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Wieści z gminy
W dniu 2 grudnia 2012 roku odbyły się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu konsultacje w sprawie
przyłączenia Browar do Myszyńca. Mogli wziąć w nich udział mieszkańcy trzech miejscowości:
Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary, Myszyniec. Opinię w tej sprawie można było wyrazić, z zachowaniem
tajności, na kartach konsultacyjnych wybierając jedną z następujących możliwości: TAK, NIE,
WSTRZYMUJĘ SIĘ. W konsultacjach wzięły udział 72 osoby: 69 głosów było za przyłączeniem, 2 głosy
były przeciwne i 1 głos wstrzymujący. Ostateczną decyzję dotyczącą przyłączenia Browar do Myszyńca
podejmie minister spraw wewnętrznych i cyfryzacji po złożeniu przez gminę wniosku w tej sprawie.
*
Stawki podatków lokalnych płaconych w naszej gminie w 2013 roku pozostaną bez zmian. Zmienią
się tylko stawki podatku rolnego i leśnego, które zależą od cen zboża i drewna. Stawka podatku rolnego
płaconego przez rolników wyniesie 189,65 zł za hektar przeliczeniowy, a dla osób nie będących rolnikami
379,30 zł za hektar przeliczeniowy. Stawka podatku leśnego wyniesie 41,01 zł za hektar fizyczny.
*
W tym roku Urząd Miejski w Myszyńcu przyznał stypendium szkolne dla 820 uczniów mieszkających
w naszej gminie. Mogą otrzymać je uczniowie/ słuchacze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, kolegiów, placówek kształcenia specjalnego, z tych rodzin, gdzie dochód na osobę
nie przekracza 351 zł (456 zł od października 2012 roku). Kwota stypendium wynosiła w zależności od
dochodu na członka rodziny odpowiednio 205 zł lub 250 zł. Stypendium można przeznaczyć wyłącznie na
cele edukacyjne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przybory szkolne, strój sportowy, itp. Łącznie na ten cel
wydano 185 656 zł, z czego 38 500 zł to środki z budżetu gminy, a pozostała część to dotacja z budżetu
państwa.
*
W roku szkolnym 2012/2013 w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
przyznano 348 takich świadczeń (w tym 11 poza kryterium dochodowym). Wyprawkę mogli otrzymać
uczniowie klas I-IV szkół podstawowych, uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie
niepełnosprawni. Warunkiem jej otrzymania było spełnienie kryterium dochodowego, odpowiednio
504 zł (539 zł od października) w przeliczeniu na członka rodziny w przypadku uczniów klas I szkół
podstawowych i 351 zł (456 zł od października) w przeliczeniu na członka rodziny w przypadku
pozostałych uczniów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych decydujący był fakt niepełnosprawności.
Wyprawkę szkolną przyznano też 11 uczniom, którzy nie spełniali kryterium dochodowego, ale ze względu
na ich trudną sytuację rodzinną lub materialną, taka pomoc była zasadna. Świadczenie należy przeznaczyć
na zakup podręczników szkolnych. Gmina przeznaczyła łącznie na wypłatę wyprawek 71 064,53 zł. Środki
na ten cel pochodziły z budżetu państwa.
*
W dniu 09.10.2012 r. została zawarta umowa na zakup energii elektrycznej do obiektów będących
własnością gminy Myszyniec. Przeprowadzona została licytacja elektroniczna, w której udział wzięło
6 firm: IDEON S.A Katowice, Energa Obrót S.A Gdańsk, PGE Obrót S.A Warszawa, PKP Energetyka
S.A Warszawa, CORRENTE sp. z o.o Ożarów Mazowiecki, DUON Marketing and Trading S.A Gdańsk.
Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma IDEON z Katowic - 255 zł za MWh plus 23% podatek
VAT. Taki sposób zakupu energii gmina Myszyniec stosuje już po raz kolejny. Pozwala to na uzyskanie
niższej ceny niż w przypadku zakupu oddzielnie dla różnych obiektów, a tym samym mniejsze wydatki z
budżetu gminy na energię elektryczną.
*
Dnia 12 listopada 2012r. odbyło się sześć przetargów na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gruntowych będących własnością gminy Myszyniec. Nieruchomości położone są przy ul. Tęczowej i ul.
Brata Zeno w Myszyńcu i są uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągową i elektryczną. W wyniku
przeprowadzonych przetargów zostały sprzedane trzy nieruchomości. Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu
wynosiła 33 zł (3 300,00zł za ar), a średnia cena osiągnięta po przetargu to 34, 36zł/m2 (3 436,00 zł za ar).
*
Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę oleju opałowego do dziewięciu obiektów komunalnych w
naszej gminie. Planuje się zużycie w nich w 2013 roku około 133.415 litrów tego paliwa. Złożono trzy
oferty. Najkorzystniejszą cenę (3, 58 zł brutto z litr) zaproponowała Stacja Paliw Deptuła z Kadzidła.
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Część mieszkańców naszej gminy ma już nieważne dowody osobiste. Pierwsze plastikowe dowody
zostały wydane w 2001 roku i po 10 latach straciły ważność. Jedynie osoby, które złożyły wniosek o
wydanie dowodu po 65 roku życia, otrzymały go na czas nieoznaczony. Niektórzy o tym nie pamiętają i
posługują się nieważnym dokumentem. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sprawdzić jego termin
ważności (jest on wskazany w prawym dolnym rogu). Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym
uniemożliwia załatwianie różnych spraw, a także problemy w trakcie kontroli przez policję czy straż
miejską. Prosimy zatem tych, którym upłynął termin ważności dowodu o zgłaszanie się do Urzędu
Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 2, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
*
Rolnicy otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Producentom
rolnym w 2012 roku przysługiwał zwrot w kwocie 81,70 zł na 1 hektar użytków rolnych. Wpłynęło
1400 wniosków w tej sprawie. Łączna kwota wypłacona rolnikom to 728.186, 57 zł. Średnio na jednego
rolnika przypadło 520, 13 zł. Środki na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa.
*
Rada gminy na sesji w dniu 29 października 2012 roku dokonała nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze, które będą obowiązywały w wyborach samorządowych. Zmiana dotyczy likwidacji okręgów
wielomandatowych (dotychczas w naszej gminie okręgi wielomandatowe miał Myszyniec - 4 radnych oraz
okręg Wykrot, Cięćk, Gadomskie – 2 radnych) i ustalenia w całej gminie okręgów jednomandatowych.
Oznacza to, że wyborcy w każdym okręgu będą wybierali tylko jednego radnego. Zmiana ta jest
następstwem przepisów wyborczych uchwalonych przez parlament, które wprowadzają jednomandatowe
okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin. Szczegółowy podział gminy Myszyniec na okręgi na
www.myszyniec.pl.

SMS do mieszkańców
Urząd Miejski w Myszyńcu uruchomił esemesowy system powiadamiania. Chcielibyśmy go
wykorzystywać do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Będziemy Państwa informować tą drogą o
ważnych sprawach, np. różnych spotkaniach, przerwach w dostawie wody, ostrzeżeniach o anomaliach
pogodowych. Ten, kto chciałby otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon
komórkowy w postaci SMS, powinien wypełnić stosowny formularz (krótki i prosty). Takie druki znajdują
się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu u pracowników. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości.
Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.

Ks. Kanonik Zbigniew Jaroszewski laueratem nagrody Marszałaka Województwa
Mazowieckiego
Nagroda ta przyznawana jest od 9 lat. Jest jedną z najbardziej prestiżowych wyróżnień na
Mazowszu. Otrzymują ją osoby mające osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony szeroko pojętej kultury. Dotychczas zostało nią nagrodzonych 110 osób.
Poniżej uzasadnienie przyznania nagrody dla ks. Kanonika Zbigniewa Jaroszewskiego.
Dziekan i proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Znawca i propagator kultury
i tradycji kurpiowskiej.
Prowadzony przez niego od 8 lat kościół myszyniecki tętni nie tylko bogatym życiem religijnym.
Jest również cenionym ośrodkiem życia kulturalnego i miejscem, w którym promowana jest i wzbogacana
kultura kurpiowska. Zachowane są tradycje comiesięcznych procesji w regionalnych strojach ludowych czy
rozbudowanych mszy z elementami gwary kurpiowskiej. Ponadto ks. Jaroszewski ze szczególną
pieczołowitością dba również o utrzymanie w należnym stanie obiektów zabytkowych znajdujących się na
terenie parafii – XVII-wieczna dzwonnica, zabytkowe ołtarze, feretrony, malowidła ścienne, organy itd.
Dzięki działaniom księdza kanonika, związanym z poszukiwaniem i opracowaniem danych
historycznych dotyczących historii i działań parafii w Myszyńcu zostały wydane książki Dzieje Parafii i
Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Przewodnik po kolegiacie Myszynieckiej,
Zabytkowe krzyże i kapliczki Parafii Myszyniec.
Ks. Jaroszewski angażuje się także w działalność naukową. Organizuje sesje naukowe związane z
historią parafii i kościoła w Myszyńcu, a także konferencje na temat gwary kurpiowskiej i jej fonetycznego
zapisu oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym związanych z historią lokalnego kościoła i życiem
miejscowej społeczności. Jest też inicjatorem obchodów roku ks. Władysława Skierkowskiego oraz
Festiwalu muzyki kościelnej im. ks. Władysława Skierkowskiego.
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Inwestycje

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości
Myszyniec Stary, części miejscowości Myszyniec- Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora
sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w
Myszyńcu”, na którą gmina Myszyniec pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wykonano ponad 17 km sieci kanalizacyjnej w systemie
grawitacyjno – ciśnieniowym z czterema przepompowniami ścieków. Z nowego systemu będą korzystały
174 gospodarstwa domowe w miejscowościach Myszyniec Stary, Wolkowe i Myszyniec-Koryta.
Nowa sieć została połączona z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz wybudowaną w Myszyńcu w 2005 r.
oczyszczalnią ścieków „BIONIP” o przepustowości 400 m3/dobę. W ramach inwestycji dokonano rozbiórki starej,
awaryjnej oczyszczalni ścieków „BIOBLOK MUa50” w Myszyńcu. Ścieki odbierane do tej pory przez tę
oczyszczalnię zostaną przetłoczone pod dnem rzeki Rozoga do przepompowni przy ul. Sienkiewicza.
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, u których wykonano przyłącze
kanalizacyjne. Jednocześnie Urząd Miejski zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie podpisali do tej pory
umowy na przyłącze o jej podpisanie. Podłączenie do sieci nastąpi dopiero po podpisaniu umowy.

*
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.

*
Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy
Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III)”. Umowa na roboty budowlane została podpisana z wybranym w trybie przetargu
nieograniczonego wykonawcą P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa. Przewidywany termin zakończenia
inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2013 r.
Realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 25%. Całkowita wartość
robót budowlanych wynosi 2 998 617,00 zł. Kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2 253 551,00 zł.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości
Pełty, Świdwiborek, część miejscowości Myszyniec, Myszyniec Stary o łącznej długości ponad 63 km. Sieć
wodociągowa będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody w Wykrocie. Sieć została zaprojektowana w układzie
pierścieniowo - rozgałęźnym, która obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Myszyniec Stary, Myszyniec – Koryta
(obręb Myszyniec Stary) i Myszyniec. Pierścień tranzytowy zamyka i łączy istniejącą w Myszyńcu sieć wodociągową.
Od pierścienia zaprojektowane są rozgałęzienia do miejscowości Pełty i Świdwiborek. Do projektowanej sieci
wodociągowej
przewidziano podłączenie 138 gospodarstw domowych. Pierścień tranzytowy ma zapewnić
odpowiednie ciśnienie w sieci i umożliwić zwodociągowanie w przyszłości pozostałych miejscowości w gminnie
(Charciabałda, Olszyny, Białusny Lasek, części miejscowości Zdunek, Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki).
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Zakończyło się zagospodarowanie terenu przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej i
stadionie sportowym w Myszyńcu. Powstała wiata rekreacyjno-wypoczynkowa o konstrukcji drewnianej,
ciąg pieszo - jezdny łączący ul. Dzieci Polskich z ul. Sportową. Zostało zamontowane oświetlenie
zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci itp. Prace wykonało za 476 256,00 zł wyłonione w drodze przetargu
konsorcjum firm: Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Melioracyjnych Czesław Kozon z Myszyńca i Zakład
Budowlany Krzysztof Brakoniecki z Myszyńca. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 141 809,00 zł ze
środków unijnych.
*
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 prywatnych budynków w 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 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 oraz Przedszkola Samorządowego
w Myszyńcu (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 na potrzeby zasilania i oświetlenia obiektów kompleksu
sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” położonego w sąsiedztwie.
Pompy ciepła zostaną zamontowane w budynku przedszkola oraz budynku plebanii.
W wyniku rezygnacji części mieszkańców z instalacji solarnych wylosowano 50 osób z ok. 70 osób
znajdujących się na liście rezerwowej. Z tego powodu całe postępowanie przetargowe zostało opóźnione
ze względu na konieczność przygotowania nowych projektów instalacji oraz podpisania nowych umów
z mieszkańcami. Skutkuje to opóźnieniem montażu kolektorów o kilka miesięcy. Na początku 2012 roku
planowane jest przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Natomiast montaż kolektorów
słonecznych ze względu na zbliżającą się zimę oraz niekorzystne warunki pogodowe będzie odbywał się
od wiosny przyszłego roku.
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
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne na modernizację targowiska w Myszyńcu. Zakres robót
obejmował będzie między innymi: zadaszenie wiat do handlu, utwardzenie terenu, budowę parkingu,
oświetlenia i budynku sanitarno - socjalnego. Całkowity planowany koszt inwestycji to 1 630 000 zł, z czego
999 999 zł to środki unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013), a pozostała część to środki
własne gminy. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie.
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne na budowę 131 przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach Wolkowe i Wykrot. Po ich wykonaniu takie urządzenia będą już funkcjonowały w tych
wszystkich miejscowościach w gminie, gdzie nie ma kanalizacji lub jej budowa nie jest zasadna
ekonomicznie. Łącznie będzie to 545 oczyszczalni. Całkowity planowany koszt inwestycji to 1 500 000 zł,
z czego 919 749 zł to środki unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), a pozostała
część to środki własne gminy. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.
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KURPIK NR 65
Odśnieżanie dróg gminnych

W dniu 27 listopada 2012 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych.
W przetargu wzięło udział dwóch wykonawców: firma Pana Czesława Kozona z Myszyńca i firma Pana
Czesława Zdunka z Myszyńca Starego. Przetarg podzielono na 5 części, z czego:
Część 1 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych o długości. ok 103 km w miejscowościach:
Myszyniec, Myszyniec Stary, Myszyniec-Koryta, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe I i Wolkowe II. Wybrano
ofertę firmy Czesława Zdunka za cenę 41,04 zł/km.
Część 2 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych o długości ok. 102 km w miejscowościach: Olszyny,
Charciabałda, Białusny Lasek, Zdunek, Zalesie, Wydmusy. Wybrano ofertę firmy Czesława Kozona za
cenę 37,00 zł/km.
Część 3 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych o długości ok. 87 km w miejscowościach: Wykrot,
Drężek, Gadomskie, Cięćk, Niedźwiedź i Krysiaki. Wybrano ofertę firmy Czesława Kozona za cenę
48,60 zł/km.
Część 4 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych równiarką samojezdną. Wybrano ofertę firmy
Czesława Zdunka za cenę 118,80 zł/godz.
Część 5 obejmuje przemieszczanie zalegającego śniegu ładowarką o mocy min. 100 KM. Wybrano
ofertę firmy Czesława Zdunka za cenę 140,40 zł/godz.
Kryterium wyboru była najniższa cena oferty.

Usuwanie azbestu z terenu gminy Myszyniec
Azbest jest znany od kilku tysięcy lat, a szerokie zastosowanie uzyskał w ostatnich 100 latach.
Służył on do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. Włókna
azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest.
Działanie chorobotwórcze związane jest z wdychaniem pyłu azbestowego. Narażenie zawodowe na pył
azbestu może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian
opłucnowych, raka płuc i międzybłoniaków. Na oddziaływanie pyłu azbestowego narażone są też osoby
postronne, przebywające na wolnym powietrzu. Występująca wówczas choroba to międzybłoniak opłucnej.
Produkcja, import oraz stosowanie azbestu zostało w Polsce zakazane od dnia wejścia w życie Ustawy o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997 r. Szacuje się, że obecnie na
terenie Polski nadal użytkowanych jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest.
Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych
w środowisku opracowany został „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który jest
kontynuacją i aktualizacją celów i działań przyjętych przez Radę Ministrów 14 maja 2002r. w „Programie
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Wśród zadań, które
mają na celu wsparcie procesu oczyszczania kraju z azbestu jest uruchomienie monitoringu realizacji
Programu w formie bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest. Baza jest narzędziem do
gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych od mieszkańców z inwentaryzacji. W związku
z koniecznością realizacji Programu Gmina Myszyniec opracowała ankietę dot. 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, w związku z czym powinien być dopełniony przez każdego
mieszkańca gminy corocznie do dnia 31 stycznia. 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. Gmina
Myszyniec
na
początku
2012
roku
przekazała
wszystkim
sołtysom,
adekwatną
do liczy mieszkańców danej miejscowości, liczbę ankiet oraz zamieściła na stronie www.myszyniec.pl plik
do pobrania ze wzorem ankiety. Osoby, które do dnia dzisiejszego nie wypełniły i nie przekazały takiej
ankiety (również z terenu Myszyńca), proszone są o dopełnienie tego obowiązku do dnia
31 stycznia 2013 roku. Natomiast właściciele, którzy nie są w posiadaniu wyrobów zawierających azbest
proszeni są o złożenia oświadczenia o braku na swojej posesji wyrobów zawierających azbest wraz z
podaniem numeru ewidencyjnego działki. Ankiety oraz oświadczenia proszę składać do Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu: Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1, parter).
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KURPIK NR 65
O literaturze na Kurpiach

W 2012 r. Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w
Myszyńcu i Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki zrealizowało projekt, który miał charakter Spotkań LiterackoTeatralnych na Kurpiach. Projekt skierowany był do miłośników poezji, literatury i teatru. Uczestniczyły w nim osoby
należące do Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki oraz inne osoby pochodzące z różnych środowisk. Odbyły się otwarte
spotkania z prelegentami: Marią Pawłowska, Teresą Kapiszewską, ks. Witoldem Jemielitym, Leszekiem Czyżem,
Henrykiem Gadomskim i Bernardem Kielakiem. Tematyka tych spotkań dotyczyła historii i kultury kurpiowskiej,
obrzędów i zwyczajów na Kurpiach, gadki kurpiowskiej, poezji kurpiowskiej oraz działalności Ks Władysława
Skierkowskiego. Projekt miał wzbogać i rozbudzać wrażliwość estetyczną na piękno poezji oraz indywidualną
zdolność twórczą, jak też w ciekawy sposób zagospodarowywać czas wolny, przyczyniać się do integracji społecznej
mieszkańców. Projekt trwał od 1 lipca do 30 listopada 2012 r.

„RozPRACUJ to z biblioteką”.
Miejsko-Gminna
Biblioteka
Publiczna
im
ks.
Władysława
Skierkowskiego
w Myszyńcu została zakwalifikowana do projektu pn. „RozPRACUJ to z biblioteką”. Projekt prowadzony jest przez
„FRSI”
Fundację
Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego
z
siedzibą
w
Warszawie.
„RozPRACUJ to z biblioteką” jest pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają
profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub
chcących ją zmienić. Biblioteka w ramach projektu otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Biblioteka
w Myszyńcu: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania /
faksowania w jednym), ekran i rzutnik, a jej filia w Wykrocie: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne. Każdy zestaw
będzie zawierać cyfrowy aparat fotograficzny oraz router do tworzenia bezprzewodowych punktów dostępu do sieci w
bibliotece. W ramach projektu zapewnione będą szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
kierowane do osób nie umiejących posługiwać się sprzętem komputerowym w codziennej pracy biblioteki oraz
warsztaty planowania rozwoju biblioteki, szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego i indywidualne wsparcie
szkoleniowe.
Biblioteka otrzyma również możliwość ubiegania się o dotację w konkursie grantowym W ramach projektu
oferowane są dotacje w wysokości do 5 000 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub
chcące wybrać lub zmienić zawód.

Kurpie w Roku Wiary. Przemarsz pielgrzymkowy – 2012.
Ponad trzy i pół wieku temu biskup płocki Ferdynand, widząc realne zagrożenie dla mieszkańców puszczy
kurpiowskiej przez szerzący się w sąsiednich Prusach wschodnich protestantyzm, sprowadził z Łomży misjonarzy
ojców Jezuitów, którzy przynieśli w głąb północnej części kurpiowskiej puszczy Przenajświętszy Sakrament, krzewiąc
wśród puszczaków katolicką wiarę.
Dla właściwego i pełnego prowadzenia swej misji chrystianizacyjnej – Jezuici wybudowali kaplicę.
Usytuowali ją na śródleśnej polanie, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: północ-południe i wschódzachód na pograniczu Polski i Prus Wschodnich w pobliżu (około 2 km) największej w tym rejonie leśnej osady
kurpiowskiej Myszeniec (obecnie Myszyniec Stary) skąd przybywali pierwsi wierni. Stąd Misja Święta zwana była
Misją Myszeniecką.
Śladem naszych kurpiowskich przodków, corocznie, począwszy od pamiętnej śnieżnej sylwestrowej nocy
2000 roku (kończącej XX wiek), kiedy to pod przewodnictwem księdza Stanisława Łapińskiego wyruszyliśmy
o godzinie 23.00 w pielgrzymkowym pochodzie spod kaplicy w Myszyńcu Starym do kościoła parafialnego w
Myszyńcu, gdzie o północy ksiądz prałat Zdzisław Mikołajczyk odprawił uroczystą pasterkę na powitanie XXI wieku –
przechodzimy tradycyjnie historyczna trasą: Myszyniec Stary – Browary – Myszyniec.
W tym roku: Roku Wiary (ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI), Roku Piotra Skargi – Jezuity
(ogłoszonym przez polski parlament), do udziału w przemarszu pielgrzymkowym, zapraszamy wszystkich
mieszkańców kurpiowszczyzny starszych i młodych, w tym grupy zawodowe i społeczne, jak: myśliwych, pszczelarzy
(d. Bartnicy), rolników, strażaków, Rycerzy Kolumba, młodzież szkolną i innych chętnych.
Przemarsz pielgrzymkowy, który odbywa się w duchowej więzi z katolicką wiarą naszych przodków, dla
podkreślenia tożsamości Kurpiów – stwarza dobrą okazję dla wszystkich, którzy nie zawsze mogą wziąć udział w
pielgrzymce do Świętych Miejsc gdzieś w Polsce czy poza granicami kraju – w intencjach wspólnych
i indywidualnych.
Tegoroczny przemarsz pielgrzymkowy, jak to ma miejsce od 2001 roku, rozpocznie się w
dniu 31 grudnia 2012 r. o godzinie 16.00 przy kaplicy w Myszyńcu Starym skąd z pochodniami, latarkami
i lampionami, z kolędą i modlitwą na ustach przejdziemy do Kolegiaty Myszynieckiej, gdzie o godzinie 17.00
odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta dziękczynna za 2012 rok.
Życie człowieka na Ziemi jest ciągłym pielgrzymowaniem.

Ryszard Tomasz Ropiak
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KURPIK NR 65
Projekty edukacyjne dla uczniów
„Doskonalimy się od podstawówki”
Projekt 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 01.09.2012 r. i będzie trwał do 31.08.2013 r.
Celem projektu jest wsparcie w okresie 01.09.2012 – 31.08.2013 indywidualnego rozwoju 225 uczniów z klas I-III
ośmiu Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Myszyniec.
W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 realizowane będą dodatkowe zajęcia takie jak:
1/ Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
(w PSP w Myszyńcu, PSP w Wolkowych, PSP w Wykrocie, PSP w Białusnym Lasku, PSP w Krysiakach, PSP w
Olszynach, PSP w Wydmusach, PSP w Zalesiu),
2/ Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (w PSP w Myszyńcu, PSP w
Wolkowych, PSP w Wykrocie, PSP w Zalesiu),
3/ Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (w PSP w Myszyńcu, PSP w Wykrocie),
4/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk
matematyczno przyrodniczych (w PSP w Myszyńcu, PSP w Wykrocie, PSP w Białusnym Lasku, PSP w Krysiakach,
PSP w Olszynach),
5/ Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (w PSP w
Myszyńcu),
6/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie/plastycznie (w PSP w
Wykrocie, PSP w Białusnym Lasku, PSP w Krysiakach, PSP w Olszynach, PSP w Wydmusach, PSP w Zalesiu),
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych została wyłoniona firma, z którą została podpisana umowa na
zakup usługi edukacyjnej. Nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni przez firmę rozpoczną prowadzenie zajęć w miesiącu
grudniu 2012r.
W ramach projektu zostaną zakupione materiały i pomoce dydaktyczne dla ośmiu szkół podstawowych
biorących udział w projekcie. Dostarczy je firma, która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą PZP. Materiały i pomoce dydaktyczne zostaną odpowiednio oznakowane, które będą służyły uczniom
i uczennicom na zajęciach dodatkowych w ramach projektu.
Całkowita wartość projektu: 296 259,20 zł.

„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szansa edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”
Projekt 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 01.09.2012 r. i będzie trwał do 30.06.2013 r.
Beneficjenci: uczniowie z kl. IV- VI szkół podstawowych Gminy Myszyniec tj.
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu
Zajęcia pozalekcyjne:
Uczniowie i uczennice zakwalifikowani do udziału w Projekcie będą uczestniczyć nieodpłatnie
w bloku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w następującym podziale:
 Zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) – 4 godz. w miesiącu;
 Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 3 godz. w miesiącu
 Zajęcia z zakresu języków obcych – 4 godz. w miesiącu;
 Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 3 godz. w miesiącu;
 Zajęcia sportowo-wychowawcze – 6 godz. w miesiącu
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych została wyłoniona firma, z którą została podpisana umowa na
zakup usługi edukacyjnej. Nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni przez firmę rozpoczęli prowadzenie zajęć w grudniu
2012r.
Dla uczestników projektu w miesiącu grudniu 2012r. zostanie zorganizowana wycieczka w ramach Projektu do
różnych instytucji, której koszty przejazdu pokryje Gmina Myszyniec. W miesiącu styczniu 2013 r. w ramach projektu
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
Całkowita wartość projektu: 72.000 zł.
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KURPIK NR 65
Lamentacje Kurpiowskie

Dnia 28 października 2012r. w Kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu
wystawiono: Misterium Pasyjne „Lamentacje kurpiowskie” w wykonaniu artystów Puszczy Zielonej i
Puszczy Białej występujących w ostrowskiej grupie teatralnej „Rzeczpospolita Apostolska”.
Scenariusz, reżyseria: Sławomir Konarzewski
Teksty: Teresa Kołakowska, Sławomir Konarzewski
Muzyka: Paweł Andruszkiewicz
Kostiumy: Anna Smosarska
Charakteryzacja: Agata Szpakowska
Obrazy Drogi Krzyżowej: Kazimierz Pawłowski
Nagłośnienie: Firma ComboART – Tomasz Sęk
Aranżacja i realizacja światła - Andrzej Groda
Efekty rytmiczne – Łukasz Kotwica
Nagranie filmowe – Foto Elita Karol Niesłuchowski
Promocja – Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „Kurpik” i pismo Związków Kurpiów
„Kurpie”

Misterium pasyjne
Na podstawie zgromadzonych i opracowanych materiałów etnograficznych z obszaru Puszczy
Zielonej zostało przygotowane widowisko artystyczne przedstawiające mękę i śmierć Jezusa Chrystusa pt.:
„Lamentacje kurpiowskie”. Jest to misterium pasyjne, które odtwarza dawne nieistniejące już zwyczaje,
obrzędy wielkopostne i pasyjne mieszkańców Puszczy Kurpiowskiej.
Widowisko miało na celu pogłębienie wiedzy i tradycji Wielkiego Postu, odtworzenie więzi
międzypokoleniowych, przekazanie dziedzictwa kulturowego tj. norm społecznych, wzorców działania,
obyczajów, wierzeń dotyczących dawnych obrzędów wielkopostnych i pasyjnych ważnych dla
teraźniejszości jak i dla przyszłości mieszkańców Kurpiowszczyzny.
Praca grupy artystycznej została opublikowana na nowoczesnych nośnikach informacji. Wydana
publikacja - opracowane zwyczaje wielkopostne i pasyjne w postaci scenariusza widowiska scenicznego a
także materiał filmowy zrealizowanego w ramach projektu „Lamentacje kurpiowskie” zostaną rozesłane
bezpłatnie do szkół, placówek muzealnych, bibliotek i wszystkich pozostałych instytucji zajmujących się
kulturą ludową i ochroną szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

„Rzeczpospolita Apostolska”
Ostrowska grupa teatralna „Rzeczpospolita Apostolska” powstała w 2010 roku. Wtedy to została
podjęta pierwsza udana próba wystawienia misterium religijnego: „i widzę niebo otwarte..”. W skład
„Rzeczypospolitej Apostolskiej” wchodzą mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej
i okolic (około 50
osób). Uczestnicy: to grupy śpiewacze i taneczne należące do zespołów ludowych, chórów kościelnych, a
także młodzież szkolna.

Tradycja i nowoczesność razem
„Lamentacje kurpiowskie” zostały wystawione z wykorzystaniem nowoczesnych środków
technicznych i artystycznych: oświetlenie z zastosowaniem sprzętu najwyższej jakości gwarantującego
rozmaite możliwości i efekty sceniczne, autorskie kostiumy i charakteryzacja postaci. Wykorzystano też
stare pieśni nawiązujące do zwyczajów wielkopostnych i pasyjnych, na ich podstawie skomponowano nowe
aranżacje muzyczne nadające im nowoczesne brzmienie, spełniające wymogi ogromnego pełnego rozmachu
misterium pasyjnego, a także zinstrumenalizowano pieśni śpiewane a capella.
Reżyser widowiska Sławomir Konarzewski jest autorem wielu scenariuszy i widowisk obrzędowych
nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Kurpiów Puszczy Zielonej. Jest twórcą widowisk obrzędowych,
które w dużym stopniu przyczyniły się do wzmocnienia tożsamości kulturowej mieszkańców
Kurpiowszczyzny i wypromowały kurpiowską kulturę na terenie Mazowsza i kraju.
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Informacje z Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu
Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich

5 października 2012 roku Regionalne Centrum Kutury Kurpiowskiej im. Księdza
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Nadleśnictwem Myszyniec
zorganizowało Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich. Rajd jest wydarzeniem cyklicznym
organizowanym co roku na przełomie września i października, skierowanym do dzieci i
młodzieży ze szkół z terenu Kurpiowszczyzny. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego
wypoczynku, poznanie piękna przyrody Myszynieckiej Puszczy Zielonej, zapoznanie się z
historią regionu i osób związanych z Kurpiowszczyzną. Tegoroczna edycja przybliżyła
uczestnikom wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem
bitwy pod Myszyńcem, która miała miejsce 9 marca 1863r. W Rajdzie Szlakami Barci
Kurpiowskich wzięły udział 24 grupy ze szkół z Myszyńca, Wolkowych, Wykrotu, Białusnego
Lasku, Pełt, Warmiaka i Zalasa. Łącznie w tym roku uczestniczyło ponad 500 osób.
Konkurs młodych gitarzystów

4 listopada 2012 roku odbył się konkurs skierowany do młodych gitarzystów pt. „Pogromcy
strun”. Była to pierwsza edycja przeglądu, której organizatorem było Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Celem konkursu była konfrontacja umiejętności w dziedzinie
gry na gitarze wśród dzieci i młodzieży a także popularyzacja szeroko pojętej muzyki gitarowej,
rozwijanie wrażliwości estetycznej, odkrywanie i promocja młodych talentów oraz integracja
uczestników. Każdy gitarzysta wykonał po dwa utwory. W konkursie wzięło łącznie 11 osób w
trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna.
VI Spotkania na Kopańskim Moście

To cykliczna impreza folklorystyczno – patriotyczna, zorganizowana po raz szósty.
Organizatorami imprezy było Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca we współpracy z Regionalnym
Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Celem imprezy była
popularyzacja folkloru kurpiowskiego, twórców ludowych oraz krzewienie kultury kurpiowskiej
wśród dzieci i młodzieży. Głównym elementem imprezy był konkurs Ludowej Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej. Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniu 10 listopada 2012 roku
na sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej. W konkursie wzięło udział
103 uczestników. Byli to twórcy ludowi, zespoły ludowe, dorośli oraz dzieci i młodzież ze szkół
z terenu Powiatu ostrołęckiego z takich gmin jak: Myszyniec, Kadzidło, Czarnia, Łyse, Lelis.
Komisja powołana do oceny uczestników podczas VI konkursu Ludowej Pieśni Patriotycznej i
Żołnierskiej przyznała 16 nagród. Poza konkursem Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 10
listopada o godzinie 2000 w sali widowiskowej RCKK odbył się koncert Zespołu SKANER.
Wystawa „Myszyniec z lotu Bociana

W dniu 14 listopada 2012 roku w sali wystaw czasowych w Regionalnym Centrum Kultury
Kurpiowskiej otwarto wystawę fotografii Gabora Lorinczy pt. „Myszyniec z lotu bociana”.
Podczas wystawy zaprezentowane zostały bezpłatnie udostępnione zdjęcia Myszyńca i okolic
wykonane wiosną tego roku podczas pożegnalnego oblotu Diecezji Łomżyńskiej przez biskupa
Stanisława Stefanka.

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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