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Wieści z gminy
Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie pn.: „odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Myszyniec”. Dofinansowanie pozyskano w formie dotacji w wysokości 50 000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30
września 2020 roku. O terminie odbioru wyrobów zawierających azbest (eternit) mieszkańcy, którzy złożyli wnioski
zostaną powiadomieni pisemnie.
*
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu
uprzejmie informuje, że od 2 czerwca 2020 r. przywraca pracę w Punktach
Konsultacyjnych. Osoby potrzebujące pomocy osobiście mogą uzyskać wsparcie
i pomoc specjalistów psychoterapii, a także pomoc prawną w zakresie przemocy
domowej, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.
Punkty Konsultacyjne mieszczą się w budynku Centrum Usług Społecznych
w Myszyńcu przy Placu Wolności 61. W celu umówienia wizyty prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Porady udzielane są:
- w każdy wtorek w godz. 8:30 – 12:30 – tel. 29/ 33-33-115
- dwa razy w miesiącu w godz. 7:30 – 13:30 - tel. 29/ 33-33-115 lub 604-557-898
- w każdą sobotę (min. porady w zakresie przemocy domowej) w godz. 9.0013.00
- tel. 29/ 33-33-115 lub 602-749-528
O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
*
Wznowienie bezpłatnych porad prawnych w budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu.
25 maja 2020 r. na terenie powiatu ostrołęckiego zostało wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, przy
jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.
Zasady obowiązujące w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego:
1. Tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście zgodnie
z umówionym telefonicznie terminem skorzystac z nieodpłatnej pomocy prawnej;
2. Otrzymanie terminu wizyty, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej
z zagrożeniem epidemicznym;
3. Należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
4. Porada prawna udzielana będzie osobie uprawnionej bez osób towarzyszących;
5. Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób (to jest 2 metry) i pracowników urzędu;
6. Po wejściu do lokalu, w którym udzielane są porady prawne należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym
i wyposażonym w środek dezynfekujący;
7. Nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w Centrum Usług Społecznych;
8. W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w urzędzie nie będzie możliwa.
*
15 czerwca w Urzędzie Miejskim otwarto przetarg na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej z terenu gminy Myszyniec” realizowanego w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 280 000,00
zł brutto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do postępowania przystąpił
jeden wykonawca. Po podpisaniu umowy z wykonawcą, rolnicy zostaną poinformowani o terminie i miejscu zbiórki
odpadów. W ramach realizacji zadania rolnicy z Gminy Myszyniec, którzy w 2019 r. złożyli wnioski w sprawie udziału
w programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy
Myszyniec, uzyskają możliwość bezpłatnego przekazania tych odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Planowane jest odebranie od rolników blisko 560,00 Mg odpadów.

3

Numer 7 | Czerwiec 2020

Inwestycje, przetargi
„Przebudowa drogi gminnej nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez
Lipniak)” (inwestycja w trakcie realizacji)
W dniu 27.03.2020r. zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej
nr 250805W Wydmusy-Wykrot (przez Lipniak) za kwotę 487 955,54 zł.
Wykonawcą prac jest Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy
z Grabowa k/Ostrołęki. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o szer. 5,5 m
z kostki betonowej brukowej na długości 437,76 m. Termin wykonania: do 15
lipca 2020r. Stan zawansowania
robót na dzień 21.05.2020r. – 60 %.
„Przebudowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Myszyńcu” (inwestycja zakończona)
W dniu 30.04.2020r. dokonano odbioru drogi dojazdowej do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu. Wykonano jezdnię
z kostki brukowej na długości ok. 160 m. Wykonawcą robót była firma
„KAFIL” z Łomży. Wartość inwestycji: 190 119,08 zł.
„Zagospodarowanie
terenu na placu przed Szkołą Podstawową w Wolkowych”
(inwestycja w trakcie realizacji)
Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. W dniu
11.05.2020r. odbyło się otwarcie ofert na zagospodarowanie
terenu na placu przed Szkołą Podstawową w Wolkowych.
Wpłynęło 5 ofert następujących firm: Firma Drogowo-Budowalna
„AMSTONE”
s.c.
z
miejsc.
Łazy
k/Ostrołęki
z ceną 357 339,54 zł, firma LC Invest sp. z o.o. z Ostrołęki
z ceną 391 123,81 zł, firma ZROMID Czesław Kozon
z Myszyńca z ceną 377 296,35 zł, firma WOSTAR Wojciech
Niedźwiecki z Ostrołęki z ceną 400 248,45 zł i Zakład Drogowy „KAFIL”z Łomży z ceną 399 934,50 zł. Obecnie trwa
ocena postępowania przetargowego.
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec”
(inwestycja w trakcie realizacji)
W dniu 14.05.2020r. zawarto umowę z firmą ELEKTRO-PERFEKT spółka
cywilna Robert Krassowski, Wojciech Kulas z miejscowości Łaś 45, gm.
Rzewnie na wykonanie dziesięciu odcinków oświetlenia ulicznego,
tj. w miejsc. Myszyniec Stary – 3 odcinki, Wolkowe – 3 lokalizacje, Krysiaki,
Niedźwiedź, Myszyniec ul. Browary i Zalesie.Wartość robót: 155 639,55 zł.
Termin wykonania: do 30.07.2020r.
„Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu”
(inwestycja zakończona)
W dniu 25.05.2020r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową ulicy
Kolejowej w Myszyńcu. Wykonano jezdnię z kostki brukowej na długości
ok. 186 m, chodnik i zjazdy do posesji. Wykonawcą robót była firma
ZROMID Kozon Czesław z Myszyńca. Wartość inwestycji: 384 868,10 zł.

4

Numer 7 | Czerwiec 2020

Inwestycje, przetargi c.d.
„Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację
sali widowiskowej wraz z wyposażeniem” (inwestycja w trakcie realizacji)
W dniu 18.11.2019r. zawarto umowę na modernizację sali widowiskowo – kinowej z częścią wyposażenia, a 19.05.2020 r.
zawarto umowę na dostawę pozostałego wyposażenia.
Jest to I etap inwestycji. Wykonawcą robót i dostawcą
wyposażenia jest firma P.H.U. „RADEK” z Ostrołęki.
Wartość zadania: ok. 1 870 000,00 zł, z tego 500 000,00
zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach
PROW. Termin realizacji umów został określony na
30.08.2020r.
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na
wykonanie II etapu inwestycji, obejmującego m.in.
remont istniejących łazienek i holu, wykonanie bufetu,
doposażenie sali widowiskowej oraz remont kotłowni.
Szacowana wartość robót: ok. 1 000 000,00 zł, z czego
588 000,00 zł stanowić będzie dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
*

25 maja 2020 roku został ogłoszony II 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 kuchennym i 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 1.200.000,00 zł. Termin przetargu został wyznaczony na dzień
7 sierpnia 2020 roku. W przetargu tym zostało ustanowione wadium w wysokości 60.000,00 zł, które należy wpłacić do
dnia 31 lipca 2020 roku.
*

W dniu 8 czerwca została zawarta umowa o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na operację
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Zadanie obejmuje budowę 3,37 km sieci wodociągowej w miejscowościach
Wykrot i Myszyniec, 0,43 km sieci kanalizacyjnej w Myszyńcu
oraz
budowę
90
oczyszczalni
przydomowych
w miejscowościach: Białusny Lasek, Charciabałda, Drężek,
Krysiaki, Myszyniec, Myszyniec- Koryta, Myszyniec Stary,
Niedźwiedź, Olszyny, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy,
Wykrot, Zalesie, Zdunek, w tym oczyszczalni na potrzeby szkół
w Wykrocie i Wolkowych. W wyniku realizacji projektu
powstanie 18 przyłączy wodociągowych oraz 5 przyłączy
kanalizacyjnych. Całkowite koszty inwestycji to 2 729 380,48 zł
natomiast przyznana kwota pomocy stanowiąca 63,63 % kosztów
kwalifikowanych to 1 381 631 zł.
*

W związku ze złożonym wnioskiem, Gmina Myszyniec otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości
Pełty” w wysokości 105 000,00 zł. 15 czerwca 2020 r. Pani Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk wraz
z Panią Skarbnik Agatą Kobus podpisały umowę o dofinansowanie.
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Pozyskane środki na sprzęt komputerowy

Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie do 70 tys. zł. w ramach Konkursu Grantowego - Zdalna Szkoła na
realizację projektu „Zdalne szkoły Gminy Myszyniec”.
W dniach 15 i 18 maja 2020 r. Gmina Myszyniec dokonała przekazania 20 laptopów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem oraz 45 routerów WiFi z dostępem do internetu do szkół
z terenu Gminy Myszyniec. Komputery zostały użyczone uczniom, którzy nie
posiadają sprzętu do nauki zdalnej.
Po zakończeniu okresu nauki zdalnej sprzęt pozostanie do dyspozycji Publicznych
Szkół Podstawowych.
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.
*
Gmina Myszyniec otrzymała drugi grant w wysokości 115 tys. zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Z otrzymanych
pieniędzy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla 7 Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Myszyniec,
który w razie potrzeby nauczania zdalnego w przyszłym roku szkolnym, zostanie użyczony dla uczniów, którzy nie
posiadają sprzętu do nauki zdalnej. Po zakończeniu okresu nauki zdalnej sprzęt pozostanie do dyspozycji szkół.

Spółdzielnia Socjalna Myszynianka
18 maja 2020 roku Prezes Zarządu Spółdzielni podpisał umowę
z Urzędem Pracy o organizację trzech miejsc pracy w ramach Prac
Interwencyjnych. Trzy osoby podjęły pracę w Spółdzielni Socjalnej
Myszynianka dnia 1.06.2020r. Dzięki nowym pracownikom i udanej
współpracy, Spółdzielnia zawarła umowę z Urzędem Miasta
Myszyniec na obsługę dodatkowych terenów zieleni na terenie
Myszyńca.
5 czerwca 2020 r. Myszynianka otrzymała mikroGRANT z Fundacji
Fundusz Współpracy na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w ramch projektu "Mazowiecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim" w wysokości 2600 zł. Dofinansowanie zostało wydane na
zakup sprzętu do łupania drewna, który pozwoli pracownikom Spółdzielni na lżejszą i efektywniejszą pracę oraz na
znalezienie dodatkowych zleceń.
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Powszechny Spis Rolny w 2020 r.
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. na terenie całego kraju
odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Spisy, tak jak wszystkie prowadzone badania statystyczne,
realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.
Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje swoje dane w formie:
- samospisu internetowego przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego,
- wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem zainstalowanego na
komputerze oprogramowania dedykowanego dla przeprowadzenia spisu rolnego,
- bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego
wyposażonego w oprogramowanie dedykowane dla przeprowadzenia spisu rolnego.
Od dnia 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Gminny Komisarz Spisowy prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów
terenowych, którzy powinni spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie być karanym prawomocnym wyrokiem, za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć
będzie:
1) prowadzenie
wywiadów
bezpośrednich
lub
telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z epidemią COVID-19,
2) zbieranie danych według ustalonej metodologii
i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez
Centralne Biuro Spisowe,
3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów
terenowych, w sytuacji awaryjnej.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem
poczty lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
sekretariat, pok. nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu
(8-16) w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór
kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.”
Oferty należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r.
do 8 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat
naboru znajdują się na stronie internetowej gminy:
www.myszyniec.pl
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Wystawa zdjęć z Uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu z 27 maja 1937 roku
2 marca 2020 r. odbył się odbiór końcowy prac realizowanych w ramach
zadania „Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji wraz z dostawą i instalacją
sprzętu multimedialnego w XVIII – wiecznej Dzwonnicy w ramach zadania
„Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz
XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu –
poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie”. Prace za kwotę 1. 351.770,00 zł brutto wykonała firma
Digiservice Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 13. Całkowita
wartość projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3.
Dziedzictwo kulturowe, którego Beneficjentem jest Parafia RzymskoKatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, a Gmina Myszyniec
partnerem finansowym to kwota 1.633.082,20 zł. Unijne dofinansowanie to
kwota 1.056.330,37 zł.
Zadanie obejmowało m. in. zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji,
instalację stanowisk multimedialnych z oprogramowaniem, instalację
projektorów i systemów nagłośnienia oraz innych elementów elektronicznych
i technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń w dzwonnicy, wieczorne wyeksponowanie
elewacji dzwonnicy, przygotowanie merytoryczne aplikacji. W wyniku jego realizacji powstało nowoczesne
multimedialne muzeum w odrestaurowanym gmachu XVIII
wiecznej Dzwonnicy z salą edukacyjną. Dla zwiedzających
zostanie wkrótce udostępnionych 5 kondygnacji „Muzeum
w Dzwonnicy” (Piwnica, Przyziemie oraz 3 kondygnacje).
W czwartek 11 czerwca 2020 z okazji święta Bożego
Ciała w nowo wyremontowanej Dzwonnicy została otwarta
wystawa zdjęć z Uroczystości Bożego Ciała w Myszyńcu
z 27 maja 1937 r. przygotowana przez Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej, a zdjęcia do jej opracowania
pozyskano z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wstęp na
wystawę jest bezpłatny. Gorąco zapraszamy, aby na własne
oczy zobaczyć jak 83 lata temu wyglądała ta wspaniała
uroczystość.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem
filmowym obrazującym uroczystości z 1937 r. Film
dokumentalny, wyprodukowany przez Polską Agencję
Telegraficzną pt. „Święto na Kurpiach” jest dostępny pod
linkiem:
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/8240
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Działalność Klubu „Senior+”
Klub „Senior+” funkcjonujący
w Myszyńcu Starym 105 wznowił
1 czerwca 2020 r. swoje
funkcjonowanie
po
przerwie
związanej z COVID-19. Klub
Seniora to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych 60+. Uczestnicy
spotykają się by spędzaćwspólnie czas i nabywać nowe umiejętności
podczas szkoleń i warsztatów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach między 9.00-15.00. To miejsce, stało się już centrum
życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego seniorów.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
zajęcia sportowe - zdrowy kręgosłup
– zajęcia oddechowe – pilates.
Seniorzy
uczestniczą
również
z zajęciach zooterapii podczas
których mogą dowiedzieć się wiele
ciekawych informacji dotyczących
komunikacji pomiędzy człowiekiem
a zwierzęciem.
Organizowane są zajęcia artystyczne
podczas których uczestnicy mogą
rozwijać swoje pasje. W ramach
spotkań z ciekawymi ludźmi,
20 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie
autorskie
z
Ks.
Norbertem
Bujanowskim.
Prowadzone są zajęcia kulinarne,
spotkania okolicznościowe, rozmowy
na każdy temat. Przed seniorami dużo
ciekawych wydarzeń takich jak
wyjazdy do kina, teatru, kurs języka
obcego, kurs komputerowy i wiele
innych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
7 maja 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu i Filia Biblioteczna w Wykrocie uruchomiła
wypożyczalnie z ograniczonym dostępem do półek. Serdecznie zapraszamy naszych czytelników w godzinach: MGBP
w Myszyńcu od 9:00 do 17:00 (poniedziałek-piątek), Filia w Wykrocie od 8:00 do 16:00 (poniedziałek, środa,
piątek). W związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 zawieszona została organizacja zaplanowanych wydarzeń
kulturalno-edukacyjnych. Informacja o nowych terminach spotkań i zajęć zamieszczana będzie na bieżąco na profilach
Biblioteki w portalach społecznościowych (Facebook).
*
28 maja 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na plakat „Dlaczego
warto czytać książki?”, zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek. Konkurs skierowany był do uczniów kl. I-VIII Szkół
Podstawowych. Do konkursu zgłoszono 19 prac. Wszyscy laureaci
i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec. Serdecznie gratulujemy.
*
Od 19 maja do 10 czerwca 2020 r. uczniowie klas I-IV Szkół Podstawowych
z terenu miasta i gminy Myszyniec mogli wziąć udział w konkursie
recytatorskim „Kurpie Zielone w Literaturze”. W tym roku konkurs odbył się w formie on-line. Osoby, które zdobędą
I miejsca w recytacji wiersza i gadki kurpiowskiej wezmą udział w eliminacjach finałowych, które odbędą się 23 czerwca
2020 r. w naszej Bibliotece. Wezmą w nich udział nagrania uczniów z powiatu ostrołęckiego i sąsiadujących.
*
Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II w związku
z tym przygotowana została wystawa poświęcona Wielkiemu Polakowi.
Biblioteka Myszyniecka w swoich zbiorach posiada bogaty wybór
literatury poświęconej osobie Jana Pawła II, a także literaturę jego
autorstwa. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin biblioteki i obejrzenia
wystawy, a także do wypożyczeń.
*
Od 14 maja do 10 czerwca 2020 r. uczniowie klas V-VIII Szkół
Podstawowych z terenu miasta i gminy Myszyniec i Zespołu Szkół
Powiatowych mogli wziąć udział w konkursie poetyckim „100. Rocznica
Urodzin Jana Pawła II”. Konkurs przeprowadzony został w formie
wiersza autorskiego opartego na życiu i pontyfikacie Jana Pawła II. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 czerwca 2020
r. Prace poetyckie laureatów I miejsca w obu kategoriach konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym
Gminy Myszyniec.
*
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu oraz Filia Biblioteczna w Wykrocie brały udział w ogólnopolskim
konkursie czytelniczym „Wielka Liga Czytelników”. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział: 31 uczestników MGBP w Myszyńcu, 33 uczestników – FB w Wykrocie. 11 maja 2020 r. przeprowadzono on-line drugi etap konkursu
Wielka Liga Czytelników. Do drugiego etapu konkursu przystąpiło ogółem 14 uczestników (MGBP w Myszyńcu) i 19
uczestników (FB w Wykrocie). Zgodnie z regulaminem konkursu spośród uczestników II etapu koordynatorzy placówek
wyłonili laureatów, którzy 28 maja przystąpili on-line do III etapu konkursu – powiatowego. Reprezentanci MGBP
w Myszyńcu zajęli następujące miejsca:kategoria klas I-IV: Mistrz Powiatu - Klaudia Krakowiak, I Wicemistrz Powiatu –
Sara Wanelik i Jan Rolka, kategoria klas V-VIII: I Wicemistrz Powiatu - Damian Arcichowski i Klaudia Rafałowska.
Reprezentanci Filii Bibliotecznej w Wykrocie zajęli następujące miejsca: kategoria klas I-IV: Mistrz Powiatu – Julia
Samsel, I Wicemistrz Powiatu – Amelia Zofia Kobus, Dyplom uczestnika finału powiatowego – Wiktor Dzieżyk, kategoria
klas V-VIII: I Wicemistrz Powiatu - Franciszek Parzych. Laureatom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom bardzo
dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do innych akcji czytelniczych organizowanych w naszej bibliotece.
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Wydarzenia kulturalne RCKK
W związku z pandemią COVID-19, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu
zostało zmuszone do częściowego zawieszenia swojej działalności. Zostały zawieszone próby zespołów oraz zajęcia stałe
prowadzone w ramach działalności statutowej. Odwołane zostały także imprezy takie jak „31. Jarmark Kurpiowski”
i „XXV Noc Sobótkowa”. Wraz ze znoszeniem obostrzeń od 6 czerwca 2020 r. RCKK powraca do swojej bieżącej
działalności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa i odpowiednich wytycznych sanitarnych.
*
Pomimo zawieszenia działalności RCKK zrealizowało kilka inicjatyw w formie on-line.
17 maja 2020 r. w dniu w którym miał odbyć się 31 Jarmark Kurpiowski, Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” na
swoim profilu na Facebooku, przygotował niespodziankę. Członkowie zespołu nagrali krótkie filmy z własnych domów
i pokazali jak tańczą najszybszy kurpiowski taniec czyli „Powolniaka”. Następnie wszystkie nagrania zostały
odpowiednio zmontowane i powstał clip, który można nadal obejrzeć na Facebookowych profilach Zespołu
„Kurpiowszczyzna” oraz RCKK. Nagranie cieszy się dużym zainteresowaniem i ma kilka tysięcy odsłon.
*
W związku z brakiem możliwości
zorganizowania
„Dnia
Dziecka”
w tradycyjnej formie, tegoroczny „Festiwal
Piosenki Dziecięcej” przeprowadzono
w formie on-line. 20 kwietnia informacja
o konkursie została umieszczona na stronie
internetowej RCKK, na profilu na
Facebooku oraz Instagramie. W dniach od
21 kwietnia do 20 maja organizatorzy
przyjmowali
nagrania
młodych
wykonawców.
Następnie
wszystkie
przesłane filmiki konkursowe zamieszone
zostały na Facebookowym profilu RCKK.
Głosowanie trwało od 25 maja do
1 czerwca i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem internautów. Filmiki obejrzało łącznie około 10 tysięcy
użytkowników Facebooka. Konkurs był skierowany do dzieci z terenu Gminy Myszyniec i okolic. Łącznie wzięło w nim
udział 9 uczestników, którzy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom i postawili niezwykle trudne zadanie przed
głosującymi. Zostały przyznane trzy główne miejsca dla uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. Pozostałe
6 osób otrzymało nagrody za udział. Serdecznie gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
*
Od 8 czerwca działalność wznowiła siłownia sportowa, która mieści się w budynku przy stadionie, przy
ul. Dzieci Polskich. Z siłowni można korzystać od poniedziałku do piątku w godz.16:00-20:00. W ofercie również
możliwość gry w tenisa stołowego. Od lipca ulegną zmianie godziny pracy siłowni. Informacje na ten temat zostaną
umieszczone na profilu Facebookowym RCKK oraz tablicach informacyjnych.
*
Na początku lipca 2020 r. zostanie ogłoszony konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej”. Celem
konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.
Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny i ogłaszany jest
w 12 kategoriach m.in.: wycinanka, plecionkarstwo, bursztyniarstwo, pieczywo obrzędowe, kierce, kwiaty, garncarstwo,
rzeźba, tkactwo, haft, koronka oraz „z tradycja w nowoczesność”. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są bez kategorii
wiekowych. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” to jeden z nielicznych i bardzo znaczących konkursów twórczości ludowej na
Mazowszu, posiadający ponad 40-letnią tradycję. Regulamin oraz dodatkowe informacje będą dostępne na stronie
internetowej RCKK oraz w sekretariacie RCKK.
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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.

12

Numer 7 | Czerwiec 2020

ALDO Bartnik Myszyniec
Po przerwie spowodowanej wprowadzonym w Polsce stanem epidemii,
piłkarze pierwszej drużyny ALDO Bartnik Myszyniec wrócili do
treningów. Zawodnicy trenera Radosława Rogowskiego decyzją
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej zakończyli jednocześnie
rozgrywki klasy A. Bartnik skończył ligę na 7 miejscu, mając tyle samo
punktów, co piąta Pełta Karniewo, szósty Wymakracz Długosiodło
i ósmy Orzeł Sypniewo. Nowy sezon klasy A wystartuje
najprawdopodobniej na początku sierpnia.
Wcześniej nasi piłkarze mają zaplanowany okres przygotowawczy,
który rozpocznie się 21 czerwca od V edycji turnieju o Puchar Prezesa
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. W zawodach
weźmie udział rekordowe 20 drużyn z trzech województw:
Mazowieckiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Następnie
Bartnik rozegra pięć sparingów z zespołami z klasy okręgowej i IV ligi.
Warto podkreślić, że to najsilniejszy zestaw sparingpartnerów w historii
klubu: 27 lub 28 czerwca zagramy z Orłem Kolno, 4 lub 5 lipca z Ostrovią Ostrów Mazowiecka, 11 lipca z Żaglem Piecki,
18 lipca z KS CK Troszyn i 25 lipca z Kłobukiem Mikołajki. Bartnik wystartuje także w okręgowej edycji Pucharu Polski.
W kolejnym sezonie ligowym wezmą udział także dwie drużyny młodzieżowe Bartnika. To młodzicy (U-13), prowadzeni
przez trenera Adama Kobusa oraz trampkarze (U-15) trenera Adriana Wajdy.
30 maja Zarząd klubu poinformował, iż doszło do porozumienia z trenerem Radosławem Rogowskim, który poprowadzi
Bartnik w sezonie 2020/2021. Do drużyny dołączyli także dwaj nowi piłkarze. To 17-letni obrońca Maciej Markowski,
wychowanek Bartnika, który poprzednio występował w Akademii Piłkarskiej Talent Warszawa oraz 34-letni napastnik
Sebastian Rudziński, były zawodnik takich klubów jak Narew Ostrołęka, Korona Ostrołęka, KS CK Troszyn, Rzekunianka
Rzekuń czy Kurpik Kadzidło.
Z ogromną satysfakcją pragniemy także poinformować, iż współpracę z naszym klubem postanowili kontynuować kolejni
sponsorzy. Do firmy ALDO dołączyli Kurpiowski Bank Spółdzielczy oraz Zajazd u Dzidka. Zarząd klubu prowadzi
rozmowy na temat przedłużenia współpracy z kolejnymi sponsorami.

