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Oby nadchodzące Święta
pozwoliły cieszyć się tym, co tak ważne:
domem z pachnącą choinką,
serdecznymi rozmowami z bliskimi
oraz odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Niech w nadchodzącym 2012 roku
szczęście i pomyślność
zagości na stałe w Państwa sercach.
Tego wszystkiego życzą mieszkańcom
Burmistrz Bogdan Glinka, Radni
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu

Kurpiowska Kraina ruszyła
Trwa zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Wykrocie oraz terenów przy kościele i
cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu „Kurpiowska kraina” będzie kosztowała ok. 22,8 miliona zł.
(dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 63%). Za taką kwotę inwestycję wykona, wyłoniona w
drodze przetargu, firma Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego. Wszystkich ofert było dwanaście, a najdroższa
opiewała na kwotę 31,8 mln zł!
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 też 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. Wykonanie takiej infrastruktury 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.
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Wieści z gminy
W dniu 24.11.2011r. zmarł w wieku 48 lat Mieczysław Kulas - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Myszyńcu. Był radnym gminy od 2004 roku, wybieranym w okręgu Wykrot, Cięćk, Gadomskie. Był
także członkiem Mazowieckiej Izby Rolniczej. Pozostawił żonę i sześcioro dzieci.
*
Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół w naszej gminie. Zamówienie obejmowało
cztery części – cztery odrębne trasy. Przebieg trasy jest ustalony w taki sposób, aby dowieźć dzieci rano do
szkół i odwieźć je po zakończonych zajęciach. Umowę na okres 2 lat podpisano z firmą „BUS- KOM” PKS
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnie, która zaproponowała najniższą cenę - (2,81 zł. na jedną trasę i 3,19 zł. na
trzy trasy). Jest to cena niższa od tej z poprzedniego przetargu, która wynosiła w zależności od trasy
odpowiednio 3,22 zł. i 3,31 zł.
*
W budżecie gminy na rok 2012 został wyodrębniony fundusz sołecki. Mieszkańcy na zebraniu
sołeckim decydowali o tym, na co chcą go przeznaczyć. Zgodnie z ich wolą z tych środków będą głównie
remontowane drogi gminne. Cały fundusz sołecki na 2012 rok wynosi 412.216,00 zł. Zostanie on
podzielony na poszczególne sołectwa (18 sołectw). O jego wysokości, w poszczególnych sołectwach
decyduje liczba jego mieszkańców. Gmina będzie mogła ubiegać się o zwrot z budżetu państwa do 30%
wykorzystanych środków funduszu sołeckiego.
*
Odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów szkół. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Krysiakach wygrała Pani Izabela Kobus, a konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu Pani Barbara Ejdys. Burmistrz Myszyńca powierzył im pełnienie
tych funkcji na okres 5 lat.
*
14 par z naszej gminy otrzymało medal Prezydenta RR za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu
dekoracji w imieniu prezydenta dokonał burmistrz Bogdan Glinka. Wszystkim gratulujemy i życzymy
jeszcze wielu lat wspólnego życia.
*
Zakończył się zwrot podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej. 1375 rolników otrzymało średnio po 483,23 zł. Na jeden hektar można było otrzymać
maksymalnie zwrot za 86 litrów (0,85 gr za litr). Rolnik musiał dołączyć do wniosku faktury za olej
napędowy. Łącznie na ten cel przeznaczono 664.447 zł.
*
816 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych w naszej
gminie otrzymało stypendium socjalne. Mogli je otrzymać uczniowie z rodzin, gdzie dochód na osobę nie
przekracza 351 zł. Stypendium wyniosło 220 zł. (dochód do 150 zł. na jednego członka rodziny) i 190 zł.
(dochód powyżej 150 zł. na jednego członka rodziny). Stypendium socjalne jest pomocą rzeczową i może
być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne tj. zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, przyborów
szkolnych, stroju na lekcje wychowania fizycznego, tornistra, plecaka szkolnego. Łącznie na stypendia
przeznaczono 165 040 zł.
*
W naszej gminie zrealizowano program pn. „Wyprawka szkolna” w ramach którego została
udzielona pomoc uczniom, którzy 2011/2012 rozpoczęli naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie
III gimnazjum oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. O pomoc mogli
ubiegać się uczniowie z tych rodzin, gdzie dochód na jedną osobę nie przekracza 351 złotych. Uczniowie
szkoły podstawowej otrzymali po 180 zł, natomiast gimnazjaliści po 325 zł, co mogli przeznaczyć na zakup
podręczników. Łącznie na ten cel przeznaczono 60 878 zł.
*
Odbył się przetarg na dzierżawę na okres 3 lat budynku dworca w Myszyńcu. Przystąpiło do niego
siedem osób. Najwyższą cenę 1470 zł zaproponował Pan Dariusz Kobus. Najemca może wykorzystywać
budynek do prowadzenia działalności gospodarczej, podnajmować znajdujące się w nim lokale. Ma
obowiązek udostępniać poczekalnię i toalety dla podróżnych, dbać o porządek w budynku i na stanowiskach
autobusowych, wykonywać niezbędne remonty.
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W budynku myszynieckiego przedszkola odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Prowadzone są one od poniedziałku do piątku po pięć godzin dziennie. Maluchy mają doskonałą okazję do
rozwoju edukacyjnego. Zajęcia są finansowane ze środków z budżetu gminy.
*
Gmina Myszyniec rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż energii dla budynków, obiektów
komunalnych, oświetlenia ulicznego itp. Dzięki temu, że przetarg obejmował całość zapotrzebowania na
energię w samorządzie udało się uzyskać korzystniejszą cenę sprzedaży. W 2012 roku gmina zakupi energię
od firmy Centrozap S.A. z Katowic za kwotę 304.851 zł.
*
W ramach obchodów 70 rocznicy śmierci i 20 lat nadania imienia księdza Władysława
Skierkowskiego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu Biblioteka, instytucja ta zorganizowała kilka
przedsięwzięć poświęconych tej postaci: wystawę „2011 – Rokiem Ks. Władysław Skierkowskiego”, w
celu przybliżenia wielkiego dorobku księdza pozwalającego postawić go obok wielkich polskich etnografów
i kompozytorów: Oskara Kolberga, Zygmunta Glogera czy Karola Szymanowskiego; lekcje biblioteczne
pt. „Ksiądz Władysław Skierkowski. Człowiek i dzieło”; XXVIII Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w
literaturze” – eliminacje gminne i międzygminne; w dniu 9.11.2011r. została odprawiona w myszynieckim
kościele msza św za duszę ks. Skierkowskiego i odbyła się poświęcona mu wieczornica. Uczniowie ze
Zespołu Szkół w Myszyńcu zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny pn. „Człowiek i dzieło”.

*
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu otrzymała dotację na zakup książek
w wysokości 4.300zł. w ramach programu „Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2.", finansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*
W ramach projektu Mazowieckigo Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB) współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
którego celem było stworzenie platformy elektronicznej służącej do wspomagania pracy bibliotek
województwa mazowieckiego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu otrzymała 3 komputery,
drukarkę i projektor.
*
Od nowego roku Przychodnia „ELMED” ze Szczytna będzie prowadziła Poradnię Ginekologiczną
na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Myszyńcu (dotychczas na piętrze budynku). Są to pomieszczenia
w których dotychczas funkcjonowało Pogotowie Ratunkowe, które wkrótce przeniesie się na piętro
budynku. Oprócz lekarzy ginekologów w nowych pomieszczeniach będą, tak deklaruje właściciel
przychodni „ELMED”, przyjmowali także inni lekarze specjaliści, choć początkowo tylko kilka razy w
miesiącu. Cały czas władze gminy (burmistrz i radni) rozmawiają z naszymi miejscowymi przychodniami o
polepszeniu dostępności oferty zdrowotnej dla mieszkańców gminy, jak również starają się zachęcić innych
lekarzy do świadczenia pracy w Myszyńcu. Jednak lekarze nie bardzo są zainteresowani pracą w tak
niewielkich miejscowościach. Ponadto, gmina nie ma możliwości zawierania kontraktów z lekarzami. Może
robić to tylko Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiada za dostępność mieszkańców do służby
zdrowia. Władze gminy mogą jedynie zachęcać lekarzy do pracy ofertą lokalową. Chcielibyśmy też
sprostować krążące opinie, że z tej racji, iż w budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje Posterunek Policji, to
nie mam miejsca dla kolejnych lekarzy. W razie takiej potrzeby gmina jest w stanie udostępnić kolejnym
chętnym lekarzom pomieszczenia w budynkach komunalnych. Jak już nie raz wyjaśnialiśmy policji należało
też zapewnić odpowiednią lokalizację, gdyż dotychczasowa była bardzo niedogodna. To Przychodnia
„Medyk” zwróciła się do nas o wynajem tylko parteru budynku, gdyż taka, jak stwierdziła, powierzchnia w
zupełności jej wystarczy. Dzięki temu zwolniły się pomieszczenia dla policji.
*
Z dniem 01.09.2011 roku Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu zmieniła
nazwę oraz siedzibę. Aktualna nazwa i adres placówki to: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w
Myszyńcu Starym 105, 07-430 Myszyniec. Pozostałe dane placówki pozostają bez zmian.
*
Od 20.01.2012 do 29.01.2012 roku odbędą się w Białym Dunajcu zimowe kolonie dla dzieci w
wieku 10-16 lat z rodzin rolniczych. Warunkiem udziału dziecka jest ubezpieczenie w pełnym zakresie
w KRUS co najmniej jednego rodzica. Koszt udziału dziecka w koloniach wynosi 200 zł plus koszty
przejazdu. Zapisy prowadzi Urząd Miejski w Myszyńcu pok. 12 w terminie do 30.12.2011r. Liczba
miejsc jest ograniczona.
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Inwestycje

Zakończyła się budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Inwestycja
została sfinansowana w 85% ze środków unijnych. Powstało muzeum, karczma, salon wystawowy,
amfiteatr, budy jarmarczne, chodniki, drogi i parkingi, monitoring terenu za pomocą kamer, a także
oświetlenie zewnętrzne. Inwestycję wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma, „Rezydent” z Gdańska.
*
Zakończyła się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Myszyniec. Wybudowano
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.
Inwestycję wykonała, wyłoniona w drodze przetargu, firma PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z
Olsztyna.
*
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę kolejnych 29 przydomowych ścieków oczyszczalni w
Wolkowych i Wykrocie. Przetarg wygrała, oferując 362.112, 37 zł., firma PPHU „Technika” Andrzej
Banaszek z Olsztyna. Z tej racji, że chętnych na nie było 130 gospodarstw, dokonano losowania z udziałem
m.in. radnych z Wykrotu i Wolkowych. Gmina wkrótce złoży wniosek o pozyskanie środków unijnych na
budowę kolejnych 130 oczyszczalni ścieków.
*
Zakończyło się zagospodarowanie centrum Myszyńca (placów naprzeciwko kościoła). Powstał
skwer, fontanna, nowe miejsca parkingowe. Na ulicy Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej
wybudowane zostaną nowe chodniki. koszt inwestycji to 499.000 zł., z czego 60%., to środki unijne, a
reszta, to środki własne gminy.
*
W wyniku ugody zawartej w sadzie pomiędzy gmina Myszyniec a firmą Ostrada z Ostrołęki
zostały wyasfaltowane trzy odcinki ulic w Myszyńcu: ulica Zawiszy Czarnego, część ulicy Bema i część
ulicy Plac Wolności (za budynkiem Urzędu Miejskiego). Firma Ostrada nie wykonała w terminie
przebudowy drogi w Wolkowych i powinna zapłacić z tego tytułu odsetki. Jednak wniosła pozew do sądu i
wyniku zawartej ugody wykonała za kwotę 315.000 zł. powyższe inwestycje.
*
Zakończyła się termomodernizacja budynku szkoły w Olszynach. Została wymieniona stolarka
okienna, wykonane docieplenie i elewacja oraz wymieniono dach. Inwestycja została sfinansowana ze
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (jest to
pożyczka umarzalna w 30%) i środków budżetu gminy.
*
Została zmodernizowana droga o dł. 1865m służąca rolnikom do dojazdu na pola w Olszynach.
Pracę wykonała za kwotę 109.842 zł., wyłoniona w drodze przetargu, firma Pana Czesława Zdunka z
Myszyńca Starego. Gmina pozyskała na tę inwestycję 39.000 zł. z Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
*
Powstały trzy nowoczesne i bezpieczne place zabaw w naszej gminie, przy szkole w Myszyńcu,
Wolkowych i Wykrocie. Place są ogólnodostępne, więc oprócz uczniów będą mogli korzystać z nich także
innie dzieciaki. Koszt ich budowy wyniósł 450.000 zł. Został on sfinansowany w 50% ze środków
pozyskanych z budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła” i w 50% ze środków z budżetu
gminy.
*
Myszyniecka Ochotnicza Straż Pożarna została doposażona w kolejny nowy pojazd. Miejsce starego
już wysłużonego Poloneza zastąpił nowoczesny Ford Ranger z napędem 4x4, dodatkowo przystosowany
m..in do ciągania przyczepy z łodzią ratunkową. Zakup auta wartego 103.000 zł został sfinansowany ze
środków straży, powiatu ostrołęckiego i samorządu województwa mazowieckiego.

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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Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji

Gmina Myszyniec pozyskała środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec – Koryta i msc Wolkowe (zlewnia I –V)
oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „ BIOBLOK
MUa50” w Myszyńcu W dniu 13 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz Myszyńca podpisał umowę na dofinansowanie tego projektu z Działania 4.1.
„Gospodarka wodno - ściekowa” Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekt zakłada budowę 17,7 kilometrów sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym
z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe
w miejscowościach Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta. Najwięcej przyłączy kanalizacyjnych powstanie
w msc. Myszyniec Stary -142, 25 przyłączy zostanie wybudowanych w msc. Myszyniec – Koryta, a 7 w msc.
Wolkowe. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną w Myszyńcu w 2005 r.
oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3/dobę. W ramach inwestycji planowane jest także
wybudowanie 370 m kolektora sanitarnego tłocznego, przebudowanie istniejącej przepompowni ścieków i rozbiórka
starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu (w sąsiedztwie budynku Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Do zakresu rzeczowego należy również budowa 146 m kanału sanitarnego
grawitacyjnego, który umożliwi przetłoczenie ścieków odbieranych do tej pory przez oczyszczalnię „BIOBLOK” do
istniejącego systemu kanalizacyjnego przy ul. Henryka Sienkiewicza (w sąsiedztwie sklepu JBB) połączonego
z oczyszczalnią ścieków „BIONIP”.
Prace budowlane rozpoczną się w II kwartale 2012 r. Planowany termin ich zakończenia to 15 listopada 2012 r.
Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
dotyczących Projektu.
Całkowita wartość Projektu: 6 810 261, 57 zł. Kwota dofinansowania: 5 522 244, 25 zł.
Poziom dofinansowania: 85%. Beneficjent: Gmina Myszyniec.

Instalacje solarne
W dniu 24 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie Burmistrz Myszyńca podpisał umowę na dofinansowanie projektu z Działania 4.3. „Ochrona powietrza,
energetyka” Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekt „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem
poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec” zakłada montaż 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej
wody użytkowej instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców w miejscowościach:
Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec - Koryta, Myszyniec
Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek. W zakresie
rzeczowym projektu zaplanowany jest też montaż 7 sztuk instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię
słoneczną do produkcji energii elektrycznej instalowanych na dachach obiektów u żyteczności publicznej. Ponadto w
ramach projektu zostaną zamontowane 2 pompy ciepła i wymienione instalacje c.o. w budynkach użyteczności
publicznej.
Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane w następujących budynkach będących własnością gminy
Myszyniec: Zespołu Szkół w Myszyńcu (2 instalacje- budynek administracyjno – żywieniowy, budynek dydaktyczny
Szkoły Podstawowej) dla potrzeb Zespołu Szkół i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu; Przedszkola Samorządowego (1 instalacja); budynkach należących do Partnerów
Projektu, a mianowicie Powiatu Ostrołęckiego- budynku Zespołu Szkół Powiatowych ( dwie instalacje) i Parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ( budynek gospodarczy przy Plebanii, budynek Katolickiej Poradni Rodzinnej).
Instalacje fotowoltaiczne na budynkach Parafii mają służyć na potrzeby zasilania i oświetlenia obiektów kompleksu
sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” położonego w sąsiedztwie. Pompy ciepła zostaną zamontowane w
budynku przedszkola oraz budynku Plebanii.
Roboty budowlane są planowane w terminie od II kwartału 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe dotyczące prac budowlanych ww. projektu.
Całkowita wartość projektu: 9 606 400, 04 zł. Kwota dofinansowania: 6.724.480,03 zł. Poziom dofinansowania:
70 %; Beneficjent. Gmina Myszyniec - Lider Projektu
Partnerzy: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu i Powiat Ostrołęcki
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Gmina Myszyniec w imieniu, której działa Gminna
Administracja Placówek Oświatowych realizuje Projekt pt.
„Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie
umiejętności matematycznych uczniów”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, 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 z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Projekt rozpoczął się 01.08.2011 r. i będzie trwał do 30.09.2012 r.
Celem Projektu jest podniesienie o 10% poziomu wiedzy z zakresu nauk matematycznych wśród
392 uczniów biorących udział w Projekcie.
Gmina Myszyniec jest organem prowadzącym wszystkie 8 placówek uczestniczących
w Projekcie, które to przeprowadziły rekrutację uczniów mających trudności w nauce matematyki na
podstawie wyników ocen z matematyki.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozpoczęły się od listopada 2011 r. i będą trwały do lipca
2012 r., które skierowane są do 392 uczniów mających trudności w nauce matematyki. Łącznie zostanie
zrealizowanych 1920 godzin dydaktycznych w klasach I-III oraz 1920 godzin dydaktycznych w klasach
IV-VI. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych takich jak zegary, figury
przestrzenne, ułamki itp. W ramach Projektu zakupiono również tablice interaktywne wraz z projektorami
multimedialnymi krótkoogniskowymi oraz oprogramowaniem matematyka dla szkół podstawowych, a także
oprogramowaniem dla nauczycieli do samodzielnego tworzenia interaktywnych lekcji również na
multitablicach. Przed każdymi zajęciami, dzieci otrzymują bułkę i soczek. Uczniowie biorący udział w
Projekcie mają zapewniony odwóz po zajęciach matematycznych, gdyż właśnie rozstrzygnął się przetarg
na odwóz po zajęciach. Odwozy będą realizowane
przez 5 busów z liczbą miejsc siedzących minimum 8.
Przetarg na jedną trasę wygrała firma Przewozy
Pasażerskie Usługi Transportowe Krzysztof Grala z
Myszyńca z ceną 3,20 zł/ 1 km, zaś cztery trasy będzie
realizowała firma „Trans-Turist” Wiesław Aptacy z
Myszyńca z cenami odpowiednio 2,99 zł/ 1 km, 3,19
zł/ 1 km, 3,14 zł/ 1 km i 3,67 zł/ 1 km.
Uczestnicy Projektu z klas IV – VI szkół
podstawowych 28 grudnia 2011 r. pojadą na
wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernik,
natomiast pozostali uczniowie odwiedzą Centrum
wiosną.
W ramach Projektu został przeprowadzony
przetarg na usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z
matematyki dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Myszyniec. Nauczyciele, którzy złożyli
najkorzystniejsze oferty i zatrudnieni są do pracy przy Projekcie, wzięli aktywny udział w przeznaczonych
dla nich bezpłatnych szkoleniach - w wymiarze 72 godzin na osobę.
Beneficjenci: uczniowie szkół podstawowych Gminy Myszyniec tj. PSP w Białusnym Lasku, PSP
im. Armii Krajowej w Krysiakach, PSP w Olszynach, PSP w Zalesiu, PSP w Wydmusach, PSP
w Wykrocie, PSP w Wolkowych, PSP im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu
Całkowita wartość projektu: 905 280,00 zł
Kwota dofinansowania: 866 880,00 zł, z czego 769 488,00 zł to środki europejskie,
a 97 392,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa.
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Podatki 2012

Zmianie ulegają stawki podatków lokalnych w gminie Myszyniec w przyszłym roku. O ich
podwyższeniu zdecydowali radni na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2011r. Minister Finansów ustala
maksymalne stawki podatków od nieruchomości, a radni, na wniosek Burmistrza, ustalają stawki
obowiązujące w danej gminie i nie mogą być one wyższe niż te maksymalne. Podatki od nieruchomości
wzrosną o 5%. I tak. podatek od gruntów wyniesie 0,08 zł. za 1 m2 powierzchni (maksymalna stawka 0,43
zł.), podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,55 zł. za 1 m2
powierzchni (max. stawka 0,84 zł.), podatek od budynków mieszkalnych – 0,39 zł. za 1 m2 powierzchni
użytkowej (max. stawka 0,70 zł.), podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 12,18 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej (max. stawka 21.94 zł.). Te najważniejsze stawki
podatku są sporo niższe od stawek maksymalnych i nie były podwyższane od 2004 roku (w 2004 roku
obniżono stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 13.60 na
11.60 zł za 1m2 powierzchni). Szacowne wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości w 2011r.
wyniosą 1.100.000 zł.
Znacząco wzrośnie podatek rolny. Ich wysokość ustalana jest w oparciu o cenę zboża. Z racji
wzrostu ceny skupu żyta z 37,64 zł. za q w 2010r do 74.18 zł. za q w trzech pierwszych kwartałach 2011r.
(wzrost o 97,07 %), uległa też zmianie stawka podatku rolnego z 94,10 zł. w 2011r. do 185,45 zł. w 2012r.
za 1 ha przeliczeniowy. Szacowne wpływy do budżetu gminy z podatku rolnego w 2012 roku wyniosą
150.000 zł.
O 20,71% wzrośnie podatek leśny, co wynika ze wzrostu ceny sprzedaży drewna. Szacowane
wpływy do budżetu gminy 2012r. z tego podatku wyniosą 155.000 zł.
Wzrosną tez stawki podatków od środków transportowych. Ta podwyżka wynika ze wzrostu
minimalnych stawek tego podatku. Obowiązujące stawki będą nieco wyższe od tych minimalnych.
Szacowane wpływy do budżetu gminy 2012r. z tego podatku wyniosą zł. ok. 225 000 zł.
Wpływy do budżetu gminy z tytułu wszystkich podatków w 2012 roku wyniosą około 1.630.000 zł.

Pomoc można uzyskać blisko....
Od września 2011 r., w gminie Myszyniec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej działania 7.3. realizowany jest projekt pn. „Promyk – Punkt
Konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym”. Jest on współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków EFS. Uczestniczy w nim 24 dzieci w dwóch grupach wiekowych oraz 14 osób
dorosłych . Spotkania dla każdej z grup odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez psychologa
i pedagoga. Uczestnicy projektu korzystają z zajęć grupowych, warsztatach oraz mogą wziąć udział
w konsultacjach indywidualnych. Dzieci na każdych zajęciach otrzymują skromny posiłek. Mają też
możliwość wykonania prac plastycznych, rozwijania swojej kreatywności czy wspólnej zabawy.
Wsparcie, informacja, edukacja czy modelowanie odpowiednich zachowań w bezpiecznych
i przyjaznych warunkach jest najlepszą formą profilaktyki przed zachowaniami niebezpiecznymi jak
również pomocą w wychodzeniu z trudnej sytuacji współuzależnienia. Pomoc systemowa najczęściej jest
gdzieś daleko. W natłoku codziennych spraw ciężko jest podjąć wysiłek szukania ratunku dla swoich
bliskich. Dlatego realizacja projektu umożliwia skorzystanie z pomocy specjalistów bardzo blisko miejsca
zamieszkania.
Projekt „PROMYK” będzie realizowany do czerwca 2012 r. i zakończy się wspólnym piknikiem.
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Zmiany w ewidencji działalność gospodarczej

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej, regulująca funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej, prowadzonej już nie przez organ gminy lecz przez Ministra Gospodarki za
pośrednictwem gminy.
Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego
dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl lub za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej www.epuap.pl. Aby założyć firmę przez Internet
przyszły przedsiębiorca musi posiadać tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny - wiąże to się jednak
z kosztami (więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki). Zamiast kwalifikowanego podpisu
elektronicznego możliwa jest też nowa forma autoryzacji - tzw. profil zaufany. Jest to bezpłatny podpis
elektroniczny. Aby uzyskać profil zaufany należy:
● zalogować się na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)
● wypełnić wniosek o założenie profilu
● udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości
Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wersji papierowej osobiście w Urzędzie Miejskim
w Myszyńcu. Wniosek o wpis do ewidencji może być przesłany na adres urzędu listem poleconym. W takim
przypadku winien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność
poświadczona jest przez notariusza.

Rewolucja w gospodarowaniu odpadami
Z dniem 01.01.2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897), która wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie
prowadzenia gospodarki odpadami.
Wśród zmian wprowadzanych powyższą ustawą, najbardziej istotną dla przeciętnego mieszkańca
jest przejecie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. Znaczy to, że każdy
mieszkaniec gminy, każde gospodarstwo domowe będzie miało zapewniony odbiór odpadów komunalnych,
bez konieczności, jak dotychczas, zawierania umowy z firmą odbierającą odpady. Należy jednak pamiętać,
że umowy, na podstawie których obecnie od właścicieli nieruchomości są odbierane odpady komunalne
będą obowiązywać co najmniej do momentu wprowadzenia przez gminę nowego systemu odbioru odpadów.
W zamian jednak każdy z nas będzie płacił tzw. podatek śmieciowy. Będzie to stała i obowiązkowa
opłata. Wysokość tej opłaty będzie ustalona na podstawie deklaracji składanych indywidualnie przez
właścicieli nieruchomości. Brak złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości w wyznaczonym przez
gminę terminie albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji
wysokość opłaty podatku śmieciowego dla danego gospodarstwa domowego może zostać określona w
drodze decyzji administracyjnej. W przypadku istotnej zmiany, np. w liczbie osób przebywających w
gospodarstwie domowym, deklarację taką trzeba będzie w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany uaktualnić,
co spowoduje zmianę wysokości stawki podatku śmieciowego. Wysokość opłaty podatku śmieciowego,
sposób uiszczenia i terminy zapłaty zostaną określone w uchwały Rady Miejskiej.
Odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy będzie zajmować się firma wybrana w
drodze nieograniczonego przetargu publicznego przeprowadzonego przez gminę, a nie jak dotychczas firma
wybrana samodzielnie przez właściciela nieruchomości.
Kolejną istotną zmianą z punktu widzenia mieszkańca gminy będzie zróżnicowanie stawki opłaty
podatku śmieciowego w zależności od stopnia segregacji wytwarzanych w danej nieruchomości odpadów.
Konieczność selektywnej zbiórki odpadów będzie polegała głównie na oddzielnym składowaniu, a następnie
oddawaniu przedsiębiorcy zbierającemu odpady w osobnych pojemnikach papieru, szkła, plastiku, odpadów
biodegradowalnych, itp. oraz pozostałych odpadów komunalnych. W praktyce przełoży się to na fakt, iż w
przypadku, gdy mieszkańcy gospodarstwa domowego nie będą w odpowiedni sposób segregować odpadów
będą ponosić wyższe opłaty za odbiór odpadów.
To tylko cztery z wielu zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Pamiętajmy, że zmiany nie wejdą w życie natychmiast. Na wprowadzenie
wszystkich zmian w zakresie gospodarki odpadami gminy mają czas do 1 lipca 2013 r. W pierwszych
kwartałach 2012 roku działania gmin skupią się na dostosowaniu prawa miejscowego do zmian
wprowadzonych w/w ustawą oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego
dotyczącego wyboru przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów w ramach nowych zasad.
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Otwarte przedszkola

Dwie szkoły z naszej gminy Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach i Publiczna Szkoła
Podstawowa w Wydmusach przystąpiły do projektu „Otwarte Przedszkola” Projekt ten został ogłoszony
przez MSCDN w Warszawie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem ogólnym jest wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej przez wsparcie 100
istniejących placówek wychowania przedszkolnego w małych miastach i wsiach województwa
mazowieckiego.
Cele szczegółowe będą realizowane poprzez:
- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach bezpłatnych szkoleń, seminariów
i konsultacji,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego i doposażenie ich w niezbędne
pomoce dydaktyczne,
- wspieranie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych rodziców – udział rodziców w bezpłatnych
seminariach i zajęciach otwartych, mających na celu uświadomienie rodzicom między innymi wagi
i znaczenia wczesnej edukacji dziecka w jego dalszym rozwoju.
W oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5-3 letnich w grupach 8-12 osobowych będą dodatkowo
realizowane 2 godziny tygodniowo zajęć wspierających wszechstronny rozwój dziecka. Wskazane, aby w
takich zajęciach uczestniczyły również dzieci nie objęte edukacją przedszkolną.
Zajęcia będą prowadzone w następujących obszarach:
- uzdolnienia i zdolności twórcze,
- umiejętności matematyczne,
- gotowość do czytania i pisania oparta na programie „Klucz do uczenia się” (KDU)
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2011 do 01.12.2013

Dotacje dla organizacji pozarządowych
Do zadań gminy należy między innymi współpraca z organizacjami pozarządowymi. Najbardziej
wymiernym jej przykładem jest wspólna realizacja projektów. Gmina zleca organizacji pozarządowej
przedsięwzięcie udzielając dotacji, a ta w oparciu o swoje zasoby je realizuje. Z punktu widzenia gminy ma
to niewątpliwe zalety. Nie ponosi określonych kosztów np. zatrudniania pracowników do obsługi projektu.
Organizacja pozarządowa wiele rzeczy wykonuje społecznie. Ponadto, co jest szczególnie ważne, w ten
sposób uaktywnia się lokalną społeczność. Ta aktywność przejawia się między innymi w pozyskiwaniu
przez organizacje pozarządowe środków na projekty. A ewentualne środki gminy są jedynie uzupełnieniem
budżetu projektu.
Poniżej przedstawiamy wykaz udzielony dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu gminy
Myszyniec w 2011r.
Powierzone (finansowane z budżetu gminy w 100%)
1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik” – „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej
oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i drużyny trampkarzy w lidze
okręgowej” ( od 10.01.2011 do 30.06.2011r.) - 16.000 zł,
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik” – „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej
oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie i drużyny trampkarzy młodszych”
( od 1.07.2011 do 15.12.2011r.) – 24.000 zł,
3. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej – „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
w miejscowości Myszyniec” ( od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.) – 30.000 zł.
Wsparte (dofinansowane z budżetu gminy np. w 20%)
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela – „Jesień na Kurpiachprawidłowy zapis gwary kurpiowskiej” (od 06.09.2011r. do 30.09.2011r.) – 3.600 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca – „Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez
nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów
kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego
„Kurpiowszczyzna” ( od 20.10.2011 do 01.12.2011r.) – 10.000,00 zł.
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Projekty realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w 2011 r.

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca od 1 marca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. realizowało projekt
„Warsztaty integracyjne rękodzieła artystycznego”. Projekt był współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
W projekcie wzięło udział 21 osób (kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 25 lat) w tym 10 osób
bezrobotnych oraz 11 osób nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie gminy Myszyniec.
Celem projektu było :
● zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców Gminy Myszyniec,
● podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Gminy zainteresowanych podjęciem
dodatkowej
● pozarolniczej działalności w formie rękodzieła i tworzenia produktów turystycznych,
● dostarczenie uczestnikom projektu wiedzy i umiejętności z zakresu kultury regionalnej,
● umożliwienie uczestnikom projektu nabycia umiejętności zawodowych z zakresu rękodzieła
ludowego.
Zakres projektu obejmował 2 moduły tematyczne:
1. Wycinanka kurpiowska (zajęcia prowadziła Pani Zofia Samul)
2. Garncarstwo (zajęcia prowadziła Pani Ewelina Pawłowska)
Zajęcia odbywały w trzech grupach 7 osobowych. Uczestnicy i uczestniczki wzięli również udział
w zajęciach plenerowych z garncarstwa, w dwóch wyjazdach integracyjnych do Olsztyna oraz
zaprezentowali swoje prace podczas XXII Jarmarku Kurpiowskiego w Myszyńcu.
Projekt ukończyło 19 osób, które na zakończenie otrzymały certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca na realizacje projekt „Warsztaty integracyjne rękodzieła
artystycznego pozyskało środki w wysokości 49 885,00 zł.
*
W 2011 r. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca wspólnie z Regionalnym Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowało następujące imprezy
folklorystyczne:
XXII Jarmark Kurpiowski: który odbył się 29 maja 2011 r. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca pozyskało od
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce środki w wysokości 2 500,00 zł.
XVI Noc Sobótkowa: która odbyła się18 czerwca 2011 r, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca pozyskało od
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce środki w wysokości 1 500,00 zł.
XXXIV Miodobranie Kurpiowskie, które odbyło się 27 i 28 sierpnia 2011 r. Towarzystwo Przyjaciół
Myszyńca pozyskało od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce środki w wysokości 6 500,00 zł.
V Spotkania na Kopańskim Moście odbędą się 11 i 13 listopada 2011 r. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
pozyskało od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce środki w wysokości 1 500,00 zł oraz z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
pozyskało kwotę 12 000,00 zł.
*
W sierpniu 2011 r. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca rozpoczęło realizację projektu pt.
„Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami
kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla
wielopokoleniowego zespołu folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Wartość całego projektu wynosi 35 700,00 zł. Pomoc przyznana w ramach
PROW 2007-2013 wynosi 24 990,00 zł, wkład własny wynosi 10 710,00 zł. Na pokrycie wkładu własnego
w projekcie Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca pozyskało dotację w wysokości 10 000,00 zł od Gminy
Myszyniec w ramach realizacji zadania publicznego.
Projekt zostanie zakończony w grudniu 2011 r.
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