NUMER

72
Lipiec 2014

KURPIK

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZYŃCU

w tym wydaniu
Wieści z gminy

str. 2

Inwestycje

str. 3

Wywiad z burmistrzem

str. 5

Komputery dla uczniów

str.7

Zajęcia dla uczniów

str.7

Tablice pamiątkowe

str.8

Przetarg na śmieci

str. 9

Inwentaryzacja azbestu

str. 9

Autobus dla uczniów

str. 10

Umiem pływać

str.10

Kontakt

Adres:
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj.mazowieckie
Telefon:
(29) 772-11-41
fax: wew. 10
Godziny otwarcia:
8:00 - 16:00

Myszyniec liderem w pozyskiwaniu środków
Tygodnik Ostrołęcki z okazji dziesięcioletniej obecności Polski w Unii
Europejskiej przygotował zestawienie pozyskanych środków unijnych
od 2004 roku przez gminy powiatu ostrołęckiego i miasto Ostrołęka. Gmina
Myszyniec jest liderem w pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej
wśród gmin powiatu ostrołęckiego. Pozyskała też najwięcej środków unijnych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród wszystkich samorządów
sklasyfikowanych w rankingu.

Pieniądze
pozyskane
z UE od 2004 r.

Unijne dotacje w przeliczeniu
na mieszkańca

Czarnia

2,4 mln zł

880 zł

Rzekuń

6,6 mln zł

654,6 zł

Goworowo

6,6 mln zł

751,3 zł

OlszewoBorki

16,8 mln zł

1 627 zł

Lelis

13,7 mln zł

1 496,2 zł

Łyse

15,2 mln zł

1 774,8 zł

Troszyn

15,6 mln zł

3 116,8 zł

Baranowo

27,7 mln zł

4 058,6 zł

Kadzidło

35 mln zł

3 044,2 zł

Myszyniec

50 mln zł

4 655,4 zł

Czerwin

2,8 mln zł

533,3 zł

Ostrołęka

155,8 mln zł

2 958,4 zł

Gmina

dokończenie na stronie nr 6…

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.myszyniec.pl
Znajdą Państwo na niej wiele informacji o działaniach
samorządu gminy Myszyniec oraz wydarzeniach
z naszego regionu.
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WIEŚCI Z GMINY
Rada Miejska w Myszyńcu na sesji w dniu 30.06.2014 roku udzieliła burmistrzowi Bogdanowi Glince absolutorium
z wykonania budżetu gminy za rok 2013. Tym samym radni uznali, że burmistrz właściwie gospodarował finansami
gminy. Pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy wydały też jednostki kontrolujące finanse gminy – Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Myszyńcu. Dochody budżetu gminy w 2013 roku
wyniosły 38 410 775,26 zł, a wydatki 39 759 069,05 zł. Uwagę zwraca bardzo niski wskaźnik zadłużenia - 2,5%
wszystkich dochodów budżetowych (na to niewielkie zadłużenie składają się niskooprocentowane pożyczki, częściowo
umarzalne z WFOŚGiW w Warszawie) i bardzo wysoki poziom wydatków na inwestycje - 35,3% wszystkich wydatków
budżetowych.
*
Ryszard Krakowiak zrzekł się mandatu radnego gminy. Rada Miejska w Myszyńcu na sesji w dniu 30.06.2014 roku
stwierdziła wygaśniecie jego mandatu. Rada do końca obecnej kadencji będzie funkcjonowała w 14-osobowym składzie.
*
Papież Franciszek nadał myszynieckiej kolegiacie tytuł Bazyliki Mniejszej. Uroczystości nadania tytułu w dniu
14.06.2014 roku przewodniczył Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Ludwig Müller, który jest także
honorowym obywatelem Myszyńca i miłośnikiem kultury kurpiowskiej. Myszyniecka Bazylika Mniejsza jest jednym
z trzech kościołów w diecezji łomżyńskiej i ponad osiemdziesięciu w Polsce, które noszą ten tytuł. Bazylika jest
świątynią szczególnie związaną z biskupem Rzymu. Charakteryzuje się dodatkowymi przywilejami, w tym między innymi
„papieskimi” odpustami: w uroczystość św. Piotra i Pawła i święto Porcjunkuli, ma także prawo używania odznaki
papieskiej (klucze św. Piotra). Bazylika musi być otwarta cały dzień, a także odbywać się w niej musi wieczysta adoracja
Najświętszego Sakramentu. Rektorem myszynieckiej Bazyliki Mniejszej został ks. Zbigniew Jaroszewski.
*
Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, rozpoczynający naukę od 1 września 2014 roku, otrzymają
bezpłatne podręczniki. W kolejnych latach będą otrzymywali je także uczniowie kolejnych klas. Docelowo od roku 2017
wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą korzystali z bezpłatnych podręczników. Komplet podręczników
ma służyć uczniowi przez co najmniej 3 lata. Celem tej zmiany jest zmniejszenie kosztów pomocy dydaktycznych
ponoszonych przez rodziców. Więcej na www.myszyniec.pl
*
Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Uprawnia ona do zniżek oferowanych
zarówno przez instytucje publiczne jak i firmy prywatne. Wniosek o wydanie karty może złożyć każdy pełnoletni członek
rodziny w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 12. Więcej na www.myszyniec.pl i www.rodzina.gov.pl
*
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zrealizowała projekt pod
nazwą „KURPSIOSKI BZIZNES ŁOKNAM NA ŚWAT”. Zakładał on poszerzenie wiedzy i umiejętności 10 bezrobotnych
kobiet powyżej 30 roku życia z terenu gminy Myszyniec. Zdobytą wiedzę będą mogły wykorzystywać do uzyskania
dodatkowego źródła dochodu m.in. organizując warsztaty z zakresu kurpiowskiego rękodzieła ludowego jak również
sprzedając swoje wyroby przez Internet. Projekt realizowany był w ramach programu RozPRACUJ to z biblioteką.
*
W wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 25 maja 2014 roku, poszczególne komitety zdobyły
w gminie Myszyniec następującą liczbę głosów: Prawo i Sprawiedliwość 47,3%, Polskie Stronnictwo Ludowe 27,1%,
Platforma Obywatelska 9,7%, Nowa Prawica 5,7%, Solidarna Polska 3,4%, Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2,4%, Europa Plus Twój Ruch 1,7%, Polska Razem 1,5%, Ruch Narodowy 1,1%. Spośród kandydatów najwięcej głosów
zdobyli Jarosław Kalinowski (PSL) – 318, Grzegorz Płocha (PiS) – 166 i Małgorzata Gosiewska (PiS) – 157. Frekwencja
w gminie wyniosła 15,13 %.
*
Do końca 2014 roku trwa akcja "Kupiłeś – przeczytałeś – podaruj bibliotece". Pod takim hasłem Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zachęca do dzielenia się książkami z innymi
czytelnikami. Wszystkich sympatyków książek zachęcamy do włączenia się do akcji.
*
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. Każdy kto chciałby
otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon komórkowy w postaci SMS, powinien wypełnić krótki
i prosty formularz, dostępny się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości.
Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.
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INWESTYCJE
Trwa inwestycja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec
– zadanie 2 (etap I-IV)”. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miejscowości Wydmusy, Drężek, Białusny Lasek, Zdunek, Charciabałda i Olszyny o łącznej długości ponad 83 km.
Zostaną podłączone do niej 274 gospodarstwa domowe. Realizacja inwestycji odbywa się etapowo. Dobiega końca
realizacja etapu I obejmującego budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wydmusy, Białusny Lasek
i Drężek. Obecnie wykonywane są próby szczelności sieci. Po ich zakończeniu mieszkańcy będą mogli korzystać z wody
z wodociągu. Zakończyła się realizacja II etapu inwestycji, czyli budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w miejscowości Zdunek. Trzeba jeszcze wykonać płukanie, dezynfekcję oraz próby szczelności sieci. Następnie będzie
budowana sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Charciabałda. W ostatnim IV etapie zwodociągowana
zostanie miejscowość Olszyny. Zgodnie z umową realizacja inwestycji zakończy się do 30 września 2014 r. Gmina
Myszyniec pozyskała dofinansowanie na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w kwocie 2 850 935,00 zł. Całkowity koszt robót
budowlanych zgodnie z ofertą wybranej w postępowaniu przetargowym firmy P.H.U. „INWOD” Roman Pacek
z Lubartowa wyniesie 3 676 408,50 zł.
*
Trwa realizacja zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec –
zadanie 3 (etap I-III). Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miejscowości Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki oraz części miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości ponad
61 km. Podłączonych zostanie do niej 181 gospodarstw domowych. Wykonawca robót firma P.H.U. „INWOD” Roman
Pacek z Lubartowa rozpoczęła już prace w miejscowości Niedźwiedź. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji
- grudzień 2014 r. Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie na to zadanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości
2 452 642,00 zł, co stanowi 81% kosztów zadania. Pozostała część kosztów to środki własne gminy. Inwestycja
ta zakończy wodociągowanie gminy, a więc wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli dostęp do dobrej wody.
*
W najbliższym czasie będzie przygotowywana dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej na terenie Myszyńca
i Myszyńca Starego oraz dokumentacja projektowa (mapy dc. projektowych, sporządzony projekt techniczny
z uzgodnieniami) sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot, Wolkowe,
Wydmusy, Zalesie. Będą w niej ujęci mieszkańcy, którzy składali podania o doprowadzenie sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej do nowopowstałych budynków. Po opracowaniu całej dokumentacji i sporządzeniu kosztorysu Gmina
Myszyniec będzie czyniła starania o pozyskanie środków na te inwestycje lub też w miarę możliwości finansowych, ich
realizacja nastąpi ze środków własnych.
*
Trwa budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej i odcinek ul. Most Kopański (droga
powiatowa) w Myszyńcu. Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie (ok. 50% kosztów zadania)
z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Inwestycję
wykona, wyłoniona w drodze przetargu, firma „Ostrada” z Ostrołęki za kwotę 2 967 501,47 zł, z czego dotacja stanowić
będzie 1 480 141,00 zł, środki własne gminy to 1 380 142,83 zł oraz środki z Powiatu Ostrołęckiego 100 000,00 zł. Zakres
prac na ul. Lipowej, ul. Akacjowej, ul. Modrzewiowej, ul. Dębowej obejmuje wykonanie: kanalizacji deszczowej,
nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 metrów na odcinku 1588 metrów, chodników z kostki brukowej o szerokości
2 metrów, zjazdów do posesji, oznakowania poziomego i pionowego. Natomiast na ulicy Most Kopański wykonana
zostanie nowa nawierzchnia na odcinku 280 metrów, nowy jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów
(wymiana istniejącego) oraz kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin realizacji zadania to koniec września 2014 r.
Dofinansowanie z tego programu było bardzo trudno pozyskać. Wniosek złożyło 128 Gmin z województwa
mazowieckiego, z czego tylko 24 zostało dofinansowanych.
*
Gmina Myszyniec pozyskała dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację drogi
transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki” w wysokości 49 000,00 zł, co stanowi 50% kosztów zadania. Pozostałe
50% kosztów to środki z budżetu gminy. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca robót. Planowany termin wykonania
inwestycji to koniec września 2014 roku.
*
Do końca września 2014 roku zostaną wybudowane trzy szkolne place zabaw w miejscowościach: Wydmusy,
Zalesie i Krysiaki. Przetarg na ich wykonanie wygrała Firma Wielobranżowa Magdalena Łach z Rzekunia, proponując za
wykonanie placu zabaw w Krysiakach – 89 220,07 zł, w Wydmusach – 90 076,43 zł, w Zalesiu – 89 250,47 zł. Na każdy
plac zabaw gmina pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 50% z rządowego programu „Radosna szkoła”. Będą to
kolejne nowoczesne i bezpieczne place zabaw w naszej gminie. Wcześniej gmina wybudowała podobne obiekty przy
szkołach w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie i Olszynach.
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Trwa realizacja wspólnej inwestycji drogowej Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Myszyniec.
W jej ramach zostanie wykonana:
- Przebudowa dwóch mostów w ciągach dróg powiatowych w Myszyńcu (przy oczyszczalni ścieków) i w Zdunku.
- Przebudowa ul. Kolejowej w Myszyńcu (nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie); zostanie wykonana ścieżka
rowerowa w kierunku Wykrotu, która w kolejnych latach zostanie doprowadzona do zbiornika wodnego.
- Przebudowa drogi powiatowej w Myszyńcu (Browary) na odcinku około 800 metrów (nowa nawierzchnia,
jednostronny chodnik, odwodnienie).
- Przebudowa drogi powiatowej o długości około 2 km od szkoły w Białusnym Lasku do drogi Myszyniec-Chorzele
(wykonanie nawierzchni asfaltowej).
- Przebudowa drogi powiatowej o długości około 2 km 800 m (od drogi Myszyniec-Chorzele) do Świdwiborku
(wykonanie nawierzchni asfaltowej).
- Przebudowa drogi powiatowej Myszyniec – Zdunek (łącznie z ul. Obwodową w Myszyńcu) o długości ok. 5 km.
Rozstrzygnięte zostały już przetargi na przebudowę mostów i ul. Kolejowej w Myszyńcu oraz ścieżki rowerowej
w kierunku Wykrotu, modernizacji drogi Myszyniec – Zdunek oraz drogi w Myszyńcu (Browary). Trwają procedury
przetargowe na kolejne zadania. Inwestycje będą zrealizowane w 2014 roku. Łączny ich koszt to około 11 mln zł. Na tę
kwotę składają się środki gminy – 3 100 000,00 zł, powiatu 3 100 000,00 zł i środki pozyskane z budżetu państwa około
4 700 000,00 zł.
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne na budowę kolejnych 60 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Powstaną na posesjach osób wyłonionych w drodze losowania. Dnia 17.06.2014 r. Gmina Myszyniec podpisała
z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV”. Przewidywana całkowita wartość projektu to 736 093,52 zł, a wysokość
dofinansowania to - 448 837,00 zł, co stanowi 75% kosztów. W najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzony
przetarg na wykonanie inwestycji. Gmina Myszyniec czyni starania o pozyskanie środków na budowę kolejnych
30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotychczas w naszej gminie powstało 554 takich urządzeń.
*
Dobiega końca zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Wykrocie oraz terenu przy kościele
i cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina”
nad zbiornikiem wodnym Wykrot i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec” będzie kosztowała ok. 23,3 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,
widownia, miejsca do prowadzenia handlu), obiekty sportowe (boiska o nawierzchni sztucznej do gier zespołowych, korty
tenisowe, ściana wspinaczkowa, place zabaw). Powstaną też pola namiotowe i miejsca kempingowe, wiaty grilowe,
mostek na wyspę, 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.
*
W 2014 r. w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich (teren Zespołu Szkół w Myszyńcu) oraz przy Placu
Rynarzewskiego (teren parku „Kurpiowska Kraina”) powstaną siłownie zewnętrzne. Montaż urządzeń sportoworekreacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, zostanie dofinansowany ze środków unijnych w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013. Szacowany koszt wynosi 83 860,17 zł, w tym kwota
pomocy ze środków unijnych to 54 543,00 zł. Z tego też programu wybudowane zostanie boisko do siatkówki
plażowej o wymiarach 8,00 x 16,00 m wraz z zagospodarowaniem terenu (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na
rowery) nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie. Szacowany koszt zadania wynosi 106 382,02 zł, z czego kwota pomocy ze
środków unijnych to 66 881,00 zł. Przewidywany termin realizacji prac: lipiec – sierpień 2014 r. Siłownie zewnętrzne
i boisko do siatkówki plażowej to kolejna propozycja sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców gminy (wcześniej powstały
boiska sportowe, kort tenisowy, place zabaw).
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„Kurpik” rozmawia z Burmistrzem Bogdanem Glinką
Kurpik:. Panie Burmistrzu, Gmina Myszyniec jest liderem w pozyskiwaniu środków w powiecie ostrołęckim,
czy warto realizować aż tyle inwestycji?
Burmistrz: Zdecydowałem się być burmistrzem nie po to, aby gminą tylko administrować, ale też ją zmieniać.
Pozyskujemy dużo środków, prowadzimy dużo inwestycji i zmagamy się z wieloma problemami. Jednak
infrastruktura, którą tworzymy (drogi, wodociągi, kanalizacja, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje
solarne, tereny do rekreacji) unowocześnia naszą gminę i sprawia, iż będzie ona służyła także naszym dzieciom
i wnukom.
Kurpik: Na czym polegają kłopoty z inwestycjami?
Burmistrz: Każda inwestycja to ryzyko dla gminy. Nigdy nie wiadomo kto wygra przetarg, czy będzie to firma
solidna z dobrą kondycją finansową. Inwestycja czasem trwa nawet kilka lat i w tym czasie może wiele się
zdarzyć. Firma może popaść w kłopoty finansowe czy nawet zbankrutować. Zdarza się, że wykonawca nie jest
w stanie dotrzymać terminu zakończenia inwestycji. Do tego niejednokrotnie dochodzą konflikty między
głównym wykonawcą a podwykonawcami. Musimy stosować często niejasne, skomplikowane przepisy prawa,
które są różnie interpretowane. Ponadto, inwestycje prowadzone przez gminę budzą duże zainteresowanie
mediów, różnych urzędów i polityków. Od kilku miesięcy trwają nasilone kontrole naszych inwestycji. Niektóre
z nich były i są sprawdzane po kilka razy przez różne instytucje. Niektóre kontrole są następstwem donosów.
Jednak wyniki kontroli są pozytywne dla Gminy. Komuś bardzo zależy, aby podważyć moją wiarygodność.
Kurpik: Opozycyjne pismo „Kula” także krytykuje gminne inwestycje.
Burmistrz: „Kulę” tworzą osoby, które zabiegają o władzę w gminie. Są to miedzy innymi szefowie lokalnych
struktur partyjnych PO i PSL. Oczekiwałbym od nich, aby także przedstawili swój pomysł na rządzenie gminą.
Póki co skupiają się na tym, aby we wszystkim szukać negatywów. Do niedawna twierdzili, że Glinka nic nie
robi. Teraz już trudno stwierdzić, że w gminie się nic nie dzieje, to twierdzą, że cokolwiek robi Glinka, to robi
nieudolnie. Krytykują przebieg prowadzonych inwestycji. Myślę, że nie mają oni świadomości z jakimi
trudnościami i problemami boryka się samorząd.
Kurpik: „Kula” wytyka, że gmina musiała oddawać pieniądze z powodu stwierdzonych nieprawidłowości
w realizacji inwestycji.
Burmistrz: Każda inwestycja współfinansowana ze środków pozyskanych, zwłaszcza unijnych jest drobiazgowo
kontrolowana, od projektu przez przetarg, aż po jej rozliczenie. Za stwierdzone nieprawidłowości, czasem są to
drobiazgi, są potrącenia finansowe. Od samego początku liczymy się z tym, że ostatecznie dotacja zostanie
zmniejszona z np. 85% do 83%. Nie jest to kara finansowa, ale pomniejsze dotacji. Wymogi dotyczące realizacji
inwestycji unijnych są tak wyśrubowane, że większość samorządów ma pomniejszane dotacje. W naszym
przypadku to pomniejszenie to niecałe 2% z ponad 50 mln pozyskanych środków unijnych. Bez tych pieniędzy
nie udałoby się zrealizować większości inwestycji. Tylko ten, kto nic nie rob, i nie popełnia błędów. Nie chodzi
przecież o to, żeby samorząd nic nie robił, bo może popełnić błąd.
Kurpik: Pojawiają się zarzuty, że gmina ponosi ogromne koszty utrzymania Centrum Kultury Kurpiowskiej
w Myszyńcu.
Burmistrz: Obiekt został wybudowany w 85% ze środków unijnych pozyskanych przez gminę, dlatego gmina
nie może czerpać z niego dochodów. Obiektem zarządza Operator wyłoniony w przetargu. Rzeczywiście Gmina
przeznacza środki na utrzymanie obiektu, ale jednocześnie Operator współfinansuje imprezy organizowane
przez Regionalne Centrum Kultury w Myszyńcu i musi także utrzymać zatrudnienie minimum 5 kobiet i ponosić
koszty utrzymania obiektu. Jest to rozwiązanie korzystne dla gminy. Wkrótce ogłosimy przetarg na operatora
kompleksu przy zbiorniku wodnym w Wykrocie.
Kurpik: Czego oczekiwałby Pan od opozycji?
Burmistrz: To, że rządzący są krytykowani to zupełnie normalna sytuacja. Są ci, którzy rządzą i ci, którzy chcą
władzę przejąć. To mieszkańcy decydują komu ją powierzyć. Ten wybór jest prostszy jeżeli także opozycja
przedstawia swoje pomysły na rządzenie, a nie tylko ogranicza się do totalnej krytyki poczynań rządzących.
A w tej chwili wygląda to tak, że „Kula” próbuje ewidentny sukces inwestycyjny gminy przedstawiać jako
porażkę.

6

KURPIK NR 72

Myszyniec liderem w pozyskiwaniu środków
Gmina Myszyniec pozyskała środki unijne dla 40 projektów na kwotę prawie 50 mln zł, a łączna wartość tych
projektów wyniosła ponad 74 mln zł.
29 projektów to inwestycje infrastrukturalne z zakresu:
 transport – 7 inwestycji (drogi, ulice, chodniki, place) [wartość inwestycji: 12,2 mln zł; pozyskane z UE:
9,5 mln zł];
 ochrona środowiska – 7 inwestycji (wodociąg, oczyszczalnia zbiorcza, oczyszczalnie przydomowe,
kanalizacje, instalacje solarne, pompy ciepła) [wartość inwestycji: 23,5 mln zł; pozyskane z UE:
14,5 mln zł];
 sport i rekreacja – 10 inwestycji (boiska sportowe, kort tenisowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne)
[wartość inwestycji: 2,7 mln zł; pozyskane z UE: 1,5 mln zł];
 kultura – 4 inwestycje (remonty budynku instytucji kultury, budowa i wyposażenie obiektów kultury,
muzeum, salony wystawowe, amfiteatr) [wartość inwestycji: 8,8 mln zł; pozyskane z UE: 6,4 mln zł];
 turystyka – 1 inwestycja (kompleks sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska Kraina”) [wartość inwestycji:
23,3 mln zł; pozyskane z UE: 14,5 mln zł].
Ogółem dla 29 inwestycji zostały pozyskane środki z UE na kwotę 46,4 mln zł, a łączna wartość tych
inwestycji wraz ze środkami własnymi i funduszami krajowymi wyniosła 70,5 mln zł. 7 inwestycji zostało
współfinansowanych na kwotę 35,6 mln zł z EFRR z RPO WM 2007-2013; 9 inwestycji na kwotę 5,2 mln zł
z EFRROW z PROW 2007-2013; 7 inwestycji na kwotę 1,5 mln zł z EFOiGR z SPO ROL 2004-2006;
1 inwestycja na kwotę 0,9 mln zł z EFRR z ZRORR 2004-2006 i 5 inwestycji na kwotę 3,2 mln zł
współfinansowane w latach 2004-2005 ze środków SAPARD.
Pozostałe 11 projektów to projekty nieinwestycyjne, na które Gmina Myszyniec pozyskała środki z UE
na kwotę prawie 3,5 mln zł, w tym: 1,5 mln zł (5 projektów) z EFS z POKL; 92,3 tys. zł (5 projektów)
z EFRROW z PROW 2007-2013 oraz 1,88 mln zł (1 projekt) z EFRR z POIG 2007-2013.
Szczególnie zadowoleni jesteśmy z pozyskanych środków na realizację największej w historii gminy
inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym
Wykrot i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec”. Otrzymaliśmy dofinansowanie jako
jeden z 12 beneficjentów na Mazowszu (złożono aż 400 wniosków). Pozyskanie środków było bardzo trudne,
ponieważ z tego działania 6.2 Turystyka mogli ubiegać się o dofinansowanie nie tylko samorządy, ale także
przedsiębiorcy. Budowa tego kompleksu składającego się z dwóch obiektów: w Myszyńcu i nad zbiornikiem
wodnym Wykrot, pomimo problemów z terminowością realizacji robót przez Wykonawcę, jest już
na ukończeniu.
Kolejnym ważnym projektem współfinansowanym ze środków UE z działania 6.1 Kultura jest
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej nad rzeką Rozogą w Myszyńcu. Pomiędzy szkołą a rzeką
na nieużytku powstał piękny amfiteatr, karczma z muzeum, salony wystawowe rękodzieła kurpiowskiego i budki
jarmarczne. Wszystko w stylu kurpiowskim.
Ponadto cieszymy się z otrzymanego dofinansowania na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
oraz pompy ciepła. Projekt znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej do dofinansowania na Mazowszu. Prawie
400 gospodarstw ma zamontowane kolektory słoneczne, a partnerzy projektu mają darmowy prąd ze słońca oraz
ogrzewanie geotermalne z ziemi. Projekt ten jest również komplementarny z dwoma powyższymi projektami w
zakresie wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do produkcji prądu, w celu oświetlenia kompleksu „Kurpiowska
Kraina” i terenu Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Ma to duże znaczenie w
mniejszych kosztach eksploatacji tych obiektów.
Gmina Myszyniec może się również pochwalić największa ilością wybudowanych przydomowych
oczyszczalni ścieków ponad 554, w tym większość została wybudowana ze środków unijnych. Cieszy nas, że
mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z możliwości wybudowania takich oczyszczalni, a kolejnych ponad
200 mieszkańców czeka na oczyszczalnie w swoim gospodarstwie.
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Komputery dla uczniów z dobrymi wynikami
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się dnia 01.01.2014 r. i potrwa do dnia 31.12.2015 r. Komisja
Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wyłoniła 125 gospodarstw domowych, w tym:
 12 gospodarstw domowych z grupy „Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawnione do uzyskania stypendiów socjalnych”,
 16 gospodarstw domowych z grupy „Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym” ,
 83 gospodarstw domowych z grupy „Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce”,
 14 gospodarstw domowych z grupy „Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej”.
Pozostałe gospodarstwa, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, są wpisane na listę rezerwową. W przypadku
rezygnacji jednego z uczestników Projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. Gospodarstwa domowe
wyłonione w ramach rekrutacji otrzymają, na podstawie umowy użyczenia, zestaw komputerowy oraz bezpłatny dostęp do
Internetu. Dodatkowo chcąc zapewnić integrację społeczną pozostałym mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym,
zaplanowane jest zapewnienie dostępu do Internetu i wyposażenie w sprzęt komputerowy 8 jednostek organizacyjnych
gminy, w których skupia się życie mieszkańców tj.:
 Zespół Szkół w Myszyńcu (45 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Zespól Szkół w Wolkowych (20 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Zespół Szkół w Wykrocie (20 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach (15 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach (11 zestawów komputerowych i 1 drukarka),
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku (2 komputery i 1 drukarka).
W dniu 15.07.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą (GALAXY” Systemy Informatyczne Sp. z o. o z Zielonej Góry),
który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową na dostawę sprzętu komputerowego. Wkrótce firma rozpocznie instalację
zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i w jednostkach podległych gminie Myszyniec. W związku
z unieważnieniem II części przetargu, budowa infrastruktury sieci radiowej, która zapewni techniczne możliwości dostępu
do Internetu, zostanie wykonana w późniejszym terminie.
Beneficjenci ostateczni będą na bieżąco informowani pisemnie i telefonicznie o dalszych etapach udziału w projekcie.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjów
Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie na realizację projektu systemowego pn. „Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja Przyszłość”
współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów"
z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt
rozpocznie się we wrześniu 2014 r. i będzie trwał do końca czerwca 2015 r. Zostaną objęte nim trzy Publiczne
Gimnazja z terenu Gminy Myszyniec: w Wykrocie, w Wolkowych i w Myszyńcu.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych,
poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.
Cele szczegółowe to: objęcie 66 uczniów i uczennic wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno-zawodowym, wzbogacenie pozalekcyjnej oferty zajęć edukacyjno-wychowawczych w powyższych
szkołach, kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego i organizowania sobie procesu
efektywnego uczenia się, przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród młodzieży, wsparcie z zakresu
poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dziewcząt i chłopców z wyżej wymienionych szkół.
Całkowita wartość projektu wynosi: 70 230,00 zł, w tym na każdą szkołę przeznaczone jest dofinansowanie
w kwocie 23 410,00 zł.
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Tablice pamiątkowe
Dnia 30.06.2014 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych z wizerunkami twórców
ludowych i bohaterów narodowych zasłużonych dla Ziemi Kurpiowskiej. Tablice upamiętniają Zygmunta
Padlewskiego, Władysława Skierkowskiego, Adama Chętnika, Konstantego Rynarzewskiego i Stacha Konwę. Tablice
wykonane z mosiądzu są umieszczone na głazach na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „Kurpiowska
Kraina” w Myszyńcu (pomiędzy cmentarzem a kościołem). Wszystkie tablice powstały w ramach projektu
pn. „Tablice upamiętniające postacie historyczne zasłużone dla Ziemi Kurpiowskiej” realizowanego
w partnerstwie przez gminę Myszyniec i Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Operacja ma na celu promocję
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu: 32 595,00 zł.

Wycinanka Kurpiowska
Dobiegła końca realizacja 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 był realizowany w Partnerstwie z Regionalnym Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Trwał od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r. Całkowita wartość
to 36 512,00 zł.
W ramach projektu w Muzeum mieszczącym się w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej przy
ul. Dzieci Polskich 2, w Myszyńcu otwarto Galerię Wycinanki Kurpiowskiej. W Galerii można podziwiać 150
małych, średnich i dużych wycinanek: gwiazd, leluj, kogutów i ptaków w różnych kolorach. Twórcami wycinanek są
artyści ludowi z terenu Kurpiowszczyzny: Stanisław Ropiak z Myszyńca Starego, Czesława Kaczyńska z Dylewa,
Halina Pajka z Kadzidła, Czesława Marchewka z Kadzidła, Wiesława Bogdańska z Kadzidła i Genowefa Staśkiewicz
ze Strzałek. Została opracowana również Historia Wycinanki Kurpiowskiej, z której można się dowiedzieć skąd
wzięła się wycinanka w Polsce, jak rozwijało się wycinankarstwo na Kurpiach i wielu innych ciekawych informacji na
temat wycinanek.
Powstało również 20 banerów z motywem wycinanki kurpiowskiej, które zostały zamieszczone na słupach
oświetleniowych w najczęściej odwiedzanych miejscach na terenie Myszyńca. Wiszą one w pobliżu Bazyliki
Mniejszej, w okolicach Dworca PKS i Urzędu Miejskiego, a także na terenie RCKK przy ul. Dzieci Polskich, część od
strony trasy na Szczytno, a część pomiędzy RCKK a Zespołem Szkół. Wszystkie banery z motywem wycinanki
są podświetlane.

„Zwyczaje bartnicze na Kurpiach"
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca rozpoczęło realizację projektu „Przygotowanie i zrealizowanie
widowiska obrzędowego pt. "Zwyczaje bartnicze na Kurpiach".
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach
Osi 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Celem głównym projektu jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, zwłaszcza
tradycji i zwyczajów kurpiowskich dzięki umożliwieniu mieszkańcom i turystom uczestnictwa w widowisku
"Zwyczaje bartnicze na Kurpiach" podczas imprezy folklorystycznej XXXVII Miodobranie Kurpiowskie w 2014 r.
Widowisko obrzędowe „Zwyczaje bartnicze na Kurpiach” zostanie wystawione 31 sierpnia 2014 r. podczas
XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego.

Przetarg na wywóz śmieci rozstrzygnięty
W dniu 30 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą MPK Sp z o.o. z Ostrołęki na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie naszej gminy. Wybrana w postępowaniu
przetargowym firma będzie odbierać odpady przez najbliższe półtora roku tj. od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
za kwotę 1 015 064,46 złotych. Uzyskana cena jest zbliżona do uzyskanej w zeszłorocznym postępowaniu
przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dostępne są już harmonogramy odbioru
odpadów na drugie półrocze 2014 r. Można je znaleźć m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
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www.myszyniec.pl. Harmonogramy rozwożone są również przez MPK Sp. z o.o. Odbiór wszystkich rodzajów
odpadów: zmieszanych, selektywnych oraz biodegradowalnych odbywać się będzie jednego dnia, raz na miesiąc.
Szkło odbierane będzie raz na trzy miesiące w terminie odbioru pozostałych odpadów tj. 2 września 2014 r. oraz 9
grudnia 2014 r. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany 27 września 2014 r. (sobota).
Ze środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz wynagrodzenia firmy MPK Sp. z o.o.
finansowane jest funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej 5 w
Myszyńcu. Zlokalizowany jest on na terenie skupu złomu, w pobliżu targowiska gminnego w Myszyńcu. Można tam
nieodpłatnie dostarczać powstające w gospodarstwach domowych dokładnie posegregowane odpady z kategorii:
1. przeterminowane leki i chemikalia,
2. zużyte baterie i akumulatory,
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4. odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
5. odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym:
 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 gruz ceglany,
 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 szkło np. szyby okienne,
 odpadową papę,
 materiały izolacyjne,
 materiały konstrukcyjne zawierające gips np. płyty gipsowo-kartonowe,
6. zużyte opony,
7. szkło białe i kolorowe, bez szkła typu duralex, szyb samochodowych, luster itp.,
8. tworzywa sztuczne (tzw. plastik), w tym typu PET, PP, EPS, butelki po napojach itp.,
9. metal, w tym puszki,
10. papier, tektura, w tym gazety, czasopisma itp.,
11. opakowania wielomateriałowe, np. opakowania kartonowe po mleku, napojach i sokach,
12. tekstylia i odzież, w tym ubrania, obuwie itp.,
13. odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone.

Inwentaryzacja azbestu
Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w okresie lipiec-sierpień 2014 r. na terenie gminy
Myszyniec prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu
technicznego. Spis z natury dotyczyć będzie wszelkich wyrobów azbestowych, które w większości stanowią pokrycia
dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz płyty zalegające na posesjach. Inwentaryzację
przeprowadzi zespół ankieterów z firmy Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. z Białegostoku.
Ankieterzy będą legitymować się identyfikatorem z imieniem i nazwiskiem oraz upoważnieniem podpisanym przez
burmistrza Myszyńca.
Planowana inwentaryzacja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest.
Na jej podstawie zostanie opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Myszyniec”. Na powyższe działania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Gospodarki w kwocie
11 600,00 zł, co stanowi 80% kosztów zadania.
Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” wszystkie wyroby azbestowe
muszą być usunięte do 2032 roku. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz opracowanie programu
umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, a tym
samym oczyszczenie terenu gminy ze szkodliwego azbestu.
W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy
o udostępnienie posesji i umożliwienie upoważnionym ankieterom dokonania stosownych pomiarów, oględzin
i zdjęć na terenie nieruchomości oraz udzielenie im niezbędnych informacji.

Nowy autobus dla niepełnosprawnych uczniów
Gmina Myszyniec zakupiła 24-osobowy autobus przeznaczony do przewozu uczniów
niepełnosprawnych. Na zakup autobusu pozyskano 80 % jego wartości, tj. 239 604,00 zł z programu
„Wyrównywania różnic między regionami II” realizowanego przez powiat ostrołęcki w ramach Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 20 %, tj. 59 901,00 zł zapłacono ze środków własnych
gminy.
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Autobus marki MERCUS MB SPRINT został zakupiony w drodze przetargu nieograniczonego. Wpłynęła
tylko jedna oferta z ceną 299 505,00 zł. Dostawcą autobusu jest firma „MERCUS” Sp. z o.o. z Nadarzyna. Pojazd jest
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym ma dwa miejsca dla osób na wózku inwalidzkim. Będzie
on używany przez Gminną Administrację Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym w celu zapewnienia uczniom
zamieszkującym na terenie gminy Myszyniec dowozu do szkół i placówek oświatowych, w których
spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
Nowy autobus został przyjęty z entuzjazmem przez dzieci, które od 14 maja 2014 r. mogą korzystać
z komfortowych warunków dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni oraz do Zespołu
Szkół w Myszyńcu. Z dowozu tym autobusem korzysta obecnie 21 uczniów, w tym dwoje poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Wcześniej dzieci dowożone były autobusem 14-osobowym marki Ford, zakupionym w 2006 r. ze środków
PFRON. Osoby te z powodu swego stanu zdrowia nie mogą korzystać z publicznego transportu, a rodziny nie zawsze
są w stanie zapewnić dowóz we własnym zakresie. Część z nich w przypadku braku dowozu byłaby zmuszona
korzystać z pobytu stałego w ośrodku wychowawczym. Taka forma pomocy nie pozbawia więzi
rodzinnych i pozwala spełniać obowiązek szkolny/obowiązek nauki i uczestniczyć w rehabilitacji
społecznej. Pośrednio z dofinansowania skorzystają również członkowie rodzin i opiekunowie uczniów. Nie są oni
pozbawieni kontaktów ze swoimi dzieci i mają możliwość podjęcia pracy i innej działalności.

„Umiem pływać”
Gmina Myszyniec i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Ostrołęki zrealizowały projekt pn. „UMIEM
PŁYWAĆ”. Projektem zostały objęte dzieci z klas III wszystkich szkół podstawowych z gminy Myszyniec. Łącznie
było to 95 dziewcząt i chłopców, które nieodpłatnie uczyły się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
i ratowników na basenie w Czarni. Zostało utworzonych 8 grup liczących maksymalnie do 15 osób. Lekcje pływania
trwały do końca czerwca 2014 roku. Łącznie każde z dzieci miało 20 godzin zajęć. Ponadto dla wszystkich
uczestniczek i uczestników biorących udział w projekcie przeprowadzone zostały zajęcia jak bezpiecznie
wypoczywać nad wodą oraz jak udzielać resuscytacji krążeniowo- oddechowej wg algorytmu BLS.
Harmonogram zajęć został tak zaplanowany, by dzieci mogły na nie jechać tuż po zajęciach w szkole, bez
niepotrzebnego czekania czy ponownego przyjeżdżania do szkoły, spod której były zabierane przez przewoźnika.
Tylko dwie grupy dzieci z Myszyńca miały zajęcia po godz. 15, gdyż nie było innej możliwości. Również rodzice
pomagali przy realizacji tego zadania. W trakcie przejazdu na basen i powrotu w autokarze z dziećmi przebywał jeden
rodzic z każdej szkoły. Każdy rodzic wpisał się na jeden taki wyjazd, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Rodzice, co
bardzo ważne, mogli również obserwować zajęcia i przekonać się czy ich dziecko jest pod dobrą opieką i czy zajęcia
są prowadzone w profesjonalny sposób.
Umiejętność pływania bardzo przyda się naszym dzieciom. Rodzice będą mogli być spokojniejsi, gdy ich
pociechy będą chciały np. popluskać się w jeziorze.
Dodatkowo zajęcia w wodzie spełniają różnorodne funkcję m.in.:
a) zdrowotne - wzmacnianie osłabionej wskutek codziennie narastającego zmęczenia odporności na choroby,
korygowanie wad postawy i skrzywień kręgosłupa w czasie pływania i ćwiczeń w wodzie, poprawa sprawności
narządów ruchu i układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego, kostnego i tkankowego,
b) społeczne i wychowawcze - wzmacnianie więzi rodzinnych i grupowych, atrakcyjne, aktywne i zdrowe spędzanie
wolnego czasu, co powoduje unikanie zachowań patologicznych takich jak: narkomania czy alkoholizm, poznanie
podstawowych zasad jak bezpiecznie korzystać z kąpieli, rozwijanie indywidualnych zainteresowań itd.,
c) rekreacyjne - stworzenie warunków do wypoczynku fizycznego i psychicznego; wzmacnianie reakcji obronnych
wobec stresów i napięć psychicznych,
d) sportowe - kształtowanie tężyzny fizycznej.
Gmina Myszyniec przekazała na wsparcie w/w zadania kwotę 6 500,00 zł.
Planowane jest zorganizowanie takich samych zajęć dla uczniów przyszłych klas III w terminie wrzesień –
listopad 2014, na które już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci. Platon twierdził „KTO ANI
PŁYWAĆ ANI CZYTAĆ NIE POTRAFI, URZĘDU PAŃSTWOWEGO NIE POWINIEN PIASTOWAĆ”.
My wierzymy, że nasze dzieci wyrosną na mądrych ludzi i będą piastować wysokie stanowiska.

