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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
dużo pomyślności, radości,
pogody ducha i obfitych
łask płynących z betlejemskiego

żłóbka
a
Nowy Rok
niech przyniesie pokój
i spełnienie osobistych zamierze ń
tego wszystkiego życzą mieszkańcom
burmistrz Bogdan Glinka,
radni,
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

Zaprzysiężenie radnych i burmistrza Myszyńca

W czwartek 2 grudnia 2010 roku o godz. 1300 odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady
Miejskiej w Myszyńcu VI kadencji. Rada w składzie: Brodzik Małgorzata, Drężek Jarosław,
Drząszcz Edward, Grzegorczyk Marian, Jachimczyk Stanisław, Kierzek Agnieszka, Kłos Rafał,
Kołodziejczyk Krzysztof, Kulas Mieczysław, Krakowiak Ryszard, Murzyn Kazimierz, Piórkowski
Stanisław, Ropiak Bogdan, Świtaj Sławomir, Trzcińska Danuta - wybrała Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczących Rady. Zgłoszono dwóch kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej – Ryszarda Krakowiaka i Sławomira Świtaja. Większością głosów w głosowaniu tajnym
Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Sławomir Świtaj, który otrzymał 9 głosów,
a jego konkurent 4 głosy.
Wiceprzewodniczącymi rady wybrani zostali Mieczysław Kulas i Bogdan Ropiak.
W głosowaniu tajnym M. Kulas otrzymał 12 głosów, a B. Ropiak 11 głosów.
W tym samym dniu o godzinie 1515 odbyła się II Sesja Rady Miejskiej, na której burmistrz
Bogdan Glinka złożył ślubowanie. Tekst jego wystąpienia zamieszczamy na stronie 4.
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Wieści z gminy
Bogdan Glinka został wybrany Burmistrzem Myszyńca zdobywając 61,2% głosów. Pokonał
Tadeusza Lipkę - 38,8%. W wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu 9 mandatów zdobył
KWW „KURPIK”, 5 mandatów PSL, a jeden mandat KWW „Polska Wieś”. Frekwencja wyniosła 46,8%.
Szczegółowe wyniki wyborów znajdują się na stronie: www.myszyniec.pl.
*
Drużyna LUKS „Bartnik” zajmuje I miejsce w tabeli po rundzie jesiennej piłkarskiej ligi B-klasy.
Nasi piłkarze wygrali wszystkie siedem meczów i wyprzedzają drugi w tabeli Świt Baranowo aż o
7 punktów. Mają też imponujący bilans bramek 20 zdobytych i tylko 1 stracona. Drużyna ma ogromną
szansę na awans do A-klasy. W rundzie wiosennej do rozegrania będzie 7 spotkań. Oprócz drużyny
seniorów w klubie funkcjonuje także drużyna trampkarzy. Prezesem klubu jest Daniel Dziekoński, a
trenerem piłkarzy Arkadiusz Chmielewski. Klub finansowany jest ze środków budżetu gminy.
*
843 uczniów z naszej gminy otrzymało stypendium socjalne na wydatki związane z edukacją. O
taką pomoc mógł ubiegać się uczeń, u którego w rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza
351 zł. W roku szkolnym 2010/2011 stypendium zostało wypłacone jednorazowo w dwóch kwotach 205 zł
(dochód do 150 zł. na jednego członka rodziny) i 170 zł. (dochód powyżej 150 zł). Można było przeznaczyć
je między innymi na zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego. Na wypłatę stypendiów
zostało przeznaczonych łącznie 152. 515 zł.
*
1308 rolników z naszej gminy otrzymało zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na jedno gospodarstwo przypadło średnio 476,51 zł. Łącznie na ten
cel przeznaczono 623 279, 62 zł.
*
Ponad 750 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Myszyniec uczestniczyło
w programie profilaktyczno – wychowawczym pt „Carpe diem”. Tematem poruszanym w spektaklu były
pozornie niegroźne dopalacze jako pierwszy krok do uzależnienia, naiwność przy nawiązywaniu
przypadkowych znajomości, utrata marzeń, zagubienie, problemy w szkole. Nauczyciele uczestniczyli w
seminarium warsztatowym z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Profilaktyka przeprowadzona została
przez aktorów Teatru Profilaktycznego im. Marka Kotańskiego z Krakowa, funkcjonariusza policji i
psychologa, a sfinansowana z gminnego funduszu przeciwdziałania narkomanii.
*
Od przyszłego roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznymi dokumentami tożsamości.
Nowe dowody będą wzbogacone o elektroniczny nośnik danych (chip). Mają one umożliwiać między
innymi załatwianie spraw przez Internet, składanie podpisu elektronicznego przy załatwianiu spraw w
urzędach, potwierdzanie uprawnienia do korzystania z wielu usług np. zdrowotnych. Będą one potwierdzały
tożsamość i obywatelstwo na terenie kraju oraz państw strefy Schengen. Nowe dowody osobiste będą
przysługiwały Polakom już z chwilą urodzenia. Ich wyrobienie będzie bezpłatne. Rozpoczęcie
wprowadzania nowych dowodów do użytku planowane jest od 1 lipca 2011r.
*
10 listopada 2010 roku w Myszynieckim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji miało miejsce
niecodzienne wydarzenie – koncert Zbigniewa Wodeckiego, jednego z najpopularniejszych polskich
piosenkarzy. Artysta wykonał swoje największe przeboje. Publiczność (około 300 osób) bawiła się
znakomicie.
*
Uprzejmie przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązku odśnieżania chodników. Każdy
właściciel nieruchomości winien uprzątnąć ze śniegu, lodu, błota pośniegowego tę część chodnika
przylegającą do posesji, która służy do ruchu pieszych. Jednocześnie bardzo dziękujemy tym, którzy to
czynią. Przypominamy także o potrzebie usuwania śniegu, zwłaszcza tego mokrego, z dachów budynków.

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

3

KURPIK NR 60
Inwestycje

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Zawodzie – Wolkowe o dł. 5,1 km. Została wykonana
nowa podbudowa, dwie warstwy asfaltu, pobocza i oznakowanie pionowe. Wartość robót to 3.594.766 zł.
Z czego 50% to środki pozyskane przez gminę z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a
50% to środki własne gminy.
*
Zakończyła się budowa boiska i placu zabaw w Myszyńcu Starym (działka przy drodze krajowej za
przystankiem PKS). Plac zabaw wyposażony jest między innymi w piaskownicę, huśtawki, karuzele. Na
boisku o nawierzchni poliuretanowej będzie można grać w koszykówkę i siatkówkę. Teren wokół jest
ogrodzony. Koszt inwestycji to 280.512 zł. 75% to środki pozyskane przez gminę z Unii Europejskiej.
*
Trwa budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Inwestycja jest
współfinansowana w 85% ze środków unijnych. Centrum powstaje na niezagospodarowanym terenie
pomiędzy rzeką Rozogą a Zespołem Szkół w Myszyńcu. Jest to obszar o powierzchni około 1 hektara.
Przetarg obejmuje budowę m.in. muzeum, karczmy, salonu wystawowego, amfiteatru – sceny i widowni,
bud jarmarcznych, chodników, dróg i parkingów, monitoringu terenu za pomocą kamer, a także oświetlenia
zewnętrznego. Inwestycję wykonuje za 6.498.983 zł, wyłoniona w drodze przetargu firma, „Rezydent”
z Gdańska. Jej zakończenie planowane jest na koniec maja przyszłego roku.
*
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
Myszyniec. Wygrała go firma PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z Olsztyna. Powstanie
399 oczyszczalni. Łączny koszt ich budowy to 5.029.333 zł. Gmina pozyskała na ten cel 3.115.744 zł. z
funduszy unijnych (około 7.800 zł. na oczyszczalnię). Koszt budowy jednej oczyszczalni to 12.600 zł.
Pozostała część kosztów zostanie sfinansowana po połowie z budżetu gminy i środków mieszkańców.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września 2011r.
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne na zagospodarowanie centrum Myszyńca (placów
naprzeciwko kościoła). Powstanie skwer, fontanna, nowe miejsca parkingowe. Na ulicy Bema, Zawiszy
Czarnego i Przemysłowej wybudowane zostaną nowe chodniki. Przewidywany koszt inwestycji to
680.000 zł., z czego 412. 360 zł. to środki unijne, a 267.640 zł. to środki własne gminy. Wkrótce odbędzie
się przetarg na wykonanie robót.
*
Gmina Myszyniec złoży pod koniec grudnia tego roku wniosek o dofinansowanie ze środków
unijnych budowy kolektorów słonecznych wykorzystywanych do podgrzewania wody. Projekt zakłada ich
montaż na budynkach komunalnych w Myszyńcu i prywatnych budynkach mieszkańców. Do projektu
przystąpiło około 400 osób z całej gminy. Są już wykonane projekty instalacji urządzeń. Koszt zakupu i
montażu kolektora słonecznego wynosi około 14.000 zł.
*
Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu otrzymała nową łódź aluminiową wyposażoną w silnik
zaburtowy oraz przyczepę do jej transportu. Zakup sprzętu był możliwy dzięki funduszom uzyskanym
z Zarządu Głównego ZOSP RP w kwocie 22. 000 zł., dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego w
wysokości 14.000 zł., i środkom własnym gminy w kwocie 14.000, zł. Całkowity koszt zakupu łodzi
50.000 zł. Łódź przeznaczona będzie do działań na rozlewiskach, rzekach i zbiorniku wodnym w
Wykrocie.
*
W budżecie gminy na rok 2011 został wyodrębniony fundusz sołecki. Mieszkańcy na zebraniu
sołeckim decydowali o tym na co chcą go przeznaczyć. Zgodnie z ich wolą z tych środków będą, generalnie,
remontowane drogi gminne. Cały fundusz sołecki na 2011 rok to 281.824 zł. Zostanie on podzielony na
poszczególne sołectwa (18 sołectw). O jego wysokości decyduje liczba jego mieszkańców. Gmina będzie
mogła ubiegać się o zwrot z budżetu państwa do 30% wykorzystanych środków funduszu sołeckiego.
*
Gmina pozyskała 60 tys. zł. z rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie w dziewięciu
szkołach podstawowych miejsc zabaw dla uczniów z klas I-III. Pomieszczenia w szkołach zostały
wyposażone w różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych (klocki, piłki, materace, tory przeszkód itp.) Mają to
być miejsca służące rozwijaniu różnorodnych uzdolnień (plastycznych, konstrukcyjnych), ale też
wypoczynkowi i relaksowi.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Myszyniec,
Państwo Radni
Zaczyna się kolejna kadencja samorządowa. Obejmuję na najbliższe cztery lata stanowisko
burmistrza Myszyńca. Chciałbym bardzo gorąco podziękować mieszkańcom gminy za to, że
zaufali mi i pozwolili dalej sprawować to zaszczytne stanowisko. Ośmielam się, na podstawie
wyniku wyborów, sądzić, że większość z nich akceptuje realizowany przeze mnie, w ostatnich
ośmiu latach, sposób rządzenia gminą. Co, oczywiście, nie znaczy, że popadam w zadufanie i nie
staram się wyciągać wniosków z głosów krytycznych. Dalej będę starał się jak najlepiej realizować
zadania gminy, a przez to w konsekwencji poprawiać warunki życia jej mieszkańców.
Jednym z najważniejszych obowiązków samorządu gminnego jest działalność inwestycyjna.
Dlatego też pozwolą Państwo, że przedstawię wykaz inwestycji zrealizowanych w ostatniej
kadencji i wykaz inwestycji planowanych na najbliższą kadencję ( wykaz inwestycji znajduje się na
stronie: www. myszyniec.pl - przyp. red).
Chciałbym zauważyć, że gmina Myszyniec bardzo dobrze wypada na tle innych gmin
powiatu ostrołęckiego, województwa mazowieckiego i kraju w ogólnopolskich rankingach, np.
dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Wspólnota” pokazujących skalę inwestycji i
pozyskanych na nie środków, w tym w szczególności, środków unijnych.
Proszę Państwa. Kierowana przeze mnie gmina, wykonywała nie tylko tą podstawową
infrastrukturę (drogi, wodociągi, kanalizację), ale także infrastrukturę tworzącą warunki do
prowadzenia działalności kulturalnej, uprawiania sportu i rekreacji. Wiem, iż mieszkańcy oczekują,
że samorząd będzie zaspokajał różnorakie potrzeby. Dlatego też budujemy boiska sportowe, place
zabaw, Centrum Kultury Kurpiowskiej no i, przede wszystkim, „Kurpiowską Krainę”. To ostatnie
przedsięwzięcie, unikalne na skalę całego regionu, da możliwości różnorodnej działalności,
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, stworzy nowe miejsca pracy, a też, w co wierzę, będzie
miało pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości mieszkańców. Chcę też mocno podkreślić,
że są w tej chwili możliwości pozyskiwania środków na takie projekty. Wielkim błędem byłoby z
nich nie korzystać. Takie szanse zapewne, nie szybko, ponownie się pojawią.
Szanowni Państwo. Wiele w ostatnich tygodniach mówiło się o sytuacji budżetu gminy.
Chciałbym u progu nowej kadencji przedstawić kondycję finansową gminy.
Na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy wynosi 1.561.970 zł. Są to pożyczki częściowo
umarzalne, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w
Warszawie na inwestycje proekologiczne. Po planowanym umorzeniu części z nich zadłużenie z
tego tytułu będzie wynosiło 883.470 zł. W skali rocznego budżetu gminy jest to niewielka kwota.
Gmina korzystała z takiego wsparcia finansowego nie dlatego, że nie posiadała środków na
inwestycje, ale dlatego, że po częściowym umorzeniu pożyczki, staje się ona bezzwrotną dotacją.
Innych zobowiązań finansowych na tę chwilę, w tym z tytułu kredytów bankowych, gmina
nie ma.
W roku 2011 w budżecie gminy mamy 12,5 mln zł. środków własnych na inwestycje.
W tej sytuacji gminę stać będzie na realizację, bez potrzeby pożyczania pieniędzy, już
rozpoczętych projektów: Centrum Kultury Kurpiowskiej i przydomowych oczyszczalni ścieków, a
także inwestycji planowanych, na które gmina ma już zapewnione finansowanie:
zagospodarowanie centrum Myszyńca oraz ogromnej inwestycji pod nazwą „Kurpiowska Kraina”,
a także, ewentualnie, budowy kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu Starym.
Ponadto, dzięki poczynionym w ostatnich latach, modernizacjom i remontom budynków
komunalnych, w tym budynków szkół, mienie komunalne jest w dobrym stanie i nie trzeba będzie
ponosić na nie, w najbliższych latach, większych nakładów finansowych.
A zatem stan finansów gminy pozwala na zakrojoną na dużą skalę działalność inwestycyjną
w kolejnych latach.

5

KURPIK NR 60

Ale oprócz inwestycji ważne są inne zadania. Na pewno jest to oświata. Bardzo istotny jest
dla mnie poziom kształcenia w naszych szkołach podstawowych i gimnazjach. Były one w
ostatnich latach remontowane, wyposażane w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Niewątpliwie warunki
do nauki są w nich coraz lepsze, aczkolwiek, oczywiście należy cały czas je poprawiać. Natomiast
najistotniejsza jest troska o wyniki nauczania, o co w miarę swych możliwości, we współdziałaniu
z dyrektorami szkół będę chciał zabiegać. Chodzi przecież o to, aby młodzież, która opuszcza nasze
szkoły osiągała sukcesy w kolejnych etapach edukacji.
Istotna jest dla mnie troska o indywidualne potrzeby mieszkańców, zwłaszcza ludzi
starszych, chorych, matek samotnie wychowujących dzieci. Wespół, zwłaszcza z pracownikami
opieki społecznej, będziemy starali się te potrzeby zauważać, i w miarę dostępnych możliwości,
jak najlepiej i najsprawiedliwiej zaspokajać.
Chcę dalej stwarzać warunki do tego, aby sami mieszkańcy czuli się gospodarzami gminy.
Chęć działania na rzecz dobra wspólnego jest czymś bezcennym. Żywię ogromny szacunek dla
tych, którzy tak czynią. W ostatnich latach nastąpiło uaktywnienie mieszkańców, co się przejawia
w działaniu stowarzyszeń. Realizują one wiele przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, charytatywnych. Ich praca jest cennym wsparciem działań gminy. Dlatego też rolą
burmistrza i urzędników jest wychodzenie im naprzeciw.
Dalej będę czynił starania, aby Urząd Miejski i instytucje gminne były miejscem
przyjaznym dla mieszkańców. My urzędnicy jesteśmy utrzymywani z pieniędzy podatników,
dlatego też winniśmy odwdzięczać się im życzliwością, radą i pomocą.
Szanowni Państwo. Aby skutecznie wypełniać zadania gminy należy podejmować decyzje.
Muszą być one trafne. Nie uważam się za człowieka wszystkowiedzącego. Dlatego też chcę
korzystać z podpowiedzi innych. Liczę na współpracę wszystkich radnych, bez względu na
komitet, z którego zdobyli mandat. Dyskutujmy, spierajmy się w celu wypracowania jak
najmądrzejszych decyzji, które jak najlepiej będą służyły gminie i żyjącym tu ludziom.
Będę też otwarty na pomysły i krytykę mieszkańców. Drzwi mojego gabinetu stoją dla
każdego otworem. Postaram się każdego życzliwie wysłuchać i zrozumieć.
Raz jeszcze dziękuję za okazane mi zaufanie.
Uczynię wszystko, aby go nie zawieść.
Bogdan Glinka

Bogdan Glinka
oraz
Radni z Komitetu Wyborczego Wyborców „KURPIK”

dziękują
mieszkańcom gminy za poparcie udzielone
w wyborach samorządowych
Zrobimy wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania
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Złote gody

17 września 2010r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. Najpierw w naszym kościele parafialnym została odprawiona msza święta w intencji
jubilatów, a następnie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, burmistrz
Bogdan Glinka w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 11 par przybyłych na
uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 4 pary zostały odznaczone w miejscu ich zamieszkania.
W uroczystości wzięły udział rodziny odznaczonych par, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego,
przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Świtaj, proboszcz myszynieckiej parafii
Zbigniew Jaroszewski i ksiądz Stanisław Łapiński. Był tort, szampan, uczestnicy zaśpiewali
wspólnie sto lat. Uroczystość uświetniły tańcem i śpiewem dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Myszyńcu pod przewodnictwem Pani Danuty Gnozy.
Odznaczeni zostali: Brodzik Franciszek i Urszula, Brzózka Franciszek i Marianna, Deptuła
Józef i Zofia, Drężek Stanisław i Aleksandra, Drężek Władysław i Zofia, Drząszcz Mieczysław
i Zofia, Golon Stanisław i Zofia, Gut Stanisław i Stanisława, Gwiazda Bronisław i Rozalia,
Kaczmarczyk Stanisław i Stanisława, Kaczmarczyk Stefan i Stanisława, Piórkowski Bolesław
i Stanisława, Popielarz Henryk i Marianna, Wróblewski Władysław i Marianna, Wiśniewski Stefan
i Stefania, Żulewski Jan i Irena.
Wszystkim gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat wspólnego życia.

Zagrajmy o sukces
W maju 2010 roku Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Wykrocie złożyło wniosek do
projektu systemowego „WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ
DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE – „ ZAGRAJMY O
SUKCES”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoła została
zakwalifikowana do udziału w tym projekcie. Czas jego trwania to wrzesień 2010 – listopad 2011.
Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu
województwa mazowieckiego.
Cele szczegółowe to:
• rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół
gimnazjalnych,
• przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej
oferty edukacyjno- wychowawczej gimnazjów,
• wsparcie psychologiczno –pedagogiczne dla uczniów z trudnościami w nauce,
• kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.
Realizowany blok zajęć obejmuje 30 godzin w miesiącu i składa się z:
• 6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
• 4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
• 6 godzin zajęć z języków obcych,
• 4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno- pedagogicznego,
• 9 godzin zajęć sportowo- wychowawczych.
W ramach projektu zostaną zakupione pomoce do zajęć sportowych za kwotę 900 zł.
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Została zakończona adaptacja poddasza oraz modernizacja budynku Myszynieckiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 470 000 zł., z czego dofinansowanie ze
środków unijnych wyniosło 352 500 zł., a wkład własny 117 500 zł. W zaadaptowanej części
poddasza swoją siedzibę znalazła administracja MOKSiR, sala konferencyjna oraz pracownia
plastyczna. W ramach stałych zajęć Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi:
• naukę tańca ludowego (różne kategorie wiekowe),
• naukę gry na harmonii pedałowej,
• naukę gry na skrzypcach,
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia ceramiczne,
• zajęcia tańca Hip-Hop,
• zajęcia tańca Break Dance,
• zajęcia fitness,
• spotkania klubu seniora.
Myszyniecki
Ośrodek
Kultury
Sportu
i
Rekreacji
stale
współpracuje
z Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca przygotowując wiele programów i projektów.
W ramach współpracy udało się pozyskać środki:
• z Programu Integracji Społecznej (zrealizowano: bezpłatne porady prawne, zajęcia nauki
gry na harmonii pedałowej i skrzypcach, warsztaty ceramiczne oraz zajęcia
Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego),
• od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
• złożono również kilka wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Dwa
wnioski (jeden złożony w ramach POKL, drugi w ramach PROW) uzyskały
dofinansowanie. Umowy na realizację zadań zostaną podpisane w 2011 r.

Informacje ZGKiM w Myszyńcu
Od nowego roku ulegają zmianie dni otwarcia składowiska odpadów w Myszyńcu. Będzie
ono czynne w dniach: wtorek, czwartek i sobota w godz. 800-1600.
Od stycznia 2011 roku ceny za odbiór nieczystości stałych z pojemników 120 l i 240 l nie
ulegają zmianie. Cena jednorazowego wywozu z pojemnika wynosi: 120 l – 12,00 zł,
240 l – 22,00 zł.
Chętnych do segregowania śmieci zachęcamy do kupna worków na odpady segregowane tj.
szkło, plastik, puszki oraz papier w cenie 2,00 zł. Na dodatkowe odpady nie mieszczące się
w koszach można zakupić worki na odpady niesegregowane w cenie 5,00 zł. W przypadku
wystawienia dokładek w innych workach niż z logo Zakładu, odpady mogą być odbierane na
zgłoszenie, w obecności właściciela nieruchomości.
Zmianie ulega cena jednorazowego opróżnienia pojemnika 1100 l, która wynosić będzie od
2011 roku 54,00 zł.
Dni targowe na Targowisku w Myszyńcu odbywające się w środę a nie w czwartek,
w I kwartale 2011 roku przypadają na: 5.01.2011 r. - w dzień poprzedzający Święto Trzech Króli,
12.01.2011 r. - po Święcie Trzech Króli, 30.03.2011 r. - po Święcie Matki Boskiej Otwornej.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu w 2011 roku planuje
przeprowadzić kompleksową kontrolę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Myszyniec.
Przypominamy o czynnym całodobowym telefonie pogotowia wodociągowokanalizacyjnego. Mieszkańcy gminy Myszyniec mogą pod numer 604 102 960 zgłaszać awarię
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Informacja o działalności ZSP w Myszyńcu w roku szkolnym
2009/2010
Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego – Szkoła z Klasą
Zdawalność
tegorocznej matury przez uczniów Zespołu Szkół Powiatowych
im. Ks. Adama Bargielskiego przedstawia się następująco:
1.Liceum Ogólnokształcące – 100% zdawalności ( w województwie mazowieckim 89,5%),
2. Liceum Profilowane – 86,21% zdawalności (w województwie mazowieckim 58,5%),
3. Technikum – 86,71% zdawalności (w województwie mazowieckim 62,2%),
Łącznie w naszej szkole egzamin maturalny zdawało 97 tegorocznych absolwentów, z których 89
otrzymało świadectwo dojrzałości tj.91,75% (w województwie mazowieckim 82%).
Uczniowie naszej szkoły angażowali się również w rywalizację międzyszkolną w wielu
dziedzinach:
1.W roku szkolnym 2009-2010 uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce na szczeblu
międzyszkolnym i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego w zawodach „Sprawni jak
żołnierze” dziewczęta (chłopcy zajęli drugie miejsce w etapie międzyszkolnym) – opiekunem była
p. Małgorzata Świtaj.
2. Drużyna dziewcząt wygrała zawody „O srebrne muszkiety” na szczeblu międzyszkolnym.
W etapie wojewódzkim zajęła IV miejsce – opiekunem była p. Małgorzata Świtaj.
3.Czworo uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do etapu finałowego konkursu Wiedzy o
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zorganizowanym przez Zespół
Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce. W finale nasza uczennica zdobyła I miejsce – opiekunem
była p. Szok Małgorzata.
4.Uczniowie naszej szkoły zajęli I i II miejsce w powiatowym konkursie języka angielskiego
zorganizowanym przez ZS w Lelisie w kategorii klas pierwszych i drugich – opiekunem była
p. Szok Małgorzata.
5. Uczniowie naszej szkoły zajęli I i II miejsce w powiatowym konkursie z matematyki
zorganizowanym przez ZSP w Kadzidle – opiekunami byli p. Bałdyga Marian i
p. Glinka Danuta
6. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w powiatowym konkursie z biologii zorganizowanym
przez ZSP w Czerwinie – opiekunem była p. Grzybowska Anna.
7 Uczniowie naszej szkoły wygrali rywalizację sportową szkół powiatowych – opiekunami były
panie: Michalska Danuta, Świtaj Małgorzata, Jachimczyk Alina, Murzyn Bożena.
8. Uczestniczyliśmy też w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”, w którym
kilkunastu naszych uczniów otrzymało dyplomy za bardzo dobry wynik – opiekunem była
p. Lis Barbara
W szkole prowadzone jest Koło Honorowych Dawców Krwi, które w roku 2009/2010
oddało ok. 40 litrów krwi – opiekunem jest p. Świtaj Małgorzata. Działa też KSM, Szkolne Koło
Caritas – opiekunami są tu katecheci. W szkole zorganizowano szereg uroczystych akademii
związanych ze świętami narodowymi, Świętem Patrona Szkoły czy też z okazji Dnia Ziemi, Dnia
Kobiet, Święta Edukacji Narodowej. Zorganizowano też dla uczniów szereg wycieczek turystyczno
– krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru.
45 uczniów uczestniczyło w programie nauki języka angielskiego i języka niemieckiego
organizowanego we współpracy z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce.
Troje nauczycieli podwyższało lub uzyskiwało nowe kwalifikacje.
Nasza strona: zspm.hg.pl
Świtaj Sławomir

