ostrołęki. Wykonano nawierzchnie ulic
z kostki brukowej, chodniki, zjazdy i kanalizację deszczową. Wartość robót 826 000,00 zł.
*

24 grudnia 2019 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
250809W Olszyny-Wach” na kwotę ponad ok. 2 mln zł. Całkowita wartość zadania: 2 706 664,69 zł. Wykonano
nawierzchnię asfaltową na długości 4 km i 103 m. 30 grudnia 2019 r. dokonano odbioru robót.
*

30 grudnia 2019 r. dokonano odbioru robót „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wolkowe, Krysiaki i Pełty”.
Wykonawcą jest spółka „OSTRADA” z Ostrołęki. Wartość robót zgodnie z zawartą umową: 1 456 453,21 zł.
*

31 grudnia 2019 r. dokonano odbioru II etapu robót budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym
105. Roboty budowlane, elektryczne i sanitarne były wykonywane na piętrze budynku i na części poddasza. Koszt
wykonania II etapu to kwota 411 035,84 zł. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo Budowlany KAM-BUD
Kamionowski z Ostrołęki. Wyremontowane pomieszczenia biurowe przeznaczone zostały dla Gminnej Administracji
Placówek Oświatowych. Jednostka ta rozpoczęła pracę w Myszyńcu Starym 1 kwietnia 2020 r.
*

16 stycznia 2020 r. zakończono prace przy nowo utworzonej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wolkowych. Jest to nowoczesna pracownia wyposażona w nowy sprzęt komputerowy i meble. W ramach tej inwestycji
Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 46 500,00 zł z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni
Informatycznych i Językowych”. Koszt pracowni to kwota 90 707,00 zł. Wykonawcą była firma AKTIN z Sosnowca.
*

Gmina Myszyniec w bieżącym roku przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. W związku z powyższym mieszkańcy gminy (osoby fizyczne
nie prowadzące działalności gospodarczej), którzy posiadają zdemontowany azbest mogą składać wnioski do tut.
urzędu. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej gminy. Termin składania wniosków do odwołania.
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Inwestycje, przetargi c.d.
17 stycznia 2020 roku został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Dzieci
Polskich 2 oznaczonej numerami ewidencyjnymi 711/4 i 711/7 o łącznej powierzchni 0,2724 ha – zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Myszyńcu nr VII/92/19 z dnia 18 września 2019 roku. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem karczmy –
muzeum z zapleczem kuchennymi wyposażeniem oraz pokojami gościnnymi na poddaszu. Ponadto nieruchomość
zabudowana jest dwoma pawilonami handlowo-usługowymi oraz urządzonymi parkingami i chodnikami. Cena
wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę 1.600.000,00 zł. Termin przetargu został wyznaczony na dzień 31
marca 2020 roku. W przetargu tym zostało ustanowione wadium w wysokości 100.000,00 zł, które należało wpłacić do
dnia 25 marca 2020 roku.
*

Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina
Myszyniec otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 372.713,95 zł. na zadanie „Przebudowa części
budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie”. Jesteśmy obecnie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.
*

2 marca 2020 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z firmą „KAFIL” Wiktor Chyczyński z Łomży na realizację inwestycji
pn. „Remont drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu” za kwotę
193 518,36 zł. Łącznie w przetargu wzięło udział 7 wykonawców. Zakres robót: wykonanie nawierzchni jezdni o szer.
5,00 m z kostki betonowej brukowej na długości ok.160 m. Termin wykonania: 30 czerwca 2020 r.
*

Trwa realizacja inwestycji pn.„Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku
Szkoły Podstawowej w Myszyńcu”. W dniu 03.03.2020 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z firmą „JAKKON” Sp.
z o.o. z Ostrołęki na wykonanie robót za kwotę 1.244.074,01 zł. Łącznie w przetargu wzięło udział 4 wykonawców.
Planowany termin zakończenia prac: 15 lipiec 2020 r.
*

3 marca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju
województwa mazowieckiego. Gmina Myszyniec otrzyma wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego
w wysokości 588.000 zł na prace budowlano-remontowe w ramach zadania pn. „Poprawa oferty kulturalnej
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap”.
*

5 marca 2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych” w ramach
projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy
Myszyniec”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa. Obejmuje montaż 10-ciu instalacji
fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców gminy Myszyniec z przeznaczeniem wytworzonej energii
elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Otwarcie ofert nastąpiło 25 marca, w terminie wpłynęły 3
oferty. Obecnie trwa wybór najkorzystniejszej.
*

9 marca br. został ogłoszony przetarg na „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego
utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz
z wyprofilowaniem”. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30 września 2020r. Otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 23 marca 2020 r. Obecnie trwa ustalenie najkorzystniejszej z trzech złożonych w terminie ofert.
*

27 marca 2020 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak)”. W przetargu wzięło udział 4 wykonawców. Oferta najkorzystniejsza to
oferta firmy Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki z ceną 487 955,54 zł. Zakres
robót: wykonanie jezdni o szer. 5,5 m z kostki betonowej brukowej na długości 437,76 m. Termin wykonania: do 15 lipca
2020 r.
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Urząd Miejski w liczbach
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Wydane odpisy z akt stanu cywilnego:
Złożone wnioski o dowód osobisty:
Zameld. stałe, czasowe, zameld.
cudzoziemców, przemeldowania:
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I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy:
Wydane decyzje o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego:
Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
Wydane decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości:
Wydane decyzje na wycinkę drzew:
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6222 6634
11536 11232

2017
rok
6282
12044

2018
rok
6054
12125

2019
rok
5855
9963

2015
rok

2016
rok

2017
rok

2018
rok

2019
rok

311

287

305

277

344

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

Rok

347

2019
rok

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
▪

2019
rok
18
120
73
1258
703

2018
rok

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

Korespondencja przychodząca:
Korespondencja wychodząca:

2018
rok
30
106
62
1163
1176

2017
rok

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

OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU:

2017
rok
25
86
71
1106
1843

2016
rok

PODATKI:
▪

2016
rok
31
92
67
1051
1342

2015
rok

GOSPODARKA ODPADAMI:
▪

2015
rok
13
99
75
923
1001

1565

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

10740

10773

10710

10740

10697

10665

10614

Urodzenia:

124

131

102

123

135

126

104

Zgony:

101

79

105

97

120

102

98

Liczba mieszkańców:
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Apel o oznakowanie swoich posesji
Zwracamy się z apelem do mieszkańców, by pamiętali o oznakowaniu swojej posesji numerem domu. Umieszczenie
widocznego numeru domu jest szczególnie ważne zwłaszcza na wsiach, gdzie numery budynków nie zawsze są zgodne
z kolejnością budynków. W związku z wyborem nowej firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Myszyniec,
dostajemy od firmy sygnały o częstych przypadkach braku numeracji na posesjach. Z tego też powodu z nieruchomości
nieprawidłowo oznaczonych, odpady mogą zostać nie odebrane, gdyż często kierowcy nie są w stanie zlokalizować
adresu. Właściciele lub osoby zarządzające zabudowanymi nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer
porządkowy w widocznym miejscu. Tabliczki z numerem domu powinny być zamocowane na ścianie frontowej budynku
od strony ulicy lub dojazdu. W przypadku znacznej odległości od drogi publicznej, prosimy o oznakowanie nr
nieruchomości w miejscu widocznym dla przejeżdżającego drogą.
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej daje nam na zamontowanie tabliczki z numerem domu 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru. Na tabliczce powinna też znaleźć się nazwa ulicy czy placu lub
nazwa miejscowości. Jeśli budynek jest położony w głębi nieruchomości, numer umieśćmy również na ogrodzeniu
posesji, np. przy wjeździe lub furtce.

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Ze względu na bariery architektoniczne budynku Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu utrudniające poruszanie się po nim osobom
niepełnosprawnym przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu
pracownika Urzędu z osobą niepełnosprawną. Obsługa osób
niepełnosprawnych odbywa się poza kolejnością w oznaczonym pokoju
na parterze budynku Urzędu. Osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim mogą wjechać do Urzędu przez drzwi Banku Pekao S.A.,
gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.
Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się
miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, a na
terenie budynku oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

20. Kurpiowska Pielgrzymka w Myszynieckej Puszczy
W sylwestrowy wieczór 31 grudnia 2019 r. Kurpie ogłosili alert pielgrzymkowy. Na dźwięki kurpiowskiego hejnału
wykonanego na ligawce przez Dariusza Jedwabnika Kurpie spotkali się o godzinie 16.00 przy kaplicy w Myszyńcu
Starym (centrum wsi). Zgromadzonych na czele z proboszczem Zbigniewem Jaroszewskim i Robertem Kulasem
diakonem z myszynieckiej parafii powitał Ryszard Ropiak - pomysłodawca i organizator religijno-patriotycznych
pielgrzymek. Podczas przemarszu z Rycerzami Kolumba, pątnicy z pochodniami, lampionami, latarkami i kagankami
przeszli historyczną trasą przez Browary do Myszyńca,
śpiewając kolędy i odmawiając modlitwę różańcową.
Proboszcz podkreślił doniosłość pielgrzymki i przybliżył
wiernym wydarzenia mijającego roku w parafii. Nad
bezpieczeństwem
pielgrzymów
czuwali
policjanci
z Myszyńca. O godzinie 17.00 ksiądz proboszcz odprawił
uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną za mijający 2019 rok,
dziękując wiernym za udział w ważnym wydarzeniu
pielgrzymkowym i powierzył wszystkich wiernych
Opatrzności Bożej prosząc o opiekę w nadchodzącym 2020
roku.
Zapraszamy na kolejną pielgrzymkę.
Ryszard "tomecek" Ropiak
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System gospodarowania odpadami komunalnymi
31 grudnia 2019 r. Gmina Myszyniec podpisała roczną umowę z firmą REMONDIS Olsztyn Sp. z o.o. na odbiór
i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, które przewożone będą do Instalacji Komunalnej
prowadzonej przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrołęce.
Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy w tym instytucje publiczne działające na terenie gminy Myszyniec zobowiązane są
do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Umowa powinna być podpisana do końca marca
2020 r. z wybraną firmą, która jest wpisana do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, gdzie ma być świadczona usługa.
W dniu 12 marca 2020 r. został otwarty Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 100
w Myszyńcu (teren dawnego składowiska odpadów). Punkt ten
czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 9.00. do 17.00
oraz w soboty w godzinach od 11.00. do 19.00. Podmiotem
prowadzącym PSZOK jest wyłonione w przetargu Konsorcjum
spółek RDF i MPK z Ostrołęki.
Do PSZOK mieszkańcy Gminy Myszyniec mogą oddać bezpłatnie
posegregowane odpady, w tym m.in. meble i odpady
wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte opony
samochodowe, czysty gruz, niezanieczyszczone odpady budowlane
i rozbiórkowe.
Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą mogą
korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Myszyniec, po okazaniu
się dowodem osobistym i blankietem płatności opłaty śmieciowej.
Zachęcamy do korzystania z PSZOK-u i samodzielnego
dostarczania posegregowanych odpadów do PSZOK.

Apel o niewypalanie traw i śmieci
Drodzy mieszkańcy, nadeszła wiosna. Apeluję i proszę – nie wypalajmy traw i śmieci, ponieważ zagraża to
bezpieczeństwu publicznemu. Wypalanie traw i zarośli to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska.
Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody i
samego człowieka. Ponadto przypominam, że wypalanie traw jest nielegalne - w myśl obowiązujących przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 124 pkt.1 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz art. 131 pkt. 12 „Kto wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”
Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: kara
aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość wynosi do 5000 zł,
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, kara pozbawienia wolności od 1 do lat 10.
Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega: za
wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które może nakładać ARiMR –
obniżenie dopłat bezpośrednich nawet o 25%, a w zupełnie skrajnych
przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania
traw, torfowisk ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
Apeluję o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.
Burmistrz Myszyńca
/-/ Elżbieta Abramczyk
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
16 stycznia 2020 r. podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Białusnym Lasku uczestniczyli
w wycieczce do Warszawy, gdzie mieli okazję
zwiedzić wystawę klocków lego na Stadionie
Narodowym. Uczestnicy podziwiali budowle oraz
znane postacie filmu, sportu i muzyki.
30 stycznia 2020 r. nasi uczestnicy odwiedzili
zaprzyjaźniony Środowiskowy Dom Samopomocy
w Przasnyszu. Była to okazja do wspólnej zabawy
karnawałowej oraz spotkania z innymi uczestnikami.
11 lutego 2020 r. w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu obchodzony był Światowy
Dzień Chorego. Z tej okazji nasza placówka jak co roku czynnie włączyła się
w przygotowania oraz przebieg mszy świętej – uczestnicy czytali modlitwę wiernych
oraz nieśli dary do ołtarza.
13 lutego 2020 r. na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce
z ul. Sikorskiego mieliśmy okazję uczestniczyć w zabawie ostatkowej połączonej
z obchodami Tłustego Czwartku. Impreza była okazją do wspólnej zabawy, integracji
oraz spotkania z przyjaciółmi.
Jak co roku nasi podopieczni na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszewo- Borkach uczestniczyli w Balu Walentynkowym, który odbył się 22
lutego 2020 r. Na Balu bawiło się ponad 180 osób- podopieczni OPS
w Olszewo- Borkach wraz z opiekunami, ŚDS w Czarnowie i Białusnym Lasku,
uczestnicy WTZ w Ostrołęce oraz uczniowie SP w Nowej Wsi, przedstawiciele
Gminy Olszewo-Borki.

Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu oraz Filii Bibliotecznej w Wykrocie trwa konkurs „Wielka Liga
Czytelników” skierowany do uczniów klas I-IV oraz V-VIII i ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia
do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami, jak również wyłonienie
najlepszych czytelników. Etap I (zaliczenie 10 testów) zbliża się ku końcowi, natomiast o terminie testu kwalifikującego
do II etapu poinformujemy już wkrótce.
10 lutego 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu wraz z Kołem
Przyjaciół Teatru i Biblioteki działającym przy Bibliotece zorganiowała wyjazd dla mieszkańców miasta i gminy
Myszyniec na koncert Don Vasyla i Gwiazd Cygańskiej Pieśni, który odbył się w Ostrołęckim Centrum Kultury.
10-14 lutego 2020 r. trwała akcja „Ferii w Bibliotece”. Biblioteka Myszyniecka zorganizowała wiele atrakcji dla małych
czytelników. Dzieci bawiły się w zabawy zręcznościowo-ruchowe, w których wzięła również udział Pani Burmistrz
Elżbieta Abramczyk. Ćwiczyły swoją pamięć i koncentrację. Gościliśmy także Panią Elżbietę Piechowską emerytowaną
nauczycielkę, która poprowadziła ciekawe zajęcia dla dzieci,
m.in. opowiedziała o folklorze kurpiowskim. Dzieci poznały
historię „Zosi i Jasia w Betlejem” – bohaterów książki Janiny
A. Krzyżewskiej i bohaterów książki Małgorzaty U. Laski
„Wszyscy jesteśmy potrzebni” oraz „przenieśli się do kina”
oglądając bajkę przy popcornie. Tworzyły piękne prace
plastyczne – kolorowe motyle z zabarwianej soli, ozdobne
buteleczki, papierowe węże i żyrafy, wydzieranki oraz laurki
walentynkowe.
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19 lutego 2020 r. w czytelni Biblioteki Myszynieckiej odbyło się niecodzienne spotkanie autorskie z Panią Grażyną
Reszką, autorką tomiku „A moje serce się nie poddaje”. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Kołem Przyjaciół
Teatru i Biblioteki, działającym przy myszynieckiej
Bibliotece. Pani Grażyna zaprezentowała w swych
wierszach piękno kurpiowskiego regionu, jak
i rodzinne wspomnienia. Jej wierszom towarzyszyły
kurpiowskie pieśni, które śpiewali mieszkańcy miasta
i gminy Myszyniec wspólnie z Panem Mieczysławem
Pędzichem przy dźwiękach akordeonu. Piękną pieśń
kurpiowską, która poruszyła nasze serca wykonała
Pani Irena Górska. Miłym gościem na spotkaniu była
Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk oraz Pani Monika
Ropiak Inspektor do Spraw Społecznych Kultury.
W piątkowy wieczór 21 lutego 2020 r. w Bibliotece Myszynieckiej odbyły się warsztaty pn. „Poszukiwanie przodków.
Genealogia dla każdego”, które poprowadziła Pani Marta Wojciechowska, natomiast w tematykę genealogii wprowadziła
Pani Maria Pawłowska. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy miasta i gminy Myszyniec. Podczas warsztatów uczestnicy
dowiedzieli się jak i gdzie poszukiwać swoich przodków w bazach internetowych. Planowane są kolejne spotkania,
o których wkrótce poinformujemy.
Biblioteka Myszyniecka z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki zorganizowała dla mieszkańców gminy Myszyniec
warsztaty nauki wykonywania kurpiowskich kierców. Zajęcia odbywały się w dniach 24 lutego i 9 marca 2020 r.
W związku z zatrzymaniem szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 Biblioteka Myszyniecka i Filia Biblioteczna
w Wykrocie zawiesiła organizację zaplanowanych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych (spotkania dla dzieci i dorosłych,
warsztaty rękodzieła kurpiowskiego). O nowych datach spotkań i zajęć będziemy informować na bieżąco na profilach
Biblioteki w portalach społecznościowych (Facebook).

Wydarzenia kulturalne RCKK
•

13 stycznia 2019 r. odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Wiatr w żagle dla Dziecięcej
Medycyny Zabiegowej” było hasłem tegorocznej zbiórki, której głównym celem był zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Tego dnia kwestowało łącznie 28
wolontariuszy: 17 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Wolkowych, 6 z Zalasa, 4 ze Szkoły Podstawowej w Myszyńcu oraz
Pani Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. Wolontariusze zebrali łącznie kwotę w wysokości 18 043,74 zł.

•

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w dniach 10.02-22.02.2020 r. zorganizowało dla dzieci
i młodzieży „Ferie Zimowe z RCKK – bajkowe opowieści”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 14:00 pod okiem
instruktorów: Mariusza Pliszki, Pawła Osowieckiego
i Karola Samsla. W ramach zajęć organizowano:
zajęcia plastyczne, interaktywne gry, zabawy
animacyjno-ruchowe, oraz różnego rodzaju gry
i zabawy. Odbyły się również dwie wycieczki: do
Olsztyna, gdzie uczestnicy zobaczyli film pt. „Urwis”
i odwiedzili Park Trampolin „7 Jump street” oraz do
Centrum Edukacyjnego Natura w Ostrołęce i Sali
Zabaw Figlarium. W zajęciach „Ferie Zimowe
z RCKK – bajkowe opowieści” łącznie wzięło
udział około 60 osób.
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W dniu 27 lutego 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego
odbyło się Noworoczne Spotkanie z Twórcami Ludowymi,
Folklorystami i Działaczami Kultury. Przybyłych gości
przywitała Elżbieta Abramczyk - Burmistrz Myszyńca.
Następnie głos zabrał Zdzisław Ścibek - Dyrektor RCKK
w Myszyńcu, który podziękował twórcom ludowym,
folklorystom oraz działaczom kultury za zaangażowanie
i współpracę oraz przedstawił najważniejsze plany w zakresie
współpracy z twórcami i folklorystami na 2020 r.
Ważnym elementem spotkania były wystąpienia zaproszonych
gości: Mirosława Grzyba – Prezesa Związku Kurpiów, Krzysztofa Parzychowskiego - Wicestarosty Ostrołęckiego,
Mirosława Augustyniaka – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Zofii Bałdygii oraz Czesławy
Kaczyńskiej – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Na wniosek RCKK w Myszyńcu Marszałek
Województwa Mazowieckiego odznaczył medalem pamiątkowym
„Pro Mazovia”: Cyrylę Kosińską, Tadeusza Domiana oraz
Władysława Piórkowskiego. Natomiast dyplomem uznania
Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował: Stanisława
Kubła, Elżbietę Abramczyk, Aldonę Kuciej, Katarzynę Grodzką,
Kamilę Kowalikowską-Stefens, Zofię Bałdygę, Romana Popiołka,
Monikę Petrykowską, Eugeniusza Drężka, Wiesława Gnozę,
Bożenę Żywicę oraz Kazimierza Ścibka doceniając ich rolę
w promocji kultury kurpiowskiej i wspieranie przedsięwzięć
o charakterze kulturalnym. Po wręczeniu nagród odbyła się krótka
prezentacja artystyczna Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna Senior”.
Na początku marca RCKK ogłosiło dwa konkursy: „Palma i pisanka kurpiowska Myszyniec 2020” oraz „Ocalić od
zapomnienia Myszyniec 2020”, niestety z racji sytuacji jaka panuje w kraju konkursy zostały odwołane.

1.
2.
3.
4.

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2019 roku
31 Jarmark Kurpiowski.
Dzień Dziecka i Festiwal Piosenki Dziecięcej do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych.
V Koncert Uwielbienia na Kurpiach.
25 Noc Sobótkowa – impreza odbędzie się w rytmach Disco Polo.

17 maja
1 czerwca
11 czerwca
(czwartek)
22
czerwca

Zajęcia stałe RCKK:
▪ Zespoły taneczne działające przy RCKK: Zespół Folklorystyczny Kurpiaki - wtorek w godzinach 14:30 –
16:30, Zespół Folklorystyczny Kurpiowszczyzna środa i piątek, godzina 19:00, Kurpiowszczyzna
Seniorzy – czwartek, godzina 11:00
▪ 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.
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu informuje, że w związku
z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19, od
dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zostają zawieszone wszystkie zajęcia grupowe i indywidualne organizowane
w ramach działalności bieżącej RCKK.
Jednocześnie zwracamy się z prośba o ograniczenie wizyt w RCKK do niezbędnego minimum.
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AP KURPIE MYSZYNIEC szkoli przyszłe talenty piłkarskie
5 sierpnia 2019 roku na terenie Miasta i Gminy Myszyniec powstała pierwsza Akademia Piłkarska szkoląca dzieci
w wieku od 5 do 10 lat. Od samego początku funkcjonowania cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, stąd też pierwsze
treningi na Miejskim Stadionie w Myszyńcu ruszyły aż w trzech grupach wiekowych: rocznik 2010/2011, 2012/2013 oraz
2014 i młodsi. Po dwóch miesiącach dołączyła kolejna Grupa piłkarzy w roczniku 2012/2013, która treningi odbywa na
sali gimnastycznej w Wolkowych. Pozostałe grupy w okresie jesienno-zimowym trenują na sali gimnastycznej
w Myszyńcu. Akademia przy wsparciu finansowym rodziców zakupiła dzieciom stroje piłkarskie, których kolorystyka
utrzymana jest w kurpiowskich barwach. Wszystkie grupy, do których należy obecnie ponad 60 piłkarzy, trenują dwa razy
w tygodniu po 60 minut pod okiem trenerów, którzy stale starają się podnosić swoje kwalifikacje.
Akademia funkcjonuje w oparciu o program rozwoju, którego celem głównym jest
szkolenie dzieci w zakresie ogólnorozwojowym oraz kształtowanie umiejętności
piłkarskich. Ponadto za cel stawia się promowanie wśród dzieci zdrowego i aktywnego
stylu życia, odkrywanie talentów piłkarskich i stwarzanie podstaw do ich dalszej kariery
sportowej. Jako AP Kurpie Myszyniec chcemy również promować nasze miasto i gminę na
zewnątrz. Staramy się też zapewniać dzieciom aktywne spędzanie czasu wolnego w okresie
ferii i wakacji przez przygotowywanie obozów piłkarskich. Funkcjonowanie Akademii nie
byłoby możliwe bez wsparcia i zaangażowania rodziców, którzy chętnie biorą udział
w podejmowanych przez nas inicjatywach i dopingują swoje dzieci. Powstanie akademii zawdzięczamy w dużej mierze
lokalnym przedsiębiorcom, którzy wsparli finansowo naszą działalność. Wśród sponsorów są: Sklep „KACPEREK”
Mileny i Rafała Kocińskich, firma ROTEX Krzysztofa Ropiaka, firma AGRO-MASZ Mariusza Drząszcza, firma PEGAZ
Andrzeja Nicewicza, cukiernia ALUNIA Barbary i Bogdana Rzepkowskich. Podziękowania kierujemy również w stronę
pani Burmistrz i radnych Miasta i Gminy Myszyniec za wsparcie finansowe w 2020 roku.
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszym projektem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 692 039 347.
Prezes Akademii - Daniel Dziekoński

ALDO Bartnik Myszyniec
Za piłkarzami ALDO Bartnik Myszyniec zimowy okres przygotowawczy, w trakcie którego zawodnicy trenera
Radosława Rogowskiego rozegrali sześć meczów sparingowych. Trzy drużyny z którymi rywalizowaliśmy w styczniu
i lutym, to czołowe zespoły klasy okręgowej. Z wiceliderem „okręgówki” KS CK Troszyn przegraliśmy 1:3, z piątym
zespołem tabeli MKS Ciechanów 0:4, a z szóstą OstroviąOstrów Mazowiecka – 1:2. W pozostałych sparingach nasi
piłkarze odnieśli zwycięstwa 6:3 z Orłem Sypniewo i 4:0 z Omulwią Wielbark. W ostatnim spotkaniu – w osłabionym
składzie i bez udziału naszego trenera, który przebywał na stażu w Atletico Madryt – piłkarze ulegli KS 1946 Orzyc
Chorzele 3:6. We wszystkich spotkaniach wystąpiło łącznie 30 piłkarzy. Najlepszym strzelcem okresu treningowego
okazał się Krzysztof Szymański, który czterokrotnie trafił do siatki. Trzy gole zdobył Maciej Szymański (hat trick
w meczu z Orłem), a po dwie napastnicy Dominik Gąska i Marcin Kamiński. Po bramce
zgromadzili: Szymon Kulas, Damian Zyśk i Jakub Kowalczyk.
Do drużyny seniorów dołączyli wychowankowie Bartnika: 17-letni Maciej
Markowski, który poprzednio występował w AP Talent Warszawa oraz 16-letni Kacper
Kozłowski, który wrócił z wypożyczenia z APN Ostrołęka. Kadrę zasilić mają dwaj
doświadczeni napastnicy, którzy przygotowywali się z zespołem przez całą zimę, ale
ogłoszenie ich nazwisk nastąpi po dostarczeniu dokumentów.
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, Zarząd Klubu 13 marca podjął
decyzję o zawieszeniu treningów na czas nieokreślony. – Kluczowe jest dla nas zdrowie naszych zawodników i kibiców,
dlatego stan ten utrzyma się aż do uspokojenia się sytuacji w Polsce – powiedział Prezes Klubu Sebastian Staszewski.
Dwa dni wcześniej Zarząd Klubu otrzymał informację, że decyzją Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki na
Mazowszu zostały zawieszone do końca marca. W zaistniałej, trudnej sytuacji tym milej jest nam poinformować, że dalszą
współpracę z Bartnikiem w roku 2020 zadeklarowali sponsorzy: ALDO, M&R, Zajazd u Dzidka, EMAR i Timbex.
Nasz Klub włączył się też do akcji #zostańwdomu i zachęca kibiców Bartnika do pozostania w domach.
ALDO Bartnik Myszyniec
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