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Wieści z gminy
Burmistrzem Myszyńca został wybrany po raz czwarty Bogdan Glinka. Otrzymał on 2474 głosy (58,57%),
a pozostali kandydaci: Tadeusz Lipka 1269 głosów (30,04%), Ewa Trzcińska 481 głosów (11,39%). Frekwencja wyniosła
52%. Wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze.
*
16 listopada 2014 roku została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję piętnastoosobowa Rada Miejska
w Myszyńcu. Znaleźli się w niej Sławomir Świtaj, Kazimierz Murzyn, Rafał Kłos, Andrzej Wasik (wszyscy z Myszyńca),
Bogdan Ropiak (Myszyniec Stary), Edward Drząszcz (Pełty), Agnieszka Kierzek (Białusny Lasek), Sławomir Archacki
(Wydmusy), Lidia Sobotka (Wykrot), Tadeusz Dąbkowski (Wolkowe I), Małgorzata Brodzik (WolkoweII), Anna
Pawłowska (Olszyny), Sławomir Tobojka (Cięćk), Wiesław Tański (Zdunek), Jarosław Drężek (Zalesie).
*
28 listopada 2014 r. na pierwszej w obecnej kadencji sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu nowo wybrani Burmistrz
Myszyńca i Radni złożyli ślubowanie. Burmistrz Bogdan Glinka przedstawił informację o stanie gminy Myszyniec.
Zwrócił uwagę na to, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra (niewielkie zadłużenie i wysokie wydatki
inwestycyjne), że w ostatnich latach wybudowano dużo infrastruktury oraz że gmina ma bardzo dobre perspektywy
dalszego rozwoju. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Myszyńcu
został wybrany Sławomir Świtaj,
a wiceprzewodniczącymi Bogdan Ropiak i Edward Drząszcz.
*
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.
*
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. Więcej na www.myszyniec.pl i www.rodzina.gov.pl
*
Od 1 marca 2015 roku będą obowiązywały nowe dowody osobiste. Dokument tożsamości nie będzie już zawierał
informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu czy wzroście. Nie będzie też zeskanowanego 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 marca 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.
*
W wigilię 24 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.

Bogdan Glinka i nowo wybrani Radni
Rady Miejskiej w Myszyńcu
dziękują
Mieszkańcom za udział w wyborach samorządowych i udzielone poparcie
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Inwestycje
Zakończyła się 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 wyniósł 3 676 408,50
zł. Zakres robót budowlanych obejmował 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 zostały podłączone 274 gospodarstwa domowe.
*
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 wykonała sieć we wszystkich miejscowościach. Do zakończenia inwestycji pozostało
wykonanie kilku przyłączy wodociągowych, zamontowanie wodomierzy w gospodarstwach domowych
oraz wykonanie prób ciśnieniowych, badań i sprawdzeń. W ramach tej inwestycji została wykonana
również modernizacja stacji wodociągowej w Wykrocie, która polegała na przystosowaniu istniejącej
hydroforni do monitoringu, zapewniając 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. W
związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz panującymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, które mogą powodować brak możliwości dokończenia robót, został przedłużony
termin wykonania inwestycji do końca kwietnia 2015 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, co oznacza, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą mieli dostęp
do wody spełniającej normy sanitarne.
*
Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Myszyniec-etap IV”. Roboty wykonała za kwotę 792 851,67 zł wybrana w
postępowaniu przetargowym firma ECO ENERGY Sp. z o.o. z Olsztyna. W ramach zadania zostało
wybudowanych 60 sztuk przydomowych oczyszczalni. Gmina pozyskała na realizację tego zadania
środki w wysokości 448 837,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostała kwota to środki
własne gminy.
Zakończyła się także realizacja zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Myszyniec – etap V”. Wykonawcą robót budowlanych za kwotę 435 434,72 zł
została wybrana w postępowaniu przetargowym firma PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z Olsztyna.
W ramach zadania zostało wybudowanych 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. 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.
*
Zakończono
inwestycję
pn.:
„Budowa
boiska
do
siatkówki
plażowej
wraz
z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” w miejscowości Wydmusy”.
Zakres prac: plaża, ścieżka rowerowo-spacerowa, boisko do siatkówki plażowej, piłkochwyt, kosze na
śmieci, ławki parkowe, stojak na rowery. Koszt inwestycji wynosi 123 632,22 zł. Wykonawcą prac była
firma ZROMID Czesław Kozon z Myszyńca.
Inwestycja została zrealizowana ze środków
pozyskanych z Unii Europejskiej (program PROW 2007-2013) w wysokości 66 881,00 zł. Pozostała
kwota to środki własne gminy.
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Zakończono inwestycję pn. „Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych
siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Myszyniec”. Siłownie
zlokalizowane są w Myszyńcu: przy Zespole Szkół przy ul. Dzieci Polskich (7 szt. urządzeń siłowni)
oraz przy Placu Rynarzewskiego (6 szt. urządzeń). Koszt inwestycji wynosi 115 113,32 zł , z czego
kwota 107 974,44 zł – to koszt urządzenia siłowni, zaś kwota 7 138,88 zł stanowi koszt projektu
technicznego i nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą prac był Zakład Budowalany Krzysztof
Brakoniecki z Myszyńca. Inwestycja ta została zrealizowana ze środków pozyskanych z Unii
Europejskiej (program PROW 2007-2013) w wysokości 54 543,00 zł. Pozostała kwota to środki
własne gminy.
*
Zakończono prace związane z budową ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej
i Most Kopański w Myszyńcu. Wykonawcą robót była firma „Ostrada” z Ostrołęki. Koszt inwestycji
(robót budowlanych) wynosi 2 967 501,47 zł, z czego 1 480 141,00 zł (50%) stanowi dotacja celowa
z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój” oraz 100 000,00 zł – dotacja Powiatu
Ostrołęckiego w ramach umowy partnerskiej. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 1856
mb, chodniki o łącznej długości 3057 mb, 110 wjazdów na posesje, kanalizację deszczową,
oznakowanie poziome i pionowe. Bardzo trudno było pozyskać dofinansowanie z tego programu.
Wniosek złożyło 128 gmin z województwa mazowieckiego, z czego tylko 24 otrzymało
dofinansowanie.
*
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
Myszyniec-Chorzele (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 - 4 700 000, 00 zł.
*
W 2015 roku gmina Myszyniec będzie realizowała projekt „Rozbudowa drogi gminnej nr
250812W Zdunek-Wydmusy (przez Ulicę)”. Szacowany koszt inwestycji wynosi 4 661 577,82 zł,
z czego 2 330 788,00 zł (50%) stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność- Rozwój” oraz 20 000,00 zł – dotacja Powiatu Ostrołęckiego w ramach umowy
partnerskiej. Zakres prac: wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 3165 mb, poboczy,
przepustów, zjazdów gospodarczych, oznakowania pionowego.
*
W 2015 roku Gmina Myszyniec będzie realizowała projekt „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu”. Zakres prac będzie
obejmował wykonanie: zatok postojowych, chodników, oświetlenia parkowego, urządzenie zieleni.
Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków unijnych (PROW 2007-2013) w wysokości
185 511 zł.
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Kurpik rozmawia z Burmistrzem Bogdanem Glinką
Kurpik: Jak ocenia Pan ostatnie wybory samorządowe?
Bogdan Glinka: Przede wszystkim nie zawiedli mieszkańcy. Poszli głosować. Frekwencja w
wyborach burmistrza i w wyborach do Rady Miejskiej wyniosła 52% i była wyższa niż w wielu innych
samorządach. Głosowanie przebiegło spokojnie. Mam satysfakcję z wygrania wyborów, ale nade
wszystko czuję wielkie zobowiązanie wobec mieszkańców. Za udzielone zaufanie bardzo dziękuję.
Postaram się odwdzięczyć owocną pracą na rzecz gminy.

Kurpik: Jednak głosowanie poprzedziła ostra kampania wyborcza.
Bogdan Glinka: Jestem zwolennikiem apolityczności samorządów. Uważam, że kierujący gminą
powinni skupiać się na rozwiązywaniu problemów, a nie zajmowaniu się polityką. Dlatego nie jestem
członkiem żadnej partii politycznej, kandydowałem na burmistrza z lokalnego komitetu. Jednak
pozostali kandydaci na burmistrza korzystali z pomocy polityków. Byli oni obecni na ich spotkaniach
przedwyborczych. Niektórzy z nich w bardzo ostry sposób atakowali moją osobę. Jednak ich wiedza
o sprawach naszej gminy jest niewystarczająca do wydawania stanowczych sądów. Bo czy europoseł,
który ani stąd nie pochodzi, ani tu nie mieszka jest w stanie wiarygodnie ocenić to co się u nas dzieje?

Kurpik: Jednak
przeciwników?

Pan

unikał

atakowania

w

kampanii

wyborczej

swoich

Bogdan Glinka: Jestem zwolennikiem kampanii pozytywnej. Uważam, że kandydujący w wyborach
powinien skupiać się na sobie i przekonywać wyborców swoimi osiągnięciami i zamierzeniami. Ja
w rozmowach z wyborcami i w materiałach wyborczych podkreślałem co zrobiłem i co zamierzam
zrobić. Moi konkurenci zdecydowali się nie tyle na promowanie siebie, co podważanie mojej
wiarygodności. W materiałach wyborczych w taki sposób przedstawiali różne sprawy, aby podważać
moją uczciwość. Przykładem niech będzie moje wynagrodzenie i majątek. Tak to przedstawiono, aby
było tu jak najwięcej wątpliwości. A przecież to nie ja ustalam wynagrodzenie dla siebie, ale robi to
Rada Miejska i zarówno ono jak i mój majątek są jawne i dostępne dla każdego do analizy w
oświadczeniu majątkowym. Nie dałem się sprowokować. Nie insynuowałem, nie opluwałem. Nie jest w
moim stylu zniżać się do takiego poziomu. Niektórzy moi konkurenci są tak dobrzy w prowadzeniu
kampanii negatywnej, że zapewne bym przegrał z nimi na tym polu. Mam satysfakcję, że wygrałem
wybory zachowując się fair.

Kurpik: Jakie ma Pan zamierzenia na najbliższe cztery lata?
Bogdan Glinka: Przede wszystkim skupić się na pracy i rozwiązywaniu problemów. Wiele rzeczy już
udało się zrobić. Wybudowaliśmy sporo różnej infrastruktury. Trzeba ją utrzymywać w dobrym stanie,
aby jak najlepiej służyła mieszkańcom. Oczywiście dalej będziemy inwestowali. Choć zapewne nie
będzie już tak spektakularnych przedsięwzięć jak „Kurpiowska Kraina”. Dzięki temu, że budżet gminy
nie jest obciążony spłatą kredytów, to w każdym kolejnym roku można będzie zrealizować kilka
inwestycji tylko ze środków własnych. Jeśli dołożymy do tego środki, które pozyskamy, to da się zrobić
jeszcze więcej. Zapewne najwięcej pieniędzy przeznaczymy na budowę dróg. Już w przyszłym roku
będzie zmodernizowana droga w Wydmusach. Pozyskaliśmy na nią dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Będziemy też współfinansowali modernizację drogi
powiatowej na odcinku od Zdunka do Olszyn. W planach też mamy między innymi budowę kolejnych
przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarnych. Będą też kolejne projekty edukacyjne dla
uczniów np. dodatkowe zajęcia. Będziemy wspierali rozwój kultury i sportu. Te zamierzenia będzie o
tyle łatwiej zrealizować, że mogę liczyć na wsparcie większości radnych. Wierzę, że będzie to udana
kadencja dla naszej gminy.
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„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Myszyniec”
Trwają prace nad budową infrastruktury teleinformatycznej
W dniu 16 października 2014 roku Gmina Myszyniec podpisała z firmą P.T.I. Algo z Radomia umowę na
wykonanie sieci radiowej w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Myszyniec”. Całkowita wartość zadania to 457 763,60 zł brutto
W ramach inwestycji firma P.T.I. ALGO wyłoniona w przetargu nieograniczonym wykona sieć
teleinformatyczną w celu dostarczenia bezpłatnego Internetu dla uczestników projektu. Obecnie w ramach
zadania prowadzone są prace modernizacyjne i instalacyjne na istniejących masztach znajdujących się
w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie, Wydmusach i Krysiakach. Nowe maszty zostaną wybudowane
w miejscowościach Myszyniec Stary, Zalesie i Białusny Lasek. Po zakończeniu prac związanych z budową
sieci radiowej wszyscy uczestniczy projektu zostaną podłączeni do sieci Internet. W związku z trwającymi
pracami związanymi z rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury, mogą wystąpić przerwy w dostępie
do Internetu. Za powstałe utrudnienia w pracy serdecznie przepraszamy.
Szkolenia
Dnia 7 listopada 2014 r. zakończyły się bezpłatne szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera
i Internetu realizowane w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec”.
Szkolenia były prowadzone przez Ośrodek Szkolenia „PANDA” z Myszyńca. Łącznie przeprowadzonych zostało
60 godzin zajęć, dzięki którym 125 uczestników projektu zdobyło wiedzę na temat obsługi komputera
i Internetu.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności pomogą w efektywnej pracy na nowym sprzęcie
komputerowym. Wszystkim życzymy owocnej pracy!

Trzecioklasiści uczą się pływać
Zakończyła się kolejna tura zajęć w ramach projektu pn. „UMIEM PŁYWAĆ” realizowanego przez
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i wspieranego przez Gminę Myszyniec.
Zadaniem zostały objęte dzieci z klas III szkół podstawowych z gminy Myszyniec. Łącznie
113 dziewcząt i chłopców uczyło się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i ratowników na basenie
w Czarni. Lekcje pływania odbywały się od października do połowy grudnia po 2 godziny. Każde dziecko
miało łącznie 20 godzin zajęć. Ponadto dla wszystkich uczestniczek i uczestników biorących udział w projekcie
przeprowadzone zostały zajęcia jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz jak wykonać resuscytację
krążeniowo - oddechowej wg algorytmu BLS.
Na koniec projektu zostały przeprowadzone egzaminy sprawdzające nabyte umiejętności, a dzieci otrzymały
certyfikaty.
Oprócz nabycia umiejętności pływania zajęcia w wodzie spełniają różnorodne funkcję m.in.:
a) zdrowotne - wzmacnianie 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, alkoholizm,
prostytucja; poznanie podstawowych zasad jak bezpiecznie korzystać z kąpieli; rozwijanie indywidualnych
zainteresowań itd.;
c) rekreacyjne - stworzenie warunków do wypoczynku fizycznego i psychicznego; wzmocnienie zdolności do
efektywnej pracy umysłowej; wzmacnianie reakcji obronnych wobec stresów i napięć psychicznych;
d) d) sportowe - kształtowanie tężyzny fizycznej.
Gmina Myszyniec przekazała na wsparcie w/w zadania kwotę 7 800 zł.
Lekcje pływania tak bardzo spodobały się dzieciom, rodzicom oraz prowadzącym, że planujemy
kontynuować je w przyszłym roku. Jest szansa, że uda się objąć nauką pływania również dzieci z klas drugich.
W tej sytuacji wiosną przyszłego roku byłby to zajęcia dla obecnych klas II i III, a jesienią dla obecnych
klas
II i I.
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Dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów
Trwa realizacja projektu systemowego partnerskiego 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 biorą udział
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Zostały też zakupione
materiały edukacyjne i sprzęt do szkół. W tym semestrze na doposażenie szkół przeznaczono łącznie
12 585,00 złotych.
Dnia 19 grudnia 2014 r. uczniowie i uczennice biorący udział w projekcie wzięli udział wraz
z opiekunami w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy.
Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które promuje
nowoczesną komunikację naukową. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne
przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Jest to największe centrum nauki w Polsce
i jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. Misją centrum jest wyjaśnianie zwykłym ludziom
skomplikowanych zjawisk przyrodniczych, pobudzanie ich do myślenia i rozbudzanie w nich ciekawości wobec
otaczającego świata. Podczas zwiedzania młodzież dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy z zakresu fizyki,
chemii, geografii czy biologii.
Kolejnym punktem wycieczki był seans w Planetarium, gdzie na sferycznym ekranie można obejrzeć
wyjątkowe filmy 2D i 3D, podczas pokazów na żywo przyjrzeć się gwiazdom, które świecą na niebie, a także
wysłuchać koncertów.
W przyszłym semestrze planowany jest drugi wyjazd edukacyjny w ramach projektu.
Projekt będzie trwał do końca czerwca 2015 r. a jego całkowita wartość wynosi: 73 530,00 zł, z czego na
każdą szkołę przeznaczone jest dofinansowanie w kwocie 24 510,00 zł.

Biblioteka informuje
W czytelni Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu odbyło
się Narodowe Czytanie fragmentów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Wybraliśmy do lektury rozdział IX tomu II
„Potopu”. Ten fragment powieści Sienkiewicza opowiada o wędrówce Andrzeja Kmicica z wiernymi Kiemliczami
przez ziemie zamieszkałe przez Kurpiów. Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP.
W tym roku odbyła się już po raz trzeci. Miłośnicy klasyki literatury polskiej spotkali się w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Myszyńcu już po raz drugi. Uczestnicy, którzy przynieśli egzemplarz „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza otrzymali pamiątkowy stempel, który biblioteka otrzymała od Prezydenta RP na
okoliczność tegorocznej akcji. Współorganizatorem akcji było Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki
*
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu odbyło się spotkanie
z redaktorem Tadeuszem M. Płużańskim - polskim dziennikarzem, autorem książek o zbrodniach komunizmu
w Polsce. Tadeusz M. Płużański jest z wykształcenia historykiem i współpracuje z czasopismami o charakterze
patriotycznym. Obszarem jego zainteresowania są zbrodnie popełnione w okresie komunizmu w Polsce.
W bardzo ciekawy i przejmujący sposób przedstawił historię aresztowania swojego ojca, przybliżył młodzieży
metody i sposoby działania oprawców stalinowskich oraz opowiedział o strasznych przeżyciach bohaterów
polskich po roku 1945. Tadeusz M. Płużański pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych, ciężko
doświadczonej w okresie PRL-u. Jego ojciec był towarzyszem broni rotmistrza Witolda Pileckiego. Został
skazany na śmierć, a wyrok zamieniono na wieloletnie więzienie. Mówił o ogromnej roli jaką w jego życiu
odegrał ojciec-patriota. Opowiadał o tragicznej sytuacji żołnierzy wyklętych (niezłomnych) po wojnie, ich
prześladowaniach. Nie omieszkał również wspomnieć o zaskakującej, chorej, sytuacji w Polsce, gdzie
zbrodniarze komunistyczni nie ponieśli praktycznie żadnej kary za swe niecne czyny.
Była to dobra lekcja historii, która zapewne na zawsze pozostanie w pamięci wielu osobom – uczestnikom
spotkania, a przede wszystkim ludziom młodym. Istniała możliwość zakupu jego publikacji oraz uzyskania
dedykacji.
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Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
informuje
Warsztaty filmowe i telewizyjne dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat
W dniach 15-16 listopada 2014 r. odbyły się w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu warsztaty filmowe i telewizyjne. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznali główne techniki filmowania w tym zasady kadrowania i
robienia dobrych ujęć oraz ustawienia odpowiedniego oświetlenia. Uczyli się przeprowadzać wywiady.
Zajęli się również animacją poklatkową. W trakcie warsztatów nakręcono kilka krótkich filmów w tym:
western "Fasolowa zemsta", „Psychiatra”, animację znanego wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” i
reportaż z warsztatów. Ponadto uczestnicy zajęć nauczyli się obsługi kamer profesjonalnych i
amatorskich, prostych programów do animacji poklatkowej oraz montażu filmów. Warsztaty prowadzili
Michał Baranowski i Marek Mikielewicz. Udział w warsztatach wzięło ponad 25 osób.
Festyn Mikołajki dla dzieci z klas 1- 3 oraz przedszkoli
Dnia 9 grudnia 2014 roku o godzinie 8:30 w Regionalnym Centrum Kultury w Myszyńcu odbył
się Festyn Mikołajkowy. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im.
Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.
W ramach tegorocznych mikołajek odbyło się przedstawienie „Mikołaj” – interaktywna zabawa
dla przedszkolaków i dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej i przedszkoli przygotowane
przez teatr Urwis z Krakowa. Dzieci wraz z prowadzącymi imprezę artystami, brały udział w różnego
rodzaju zabawach przy użyciu zabawek i innych rekwizytów oraz śpiewały piosenki. Dla każdego
uczestnika czekał prezent w postaci słodyczy rozdawanych przez Mikołaja.
Zainteresowanie było ogromne. W tym wydarzeniu udział wzięło ponad 400 dzieci.
Warsztaty filmowe dla seniorów
W piątek 12 grudnia 2014r. w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyły
się warsztaty filmowe dla seniorów. Liczną grupę seniorów głównie z Gminy Myszyniec podzielono na
kilka mniejszych grup, które wymieniały się co 45 minut tak, aby każdy uczestnik mógł poznać
warsztat pracy, specyfikę i tajemnice filmowców. Z każdą z grup pracowali wykwalifikowani
przedstawiciele zawodów filmowych między innymi, reżyser, choreograf, scenarzysta, kaskader itp.
Uczestnicy w trakcie warsztatów spróbowali swoich sił w profesjonalnym castingu,
charakteryzacji, zadaniach aktorskich wymyślonych przez prowadzących. Ponadto pracowali nad
filmem animowanym oraz dokumentowali przy pomocy kamer przebieg zajęć.
23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W dniu 11stycznia 2015 r. w Myszyńcu odbędzie się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W najbliższej edycji będziemy zbierali pieniądze z przeznaczeniem na podtrzymanie
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną
opiekę medyczną seniorów. Po całodniowej kweście zapraszamy do Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej na blok artystyczny połączony z licytacją gadżetów WOŚP. Szczegółowy program
tegorocznej edycji pojawi się na początku stycznia.

„Atrakcyjna Polska”
Gmina Myszyniec zamieściła informację o swoich najciekawszych miejscach i atrakcjach na
portalu „Atrakcyjna Polska”. Został on utworzony z myślą o turystach zarówno polskich jak
i zagranicznych, którzy chcieliby zwiedzić najciekawsze miejsca w naszym kraju. W serwisie
gromadzone są wszelkie informacje o obiektach i atrakcjach interesujących z punktu widzenia turysty.
Do projektu dołączyło już kilka tysięcy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Portal pozwala, aby
Użytkownik bez konieczności czasochłonnego przeglądania tysięcy pojedynczych stron regionalnych
i tematycznych, mógł szybko znaleźć to co go interesuje.

