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Myszyniec w rankingu „Rzeczpospolitej”
Dziennik „Rzeczpospolita” opublikowała kolejny ranking
samorządów. Jest to już 10 edycja tego najbardziej prestiżowego
rankingu w Polsce, który wskazuje i nagradza lokalne władze. Z tej
okazji „Rzeczpospolita” postanowiła wyróżnić najlepsze samorządy
ostatniego dziesięciolecia. W zestawieniu tym znalazła się również
gmina Myszyniec. Ranking przygotowała kapituła, której
przewodniczył były premier i były przewodniczący Parlamentu
Europejskiego - Jerzy Buzek.
W rankingu najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich
(w Polsce jest ich 847) na 91 miejscu znalazł się Myszyniec.
Wyróżniono w nim samorządy, które między innymi najlepiej
zarządzają swoimi finansami, w tym nie są nadmiernie zadłużone,
inwestują na dużą skalę oraz efektywnie pozyskują środki unijne.
„Rzeczpospolita” opracowała także ranking wykorzystania
funduszy unijnych w 2013 roku. W kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich na 57 miejscu uplasowała się Gmina Myszyniec,
która pozyskała w ubiegłym roku z Unii Europejskiej 537 zł
w przeliczeniu na osobę i wyprzedziła między innymi dużo większe
samorządy takie jak: Kamień Pomorski, Puławy, Sandomierz.
Myszyniec znalazł się także w rankingu innowacyjne gminy
miejskie i miejsko-wiejskie. Uwzględniono w nim między innymi to
czy gmina dba o ochronę środowiska, wspiera energię odnawialną,
wdraża nowoczesne technologie i systemy teleinformatyczne.
Rzeczpospolita przygotowała również zestawienie samorządów,
w których są największe inwestycje. Na 75 miejscu znalazł się
Myszyniec z „Kurpiowską Krainą”.

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
W dniu 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy burmistrza Myszyńca, radnych
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Głosować będzie można w godz. 700-2100. Na wybory koniecznie trzeba zabrać
ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które chciałyby głosować, a nie są ujęte w rejestrze wyborców
z powodu braku stałego zameldowania na terenie naszej gminy, mogą się do niego dopisać na swój wniosek. Wystarczy
najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu do pokoju nr 2. Zachęcamy
do udziału w wyborach.
*
Przychodnia ELMED ze Szczytna uruchomiła rehabilitację w Myszyńcu. Funkcjonuje ona na ulicy Sienkiewicza 1,
w budynku będącym własnością Gminy Myszyniec, gdzie do niedawna działał Środowiskowy Dom Samopomocy.
Z rehabilitacji można korzystać nieodpłatnie na podstawie skierowania od lekarza od poniedziałku do piątku
w godz. 1100-1500.
*
Zakończyły się konsultacje społeczne w naszej gminie. Mieszkańcy mogli wskazać dziedzinę, która otrzyma
dodatkowe wsparcie z budżetu gminy. W głosowaniu wzięło udział 1186 osób. Największe poparcie otrzymał sport
i rekreacja - 537 głosów, edukacja - 471 głosów oraz kultura - 178 głosów. W najbliższym czasie Urząd Miejski
w Myszyńcu przygotuje projekt, który przyczyni się do rozwoju sportu i rekreacji w naszej gminie. Dziękujemy za udział
w konsultacjach.
*
Dnia 26 września 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
W Bazylice Mniejszej w Myszyńcu została odprawiona msza święta w intencji jubilatów, na której małżonkowie odnowili
przysięgę małżeńską. Następnie w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka, w imieniu
Prezydenta RP, dokonał aktu dekoracji medalami 14 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Uroczystość
wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Zespołu Szkół w Wykrocie pod przewodnictwem Pani Elżbiety
Drężek i Pani Bożeny Gwiazda. Wszystkim jubilatom życzymy kolejnych wielu lat wspólnego życia.
*
Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę od 1 września 2014 roku, otrzymali
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 uczniom przez co najmniej 3 lata. Celem tej zmiany jest zmniejszenie kosztów pomocy dydaktycznych
ponoszonych przez rodziców.
*
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
*
Od 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe dowody osobiste. Dokument tożsamości nie będzie już zawierał
informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu czy wzroście. Nie będzie też podpisu posiadacza dowodu osobistego.
W myśl przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przepisów, od 2015 roku utworzony ma zostać
elektroniczny rejestr dowodów osobistych. Dzięki temu wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć
w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nowe dowody będą miały 10-letni
termin ważności. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Zmieni się
natomiast fotografia, która teraz będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Po 1 stycznia 2015 roku
dotychczasowe dowody osobiste będą ważne i aktualne, aż do terminu utraty ich ważności!!! Nie będzie więc
konieczności wymiany dokumentów jak miało to miejsce z dowodami książeczkowymi.
*
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
Dobiega końca realizacja zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy
Myszyniec – zadanie 2 (etap I-IV)”, na które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w
Warszawie udzielił Gminie Myszyniec 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. 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. Do wybudowanej sieci zostaną podłączone łącznie 274
gospodarstwa domowe. Obecnie trwa realizacja ostatniego IV etapu inwestycji, który odbywa się
w miejscowości Olszyny. Do wykonania zostało kilka przyłączy wodociągowych oraz zamontowanie
wodomierzy. Po zakończeniu robót budowlanych sieć zostanie poddana próbom szczelności, dezynfekcji i
płukaniu.
*
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.
Wykonawcą robót jest P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa. W chwili obecnej firma kończy prace
w miejscowości Niedźwiedź – do wykonania zostało zamontowanie wodomierzy w gospodarstwach domowych
oraz wykonanie prób szczelności. Jednocześnie firma rozpoczęła budowę sieci w miejscowości Cięćk. W
ramach tej inwestycji Wykonawca dokona modernizacji stacji wodociągowej w Wykrocie. Polegała będzie ona
na przystosowaniu istniejącej hydroforni do monitoringu, który zapewnieni prawidłową eksploatację
i dystrybucję wody. Uzyskane w ten sposób informacje o rzeczywistych parametrach technicznych, bieżących
wartościach wielkości pomiarowych oraz zmianach tych wartości w ciągu doby wpłyną na proces ujęcia
i przesyłu wody. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - grudzień 2014 r. Na to zadanie Gmina
Myszyniec pozyskała dofinansowanie 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 wody dobrej jakości.
*
Trwa budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej i odcinka 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 wykonuje, 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 szerokości2 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 października 2014 dofinansowanie z tego
programu było bardzo trudno pozyskać. Wniosek złożyło 128 gmin z województwa mazowieckiego, z czego
tylko 24 zostało dofinansowanych.
*
Zostały już 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.
*
Zakończyła się modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki. Prace za kwotę
112 728,00 zł wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma pana Czesława Zdunka z Myszyńca Starego.
Gmina pozyskała na tę inwestycję 49 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostała część
kwoty to środki własne gminy.
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Zakończył się remont drogi krajowej 53 w Myszyńcu. Na odcinku 1,7 km odtworzono podbudowę,
wykonano trzy nowe warstwy asfaltu: wyrównawczą, wiążącą i ścieralną, wyregulowano wpusty deszczowe
oraz wykonano oznakowanie poziome. Prace wykonała za blisko 2 mln zł, wyłoniona w przetargu
zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, firma Ostrada z Ostrołęki.
*
Trwa realizacja wspólnej inwestycji drogowej Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Myszyniec.
W jej ramach została już 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),
- ścieżka rowerowa w kierunku Wykrotu, która w kolejnych latach zostanie doprowadzona do zbiornika
wodnego.
W chwili obecnej trwa:
- 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 MyszyniecChorzele (wykonanie nawierzchni asfaltowej),
- przebudowa drogi powiatowej o długości około 2 km 800 m (od drogi Myszyniec-Chorzele) do
Świdwiborku (wykonanie nawierzchni asfaltowej).
Łączny koszt powyższych zadań 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.
*
W dniu 15 września 2014 roku Gmina Myszyniec zawarła umowę z wybraną w postępowaniu
przetargowym firmą ECO ENERGY Sp. z o.o. z Olsztyna, która za kwotę 797 032,25 zł będzie realizować
roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Myszyniec-etap IV”. Gmina otrzymała na realizację tego zadania środki w wysokości 448 837,00 zł w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa 60 sztuk oczyszczalni przydomowych
zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach gminy, która zgodnie z umową z Wykonawcą zakończy się do
dnia 30 października 2014 roku. Oczyszczalnie zostaną wybudowane na posesjach osób, które zostały
wyłonione w czasie losowania w styczniu b.r.
Trwa postępowanie przetargowe na zadanie pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Myszyniec – etap V”. Zadanie to obejmuje budowę 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Białusny Lasek (3 szt.), Charciabałda (1 szt.), Drężek (1
szt.), Krysiaki (3 szt.), Myszyniec Stary (1 szt.), Olszyny (2 szt.), Pełty (2 szt.), Świdwiborek (2 szt.), Wydmusy
(4 szt.), Wykrot (1 szt.), Zalesie (7 szt.), Zdunek (3 szt.). Na realizację tego zadania Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Myszyniec pożyczki w wysokości 387
836,00 zł. Jest to pożyczka częściowo umarzalna do wysokości 30% przyznanej kwoty dofinansowania.
Oczyszczalnie zostaną wybudowane jeszcze w tym roku. Po zakończeniu tej inwestycji na terenie naszej gminy
będą funkcjonować 644 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Myszyniec jest liderem w budowie takich
urządzeń w powiecie ostrołęckim.
*
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
sportowo-rekreacyjnych, 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: październik – listopad 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: Dlaczego gmina wniosła pozew cywilny do sądu przeciwko firmie Pana Jarosława Suskiego?
Burmistrz.: Pan Suski zabrał kostkę z chodnika na ulicy Witosa w Myszyńcu. Jest to mienie Gminy Myszyniec,
a ja jako burmistrz jestem zobowiązany do tego, aby je utrzymywać i chronić. W każdym przypadku, gdy jest
ono niszczone muszę zgłosić to odpowiednim instytucjom. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Pan Suski jest
poszkodowany. Powinien jednak dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej, a nie niszczyć mienie
publiczne.
Kurpik: Co się dzieje w tej sprawie?
Burmistrz: Sąd Okręgowy w Ostrołęce uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce. W uzasadnieniu między
innymi uznał, że działania Pana Suskiego były niedopuszczalne. To tak, jakby Pana Suski tę kostkę po prostu
ukradł. Czekamy na ponowne rozstrzygnięcie w tej sprawie sądu pierwszej instancji.
Kurpik: Panie Burmistrzu, ostatnio pojawiła się w mediach informacja, że firma JBB w Łysych, ma zamiar
wybudować zakład w gminie Kadzidło. Dlaczego nie w naszej gminie?
Burmistrz: Rzeczywiście tak twierdzą media. Jednak właściciel JBB w Łysych nie wypowiada się w tej sprawie.
Firma nabyła nieruchomości w różnych miejscach, między innymi w Myszyńcu. Oczywiście każda gmina
chciałaby, aby na jej terenie powstawały kolejne zakłady pracy. Jednak to firma JBB Łyse, kierując się swoim
dobrem, sama wybiera lokalizację dla swoich inwestycji.
Kurpik: Czy jednak gmina Myszyniec jest przygotowana na to, aby powstawały nowe zakłady pracy?
Burmistrz: Oczywiście, że tak. Mamy duży teren inwestycyjny w Myszyńcu, tam, gdzie jest targowisko.
Sukcesywnie go powiększamy wykupując grunty od GS”SCh” Myszyniec. Teren ten leży w dobrej lokalizacji,
jest uzbrojony, a w razie potrzeby możemy go dodatkowo przygotować pod potrzeby konkretnego inwestora.
Targowisko możemy bez większych problemów przenieść w inne miejsce. Proponowałem ten teren pod
inwestycję właścicielowi JBB w Łysych, tym bardziej, że firma wykupiła od GS „SCh” Myszyniec znajdującą
się obok dawną masarnię. Ważne jest, aby JBB w Łysych dalej rozwijało się i tworzyło nowe miejsca pracy.
Nawet jeżeli wybuduje nowy zakład pracy w innej gminie, oby w naszym regionie, to też będą tam znajdowali
pracę mieszkańcy gminy Myszyniec. W zakładzie JBB w Łysych pracuje około 150 osób z naszej gminy. W
naszej gminie funkcjonuje wiele zakładów pracy, niektóre zatrudniają po kilkadziesiąt osób. Powstają też nowe
firmy, które także zatrudniają nowych pracowników.
Kurpik: Panie Burmistrzu, jakie gmina ponosi koszty utrzymania Centrum Kultury Kurpiowskiej
i Kurpiowskiej Krainy?
Burmistrz: Na budowę obydwu obiektów gmina Myszyniec pozyskała duże środki unijne. Mamy infrastrukturę
unikalną na skalę całego regionu. Tegoroczne Miodobranie Kurpiowskie pokazało, że taki obiekt jest potrzebny.
Gmina Myszyniec nie może czerpać dochodów z infrastruktury wybudowanej ze środków unijnych. Dlatego też,
w drodze przetargu, przekazaliśmy zarządzanie nimi prywatnym podmiotom. Obiektem nad zbiornikiem
w Wykrocie będzie zarządzał właściciel między innymi hotelu Zbyszko w Nowogrodzie. Jest to osoba z dużym
doświadczeniem w prowadzeniu takiej działalności. Gmina będzie współpracowała z operatorami tych obiektów,
aby jak najlepiej one funkcjonowały i zapewniały jak najwięcej atrakcji. Gmina właściwie nie ponosi kosztów
utrzymania tych obiektów. Środki, które przekazujemy Operatorowi Regionalnemu Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu, są przez niego rekompensowane finansowaniem imprez.
Kurpik: Panie Burmistrzu, pojawiły się zarzuty, iż przetarg na operatora „Kurpiowskiej Krainy” był
ustawiony, ponieważ postawiono wymogi, których nie byli w stanie spełnić miejscowi przedsiębiorcy?
Burmistrz: Przetargi w gminie Myszyniec są rozstrzygane przejrzyście i co najważniejsze zgodnie z prawem, co
potwierdzają przeprowadzone kontrole. Inwestycja dot. Kurpiowskiej Krainy była kontrolowała m.in. przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, CBA, Prezesa Zamówień Publicznych oraz
Prokuraturę Okręgową. Praktycznie wszystkie inwestycje w gminie były kontrolowane, niekiedy po kilka razy.
Niektóre kontrole były prowadzone w reakcji na tzw. "donosy". Inwestycje gminne, na wniosek posła Andrzeja
Kani, ma także kontrolować NIK. Przetargiem na operatora „Kurpiowskiej Krainy” interesowali się także
lokalni przedsiębiorcy, niektórzy nawet oglądali obiekt. Nikt z nich nie twierdził, że nie jest w stanie spełnić
postawionych w przetargu warunków. Jeżeli ktoś ma wiedzę o nieprawidłowościach w przetargach powinien
poinformować o tym prokuraturę. Liczę się z tym, że w okresie przedwyborczym będą pojawiły się takie
insynuacje, szczególnie formułowane anonimowo za pośrednictwem mediów.
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Komputery rozdane
W dniu 8 sierpnia 2014 roku w sali bankietowej „Wersal” w Myszyńcu
w ramach promocji, odbyła się konferencja dotycząca projektu
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”.
Konferencję otworzył Burmistrz Myszyńca – Bogdan Glinka, który
poruszył ważną tematykę pozyskiwania przez Gminę Myszyniec środków
z Unii Europejskiej. Środki zewnętrzne wspomagają budżet gminy i powalają
na realizację wielu inwestycji.
Podczas konferencji koordynator i informatyk projektu zapoznali
beneficjentów ostatecznych z dotychczasowo przeprowadzonymi pracami przy
projekcie oraz omówili prawa i obowiązki beneficjentów przy dalszej realizacji
projektu.
Dnia 29 sierpnia firma GALAXY Systemy Informatyczna Sp. z o. o.
z Zielonej Góry zakończyła instalację zestawów komputerowych wraz
z oprogramowaniem u beneficjentów ostatecznych projektu oraz w 8
jednostkach podległych. Wszystkie 125 gospodarstw domowych, spełniających określone kryteria, kwalifikujące
do określonej grupy docelowej, otrzymały w bezpłatne użytkowanie zestaw komputerowy wraz
z oprogramowaniem. Jednostki podległe Gminie Myszyniec otrzymały sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem oraz drukarkami.
W październiku każdy z beneficjentów zostanie przeszkolony z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Szkolenia będą obejmowały m.in. umiejętność pracy w edytorach tekstu, arkuszach kalkulacyjnych,
wyszukiwanie i gromadzenie informacji: tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, aktywne poszukiwanie pracy,
tworzenie kont poczty elektronicznej e-mail, wysyłanie i odbiór korespondencji elektronicznej.
W dniu 26 września 2014 roku, w trybie przetargu nieograniczonego, został wybrany wykonawca sieci
radiowej w ramach projektu. Przetarg wygrała firma P.T.I. ALGO z Radomia. W najbliższym czasie
Wykonawca rozpocznie prace związane z budową sieci radiowej, a następnie dokona instalacji bezpłatnego
Internetu w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach podległych uczestniczących w Projekcie.
Wszystkim życzymy owocnej pracy na nowym sprzęcie!
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Inwentaryzacja azbestu
Zakończyła się inwentaryzacja na terenie gminy Myszyniec wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich
stanu
technicznego.
Spis
z
natury
dotyczył
wszelkich
wyrobów
azbestowych,
które
w większości stanowiły pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz płyty zalegające na
posesjach. Inwentaryzacja miała na celu ustalenie ilości i stanu technicznego wyrobów zawierających azbest. Łącznie
zinwentaryzowano około 5 643,6 ton azbestu u osób fizycznych oraz 98,1 ton u osób prawnych. Stan techniczny
wyrobów zawierających azbest w większości został oceniony na dość dobry, około 99% wyrobów zlokalizowanych na
terenie gminy to wyroby w 3 (ostatnim) stopniu pilności. Na podstawie inwentaryzacji opracowany został „Program
usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Myszyniec”, który został przekazany do zaopiniowania
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie. Po zaopiniowaniu „Programu (…)” przez w/w instytucje zostanie on przekazany radnym
do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej. Po przyjęciu uchwały Gmina Myszyniec będzie mogła wystąpić z wnioskiem
o przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczanie odpadów zawierających
azbest. Będziemy Państwa informować o postępach w realizacji programu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myszyniec
Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Myszyniec. Koszt jego wykonania wyniesie 63 960 zł, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013, Priorytet 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 klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwiększenia udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności
energetycznej; poprawy 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 2014 – 2015.

Trzecioklasiści uczą się pływać
W październiku rusza kolejna tura zajęć w ramach projektu pn. „UMIEM PŁYWAĆ” realizowanego przez
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i wspieranego przez Gminę Myszyniec.
Zadaniem zostaną objęte dzieci z klas III szkół podstawowych z gminy Myszyniec. Łącznie 113 dziewcząt i
chłopców będzie uczyło się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i ratowników na basenie w Czarni.
Zostanie utworzonych 10 grup liczących maksymalnie do 15 osób, które będą uczestniczyły w nieodpłatnych
zajęciach przez okres 10 tygodni.
Harmonogram zajęć zostanie opracowany w taki sposób, by dzieci mogły na nie jechać tuż po zajęciach w
szkole lub po krótkim odpoczynku w domu (grupy dzieci z Myszyńca). Uczniowie będą odbierani ze szkoły, do której
uczęszczają. Także rodzice będą włączeni w realizację zadania jako opiekunowie poszczególnych grup na czas
przejazdu na basen i z powrotem. Będą mogli również obserwować zajęcia i przekonać się czy ich dziecko jest pod
dobrą opieką i czy zajęcia są przeprowadzane we właściwy sposób.
Lekcje pływania będą odbywały się od października do końca grudnia 2014 r. Łącznie każde dziecko będzie
miało 20 godzin zajęć. Ponadto dla wszystkich uczestniczek i uczestników biorących udział w projekcie
przeprowadzone zostaną zajęcia jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz jak udzielać resuscytacji
krążeniowo- oddechowej wg algorytmu BLS. Na koniec projektu zostaną przeprowadzone egzaminy sprawdzające
nabyte umiejętności. Dzieci otrzymają certyfikaty.
To już druga tura nauki pływania. W poprzedniej, realizowanej od kwietnia do czerwca 2014 r. wzięło udział
95 uczniów i uczennic klas III z terenu gminy Myszyniec. Wszystkie dzieci pomyślnie zdały egzamin i otrzymały
certyfikaty.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie przedsięwzięcie, i że w przyszłości młodsze dzieci też chętnie wezmą
udział w takich zajęciach.
Gmina Myszyniec przekaże na wsparcie w/w zadania kwotę 7 800,00 zł. (siedem tysięcy osiemset złotych
00/100).
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Dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów
We wrześniu 2014r. Gmina Myszyniec rozpoczęła 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.
W ramach projektu uczniowie i uczennice z trzech gimnazjów z terenu gminy Myszyniec wezmą
udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. W każdej szkole
odbędzie się w sumie 200 godzin
W Publicznym Gimnazjum w Wykrocie :
 Język angielski – 30 godzin.
 Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 150 godzin.
 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe – 20 godzin.
W Publicznym Gimnazjum w Wolkowych :
 Język angielski – 80 godzin.
 Język niemiecki – 40 godzin.
 Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 40 godzin.
 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe – 40 godzin.
W Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu:
 Język angielski – 50 godzin.
 Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 130 godzin.
 Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe – 20 godzin.
Zajęcia w szkołach przeprowadzi firma Open Education Group z Białegostoku, która zatrudni w tym
celu wykwalifikowanych nauczycieli.
W ramach projektu zostaną też zakupione pomoce edukacyjne do szkół. Ponadto dla każdej grupy
przewidziano dwa wyjazdy edukacyjne, jeden do końca 2014 roku, a drugi do czerwca 2015 roku.
Projekt będzie trwał do końca czerwca 2015 roku, a jego całkowita wartość wynosi:
73 530,00 zł, z czego na każdą szkołę przeznaczone jest dofinansowanie w kwocie 24 510,00 zł.

Jesienne spotkania ze sztuką ludową
Od września do grudnia w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ul. Dzieci Polskich 2
odbywają się spotkania dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Myszyniec z twórcami ludowymi
z Kurpiowszczyzny. Do tej pory odbyły się trzy spotkania warsztatowe.
Na pierwszym spotkaniu dzieci z klas II z Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu uczyły się
wykonywać wycinanki pod okiem pani Haliny Pajki z Kadzidła. Każde dziecko zabrało do domu
własnoręcznie wykonaną gwiazdę.
Na kolejnym spotkaniu pani Halina uczyła dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach
robić piękne kwiaty z bibuły. Dzieci były tak pilne i ochocze, że oprócz kwiatów zrobiły jeszcze wycinanki i
umówiły się na kolejne spotkanie.
Na trzecie spotkanie został zaproszony pan Wiesław Kuskowski, wikliniarz z Ostrołęki, który
prowadził zajęcia pokazowe dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Dzieci chętnie
pomagały przy poszczególnych etapach wyplatania koszyczka, który później w nagrodę mogły zabrać do
szkoły.
Przed nami jeszcze pięć tego typu spotkań, na które zaprosiliśmy ciekawych twórców i dzieci
z pozostałych szkół z terenu naszej gminy, również te ze szkół niepublicznych w Pełtach, Zdunku
i Białusnym Lasku. Bardzo zależało nam, by na te spotkania przyszły dzieci, gdyż to od nich zależy czy
nasze tradycje przetrwają i będą przekazywane kolejnym pokoleniom. Wszystkie warsztaty bardzo
spodobały się dzieciom i chcielibyśmy w przyszłości organizować je cyklicznie o każdej porze roku, nie
tylko jesienią.
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Plener rzeźbiarski
W dniach 19-20 września 2014 roku w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
przy ul. Dzieci Polskich odbył się Plener Rzeźbiarski.
Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy RCKK w Myszyńcu oraz rzeźbiarza - twórcy ludowego
Andrzeja Staśkiewicza we współpracy z Restauracją „Kurpiowski Zakątek”, która zapewniła
zakwaterowanie i wyżywienie rzeźbiarzom.
Tradycją już w gminie Myszyniec stały się plenery rzeźbiarskie, organizowane w przeszłości przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej w Charciabałdzie. Po rocznej przerwie RCKK postanowiło
kontynuować tę tradycję. Jest to już trzeci plener rzeźbiarski organizowany w Myszyńcu.
Tematem przewodnim warsztatów była rzeźba sakralna. Czterech rzeźbiarzy: Andrzej Staśkiewicz,
Grażyna Pawelczyk, Kazimierz Kakowski i Józef Bacławski pracowało bez przerwy przez dwa dni pleneru
tworząc płaskorzeźby Świętej Rodziny, Matki Boskiej i aniołów. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem. Niezwykle korzystne dla wszystkich było miejsce pleneru– tuż przy ruchliwej drodze
krajowej nr 53. Co jakiś czas zatrzymywali się przejezdni, robili zdjęcia, rozmawiali z rzeźbiarzami
i podziwiali ich rękodzieło. Trudnej sztuki rzeźbienia uczyli się też dzieci i młodzież z pobliskich szkół.
Zalewali twórców pytaniami, podpatrywali jak wykonuje się piękne rzeźby, dopingowali do pracy. Łącznie
plener rzeźbiarski odwiedziło rotacyjnie około 400 osób.

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich
W dniu 26 września 2014 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Urzędem Miejskim w Myszyńcu i Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Kurpiowskiej im. Księdza Biskupa Edwarda Samsela zorganizowało Rajd Szlakami Barci
Kurpiowskich.
Rajd jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym co roku na przełomie września i października,
skierowanym głównie do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Myszynieckiej
Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów ekologicznych, propagowanie szlaków turystycznych
Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych ludu Kurpiowskiego oraz zapoznanie się z historią regionu
i osób związanych z Kurpiowszczyzną. Tegoroczna edycja przybliżyła uczestnikom wydarzenia związane
z postaciami: Stanisława Stefanowicza i Stanisława Wiśniewskiego, którzy zostali zamordowani przez
hitlerowców nocą 4 października 1944 r.
Po odprawie grup rajdowych uczestnicy wyruszyli z Amfiteatru RCKK przy ul. Dzieci Polskich do
miejscowości Charciabałda - Budy. Po dotarciu na miejsce tragicznych wydarzeń z 1944 roku i krótkim
odpoczynku około godziny 12:00 odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Dawida Kuleszy
z poświęceniem rzeźby Świętej Rodziny.
W Rajdzie Szlakami Barci Kurpiowskich udział wzięło 20 grup rajdowych ze szkół z Myszyńca,
Rozóg i Wolkowych, a także grupa podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym
Lasku, najbliższa rodzina zmarłego Stanisława Stefanowicza i Stanisława Wiśniewskiego i mieszkańcy wsi
Charciabałda. Łącznie w rajdzie uczestniczyło ponad 450 osób.

