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WIEŚCI Z GMINY

Rada Miejska w Myszyńcu uchwaliła nowe opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym w Myszyńcu. Pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu, kiedy jest realizowana
podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jest bezpłatne. Opłaty dotyczą tylko szóstej i kolejnych
godzin. Dotychczas za szóstą i siódmą godzinę rodzice płacili po 1,50 zł, a za kolejne po 0,70 zł. Zmiana stawek
podyktowana jest koniecznością ich dostosowania do nowych przepisów prawa oświatowego, zgodnie z którymi
opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu nie może być wyższa niż 1 zł. Zarówno przy
zastosowaniu dotychczasowych jak i nowych stawek, koszt pobytu dziecka w przedszkolu (gdy będzie ono
korzystało ze wszystkich godzin) będzie podobny. Rodzice pokrywają też koszty wyżywienia dziecka. Dotychczas
koszty edukacji przedszkolnej, to jest utrzymania przedszkola samorządowego i oddziałów przy szkołach
podstawowych, jak również udzielania dotacji dla funkcjonujących w gminie niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego ponosiła w całości gmina ze środków własnych. Dopiero od września 2013 roku
gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, która pokrywa jedynie niewielką część kosztów wychowania
przedszkolnego.
*
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
przyznano w naszej gminie 371 takich świadczeń (w tym 23 poza kryterium dochodowym). Wyprawkę mogli
otrzymać uczniowie klas I-III i V szkół podstawowych oraz uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych łącznie
z uczniami niepełnosprawnymi. Natomiast z klas IV i VI szkół podstawowych i I i III gimnazjum tylko uczniowie
niepełnosprawni. Warunkiem otrzymania wyprawki było spełnienie kryterium dochodowego, odpowiednio 539 zł
netto w przeliczeniu na członka rodziny w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych i 456 zł netto
w przeliczeniu na członka rodziny w przypadku pozostałych uczniów. W przypadku uczniów niepełnosprawnych
decydującym czynnikiem był stopień niepełnosprawności. Wyprawkę szkolną przyznano też 23 uczniom, którzy
nie spełniali kryterium dochodowego, ale ze względu na ich trudną sytuację rodzinną lub materialną, taka pomoc
była uzasadniona. Świadczenie należało przeznaczyć na zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych.
Gmina przeznaczyła łącznie na wypłatę wyprawek 89 694,91 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu przyznał stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 dla 844 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 456 zł. Kwota stypendium wynosiła, w zależności od dochodu na członka rodziny, odpowiednio 200 zł
lub 240 zł. Stypendium można przeznaczyć wyłącznie na cele edukacyjne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przybory
szkolne, strój sportowy, itp. Jego celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia. Łącznie na ten cel przeznaczono 184 500 zł, z czego 31 074 zł, to środki z budżetu
gminy, a pozostała część to dotacja z budżetu państwa.
*
Rada Miejska w Myszyńcu podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi
Olszyny. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w związku z przystąpieniem do zmiany granic
administracyjnych gminy Czarnia poprzez odłączenie części terenów gminy Myszyniec położonych we wsi
Olszyny, obręb nr 10 obejmujący kolonie Podgać i Zaborce oraz cześć obrębu nr 2 Charciabałda, teren stanowiący
własność Skarbu Państwa - Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec i dołączenie do Gminy Czarnia.
Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w styczniu 2014 r. Inicjatywa gminy Czarnia w tej sprawie wynika
z faktu, że mieszkańcy kilku gospodarstw zameldowani są w tej gminie, a mieszkają na terenie Olszyn w gminie
Myszyniec.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu uruchomił sms-owy 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.
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INWESTYCJE

Trwa realizacja zadania pn: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec –
zadanie 2 (etap I-IV)”. Wykonawcą jest wyłoniona w drodze przetargu firma P.H.U. „INWOD” Roman Pacek
z Lubartowa. Koszt robót budowlanych wyniesie 3 676 408,50 zł. Realizacja inwestycji będzie współfinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
pożyczki częściowo umarzalnej. Kwota przyznanej pożyczki stanowi 82 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Zakres robót budowlanych będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach
Wydmusy, Drężek, Białusny Lasek, Zdunek, Charciabałda i Olszyny o łącznej długości ponad 83 km. Do
wybudowanej sieci zostaną podłączone 274 gospodarstwa w wymienionych miejscowościach. Zgodnie z zawartą
z wykonawcą umową realizacja inwestycji zakończy się do 30 września 2014 r.
*
Gmina Myszyniec rozstrzygnęła przetarg na zadanie pn: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na
terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”, na które otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej.
Kwota przyznanej pożyczki wynosi 3 000 000 zł i stanowi 81% kosztów kwalifikowanych zadania.
W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 10 firm, które za wykonanie robót budowlanych oferowały ceny od
3 153 351,00 zł do 8 451 300,48 zł brutto. Przetarg wygrała firma – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„INWOD” Roman Pacek z Lubartowa, która zaoferowała wykonanie inwestycji za cenę 3 153 351,00 zł. Zakres
robót będzie obejmował budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Cięćk, Niedźwiedź,
Krysiaki oraz w części miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości ponad 61 km. Do wybudowanej sieci
zostanie podłączonych 181 gospodarstw w wymienionych miejscowościach. Planowany termin zakończenia
realizacji inwestycji – grudzień 2014 r.
*
Zakończyła się inwestycja pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec
– etap III”. Roboty te za kwotę 1 659 518,18 zł brutto wykonuje wybrana w postępowaniu przetargowym firma
PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z Olsztyna. W ramach tej inwestycji zostało wybudowanych 130
przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Wykrot (65 sztuk) i Wolkowe (65
sztuk). Oczyszczalnie wykonywane są w połączonej technologii: złoża biologicznego i osadu czynnego, którą
cechuje niewielka wrażliwość na zmiany ilości ścieków i przerwy w dopływie prądu. Inwestycja ta
współfinansowana jest w kwocie 919 749,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wcześniej w naszej gminie wybudowano już 424
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
*
Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji
solarnych pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”. Wykonawca kończy montaż
instalacji solarnych na terenie gminy. Kilku mieszkańców zrezygnowało z udziału w projekcie. Dlatego też, na to
miejsce, zakwalifikowano mieszkańców (według kolejności), którzy w wyniku losowania w maju 2012 roku
znaleźli się na liście rezerwowej. W związku z powyższym Gmina Myszyniec przedłużyła Wykonawcy – P.P.U.H.
RAPID Sp. z o.o. termin zakończenia prac do końca stycznia 2014 r. Projekt realizowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i
energetyka”. Wartość inwestycji wynosi 5 197 307,28 zł, z czego dofinansowanie ze środków wynosi 70% (3
638 115,10 zł).
Informujemy również, iż do Urzędu Miejskiego zgłaszają się nadal mieszkańcy zainteresowani montażem
kolektorów. Urząd Miejski w Myszyńcu w chwili obecnej nie prowadzi zapisów chętnych na montaż instalacji
solarnych. Jednakże, gdy w latach następnych, będzie możliwość otrzymania dofinansowania na podobny projekt,
to będziemy informowali mieszkańców o takiej możliwości, między innymi poprzez wysyłanie informacji
tekstowych smsem na telefon komórkowy. Ta forma komunikacji jest najszybsza i docierająca do większego grona
mieszkańców. Dlatego zachęcamy Państwa do wypełnienia w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu „Formularza zgody
na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na telefon komórkowy w postaci SMS”.
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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 wykonuje, 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 powstaje 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. Inwestycja, zgodnie zawartą umową,
powinna zakończyć się 31 lipca 2013 roku (część w Wykrocie) i 15 września 2013 roku (część w Myszyńcu).
Wykonawca inwestycji firma Polbud S.A zadeklarowała na piśmie, że prace zakończy do 31 grudnia 2013 roku.
Jedynie nasadzenie krzewów i sianie trawy chce przełożyć na wiosnę przyszłego roku. Umowa przewiduje kary
umowne za każdy dzień zwłoki w wykonaniu inwestycji.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu stara się o dofinansowanie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy Myszyniec współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany
gospodarki niskoemisyjnej. Stworzenie takiego planu pozwoli na pozyskiwanie unijnych funduszy, które będą
mogły zostać przeznaczone m.in. na odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne). Celem projektu jest
przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji
zużycia energii finalnej. Ma to zostać osiągnięte poprzez podniesienie efektywności energetycznej, poprawę
jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń
w powietrzu i w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym pyłów, dwutlenku
siarki oraz tlenków azotu). Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej otwiera wiele możliwości w tworzeniu
na terenie gminy Myszyniec ekologicznych elementów infrastruktury. Realizacja projektu nastąpi w latach 2013 –
2014, po otrzymaniu dofinansowania projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Myszyniec wśród najlepszych
Gmina Myszyniec skutecznie wykorzystuje środki unijne. Tak wynika z rankingu - wykorzystanie środków
Unii Europejskiej, opracowanego przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Pismo to przeanalizowało
wydatki inwestycyjne wszystkich polskich samorządów w latach 2009-2012, aby pokazać jak one sobie radzą
z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków unijnych. Powstały dwa rankingi: wydatki finansowane ze środków
unijnych na osobę i procent środków unijnych w całości wydatków majątkowych samorządu. Gmina Myszyniec
wydała w latach 2009-2012 kwotę 3 174,24 zł środków unijnych na osobę, co dało jej 14 miejsce w rankingu
małych miast. W tym czasie 51,77% wszystkich wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w gminie
sfinansowanych zostało ze środków unijnych, co dało 16 pozycję w rankingu.
To tak jakby każda inwestycja w co najmniej w 50% była sfinansowana ze środków UE. Choć oczywiście
niektóre inwestycje były sfinansowane w jeszcze większym procencie ze środków unijnych, a niektóre zostały
wykonane ze środków pozyskanych z innych źródeł lub też ze środków własnych gminy.
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Odśnieżanie dróg gminnych

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych. W przetargu wzięło udział pięciu
wykonawców:
1. Zakład Robót Ogólnobudowlanych Melioracyjnych i Drogowych Czesław Kozon z Myszyńca.
2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Czesław Zdunek z Myszyńca Starego.
3. Kulas Marek z Wykrotu.
4. FOX TRANS-ZIEM Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Dariusz Lis ze Szczytna.
5. Usługi Transportowe Jan Skrodzki z Myszyńca.
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. Wybrano ofertę firmy p. Czesława Kozona za cenę
42,12 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 p. Czesława Kozona za cenę 32,40 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 p. Czesława Kozona za cenę 32,40 zł/km.
Część 4 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych równiarką samojezdną. Wybrano ofertę firmy p. Czesława Zdunka
za cenę 116,00 zł/godz.
Część 5 obejmuje przemieszczanie zalegającego śniegu ładowarką o mocy min. 100 KM. Wybrano ofertę firmy
p. Czesława Zdunka za cenę 140,40 zł/godz.
Kryterium oceny była 100% cena oferty.

Wycinanka kurpiowska
Gmina Myszyniec wkrótce przystąpi do realizacji projektu pt: „Wycinanka Kurpiowska” współfinansowanego
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Projekt rozpocznie się 01.01.2014 r. i będzie trwał do 31.05.2014 r.
Cel główny projektu
Celem projektu jest promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez
umieszczenie 20 kolorowych banerów oświetleniowych z motywami wycinanki kurpiowskiej wzdłuż głównych
ulic miejscowości Myszyniec tj. ul. Kazimierza Stefanowicza, ul. Stacha Konwy, Plac Wolności i ul. Dzieci
Polskich oraz zorganizowanie wystawy galerii wycinanki w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej.
Całkowita wartość projektu: 36 512,00 zł

Upamiętniamy zasłużonych
Gmina Myszyniec wkrótce przystąpi do realizacji projektu pt: „Tablice upamiętniające postacie historyczne
zasłużone dla Ziemi Kurpiowskiej” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”.
Projekt rozpocznie się 01.02.2014 r. i będzie trwał do 30.06.2014 r.
Cel główny projektu
Celem projektu jest promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez
wykonanie i zamontowanie w kompleksie sportowo–rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” w Myszyńcu, 5 tablic
pamiątkowych z wizerunkami twórców ludowych i bohaterów narodowych czyli osób, które na stałe wpisały się
w historię, kulturę i tradycję kurpiowską, tj. Zygmunta Padlewskiego, Władysława Skierkowskiego, Adama
Chętnika, Konstantego Rynarzewskiego i Stacha Konwy.
Całkowita wartość projektu: 32 595,00 zł
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Tańsze śmieci

Od 1 lipca 2013 r. na terenie naszej gminy funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami. Odpady są
odbierane przez wybraną w postępowaniu przetargowym firmę MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki. Od 1 stycznia 2014 r.
nastąpi zmiana w harmonogramie odbioru odpadów na terenie naszej gminy. Wszystkie rodzaje odpadów tj.
odpady selektywne, biodegradowalne, szkło oraz odpady zmieszane odbierane będą jednego dnia. Wiąże się to ze
zwiększeniem liczby śmieciarek obsługujących naszą gminę. Zawiadamiamy o zasadach zgłaszania reklamacji
dotyczących odbioru odpadów. Jeśli odpady z Państwa posesji nie zostały odebrane w terminie zapisanym
w harmonogramie odbioru odpadów prosimy o powiadomienie o tym fakcie pod nr tel. 29-77-21-141w. 26 lub też
osobiście w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (na parterze pok. nr 1 u p. Marty Wojciechowskiej) w ciągu dwóch
dni roboczych. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub z posesji nieoznakowanych numerem porządkowym
nieruchomości nie będą uwzględnione. Z tego względu prosimy o umieszczenie numeru posesji w widocznym
miejscu (np. ścianie budynku lub ogrodzeniu). W przypadku budynków oddalonych od drogi publicznej prosimy
również o umieszczenie tabliczek informacyjnych z numerem budynku przy zjeździe z drogi głównej.
W dniu 28 listopada 2013 r. Rada Miejska w Myszyńcu podjęła uchwałę o obniżeniu stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób segregujących odpady. Od 1 stycznia 2014 r. miesięczna stawka
„opłaty śmieciowej” będzie wynosić 6,00 zł od osoby. Pozostałe stawki dla osób niesegregujących odpadów i osób
prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji nie uległy zmianie. W związku z obniżeniem stawki opłaty
konieczne będzie złożenie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. na terenie naszej gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany w Myszyńcu przy ul. Targowej 5 (obok targowiska gminnego, obecny punkt skupu złomu)
prowadzony przez Firmę Handlowo - Usługową Władysław Chorążewicz. Można tam samodzielnie dostarczyć
i oddać bezpłatnie przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, w tym meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Będzie
tam można też dostarczać bezpłatnie nadmiar odpadów, które nie będą mieścić się w workach lub w przypadku
czasowego zwiększenia ilości odpadów np. podczas remontu domu czy porządkowania posesji. Odpady
dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych muszą być dokładnie posegregowane na
następujące frakcje:
1) szkło białe i kolorowe, bez szkła typu duralex, szyb samochodowych, luster itp.,
2) tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w tym typu PET, PP, EPS, butelki po napojach itp.,
3) metal, w tym puszki,
4) papier, tektura, w tym gazety, czasopisma itp.,
5) opakowania wielomateriałowe, np. opakowania kartonowe po mleku, napojach i sokach,
6) tekstylia i odzież, w tym ubrania, obuwie itp.,
7) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) zużyte opony.
Zużyte baterie będzie można też dostarczać do specjalnych oznaczonych pojemników w Urzędzie
Miejskim w Myszyńcu oraz w wybranych sklepach AGD-RTV w Myszyńcu, a przeterminowane leki do 3 aptek
zlokalizowanych na terenie Myszyńca.
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Kurpik rozmawia z burmistrzem Myszyńca Bogdanem Glinką

Kurpik: Panie burmistrzu, budowa „Kurpiowskiej Krainy” ciągle nie jest zakończona!?
Burmistrz: Niestety firma Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego nie dotrzymała terminu zakończenia tej inwestycji.
Już kilka razy wyznaczała nowy termin zakończenia prac. Na tę chwilę jest to koniec tego roku, ale już wiadomo,
że on także nie będzie dotrzymany. Wybudowano już wszystkie budynki, amfiteatr, boiska, korty tenisowe, place
zabaw. Z ważniejszych robót zostało ułożenie kostki w Myszyńcu. Kwotowo wykonane jest 85% inwestycji.
Gmina na bieżąco płaci za wykonane roboty, to wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu.
Kurpik: To może należy zerwać umowę z wykonawcą i do zakończenia prac zaangażować inną firmę?
Burmistrz: Firma Polbud S.A. deklaruje, że chce dokończyć tę inwestycję. Zerwanie umowy to duże ryzyko.
Kolejny wykonawca prawdopodobnie będzie chciał więcej za dokończenie robót. Tak było z budową np. autostrad.
Firmy za dokończenie prac proponowały wyższe kwoty niż firmy, z którymi zerwano kontrakty. W interesie gminy
jest dokończenie „Kurpiowskiej Krainy” przez obecnego wykonawcę. Tym bardziej, że firma Polbud S.A.
zaproponowała w przetargu bardzo korzystną cenę.
Kurpik: A jak przebiega realizacja innych inwestycji?
Burmistrz: W ostatnim czasie udało się zrealizować kilka dużych inwestycji: wodociągi w Pełtach i Świdwiborku,
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kończymy montaż instalacji solarnych. W tej chwili trwa budowa
wodociągów. Do końca przyszłego roku powstaną one w Białusnym Lasku, Charciabałdzie, Zdunku, Olszynach,
Cięćku, Niedźwiedziu i Krysiakach. Zakończymy wodociągowanie całej gminy. Około 100% mieszkańców gminy
będzie korzystało z wody dobrej jakości. Wybudowanie wodociągów to bardzo wielki sukces, z którego bardzo się
cieszę. Generalnie, z tej racji, iż na terenach wiejskich mamy rozproszoną zabudowę, koszt budowy jednego
przyłącza do gospodarstwa jest bardzo wysoki. Budowa wodociągów w takich realiach to wielki wysiłek
finansowy dla gminy. Jednak w czasie dwunastu lat powstały/powstaną one w siedemnastu miejscowościach.
Przypomnę, że 2002 roku, gdy zostałem wybrany na burmistrza, to poza Myszyńcem, wodociągi były wybudowane
tylko generalnie, w zwartej zabudowie w Myszyńcu Starym, Wolkowych, Wykrocie i w Wydmusach przy
zbiorniku.
Kurpik: Jak gmina radzi sobie z finansowaniem tylu inwestycji?
Burmistrz: Najistotniejsze jest właściwe gospodarowanie własnymi środkami. Staramy się jak najwięcej ich
przeznaczać na inwestycje. Im więcej mamy własnych pieniędzy, tym więcej możemy pozyskać z zewnątrz. Środki
na inwestycje pozyskujemy z różnych źródeł. W ostatnich latach największym wsparciem były środki unijne. Tyko
nieliczne inwestycje sfinansowaliśmy w całości ze środków własnych gminy. W ciągu ostatnich 11 lat gmina nie
zaciągnęła ani złotówki kredytu bankowego. Zadłużenie gminy jest na niewielkim poziomie (są to umarzalne
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej), co pozwoli na kolejne
inwestycje w przyszłości.
Kurpik: Ciągle istnieją kontrowersje związane z opłatą śmieciową?
Burmistrz: Powtórzę raz jeszcze, że nowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi został narzucony
samorządom przez parlament. Gmina musi zorganizować go zgodnie z wymogami ustawy. Niestety choćby z tej
racji, że nie może już funkcjonować gminne wysypisko ani nie możemy zlecić odbioru śmieci naszemu zakładowi
komunalnemu, system jest droższy. Mimo to, staraliśmy się zorganizować go tak, aby koszty ponoszone przez
mieszkańców były jak najniższe. Opłata śmieciowa ponoszona przez naszych mieszkańców jest niższa niż w wielu
innych gminach. I jak się okazuje pokrywa koszty systemu.
A zgodnie z wymogami ustawy, to mieszkańcy mają pokryć wszystkie koszty gospodarowania odpadami. A więc
nie tylko ich odbioru, ale także ich późniejszego zagospodarowania. Gmina do tego nie może dopłacać.
Kurpik: Czy zmieni się kwota opłaty śmieciowej?
Burmistrz: Wpływy z podatku śmieciowego w 2013 roku wystarczają nam na pokrycie kosztów całego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego podjęliśmy już decyzję o obniżeniu opłaty do 6 zł od osoby za
odpady segregowane. Opłata za odpady niesegregowane pozostanie na dotychczasowym poziomie 15 zł od osoby.
Chcieliśmy, aby ta różnica była jeszcze większa, aby jeszcze bardziej zmotywować mieszkańców do segregacji
odpadów. Zdajemy sobie sprawę, że opłata jest uciążliwa, szczególnie, dla niektórych rodzin wielodzietnych.
Wcześniej Rada Miejska podjęła uchwałę o obniżeniu tej opłaty dla rodzin wielodzietnych, ale Regionalna Izba
Obrachunkowa, która nadzoruje finanse samorządów, uchyliła ją, uzasadniając to tym, że ustawa śmieciowa na to
nie pozwala. Gdy tylko pojawi się możliwość, to ponownie podejmiemy próbę obniżenia opłaty śmieciowej dla
rodzin wielodzietnych.
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin sprawdza stopień opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane
w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej, językowej (język obcy nowożytny).
Część humanistyczna obejmuje historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Zadania z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą, a zadania z zakresu języka polskiego – formę zamkniętą
i otwartą.
W części matematyczno-przyrodniczej wyodrębniono przedmioty przyrodnicze i matematykę. Zadania
z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii mają formę zamkniętą, a zadania
z zakresu matematyki – formę zamkniętą i otwartą.
Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany jest na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
Do egzaminu na poziomie podstawowym mają obowiązek przystąpić wszyscy uczniowie, a na poziomie
rozszerzonym – ci uczniowie, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i w skali centylowej (wskazuje jaki jest poziom
danego ucznia na tle jego rówieśników) dla zadań z zakresu:
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.
W 2013 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono 23 kwietnia - część humanistyczna, 24 kwietnia - część
matematyczno-przyrodnicza i 25 kwietnia - część językowa. Większość uczniów przystępujących do egzaminu
gimnazjalnego z terenu gminy Myszyniec korzystała z arkuszy standardowych, a pozostali – z arkuszy
dostosowanych w formie lub treści do ich możliwości. Nie należy porównywać wyników uczniów piszących różne
arkusze w danej części egzaminu, ponieważ zadania w arkuszach dostosowanych różnią się lub były zupełnie inne
niż w arkuszach standardowych. Należy także podkreślić, że dane statystyczne dla arkuszy dostosowanych odnoszą
się do stosunkowo wąskiej grupy uczniów i mogą służyć nauczycielom oraz dyrektorom szkół jedynie
do interpretacji indywidualnych wyników uczniów z dysfunkcjami, dlatego też w dalszej części omówione zostaną
wyniki dotyczące tylko egzaminu gimnazjalnego w wersji standardowej. Wynik egzaminu informuje ile procent
punktów mieli uczniowie z danej części egzaminu.
Zestawienie tabelaryczne wyników z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w zestawieniu wyników
procentowych
Gimnazjum
Część
egzaminu

Wykrot

Wolkowe

Myszyniec

Gmina
Myszyniec

Powiat
ostrołęcki

Województwo
mazowieckie

Kraj

61,2

57,6

68,4

66,2

58,9

64,4

62

Historia
WOS

54,4

60,1

56,7

56,7

54,7

59,9

58

Matematyka

43

44,1

57,4

53,8

47

50,9

48

Przedmioty
przyrodnicze

58,6

59,3

68,6

66,1

57,8

61

59

J. rosyjski
podst.

79,2

-

-

79,2

66,9

64

64

J. rosyjski
rozszerzenie

57,4

-

-

57,4

49,1

40,1

43

J. angielski
podst.

71,5

45,9

66,3

62,9

58,2

66,6

63

J. angielski
rozszerz.

52,5

25,3

50

45,8

38

48,4

45

J. niemiecki
podst.

-

-

58,4

58,4

44,7

57,3

58

Język polski
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Wyniki średnie osiągnięte przez uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu gminy Myszyniec w roku szkolnym 2012/13
przedstawia poniższy wykres.
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Średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego 79,2 Gimnazjum Myszyniec
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57,656,7 57,4
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44,1
43
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Gimnazjum Wolkowe
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59,3
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58,4

Gimnazjum Wykrot
57,4

52,5
50

45,9

40
30

25,3

20
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00 00

00
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GH-P
GH-H
GM-M
GM-P
GA-P
GA-R
GN-P
GR-P
GR-R

Część humanistyczna: j. polski
Część humanistyczna: historia i WOS
Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka
Część matematyczno-przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze
Część z języka angielskiego- poziom podstawowy
Część z języka angielskiego- poziom rozszerzony
Część z języka niemieckiego- poziom podstawowy
Część z języka rosyjskiego- poziom podstawowy
Część z języka rosyjskiego- poziom rozszerzony

Analizując wyniki osiągnięte przez naszych uczniów na egzaminie gimnazjalnym dostrzegamy, że nie odbiegają one
znacznie od wyników osiągniętych przez gimnazjalistów w powiecie czy kraju. Ważnym wskaźnikiem porównawczym – z
racji położenia szkoły w Wolkowych i Wykrocie – są wyniki szkół wiejskich. Widać wyraźnie, że w porównaniu z tymi
danymi uczniowie gimnazjum w Wykrocie wypadli szczególnie dobrze w części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego. W innych częściach bardzo porównywalnie. Zaś uczniowie gimnazjum w Wolkowych mają lepsze wyniki z
historii i przedmiotów przyrodniczych, niestety wyniki z matematyki są w tych szkołach poniżej średniej gminy Myszyniec,
powiatu ostrołęckiego i kraju. W tym zakresie znacznym osiągnięciem jest wynik osiągnięty z matematyki przez gimnazjum
w Myszyńcu, który wyniósł 57,4 % przewyższając średnie wyniki w powiecie ostrołęckim, kraju, a także w województwie
mazowieckim. Podobnym sukcesem jest wynik, jaki osiągnęli uczniowie gimnazjum w Myszyńcu z języka polskiego
i przedmiotów przyrodniczych.
W części z języka obcego uczniowie gimnazjum w Wykrocie pisali egzamin z języka angielskiego lub rosyjskiego,
uczniowie gimnazjum w Myszyńcu z języka angielskiego lub niemieckiego, zaś uczniowie gimnazjum w Wolkowych z
języka angielskiego. Należy podkreślić, że gimnazjum w Wykrocie uzyskało bardzo wysoki wynik z języka rosyjskiego
wynoszący 78,20 %, który jest wyższy od średniej powiatu (66,9 %), średniej województwa (64 %) i średniej kraju (64 %).
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„BARTNIK” ROŚNIE W SIŁĘ

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik” Myszyniec funkcjonuje od 1995 roku. Przed reorganizacją drużyna
seniorska występowała w C-klasie, która po zmianach strukturalnych ligi zmieniła się w B-klasę ostrołęcką. Przez wiele lat
klub plasował się w najniższej klasie rozgrywkowej. Dopiero w sezonie 2011/2012 „Bartnik” prowadzony przez Arkadiusza
Chmielewskiego uzyskał historyczny awans do A-klasy ciechanowsko-ostrołęckiej. Sen o wyższej klasie rozgrywkowej nie
trwał jednak zbyt długo, ponieważ drużyna na koniec sezonu spadła do B-klasy, by po roku absencji znowu powrócić do
A-klasy, tym razem pod wodzą nowego trenera Daniela Dziekońskiego. Aktualnie klub zajmuje 8 miejsce w tabeli
z dorobkiem 18 punktów (5 zwycięstw, 3 remisy, 5 porażek), z bilansem bramkowym 18 strzelonych i 20 straconych bramek.
„Bartnik” Myszyniec oprócz drużyny seniorskiej posiada grupę młodzieżową występującą aktualnie w Okręgowej
Lidze Trampkarzy rocznik 2000 i młodsi, zrzeszając nie tylko myszyniecką młodzież, ale również młodych piłkarzy z całej
gminy. Stanowią oni przyszłość myszynieckiej piłki nożnej. Na treningi, które odbywają się dwa razy w tygodniu dla
trampkarzy oraz trzy razy w tygodniu dla seniorów uczęszcza łącznie około 50 osób. Klub cieszy się również dużym
zainteresowaniem społeczności lokalnej, a świadczy o tym fakt, iż na mecze rozgrywane na stadionie w Myszyńcu
przychodzi czasami nawet 200 osób, które czynnie wspierają poczynania swoich piłkarzy. Nie dziwi więc , iż w kręgu
piłkarskim krążą pogłoski, iż myszyniecki „Bartnik” posiada najbardziej zagorzałych kibiców w regionie.
Nowy rozdział w historii „Bartnika” otwiera umowa sponsorska podpisana 30 listopada 2013 r. między klubem
sportowym, a PPHU „ALDO” z siedzibą w Surowym, która posiada także swój oddział w Myszyńcu. Właścicielami firmy są
Leszek i Andrzej Długołęccy. Firma zajmuje się transportem międzynarodowym, ale także sprzedażą m.in. maszyn
rolniczych, materiałów budowlanych. Do tej pory głównym sponsorem klubu był Urząd Miejski w Myszyńcu. „Bartnik”
wspierało również kilku lokalnych przedsiębiorców. Firma „ALDO” w ramach umowy podjęła się wspierania finansowego
drużyny przez najbliższe dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejne, stając się tym samym tytularnym sponsorem
„Bartnika”. Od rundy wiosennej sezonu 2013/2014 klub sportowy będzie więc występował pod nazwą ALDO „Bartnik”
Myszyniec. Zarząd oraz piłkarze „Bartnika” mają nadzieję, że przy wspólnej pomocy finansowej Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu oraz firmy „ALDO”, klub będzie odnosił sukcesy sportowe oraz rozwijał talenty myszynieckiego sportu.
Zarząd i piłkarze „Bartnika” pragną tym samym złożyć podziękowania Urzędowi Miejskiemu w Myszyńcu za
dotychczasowe wsparcie finansowe klubu. Podziękowania kierowane są również w stronę firmy „ALDO”, wszystkich
darczyńców oraz kibiców i sympatyków klubu. „Bartnik” składa również najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia oraz życzy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2014.
Daniel Dziekoński

Chroń swoje dokumenty!!!
Trwa kampania informacyjna Systemu – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. To ogólnopolska baza danych
zastrzeżonych dokumentów tożsamości i ochrona przed wyłudzeniami dokonywanymi przy użyciu skradzionych
i zagubionych dokumentów. Jej celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych
dokumentów tożsamości. Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów. Są to wyłudzenia
kredytów, wynajem mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposażenia), kradzieże wypożyczonych
samochodów, zakładanie fikcyjnej działalności gospodarczej, w celu wyłudzenia kredytów i zwrotu podatków. Według
danych najnowszego „Raportu o dokumentach – infoDOK” w III kwartale 2013 r. odnotowano 1605 prób wyłudzeń
kredytów, na kwotę prawie 70 mln złotych! Co należy zrobić w momencie kradzieży dokumentu tożsamości?
1. Jakie dokumenty zastrzegać?
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu, książeczka wojskowa i marynarska, dowód
rejestracyjny i karta płatnicza.
2. Co robić po utracie dokumentów?
Natychmiast zastrzec je w banku w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, Powiadomić Policję (jeżeli dokonano
kradzieży), zgłosić utratę dowodu w gminie lub w placówce konsularnej i jak najszybciej wyrobić nowy dokument.
3. Gdzie zastrzegać?
W dowolnej placówce swojego banku. Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku przyjmującego
zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów.
4. Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?
Dane trafiają do wszystkich banków w kraju i innych uczestników systemu, np.: telefonia komórkowa, notariusze,
placówki poczty, pośrednicy finansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, firmy ochroniarskie, wypożyczalnie,
hotele, agencje pośrednictwa sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości.
Kradzież albo zagubienie dowodu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do
szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Kieszonkowcy kradną
nie tylko dla gotówki!
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