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Myszyniec liderem w pozyskiwaniu środków unijnych

Dnia 31 stycznia 2012 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie wręczenie
wyróżnień LIDER RPO MW dla samorządów województwa mazowieckiego za skuteczność w
pozyskiwaniu środków unijnych. Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Myszyniec. Wyróżnienie dla
naszej gminy odebrał burmistrz Bogdan Glinka.
Oceniono efektywność pozyskiwania przez samorządy funduszy unijnych od 2007 roku
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jest to największy program unijny
realizowany w województwie mazowieckim o wartości 1.86 mld euro. Program będzie trwał formalnie
do 2013 roku, ale zdecydowana większość środków z niego została już rozdysponowana. Przygotowane
zatem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego rankingi pokazują efektywność korzystania przez
samorządy z funduszy unijnych na przestrzeni lat 2007-2013.
Gmina Myszyniec znalazła się na trzecim miejscu w kategorii: liczba projektów zatwierdzonych do
dofinansowania wśród gmin wiejsko-miejskich. Otrzymaliśmy dofinansowanie siedmiu projektów na kwotę
62 mln zł oraz na drugim miejscu w kategorii: łączne dofinansowanie zatwierdzonych projektów w
przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród gmin wiejsko - miejskich – 5005,05 zł na mieszkańca. Ta druga
kategoria jest najbardziej miarodajną oceną efektywności samorządów w sięganiu po środki unijne.
Myszyniec z kwotą 5005,05 zł pozyskanych środków na mieszkańca uplasował się na drugim miejscu
w województwie mazowieckim wśród wszystkich 314 jednostek samorządu terytorialnego: miast na
prawach powiatu, powiatów, gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i gmin wiejskich. Myszyniec wyprzedziła
tylko gmina Glinojeck – 7264 zł na mieszkańca. Myszyniec okazał się lepszy od np. Radomia – 628 zł
na mieszkańca czy Płocka – 459 zł na mieszkańca.
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Wieści z gminy

Dnia 20 maja 2012 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu. Należy
obsadzić mandat, który zwolnił się po śmierci Pana Mieczysława Kulasa. Nowego radnego wybiorą
mieszkańcy Wykrotu, Cięćka i Gadomskich.
*
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 2012r. do września 2012r. (czas, w których jest najwięcej zagrożeń) przez całą dobę.
Do różnych zdarzeń (pożary, wypadki) strażacy zawodowi będą wyjeżdżali razem ze strażakami
ochotnikami. Taki posterunek funkcjonuje już od kilku lat. Dzięki temu strażacy wyjeżdżają do akcji
niezwłocznie. Docierają do nas oczekiwania mieszkańców, aby taki posterunek istniał przez cały rok.
*
Myszyniec to jedna z gmin najlepiej wykorzystujących środki unijne. Nasza gmina zajęła 23 miejsce
w ogólnopolskim rankingu (kategoria małe miasta) tygodnika Wspólnota pokazującym skuteczność
samorządów w korzystaniu z funduszy unijnych. Ten wynik to efekt realizacji w ostatnim czasie wielu
inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych: drogi, Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu, przydomowe oczyszczalnie ścieków.
*
Gmina Myszyniec rozstrzygnęła przetarg na ubezpieczenie majątku (budynki, obiekty sportowe,
pojazdy itp.) i odpowiedzialności cywilnej na okres trzech lat. Najkorzystniejszą cenę zaoferowała firma
PTU za kwotę 171.943 zł, pokonując PZU – 235.573 zł.
*
W Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach i Krysiakach realizowany jest projekt
„Otwarte Przedszkola”. Dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczą w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych
wspierających ich rozwój. Rodzice uczestniczą w spotkaniach wspierających ich umiejętności
wychowawcze. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach, a szkoła
otrzymała pomoce dydaktyczne. Projekt finansowany jest ze środków unijnych.
*
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. Zajęcia są finansowane ze środków własnych gminy.
*
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu działa punkt przyjęć zeznań podatkowych PIT za 2011r.
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. 20.
*
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 Myszyniec w liczbach:
ROK
Liczba mieszkańców ogółem:
Urodzenia:
Liczba osób, które zawarły małżeństwo:
Zgony:
Wymeldowanych:
Zameldowanych spoza gminy:
Przemeldowanych w obrębie gminy:
Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (łącznie z rozbudową ):

2010
10 802
145
127
125
121
50
97
43

2011
10 735
111
130
115
129
74
71
43
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Budowa kanalizacji

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w Myszyniec Stary, części Myszyniec- Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa
kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków
„BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu”, na realizację którego gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
„ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy (Lider); P.P.H.U. RAKOCZY s.c. (Partner),
ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka oferując realizację zadania za cenę: 4 539 683,03 zł. W dniu 7 marca
2012 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.
Projekt zakłada budowę 17.743 m sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym
z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystać 174 gospodarstwa domowe
w Myszyńcu Starym, Wolkowych i Myszyńcu - Korytach. Najwięcej przyłączy kanalizacyjnych powstanie
w Myszyńcu Starym - 142, 25 przyłączy zostanie wybudowanych w Myszyńcu – Korytach,
a 7 w Wolkowych. Nowa sieć zostanie połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną
w Myszyńcu w 2005 r. oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3 na dobę. W ramach
inwestycji planowana jest także rozbiórka starej, awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50”
w Myszyńcu (w sąsiedztwie budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) i przetłoczenie
ścieków odbieranych do tej pory przez tę oczyszczalnię pod dnem rzeki Rozoga do przepompowni przy
ul. Henryka Sienkiewicza (w sąsiedztwie sklepu JBB) połączonej z oczyszczalnią ścieków „BIONIP”.
Właśnie rozpoczęły się prace budowlane, planowany termin ich zakończenia to 15 listopada 2012 r.

Kolektory słoneczne

Trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację projektu:
„Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych, pomp ciepła celem
poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”, na który gmina pozyskała środki z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Projekt zakłada montaż 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców w następujących
miejscowościach: Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki,
Myszyniec - Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy,
Wykrot, Zalesie, Zdunek. W
ramach projektu zaplanowany jest też montaż 7 sztuk instalacji
fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.
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) dla potrzeb tej szkoły i Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Przedszkola Samorządowego
(1 instalacja) oraz w budynkach należących do Partnerów Projektu, a mianowicie Powiatu Ostrołęckiego:
budynek Zespołu Szkół Powiatowych (2 instalacje) i Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu
(budynek gospodarczy przy plebanii, budynek Katolickiej Poradni Rodzinnej). Instalacje fotowoltaiczne na
budynkach Parafii mają służyć do zasilenia 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.
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 Ostrołęka
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Budowa Kurpiowskiej Krainy

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 mln 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.

Wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
Został rozstrzygnięty przetarg na wykończenie i wyposażenie pomieszczeń muzeum i sali
szkoleniowo - konferencyjnej w budynku RCKK w Myszyńcu. Prace wykona Zakład Budowlany Krzysztof
Brakoniecki z Myszyńca za kwotę 126,445 zł.
Twa procedura przetargowa na dostawę mebli, sprzętu multimedialnego i urządzeń
gastronomicznych na potrzeby budynku RCKK w Myszyńcu.

Targowisko zwierzęce otwarte
Po kilku miesiącach prac remontowo - budowlanych finansowanych przez Gminę Myszyniec, których
celem było dostosowanie obiektu do wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu
zwierzętami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce wydał decyzję dotyczącą objęcia nadzorem
weterynaryjnym wydzielonej części targowiska gminnego na potrzeby prowadzenia rynku zwierzęcego.
Od dnia 01.01.2012 roku, w każdy dzień targowy, można będzie prowadzić sprzedaż i obrót zwierzętami na
terenie targowiska w Myszyńcu – na części rynku zwierzęcego. Część targowiska dostosowana do
obowiązujących wymogów i wydzielona do obrotu zwierzętami znajduje się na działce dzierżawionej od
„GS SCh” w Myszyńcu, zlokalizowanej przy ul. Targowej (wjazd tylko od ul. Targowej) tuż za terenem
części ogólnej targowiska.

Inwentaryzujemy azbest

W związku z koniecznością realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032”
Gmina Myszyniec zbiera ankiety dotyczące materiałów zawierających azbest. Ankieta przeznaczona jest
dla właścicieli gospodarstw, w których znajdują się materiały zawierające azbest, w tym także tzw. eternit.
Obowiązek zinwentaryzowania ilości i stanu wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem ustawowym.
Dlatego też powinien być dopełniony przez każdego mieszkańca gminy. Zaznaczmy, że w przypadku
wprowadzenia programu, który będzie miał za zadanie dofinansowanie działań związanych z utylizacją
wyrobów zawierających azbest, tylko właściciele ujęci w tzw. bazie azbestowej będą mogli skorzystać
z takiej formy pomocy.
Przewiduje się zakończenie inwentaryzacji do końca 2012 r. Każdy mieszkaniec naszej gminy ma
obowiązek złożenia informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Właściciele, którzy nie są
w posiadaniu wyrobów zawierających azbest proszone są także o złożenia ankiet (podpisanych), ale
w miejscu ilości prosimy wpisać „brak” lub „0”.
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Podatki 2012

Zmianie ulegają stawki podatków lokalnych w gminie Myszyniec w przyszłym roku. 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 2010 r. do 74.18 zł za q w trzech pierwszych kwartałach 2011 r. (wzrost
o 97,07 %), uległa też zmianie stawka podatku rolnego z 94,10 zł w 2011r. do 185,45 zł w 2012 r. 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 2012 r. 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 ok. 225 000 zł.
Wpływy do budżetu gminy z tytułu wszystkich podatków w 2012 roku wyniosą około 1.630.000 zł.

Uczymy się bezpiecznie poruszać po drogach
W dniu 29.03.2012 roku w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu przeprowadzone zostały eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jest to już XXXV Turniej w Polsce, który
ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej zachowań podnoszących ich
bezpieczeństwo oraz kultury w ruchu drogowym, a także popularyzowanie podstawowych zasad
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej ma charakter wieloetapowy.
Przeprowadzono go w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. Do turnieju zostały zgłoszone
trzyosobowe drużyny z następujących szkół:. Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Szkoła Podstawowa
w Myszyńcu, Szkoła Podstawowa w Wydmusach, Szkoła Podstawowa w Krysiakach, Szkoła Podstawowa
w Olszynach i Szkoła Podstawowa w Wolkowych oraz Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu i w Wolkowych.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych stanowili oddzielne drużyny z odrębną klasyfikacją. Każdy
uczestnik rozwiązywał test składający się z 25 pytań oraz wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem
po torze sprawnościowym. Ponadto jeden wylosowany uczestnik z każdej drużyny wykonywał zadania
praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyna Szkoły Podstawowej
w Wolkowych: Beata Dziczek, Eliza Kalinowska, Wiktor Dziczek oraz drużyna Publicznego Gimnazjum
w Myszyńcu: Alicja Weydmann, Hubert Weydmann i Rafał Jachimczyk zajęły pierwsze miejsca w swoich
kategoriach i zakwalifikowały się do etapu powiatowego turnieju, który odbędzie się w Zespole Szkół
w Łysych w dniu 16 kwietnia 2012r. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w etapie
gminnym, a za zwycięzców trzymamy kciuki w dalszych eliminacjach.

Informacje z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
serdecznie zaprasza do korzystania z nowości wydawniczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży. W bieżącym
roku biblioteka zakupiła 104 książki na sumę 2300 zł. Dnia 14 lutego odbył się w Bibliotece wieczór poezji
pn. „Z MIŁOŚCIA PRZEZ WIEKI” zorganizowany z okazji walentynek. Miały miejsce również trzy
lekcje biblioteczne dla klas gimnazjalnych z Myszyńca i Wolkowych o tematach: „Zapoznanie z biblioteką
i sposobami korzystania ze zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem katalogu komputerowego” oraz
„Korzystanie z encyklopedii i słowników jako wydawnictw informacyjnych”. Biblioteka zaprasza na lekcje
po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr (29)7721677.
Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki, które w bieżącym roku zorganizowało
wyjazd do teatru i Muzeum Powstania Warszawskiego. W MGBP w Myszyńcu odbywają się również
cykliczne spotkania tego koła, na które serdecznie zapraszamy w każdy piątek ostatniego miesiąca
o godz. 18.00.
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Sprawozdanie z realizacji działań ratowniczych straży pożarnej w 2011 roku
Na podstawie przeprowadzonej analizy działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej
na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce za rok 2011, w gminie
Myszyniec miało miejsce 128 zdarzeń:
23 pożary, w tym:
 1 obiekt użyteczności publicznej,
 2 obiekty mieszkalne,
 1 obiekty produkcyjne,
 2 środki transportu,
 3 pokrywy gleby (lasy państwowe i prywatne),
 6 uprawy, rolnictwo,
 8 inne obiekty.
Przyczynami pożaru na terenie gminy Myszyniec było:
 10 nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym: papierosy
i zapałki,
 5 nieustalone,
 2 podpalenie umyślne,
 2 wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych),
 1 wady środków transportu,
 1 wyładowania atmosferyczne,
 1 samozapalenie biologiczne,
 1 pożary jako następstwa innych miejscowych zagrożeń.
98 miejscowych zagrożeń (podczas których 6 osób zostało rannych) według miejsca ich powstania,
w tym:
 4 obiekty użyteczności publicznej,
 45 obiekty mieszkalne,
 3 obiekty produkcyjne,
 15 środki transportu,
 21 uprawy rolnictwo,
 10 inne obiekty.
7 alarmów fałszywych
Podczas przeprowadzanych zdarzeń na terenie gminy Myszyniec straż pożarna 96 razy współdziałała
z następującymi jednostkami:
 35 Pogotowie ratunkowe,
 5 Pogotowie energetyczne,

Sprawozdanie z działań policji w 2011roku
Na podstawie otrzymanego sprawozdania z realizacji zaplanowanych zadań przez Komendę Miejską
Policji w Ostrołęce oraz otrzymanego sprawozdania z Posterunku Policji w Myszyńcu w 2011 roku
na terenie gminy Myszyniec miały miejsce następujące zdarzenia:
1. Zagrożenia przestępczością:
 Stwierdzono 230 przestępstw
 Wszczęto 204 postępowania
 Zakończono 216 postępowań
2. Wylegitymowano 3546 osób, w tym:
 Nałożono 759 mandatów karnych
 Zatrzymano 15 praw jazdy
 Zatrzymano 117 dowodów rejestracyjnych
 Skierowano 97 wniosków o ukaranie
 Odnotowano 630 interwencji
Ponadto zwiększyła się liczba osób doprowadzonych i osadzonych celem wytrzeźwienia w PDOZ KMP
Ostrołęka – 33 osoby (2010 – 23 osoby), nałożono 11 mandatów karnych za spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH IM. KS. ADAMA BARGIELSKIEGO
W MYSZYŃCU 07-430 MYSZYNIEC ul. DZIECI POLSKICH 5
tel/fax. 29 7721429 email: zspmysz@wp.pl,

www.zspm.hg.pl
Kierunki kształcenia na rok szkolny 2012/2013

Liceum ogólnokształcące
Rozszerzenia:
 biologia, matematyka, język angielski;
 biologia, matematyka, geografia.

Technikum:
 technik informatyk;
 technik handlowiec;
 technik ochrony środowiska.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasy wielozawodowe,
 zawody: sprzedawca, piekarz, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych,
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik , murarz-tynkarz,
elektryk, elektromechanik, wędliniarz, fryzjer, stolarz, ślusarz.
Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Szkoła Policealna – technik informatyk
Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoleniową między innymi: 3 pracownie
językowe, 3 pracownie komputerowe z multimedialną tablicą projekcyjną, klasopracownie
przedmiotowe, własną bibliotekę, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, salę
gimnastyczną wraz z siłownią, oraz niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, odpowiednie zaplecze
biurowe, socjalne i sanitarne. Dodatkowym atutem jest pełnowymiarowy stadion usytuowany obok
szkoły.
Uczniowie do dyspozycji mają bogaty program zajęć pozalekcyjnych oraz kół
zainteresowań takich jak: zajęcia SKS, zajęcia w pracowni internetowej oraz
w przedmiotowych kołach zainteresowań. W Zespole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Dzięki
wspólnej pracy uczniów i nauczycieli nasza szkoła otrzymała tytuł SZKOŁY
z KLASĄ, w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą, Centrum Edukacji
Obywatelskiej, portal gazeta.pl. pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej.
Szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego. Wynik
zdawalności egzaminu maturalnego w szkole jest wyższy od średnich krajowych
i wojewódzkich, nie wspominając już o średnich powiatowych. Technikum w naszej szkole jako
jedyne technikum powiatu ostrołęckiego zostało sklasyfikowane w ogólnopolskim rankingu szkół
ponagimnazjalnych organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Za rok 2010 zostaliśmy
sklasyfikowani na 20 miejscu, a w roku 2011 na 37 miejscu w województwie mazowieckim,
na 100 szkół objętych rankingiem.
Chcesz wiedzieć więcej – przyjdź do nas – wejdź na naszą stronę internetową. Do nauki
zachęcamy też osoby dorosłe, dla których również mamy przygotowaną bezpłatną ofertę.

www.zspm.hg.pl

Ty też możesz tworzyć klimat i historię szkoły.
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Wykaz imprez Organizowanych przez RCKK w Myszyńcu
planowanych do realizacji w 2012r.

L.p.
1.

Nazwa imprezy
Palma Kurpiowska - konkurs
Konkurs twórczości ludowej „Ocalić od zapomnienia”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Koncert Chóru Szkoły Głównej Handlowej w Kolegiacie
Myszynieckiej
Majówka integracyjna
Majówka integracyjna
Majówka integracyjna
Majówka integracyjna
Jarmark Kurpiowski
Boże Ciało – wystawa wytworów sztuki ludowej
Plener rzeźbiarski
Warsztaty etnograficzne rękodzieła kurpiowskiego
Wystawa fotograficzna „Kurpiowska Wieś w okresie
międzywojennym”
Festiwal Piosenki Dziecięcej
Noc sobótkowa
Karawana Europa
Etniczne muzykowanie-rozpoczęcie sezonu ceramicznego
Prezentacje gospodarstw agroturystycznych z
certyfikowaniem jakości świadczonych usług (produkt
regionalny, atrakcja turystyczna, ciekawy wystrój)
Zabawa ludowa na kurpiowską nutę
Plener fotograficzny
Półmetek wakacji
Rękodzieło wsi kurpiowskiej

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Miodobranie kurpiowskie
Festiwal piosenki harcerskiej i żołnierskiej
Artystyczny happening- zakończenie letniego sezonu
ceramicznego
Konkurs młodych gitarzystów
Konkurs plastyczny Bohaterowie Kurpiowszczyzny
Spotkania na Kopańskim Moście
Kiermasz bożonarodzeniowy
Spotkania wigilijne

Termin planowanej
imprezy
01 kwietnia 2012 r.
Ogłoszenie konkursu w
marcu - rozstrzygnięcie 20
maja 2012r.
kwiecień
5 maja 2012 r.
12 maja 2012 r.
19 maja 2012 r.
26 maja 2012 r.
20 maja 2012 r.
7 maja 2012 r.
Czerwiec - lipiec 2012 r.
Czerwiec 2012
Czerwiec 2012
3 czerwiec 2012 r.
23 czerwiec 2012 r.
Lipiec 2012 r.
Lipiec 2012 r.
Lipiec 2012 r.
21 Lipiec 2012 r.
Lipiec-sierpień 2012 r.
28 lipiec 2012 r.
Ogłoszenie lipiec 2012 r.,
rozstrzygnięcie 26 sierpień
2012 r.
25 i 26 sierpień 2012 r.
23 wrzesień 2012 r.
30 wrzesień 2012 r.
Wrzesień 2012r.
Październik 2012 r.
11 listopad 2012 r.
8 grudzień 2012 r.
Grudzień 2012 r.

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

