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2011 – Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego
W roku 2011 mija 70 lat od męczeńskiej śmierci Księdza Władysława Skierkowskiego w
hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Działdowie. Ksiądz Władysław Skierkowski jest postacią
szczególnie zasłużoną dla Kurpiowszczyzny. Przez dwa lata (od lipca 1913 do września 1915 r.) pełnił
posługę kapłańską na wikariacie w Myszyńcu. Te dwa lata – w samym sercu Puszczy Kurpiowskiej –
związały Ks. Skierkowskiego na całe życie z ziemią kurpiowską. Po wielu latach wyznał: „Mój Boże Jakże
Ci ja wdzięczny jestem, żeś mi przyznał placówkę w tak ciekawej okolicy”. Urzekła go bez reszty muzyka,
śpiew i puszczańska przyroda. Po odejściu z Myszyńca i objęciu parafii w Imielinicy koło Płocka
wielokrotnie powracał w okresie letnim na Kurpie, aby kontynuować swoją pracę nad zapisywaniem melodii
i słów pieśni kurpiowskich.
Trud i wysiłek przyniosły piękny plon. Zebrał 2280 pieśni. Stały się one inspiracją dla twórczości
najwybitniejszych polskich kompozytorów, m. in. Karola Szymanowskiego, Andrzeja Panufnika, Witolda
Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Stanisława Moryto, Paweła Łukaszewskiego, dzięki którym
kurpiowska muzyka ludowa stała się własnością ogólnonarodową.
Karol Szymanowski złożył hołd Ks. Władysławowi Skierkowskiemu w następujących słowach:
„Niech mi wolno będzie wyrazić Czcigodnemu Autorowi słowa nie tylko najgłębszego uznania dla Jego tak
pięknej i wartościowej pracy, lecz także szczerej wdzięczności za udostępnienie nam - muzykom polskimtego tak mało dotychczas znanego, tak niezmiernie bogatego źródła najpiękniejszej być może polskiej
ludowej pieśni”.
Mimo wielkiego dorobku Ks. Władysława Skierkowskiego, pozwalającego postawić go obok
Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera, pozostaje on ciągle osobą mało znaną. Dlatego obchody „Roku Ks.
Władysława Skierkowskiego” przyczynią się do upowszechnienia dorobku wybitnego etnomuzykologa z
wielkim pożytkiem dla muzyki polskiej i społeczeństwa Gminy i Miasta Myszyniec.
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Wieści z gminy
Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zmienił nazwę na Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. W jego skład wejdzie powstające
w Myszyńcu Centrum Kultury Kurpiowskiej.
*
Zdzisław
Ścibek
dyrektor
Regionalnego
Centrum
Kultury
Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu otrzymał Kurpika, nagrodę Związku Kurpiów,
przyznawaną dla osób szczególnie zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego, promocję i rozwój
Kurpiów. W tym roku Kurpiki zostały przyznane już po raz dziesiąty. Gratulujemy.
*
8 marca 2011r. odbyła się w Zespole Szkół w Myszyńca uroczystość upamiętniająca 20 rocznicę
nadania szkole podstawowej imienia Kazimierza Stefanowicza, pochodzącego z Myszyńca żołnierza Armii
Krajowej, twórcy partyzantki na Kurpiach podczas II wojny światowej. Uczestniczył w niej między innymi
syn patrona szkoły. Została odprawiona msza św., młodzież przedstawiła część artystyczną o charakterze
patriotycznym oraz zaprezentowały się działające w szkole zespoły. Gratulujemy dyrekcji szkoły,
nauczycielom i uczniom stworzenia wartościowego wydarzenia.
*
Gmina Myszyniec rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż i dostawę energii dla budynków, obiektów
komunalnych, oświetlenia ulicznego itp. Dzięki temu, że przetarg obejmował całość zapotrzebowania na
energię w samorządzie, to od początku tegoż roku gmina oszczędza na rachunkach za nią ok. 15%
w stosunku do kosztów jej zużycia z ubiegłego roku. Energię sprzedaje nam PKP Energetyka S.A.,
a dostarcza PGE Dystrybucja S.A.
*
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w
Ostrołęce a burmistrzem Myszyńca w sprawie utworzenia w Myszyńcu posterunku straży zawodowej. Taki
posterunek, liczący dwa etaty: kierowcy i dowódcy drużyny wyjazdowej, będzie funkcjonował w okresie
od kwietnia 2011r. do września 2011r. (czas, w których jest najwięcej zagrożeń) przez całą dobę. Do
różnych zdarzeń (pożary, wypadki) strażacy zawodowi będą wyjeżdżali razem ze strażakami ochotnikami
*
Naszą Miejską-Gminną Bibliotekę Publiczną w Myszyńcu i jej filię w Wykrocie odwiedziło ogółem
20428 czytelników, którzy dokonali 10789 wypożyczeń. W czytelniach i wśród korzystających z Internetu
odnotowano 11 527 odwiedzin. Osoby te uzyskały 2500 szczegółowych informacji i skorzystały z
3498 woluminów księgozbioru podręcznego. Do działalności biblioteki należy promocja czytelnictwa i
biblioteki oraz kultury wśród mieszkańców.
*
W pierwszej połowie kwietnia tego roku uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej pisali
sprawdzian sprawdzający ich wiedzę i umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce, a uczniowie ostatnich klas gimnazjum egzamin gimnazjalny
składający się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego. Uczniowie w
całym kraju rozwiązują te same zadania. Wyniki sprawdzianu są jednym z mierników jakości kształcenia w
szkołach.
*
Do 21 maja 2011r. odbędą się w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich. Ich kadencja trwa
cztery lata. Sołtys reprezentuje interes mieszkańców sołectwa, jest pośrednikiem między nimi a różnymi
instytucjami. Sołtysa wspiera trzyosobowa rada sołecka.
*
W budynku myszynieckiego przedszkola odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Prowadzone są one przez 5 dni w tygodniu po cztery godziny. Maluchy mają doskonałą okazję do rozwoju
edukacyjnego. Wcześniej zajęcia były finansowane ze środków z Programu Integracji Społecznej, a od
początku tego roku ze środków własnych gminy.
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Drużyna LUKS „Bartnik” od zwycięstwa rozpoczęła rozgrywki rundy wiosennej piłkarskiej
ligi B-klasy. Nasi piłkarze pokonali na stadionie w Myszyńcu zespół Jantar Parciaki 6:2. i zainkasowali
kolejne trzy punkty za walkower z drużyną Narew Zambski Kościelne, która wycofała się z rozgrywek.
Bartnik jest zdecydowanym liderem rozgrywek i ma ogromna szansę na awans do A- klasy. W rundzie
wiosennej do rozegrania jest jeszcze 5 spotkań. Najbliższe 22 kwietnia 2011r. o godz. 1400 na stadionie w
Myszyńcu. Prezesem klubu jest Daniel Dziekoński, a trenerem piłkarzy Arkadiusz Chmielewski. Klub
finansowany jest ze środków budżetu gminy.
*
Rozpoczęły się prace związane z przystosowaniem punktu skupu zwierząt, znajdującego się na
placu Gminnej Spółdzielni „SCh” w Myszyńcu, na potrzeby targowiska zwierzęcego. Od maju rolnicy będą
mieli możliwość prowadzenia handlu bydłem, końmi, trzodą chlewną i drobiem.
*
Zakończyło się szkolenie dla kobiet zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce i
Urząd Miejski w Myszyńcu w ramach Rządowego Programu "Razem Bezpieczniej". Wzięło w nim udział
30 pań. Przeprowadzony został podstawowy kurs oraz zajęcia między innymi z następujących zagadnień:
problematyka obrony koniecznej oraz stanu wyższej konieczności, bezpieczeństwo w miejscach
publicznych i miejscu zamieszkania, kobieta jako ofiara przestępstwa, przemoc w rodzinie, charakterystyka
Niebieskiej Karty, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
*
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła w budynku Urzędu Miejskiego w
Myszyńcu punkt obsługi rolników w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Punkt czynny jest w każdy
czwartek w godz.830-1130, II piętro, pok. nr 20.
*
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu działa punkt przyjęć zeznań podatkowych PIT za 2010r. dla
mieszkańców naszej gminy. Pracownik Urzędu Skarbowego udziela też pomocy przy wypełnianiu zeznań.
Punkt jest czynny w każdy czwartek w godz. 900-1400 w pok. 27.
*
Przypominamy o czynnym całodobowo telefonie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego.
Mieszkańcy gminy Myszyniec mogą pod numer 604 102 960 zgłaszać awarię sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
*

Od 1 kwietnia 2011 roku składowisko odpadów w Myszyńcu jest czynne w następujących
dniach: wtorek w godzinach 11ºº-19ºº, czwartek w godzinach 7ºº - 15ºº, sobota w godzinach. 7ºº15ºº.
*
Zachęcamy Państwa do wywieszania flag państwowych z okazji świąt i innych wydarzeń o
charakterze patriotycznym. Niech to będzie znak naszego przywiązania i szacunku dla tradycji
narodowych.

Gmina w liczbach:
ROK
Liczba mieszkańców ogółem:
Urodzenia:
Liczba, osób, które zawarły małżeństwo:
Zgony:
Wymeldowanych:
Zameldowanych spoza gminy:
Przemeldowanych w obrębie gminy:

2008
10 833
154
167
114
130
60
92

2009
10 820
161
169
115
111
52
109

2010
10 802
145
127
125
121
50
97

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

Trwa procedura przetargowa na zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Wykrocie
oraz terenów przy kościele i cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu Kurpiowska kraina będzie
kosztowała ok. 27,5 miliona zł., z czego 17,3 miliona to środki unijne (dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości 63%). Nad zbiornikiem zostanie wybudowany obiekt gastronomiczno-hotelowy, obiekty do
przeprowadzania imprez (scena, miejsca siedzące dla widzów, miejsca do prowadzenia handlu), obiekty
sportowe (boiska o nawierzchni sztucznej do gier zespołowych, korty tenisowe, ściana wspinaczkowa, place
zabaw). Powstaną tez pola namiotowe i kempingowe, wiaty piknikowe, plaża, molo, parkingi, drogi
dojazdowe, itp. Natomiast na terenach znajdujących się przy kościele (na tzw. księżej gródzi), zostanie
zagospodarowany istniejący staw, wykonane fontanny, przystań kajakowa, boiska sportowe, place zabaw, a
na terenie wokół cmentarza parkingi i drogi dojazdowe. Wszystko będzie upiększone zielenią, oświetlone i
monitorowane. Kurpiowska kraina ma stworzyć warunki dla rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
gminy, jak też całego regionu, i uczynić naszą gminę bardziej atrakcyjną turystycznie. Gmina ma zamiar w
przyszłości połączyć, szlakiem kajakowym po rzece Rozodze i ścieżką rowerową biegnącą obok niej,
Myszyniec ze zbiornikiem wodnym w Wykrocie.
*
Kończy się budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Inwestycja jest
współfinansowana w 85% ze środków unijnych. 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 wyłoniona w drodze
przetargu firma, „Rezydent” z Gdańska. Jej zakończenie planowane jest na koniec maja tego roku.
*
Rozpoczyna się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Myszyniec. Przetarg
wygrała 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 jedną 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. Został ogłoszony przetarg na budowę kolejnych 30 oczyszczalni w Wolkowych i
Wykrocie. Z tej racji, że chętnych na nie było 130 gospodarstw, dokonano losowania z udziałem m.in.
radnych z Wykrotu i Wolkowych. Radni z tych miejscowości zrezygnowali z udziału w losowaniu,
twierdząc, że oni poczekają na kolejna szansę ich wybudowania. Jednak po kliku dniach jeden z
wylosowanych przyszedł do urzędu i oznajmił, że rezygnuje z oczyszczalni na rzecz radnego Stanisława
Jachimczyka z Wolkowych!!!! Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie środków na budowę pozostałych
100 sztuk oczyszczalni.
*
Został rozstrzygnięty przetarg 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 499.000 zł., z czego
60%., to środki unijne, a reszta, to środki własne gminy.
*
Gmina pozyskała 242.000 zł. z rządowego programu „Radosna szkoła” na budowę trzech placów
zabaw: przy szkole w Myszyńcu, Wolkowych i Wykrocie. Będą to miejsca wyposażone w nowoczesne
urządzenia do rozwijania aktywności ruchowej dzieci. Pozyskana kwota stanowi 50% kosztów inwestycji.
Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy.
*
Trwa procedura przetargowa na termomodernizację budynku szkoły w Olszynach. Zostanie
wymieniona stolarka okienna, wykonane docieplenie i elewacja. Inwestycja zostanie sfinansowana ze
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to
pożyczka umarzalna w 30%.
*
Modernizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Ostrołęka- Dąbrowy nie znalazła się w rządowym
programie budowy dróg na lata 2011-15, mimo iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy
pracę nad dokumentacja techniczną i zapowiadała rozpoczęcie inwestycji. Ten odcinek drogi jest w złym
stanie technicznym. W niektórych miejscach droga zaczyna „rozsypywać” się. Dlatego też gmina Myszyniec
wespół z innymi gminami będzie cały czas czyniła starania o jak najszybszą przebudowę.
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Projekt matematyczny

Gmina Myszyniec pozyskała ze środków unijnych 866.880 zł. na realizację projektu edukacyjnego
dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy pn. Innowacyjny program rozwojowy – szansą na
wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów. Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla
uczniów mających problemy z nauką matematyki. Niestety, ale spora część uczniów ma słabe wyniki z tego
przedmiotu. Projektem objętych 392 uczniów z klas I-VI. Zostanie przeprowadzonych 3840 godz. zajęć.
Będą one prowadzone z użyciem nowoczesnych pomocy dydaktycznych np. tablic multimedialnych.
Zakłada się dzięki realizacji projektu część uczniów będzie osiągała lepsze oceny z matematyki, nauczyciele
podniosą swoje kwalifikacje w nauczaniu tego przedmiotu. Co też ważne, to po zakończeniu projektu,
pomoce dydaktyczne staną się własnością szkół i będą wykorzystywane do prowadzeniu także innych zajęć.
Projekt będzie realizowany od 01.08.2011 r. do 30.09.2012 r.

Punkt konsultacyjny dla współuzależnionych
W marcu tego roku podpisano umowę pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych a Gminą Myszyniec o dofinansowanie Projektu „PROMYK – Punkt konsultacyjny dla członków
rodzin z problemem alkoholowym”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( Priorytet VII działanie 7.3) na
sumę 49 998,00 zł. Płatność ze środków europejskich 42 498,30 zł, a kwota 7 499,70 zł z dotacji celowej
budżetu krajowego.
Celem głównym Projektu jest poprawa funkcjonowania w społeczeństwie 38 współuzależnionych
osób pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, zwiększenie dostępu do pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla członków z problemem alkoholowym, zwiększenie umiejętności
psychospołecznych (tj. min. komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, asertywność) współuzależnionych dzieci i dorosłych, przełamanie izolacji i bariery
wstydu wśród osób współuzależnionych, ograniczenie wyuczonej bezradności, zwiększenie wiedzy na
temat uzależnienia i współuzależnienia.
Rekrutacja osób rozpocznie się we wrześniu br. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów:
psychologa – specjalistę terapii uzależnień oraz pedagoga w budynku RCKK przy Placu Wolności 58 w
Myszyńcu. Jednocześnie informujemy, iż od kwietnia br. ruszyło forum dyskusyjne Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu. Odpowiedzi na zadawane pytania udzielać będzie
psycholog specjalista ds. uzależnienia od alkoholu. Strona internetowa powstała z myślą osobach
potrzebujących pomocy lub wsparcia specjalisty. Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej
www.myszyniec.pl - zakładka FORUM

Najbliższe wydarzenia kulturalne

• Jarmark Kurpiowski – 29.V.2011r. (przegląd zespołów, grup śpiewaczych, solistów i kapel),
• Dzień Dziecka – plener 1.VI. 2011r. (festiwal piosenki dziecięcej oraz różne gry i zabawy
plenerowe dla dzieci),
• Noc Sobótkowa – 18.VI.2011r. (uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu wraz z nadaniem imienia ks. Władysława Skierkowskiego; prezentacja
folklorystyczna obrzędu Nocy Sobótkowej; występy zespołów i grup lokalnych),
• Projekt

„Tabor kurpiowski” pn. Kurpiogranie – 4-10 VII. 2011r. (promocja kultury

kurpiowskiej, taniec, śpiew, gra na instrumentach),
• Karawana Europa – 14.VIII.2011r. (cykl imprez zorganizowanych we współpracy z
Mazowieckim Centrum Kultury m.in. teatr uliczny)
Organizatorem lub współorganizatorem powyższych imprez jest Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu (dawniej MOKSIR).
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Planowany cykl imprez związanych z obchodami 70 rocznicy śmierci księdza Władysława
Skierkowskiego w Gminie Myszyniec.

1. Styczeń 2011 r. – Wydanie kalendarza poświęconego życiu i działalności ks. Władysława
Skierkowskiego. Organizator: Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu.
2. Maj 2011 r. ( 11.V. 2011r).

Konferencja popularnonaukowa poświęcona Ks. Władysławowi

Skierkowskiemu. Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Urząd Miejski
w Myszyńcu, Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu, Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez
Muzykę do Serc.
3. Maj 2011 r. - XXII Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu. Konkurs pieśni i tańców kurpiowskich.
Prezentacja postaci i dorobku Ks. Władysława Skierkowskiego. Organizator: Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.
4. Czerwiec

2011

r.

–

uroczyste

otwarcie

Regionalnego

Centrum

Kultury

Kurpiowskiej

w Myszyńcu wraz z nadaniem imienia Ks. Władysława Skierkowskiego, impreza plenerowa NOC
SOBÓTKOWA. Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Towarzystwo
Przyjaciół Myszyńca, Urząd Miejski w Myszyńcu.
5. Czerwiec 2011 r. – uroczystości Bożego Ciała z udziałem Biskupa Płockiego (Ks. Skierkowski ostatnie
lata życia spędził w Imielnicy - Diecezja Płocka) – Msza Święta z elementami gwary kurpiowskiej,
Organizator: Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu,
6. Sierpień 2011 r. – wydanie książki popularno – naukowej poświęconej ks. Władysławowi
Skierkowskiemu Organizator: Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu.
7. Sierpień 2011 r. – główne uroczystości rocznicowe podczas XXXIV Miodobrania Kurpiowskiego.
Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Urząd Miejski w Myszyńcu,
Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
8. Wrzesień 2011 r. – wydanie płyty z pieśniami kurpiowskimi w wykonaniu tradycyjnym –
Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
9. Wrzesień 2011 r. Dni Myszyńca 23-25 IX). Uroczysty koncert monograficzny Gustava Mahlera w
Kolegiacie Myszynieckiej. Organizator: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,
Urząd Miejski w Myszyńcu, Parafia Rzymsko – Katolicka w Myszyńcu, Mazowieckie Centrum Kultury
i Sportu.
10. Październik 2011 r. – wmontowanie tablicy z gwarowym zapisem modlitwy „Ojcze Nasz”
w Kościele Pater Noster w Jerozolimie z udziałem przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej w
Izraelu.
11. Listopad 2011 r. – V Spotkania na Kopańskim Moście – Konkurs ludowej pieśni patriotycznej i
żołnierskiej. Podkreślenie dorobku Ks. Władysława Skierkowskiego. Organizator:

Regionalne

Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
12. Wycieczki śladami ks. Władysława Skierkowskiego.
13. Lokalne imprezy szkolne promujące wiedzę na temat życia i działalności ks. Władysława
Skierkowskiego (lekcje religii i wychowawcze, wydanie gazetki szkolnej, konkursy wiedzy).
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Uprzejmie informujemy, iż z dniem 8 kwietnia 2011r. na
terenie naszej gminy rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, który potrwa do 30 czerwca 2011r.
Spis zostanie przeprowadzony wg stanu na dzień 31 marca 2011,
godz. 24.00.
Spis wykonywać będzie pięciu rachmistrzów spisowych.
Posiadającą oni legitymacje, stwierdzające ich autentyczność
i uprawniające do dokonywania prac spisowych. Rachmistrze spisowi
podczas obchodu odwiedzą wszystkich mieszkańców, w trakcie prac
będą potrzebować od Państwa informacji niezbędnych do
wypełnienia ankiet statystycznych.
Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, osoby przekazujące dane w ramach spisu są
zobowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rachmistrze spisowi
zobowiązani są do tajemnicy statystycznej uzyskanych danych, prosimy więc o nie obawianie się ich
podawania. Ważne jest aby cały spis był przeprowadzony rzetelnie!

Rok 2011 w statystykach straży pożarnej
Na podstawie otrzymanego sprawozdania z analizy działań ratowniczych jednostek ochrony
przeciwpożarowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce
w 2010 r. na terenie gminy Myszyniec miały miejsce:
● 22 pożary – najwięcej pożarów wystąpiło w budynkach mieszkalnych – 8, po 3 pożary miały miejsce w
obiektach produkcyjnych, środkach transportu oraz w lasach, najmniej pożarów było w obiektach
użyteczności publicznej, w rolnictwie oraz w innych obiektach (trawy, śmietniki);
● 117 miejscowe zagrożenia - 3 ofiary śmiertelne i jedna osoba ranna;
● 9 fałszywych alarmów.
Przyczyną powstania pożarów była:
● nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki – 7;
● wady urządzeń instalacji elektrycznych bez urządzeń ogrzewczych – 4;
● podpalenia – 2;
● inne – 9.
Przyczynami powstania miejscowych zagrożeń na terenie gminy Myszyniec były:
● gwałtowne opady atmosferyczne – 41,
l huragany, silne wiatry, tornada – 22,
l nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie -19,
l niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 12,
l inne przyczyny – 23.
W roku 2010 r. na terenie gminy Myszyniec zdarzenia wymagające interwencji Jednostek Straży Pożarnej
powstawały średnio co:
● 16 dni 14 godz. 10 min. - pożary;
● 3 dni 2 godz. 47 min. - miejscowe zagrożenia;
● 40 dni 13 godz. 20 min. - fałszywe alarmy.

Rok 2010 w statystykach policji
W oparciu o sprawozdanie z realizacji działań Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2010 r.
informujemy, że na terenie gminy Myszyniec miało miejsce:
ü 14 wypadków drogowych – trzy ofiary śmiertelne, piętnaście osób zostało rannych;
ü nałożono 707 mandatów karnych;
ü wylegitymowano 2334 osoby;
ü interweniowano 1228 razy;
ü zatrzymano 24 prawa jazdy;
ü zatrzymano 168 dowodów rejestracyjnych;
ü skierowano 147 wniosków o ukaranie;
ü stwierdzono 273 przestępstwa.
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Informacje o Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu
W dniach 3 i 4 marca 2011r. w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego
odbyły się dni otwarte. Naszą szkołę odwiedzili gimnazjaliści z gimnazjów w Myszyńcu,
Wolkowych i Wykrocie, Czarni, Surowego, Wachu. Zwiedzający szkołę mogli zapoznać się z
ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny jak również od wewnątrz zobaczyć warunki w jakich
mogą się kształcić jeśli podejmą decyzję i wybiorą naszą szkołę. Przyszłym naszym uczniom
oferujemy następujące kierunki kształcenia:
1. Liceum Ogólnokształcące – jest to szkoła trzyletnia, kończąca się egzaminem maturalnym.
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to:
- Klasa A - język angielski, matematyka, biologia
- Klasa B - geografia, matematyka, biologia
2. Liceum Profilowane – profil: rolniczo-spożywczy. Jest to szkoła trzyletnia kończąca się
egzaminem maturalnym.
3. Technikum - jest to szkoła czteroletnia, kończąca się egzaminem maturalnym oraz egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Nauczane zawody to :
- Technik informatyk
- Technik ekonomista
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe. Szkoła dwu lub trzyletnia w
zależności od zawodu.
Szkoła nasza bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych. Egzamin maturalny w
nowej formule, sprawdzany i oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów w ostatnich latach zdaje
100% naszych absolwentów z Liceum Ogólnokształcącego. Zdawalność w Technikum oraz w
Liceum Profilowanym jest wyższa od średnich wojewódzkich i krajowych. Bardzo dobra praca
naszych nauczycieli została zauważona przez ogólnopolskie dzienniki Rzeczpospolita i
Perspektywy. Nasze Technikum jako jedna z dwóch szkół z terenu działania delegatury
ostrołęckiej, a więc obejmująca swym zasięgiem powiaty: ostrołęcki, przasnyski, wyszkowski,
ostrowski i makowski, została sklasyfikowana w XIII edycji rankingu szkół ponadgimnazjalnych
na 20 miejscu w województwie mazowieckim.
Szkoła nasza jest bardzo dobrze wyposażona, posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne do
rozwijania umiejętności i zdolności. Zapraszamy zainteresowanych rodziców, którzy mają zamiar
posłać swoje dzieci do naszej szkoły, aby również zapoznali się z naszą ofertą, odwiedzając szkołę
lub zaglądając na naszą stronę internetową: zspm.hg.pl
Posiadamy również ofertę dla osób dorosłych. W naszej szkole można uzupełniać swoje
wykształcenie w:
1. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – jest to szkoła 4 semestralna, kończąca się
egzaminem maturalnym. Do szkoły mogą chodzić osoby, które ukończyły wcześniej
szkołę zawodową. Zajęcia odbywają się systemem zaocznym, zjazdy średnio co dwa
tygodnie.
2. Szkoła policealna – zawód: technik informatyk. Szkoła 4 semestralna, kończąca się
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Do szkoły mogą chodzić
osoby, które wcześniej ukończyły jakiekolwiek liceum lub technikum w innym
zawodzie. Zajęcia odbywają się systemem zaocznym, zjazdy średnio co dwa
tygodnie.
ZAPRASZAMY
Sławomir Świtaj
Dyrektor Szkoły
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