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Myszyniec oraz wydarzeniach z naszego regionu.

2

KURPIK NR 79
Wieści z gminy

Do dnia 10 czerwca 2016 r. wpłynęło 1015 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Drogą elektroniczną
wpłynęło 26 wniosków a w formie papierowej 989.Wydano już 700 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z programu 500+.
Pierwsze świadczenia wypłacono w dniu 26 kwietnia br. Kolejne wypłaty odbyły się w dniu 10 maja, 25 maja, 10 czerwca 2016
r. Przypominamy, iż osoby, które złożą wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego do dnia 1 lipca br. (włącznie)
otrzymają wyrównanie za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec.
*
W okresie od 1 lutego do 29 lutego 2016r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec złożyło 742 producentów rolnych. Wydano wówczas 742
decyzje administracyjne. Łączna kwota wypłaconej producentom rolnym dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wyniosła
505 227,94 zł. Producenci rolni, którzy nie wykorzystali w pierwszym okresie całego rocznego limitu zwrotu podatku
akcyzowego określonego w decyzji będą mogli składać wnioski na pozostałą do wykorzystania część limitu od 1 sierpnia do 31
sierpnia br. w pok. nr 12 w tut. Urzędzie.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu informuje o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do
niniejszego studium. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko do
niniejszego studium: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, lub
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@myszyniec.pl, lub w formie ustnej do protokołu składanych
wniosków w tut. Urzędzie w pok. nr 1, w terminie do dnia 14 lipca 2016 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
*
Na terenie naszej gminy od 1 stycznia 2016 r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie te realizuje Starostwo
Powiatowe w Ostrołęce a finansuje budżet państwa. W okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. w Zespole
Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5 w godz. od 8.00 do 12.00 będzie
funkcjonował punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W innym terminie niż wakacyjny punkt czynny będzie w godz. od 14.30
do 18.30. Z nieodpłatnej pomocy prawnej można też skorzystać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, ul.
Szpitalna 2 w godz. od 9.00 do 13.00. W pozostałej części powiatu, takie punkty funkcjonują jeszcze w Goworowie i Baranowie.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
 której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej, lub
 która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
 która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, lub
 która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
 która nie ukończyła 26 lat, lub
 która ukończyła 65 lat, lub
 która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji
zagrożenia lub poniosła straty.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu
prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
*
Gmina Myszyniec bierze udział w ogólnopolskim konkursie ,,Podwórko NIVEA” w którym do wygrania jest
wyjątkowy, retro-nowoczesny plac zabaw. Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację
tj. ,,Kurpiowska Kraina” nad zalewem Wykrot w miejscowości Wydmusy ul. Miodobrania. Codziennie każda osoba ma
możliwość oddania głosów za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko2016. Im więcej oddanych głosów z różnych
adresów mailowych, tym większa szansa na wygraną. Głosujemy do 30 czerwca 2016 r. Firma Nivea wybuduje za darmo plac
zabaw dla zwycięzców, którzy uzyskają największą ilość głosów na swoją lokalizację.
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Inwestycje, przetargi

Zakończyły się roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu sportowego
w Myszyńcu – etap I” tj. budowa boiska do gry w piłkę nożną o wym. 64 m x 100 m o nawierzchni ze sztucznej
trawy. Wykonawca robót firma ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy modernizował stadion za 2,0 mln zł (z 7
letnią gwarancją).
W 2015 roku zostały wykonane prace dot.: podbudowy boiska
pod sztuczną trawę oraz wykonanie drogi technologicznej i p.
poż. z kostki brukowej wraz z parkingami oraz odwodnieniem
i remontem kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze.
W tym roku została wykonana sztuczna trawa na boisku,
dostarczony sprzęt sportowy oraz sprzęt do pielęgnacji
murawy. Ponadto wyremontowane zostały trybuny wyposażone w nowe siedziska oraz odmalowany budynek
zaplecza sportowego.
Boisko w wyniku przeprowadzonej modernizacji, po wizycie
w dniu
3 maja
2016 r.
oddelegowanych przez FIFA specjalistów z laboratorium w
Belgii, uzyskało międzynarodowy certyfikat FIFA Quality
PRO (zastąpił w 2015 r. FIFA 2 Star). Jest to najwyższy
certyfikat wydawany przez FIFA dla pełnowymiarowych
boisk z traw syntetycznych. Zainstalowany system
nawierzchni na boisku w Myszyńcu to Domo Duraforce
belgijskiego producenta DOMO SPORTS GRASS.
Nawierzchnie tego producenta zainstalowane są m.in. na
stadionie piłkarskim Stayen, na którym rozgrywane są mecze
zespołu Sint-Truidense VV oraz na boisku treningowym
zespołu Club Brugge, występujących w pierwszej lidze belgijskiej.
Gmina Myszyniec pozyskała środki na modernizację stadionu w kwocie 1 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dodatkowe dofinansowanie Gmina ma otrzymać w formie dotacji z Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 489 558 zł.
*
Z końcem kwietnia został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na nowego operatora Kompleksu sportoworekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. Z poprzednim operatorem została
rozwiązana w marcu br. umowa, ze względu na niewykonywanie zadań wskazanych w umowie o zarządzanie
obiektem. Jedyną ofertę w przetargu, pomimo dużego zainteresowania złożyła firma UNIVERSUM Paweł Berent z
Mławy. Gminę Myszyniec będzie kosztować zarządzanie przez operatora obiektem w wysokości 1,23 zł rocznie,
czyli przez 9 lat Gmina zapłaci 11,07 zł. Taką kwotę w swojej ofercie podał nowy Operator. Zarządca obiektu
wskazał również zorganizowanie szereg cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w „Kurpiowskiej Krainie”.
Nowy operator posiada duże doświadczenie w organizowaniu różnych imprez, spotkań i koncertów.
*
W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Myszyniec a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie, zarządca drogi krajowej nr 53 wykona remont chodnika (nowa kostka) na ulicy Stacha Konwy,
Sienkiewicza i Plac Wolności (do RCKK) w Myszyńcu. Natomiast Gmina w ramach porozumienia wykona projekt
techniczny na budowę chodnika na ul. dra Pawłowskiego od mostu nad rzeką Rozogą do skrzyżowania z ulicą
Sportową. Zostały już podpisane umowy użyczenia gruntu pod budowę chodnika. Po sporządzeniu projektu i
kosztorysu będzie wiadomo, czy uda się wygospodarować tyle środków żeby wybudować cały chodnik w tym roku
czy zostanie on podzielony na 2 etapy i wykonany najpilniejszy etap tj. od mostu do zjazdu do szkoły.
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*
Trwa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i
Myszyniec”. Wykonawca robot firma PRM-D OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki wygrała przetarg za kwotę 2,87 mln
zł. Najdroższa oferta w przetargu wyniosła 3,55 mln zł. Oprócz ceny dodatkowym punktowanym kryterium był
termin gwarancji. Wykonawca zaproponował 84 miesięcy gwarancji. Termin zakończenia robót określony jest do
dnia 31 sierpnia 2016 r.
Droga będzie modernizowana o łącznej długości 3,4 km.
Początek drogi zaczyna się od drogi powiatowej
Myszyniec-Pełty tj. od „Browar” przez „Górki”,
przecinając drogę krajową nr 53 i dalej do drogi
powiatowej Myszyniec-Wolkowe. Zakres robót obejmuje
wykonanie: nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej
do 6 mb o dług. 3,38 km, chodniki o szerokości 1,5 mb o dług.
671,95 mb, chodniki o szerokości 2,00 mb o dług.717,70 mb,
pobocza obustronne, zjazdy do posesji, przepusty pod
zjazdami, znaki drogowe i kanalizację deszczową.
Gmina Myszyniec pozyskała środki w wysokości 50%
kosztów z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Powiat
Ostrołęcki współfinansuje tę inwestycję w 25% w ramach umowy partnerskiej.
*
Trwa realizacja wspólnej z Powiatem Ostrołęckim inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia
– Bandysie – Zawady od km 2+580,57 do km 10+038,62 oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec
– Zdunek – Bartniki od km 11+200,00 do km 15+120,00”. Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa
wygrał przetarg za kwotę 6,14 mln zł z gwarancją 84 miesięcy. Termin zakończenia robot określony jest do dnia 16
sierpnia 2016 r.
Droga powiatowa nr 2514W będzie modernizowana na odcinku
3,92 km od Olszyn do Zawad do skrzyżowania na Bandysie.
Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: nawierzchni asfaltowej
o szerokości 6 m, ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego o
szerokości 2 m oraz wykonanie zjazdów do posesji.
Inwestorem jest Powiat Ostrołęcki. Gmina Myszyniec jest
partnerem w realizacji powyższego zadania i udziela pomocy
finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w formie dotacji w
wysokości 760,2 tys. zł. W poprzednich latach został
zmodernizowany odcinek tej drogi z Myszyńca do Olszyn, który
był także współfinansowany przez Gminę Myszyniec.
Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
*
Trwa dostawa 8000 m3 żwiru drogowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych wraz z wyprofilowaniem z
użyciem równiarki w poszczególnych sołectwach gminy Myszyniec. Umowa została zawarta 30.05.2016 r. z
Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Czesław Zdunek z Myszyńca Starego na kwotę 293,1 tys. zł. W przetargu
zostało złożonych 5 ofert. Najdroższa oferta wyniosła 344,4 tys. zł. Dostawy żwiru odbywać się będą zgodnie z
harmonogramem ustalonym pomiędzy Gminą a Dostawcą. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 16.08.2016 r.
Dostawa żwiru finansowana jest z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw oraz w części z budżetu gminy.
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Gmina Myszyniec pierwsza na liście inwestycji drogowych PROW na Mazowszu!!!

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 7 czerwca 2016 r. uchwałę Nr 873/15/16 w sprawie
zatwierdzenia listy operacji dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie wpłynęły 792 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 562,4 mln zł. Gmina Myszyniec złożyła 4
wnioski wyczerpując cały limit 3 mln zł na beneficjenta na dwie drogi w Myszyńcu oraz dwie drogi w sołectwach:
Krysiaki i Pełty. Ostatecznie na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wpisanych zostało 631 projektów na łączną kwotę pomocy 449,2 mln zł. Dostępny limit
środków dla województwa mazowieckiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w okresie
trwania programu wynosi 39,2 mln euro. tj. ok. 169 mln zł. Środków wystarczy dla ok 1/3 złożonych wniosków.
Gmina Myszyniec nie musi się martwić czy starczy pieniędzy dla naszych dróg ponieważ nasze wnioski zostały
ocenione najlepiej ze wszystkich 631 znajdujących się na liście i zajęły miejsca 1, 2 oraz 5 i 6. Wszystkie cztery
drogi mają zostać wybudowane do końca tego roku.

Rewitalizacja w gminie Myszyniec
Gmina Myszyniec otrzymała dotację 36,09 tys. zł na realizację projektu pn.: „Opracowanie modelu rewitalizacji
społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów zmarginalizowanych na terenie Gminy
Myszyniec – ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej” ze środków Unii Europejskiej z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Czym jest rewitalizacja? Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do
życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. Jest procesem wyprowadzania z kryzysu obszarów zdegradowanych.
Procesem ożywienia tego obszaru. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało,
mieszkało i pracowało. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych musi przede wszystkim
pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a
także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.
Ważnym elementem procesu rewitalizacji w Gminie Myszyniec jest zebranie informacji na temat istotnych dla
Państwa przedsięwzięć. W tym celu przygotowane zostały odpowiednie ankiety, które można pobrać i wypełnić w
Urzędzie Miejskim (pokój nr 30). Zachęcamy Państwa do współudziału w tworzeniu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Myszyniec poprzez uczestnictwo w spotkaniach i dyskusjach na temat lokalnych problemów
społecznych, gospodarczych, itp. oraz odwiedzania naszej strony internetowej www.myszyniec.pl/rewitalizacja, na
której zamieszczamy informacje dotyczące tworzenia programu rewitalizacji oraz informacje dotyczące planowanych
spotkań z mieszkańcami.
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ŚWIATOWY ZLOT MŁODZIEŻY KURPIOWSKIEJ – WYKROT 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w Światowym Zlocie Młodzieży
Kurpiowskiej, który odbędzie się 24 lipca 2016 r. w Wykrocie.
Spotkanie organizowane jest w ramach XXXI Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016.
Głównym elementem zlotu będzie międzynarodowa procesja do ołtarza
z Krzyżem (repliką krzyża Światowych Dni Młodzieży) oraz
międzynarodowa msza święta. Oprawa liturgiczna mszy w wykonaniu
młodzieży i zespołów kurpiowskich oraz gości ze świata.
Patronat nad tą piękną inicjatywą podjął kardynał Gerhard Muller Prefekt Kongregacji Nauki i Wiary z Watykanu oraz Pani Agata
Duda – Pierwsza Dama Rzeczpospolitej.
Jako wiodące ideowo przyjęto hasło „Rodzina fundamentem narodu i
kościoła”. Zlot ma mieć charakter ewangeliczno – ojczyźniany.
Zaplanowano udział zespołów muzycznych w tym kapel ludowych kurpiowskich, aby urozmaicić spotkanie i nadać
mu przyjacielski klimat. Gmina Myszyniec będzie gościła młodzież m.in. z Włoch, Hiszpanii, Japonii, Białorusi,
Meksyku, Rosji, Łotwy, Litwy i Niemiec. Organizatorzy szacują, że w
zlocie weźmie udział ponad 2 tysiące osób.
Zlot ma być też promocją regionu, pokazania folkloru kurpiowskiego, uroku
tej ziemi. Pokazania uszanowania i kultywowania tradycji, kultury i historii
przodków. Założeniem jest też nawiązanie kontaktów, przyszła wymiana i
współpraca z młodzieżą z całego świata.
Ponadto zaplanowano bicie rekordu Guinnessa. Osoby chcące wziąć
udział we wspólnym biciu rekordu proszone są o zgłaszanie się do 18 lipca
do Anety Ertman pok. nr 30 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, tel. (29) 77
21 141 w. 31. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
Jednym z celów tego wydarzenia jest promocja kultury kurpiowskiej przy jednoczesnym zaprezentowaniu regionu
pięknie rozwijającego się zarówno gospodarczo jak i kulturowo. Należy nadmienić, że jednym z fundamentów tej
inicjatywy są działania związane ze 130 Rocznicą urodzin Adama Chętnika, który ukochał Ziemię Kurpiowską, jej
młodzież i Polskę. Szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco, na profilu wydarzenia pod adresem:
www.facebook.com/wykrot2016.

PLAN ZLOTU
Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej – Wykrot 24 lipca 2016 r.
godz. 14.00 - 14.30 Przyjazd młodzieży do kompleksu „Kurpiowska Kraina”,
godz. 15.00 - Międzynarodowa procesja, w trakcie której odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w pięciu językach,
godz. 15.30 - Msza święta polowa,
godz. 16.30 - Prezentacja delegacji międzynarodowych,
godz. 17.00 - Przewiezienie krzyża ŚDM na wyspę, gdzie pozostanie jako symbol Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej,
godz. 17.20 - Bicie rekordu Guinessa w następujących kategoriach:
 największe zgromadzenie osób w strojach ludowych,
 przejazd na rowerach jak największej liczby osób w strojach ludowych,
 wykonanie tańca ludowego przez jak największą liczbę osób w strojach ludowych
godz. 17.50 - Koncert muzyki kurpiowskiej pod kier. Marcina Drabika, nauka tańca kurpiowskiego.
godz. 19.30 - Planowane zakończenie zlotu.
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Poszukujemy wolontariuszy Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej
Organizatorzy Światowego Zlotu Młodzieży Kurpiowskiej, odbywającego się w magicznym miejscu –
„Kurpiowskiej Krainie” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”, zapraszają wszystkich chętnych do współpracy przy
tworzeniu niezwykłej atmosfery tego wydarzenia. Możesz pomóc podczas ich organizacji i stać się częścią tego
wyjątkowego święta!
Nie czekaj dłużej i zgłoś się do nas! Nie ma lepszego wydarzenia w połowie wakacji!
Wymagania: odrobina wolnego czasu, dużo chęci i zapału do pracy.
Zadania wolontariusza:
 opieka nad grupami młodzieży z zagranicy,
 obsługa widowni,
 pomoc przy przygotowaniu scenografii.
Korzyści dla wolontariusza:
 nowe doświadczenia,
 możliwość

przyglądania

się

pracy

przy

organizacji wydarzenia,
 referencje

i

zaświadczenie

o

udziale

w

wolontariacie.
Adres: Kurpiowska Kraina, Wydmusy ul. Miodobrania 1.
Uwagi:
Ilość godzin będzie zróżnicowana przed i w trakcie trwania Zlotu i zależeć będzie od indywidualnych ustaleń z
koordynatorem. Poszukujemy osób posługujących się językami obcymi (angielski, niemiecki, itp.) w stopniu
komunikatywnym.
Szczegółowych informacji udziela: Aneta Ertman pok. nr 30 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, tel. (29) 77 21 141 w. 31
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Wydarzenia kulturalne 2016 roku

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i Mazowiecki Instytut Kultury zapraszają dzieci i młodzież
na warsztaty plastyczne "Malowane lato", które odbędą się w dniach 18-29 lipca 2016 r. w RCKK. Ponadto w tym
samym okresie odbywać się będą półkolonie dla dzieci (1000 – poranek filmowy, 1100 – zajęcia z instruktorem (plastyka,
muzyka, wokal), 1200 – zajęcia sportowe na wesoło). Zapraszamy dzieci od 6 lat. Szczegóły i zapisy w sekretariacie RCKK,
tel. (29) 77 21 363.
W dniu 22 maja 2016 r. w amfiteatrze Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu
odbył się XXVII Jarmark Kurpiowski. Jednym z elementów
Jarmarku
Kurpiowskiego
jest
„Przegląd
Zespołów
Artystycznych”. Przegląd zespołów artystycznych, solistów i grup
śpiewaczych oraz kapel ludowych odbył się w czterech kategoriach:
dzieci do lat 15, młodzież od 16 do lat 21, dorośli powyżej 22 do 60
lat oraz seniorzy powyżej 60 lat. Łącznie w trzech kategoriach
wiekowych do przeglądu zgłosiło się ok. 230 osób. Ich występy
oceniała komisja w składzie: Krystyna Maluchnik Przewodniczący, Milena Nalewajk i Magdalena Golon członkowie komisji. Celem Przeglądu jest podtrzymanie
tradycyjnej kultury kurpiowskiej (tańca, śpiewu, muzyki) oraz popularyzacja wśród młodego pokolenia tradycyjnych form
sztuki ludowej. Nagrody w przeglądzie ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Po zakończeniu części
konkursowej Jarmarku Kurpiowskiego publiczność i uczestnicy konkursu mogli się bawić przy muzyce kapel
kurpiowskich.
Od 22 maja 2016 r. w Muzeum RCKK „Zagajnica Myszyniecka”, przy ul. Dzieci Polskich można zwiedzać wystawę
„Grafika i Malarstwo Piotra Kobrzyńskiego”.
Piotr Kobrzyński obecnie mieszka i tworzy w Myszyńcu. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową oraz malarstwem
olejnym. Uczestnik wielu plenerów malarskich m.in. Zakopane, Kraków, Tykocin, Swobodna, Włochy – Torgiano oraz
wystaw zbiorowych. Punktem wyjścia prac rysunkowych i graficznych Piotra Kobrzyńskiego jest kurpiowski pejzaż. Jego
pejzaże są bardzo osobiste ponieważ są autoportretem psychologicznym. Traktuje je jako pamiętnik emocji, uczuć, doznań,
marzeń sennych i koszmarów. Eksperymentuje z technikami, kompozycją, formą. Piotr Kobrzyński jest laureatem
tegorocznej nagrody Prezesa Związku Kurpiów „Kurpik” 2015.
Wystawę prac Piotra Kobrzyńskiego będzie można oglądać do 15
lipca 2016 r.
W dniu 1 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze RCKK odbył się Dzień
Dziecka. Impreza została zorganizowana przez RCKK we współpracy
z Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Myszyńcu i składała się z trzech
części: Festiwalu Piosenki Dziecięcej, programu artystycznosportowego oraz spektaklu teatralnego „PINOKIO”. Festiwal
piosenki dziecięcej odbył się w formie konkursu, którego celem jest
prezentacja dorobku artystycznego Szkół i Przedszkoli z Gminy
Myszyniec, konfrontacja umiejętności muzycznych i wokalnych
dzieci i młodzieży do 16 roku życia oraz podnoszenie rangi
amatorskiego ruchu artystycznego. Laureaci konkursu otrzymali
nagrody oraz możliwość zaprezentowania się podczas XXI Nocy
Sobótkowej. Po zakończeniu Festiwalu dzieci brały udział w grach i
zabawach przygotowanych przez dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół
w Myszyńcu, a następnie obejrzały spektakl „PINOKIO”.
W dniach 10-11 czerwca 2016 r. po raz kolejny na terenie RCKK ul.
Dzieci Polskich odbył się plener rzeźbiarski. W tegorocznej edycji
wzięło udział trzech rzeźbiarzy – Kazimierz Kakowski, Józef
Bacławski oraz Ryszard Fereniec. Tym razem tematyką pleneru były
rzeźby – „witacze kurpiowskie”. Efekty pracy rzeźbiarzy będzie
można zobaczyć na terenie kompleksu „Kurpiowska Kraina” w
Wykrocie.
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Harmonogram najbliższych imprez RCKK
1.

Wieczór z piosenką żeglarską - Szanty

3 lipca 2016 r., Amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci
Polskich – początek godz. 2000

2.

Warsztaty twórczości ludowej - haft

3 lipca 2016 r. Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2 (1200-1500)

3.

Warsztaty twórczości ludowej - plecionkarstwo

10 lipca 2016 r. Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2 (1200-1500)

4.

Warsztaty twórczości ludowej - ciasto obrzędowe

24 lipca 2016 r. Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2 (1200-1500)

5.

Światowy Zlot Młodzieży Kurpiowskiej

24 lipca 2016 r., Wykrot kompleks “Kurpiowska
Kraina”

6.

Wakacje z RCKK - Teatrzyk dla dzieci

28 lipca 2016 r., Amfiteatr RCKK przy ul.
Dzieci Polskich o godz. 1000 - 1200

7.

Warsztaty twórczości ludowej - bibułkarstwo

31 lipca 2016 r. Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2 (1200-1500)

8.

Warsztaty twórczości ludowej - koronka

7 sierpnia 2016 r. Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2 (1200-1500)

9.

Dyskoteka pod Gwiazdami

14 sierpnia 2016 r., Amfiteatr RCKK przy ul.
Dzieci Polskich o godz. 2000

10.

Zabawa na Kurpiowską Nutę (muzyka na żywo)

11.

Miodobraniowa Noc Kabaretowa

12.

39 Miodobranie Kurpiowskie

17 i 31 lipca,, 7 i 21 Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2
27 sierpnia 2016 r., Amfiteatr RCKK, godz. 19 00
28 sierpnia 2016 r., Wykrot kompleks
“Kurpiowska Kraina”

FILMODIA
Jesteśmy grupą młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat z ternu
Gminy Myszyniec. Naszą, pasją jest film, fotografia i dobra zabawa.
Nazwa grupy FILMODIA pochodzi od słów FILMOwa gwarDIA.
Działamy w ramach projektu „Myszyniec w naszych obiektywach”
realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. Projekt jest
współfinansowany z Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży. Koordynatorem naszych działań jest Pan Mariusz Pliszka
Do pracy nad projektem przystąpiliśmy w marcu 2016 r. Wszystko co
robimy skupia się wokół filmu i fotografii, to przy pomocy tych dziedzin sztuki chcemy pokazać siebie, nasze pomysły
oraz miejsce w którym mieszkamy. Przy okazji uczymy się samodzielności, kreatywności i pracy w grupie. Jesteśmy już po
warsztatach, które prowadzili Michał Baranowski i Marek Mikielewicz z GOODFILM – Warsztaty telewizyjne i filmowe.
W trakcie warsztatów Panowie zapoznali nas z zasadami robienia dobrych ujęć, ustawiania oświetlenia oraz montażu
filmów. W wyniku ciężkiej pracy w trakcie
warsztatów powstał m.in.: film „Ruskie Sprawy –
czyli krótka historia miłosna”, lecz to nie wszystkie
nasze osiągnięcia. Nagraliśmy krótki spot
wspierający akcję Pajacyk, krótkie relacje z
Jarmarku Kurpiowskiego oraz tysiące zdjęć.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia profilu
FILMODIA
na
facebooku
www.facebook.com/Filmodia-216377025399928,
gdzie na bieżąco wrzucamy nasze filmiki i zdjęcia.
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Konkursy LGD Kurpsie Razem

W dniu 17 maja 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kurpsie Razem” podpisała z Samorządem Województwa
Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie umowę o warunkach i sposobie
realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
na kwotę 9 mln zł.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem północną część powiatu
ostrołęckiego, gminy: Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse,
Myszyniec i Olszewo-Borki oraz dwie gminy ze wschodniej części
powiatu przasnyskiego: Chorzele i Jednorożec.
W ramach Strategii Stowarzyszenie będzie ogłaszać konkursy na
dofinansowanie projektów oraz oceniać i wybierać projekty z następujących zakresów:
1) podejmowanie działalności gospodarczej – dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą na obszarze
objętym Strategią, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grup defaworyzowanych, tj. osób bezrobotnych, kobiet, w
tym matki samotnie wychowujące dzieci , osób młodych do 25 roku życia, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
oraz osób powyżej 50 roku życia. Dofinansowanie w tym zakresie ma formę premii na rozpoczęcie działalności, która
wynosi 70 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie tego zakresu w ramach Strategii wynosi 2,8 mln zł.
2) rozwój przedsiębiorczości - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą ją rozszerzyć i stworzyć
nowe miejsca pracy. W tym zakresie dofinansowanie w wysokości 70% kosztów ma formę refundacji. Zgodnie z
zapisami Strategii każdy przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 200 tys. zł, przy czym na każde 100 tys. zł jest
zobowiązany utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy. Wysokość środków przeznaczona na ten zakres pomoc
wynosi 2,2 mln zł.
3) projekty grantowe – skierowane głównie do Kół gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych z
terenu działania LGD, które mają na celu aktywizację poprzez organizację festynów wiejskich oraz nabywanie wiedzy
i umiejętności w zakresie produktów lokalnych oraz ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
Projekt grantowy jest szczególnym działaniem w ramach Strategii, który polega na udzielaniu mikrograntów małym
organizacjom (grantobiorcom) na działania wskazane we wniosku. W ramach Strategii przewidziane są trzy projekty
grantowe, po 200 tys. zł każdy. Wartość dofinansowania wynosi 100% dla grantobiorców w wysokości od 5 tys. zł do
20 tys. zł.
4) organizacja warsztatów z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz nauki gry na instrumentach muzycznych
oraz organizacja inicjatyw edukacyjnych na rzecz promowania folkloru kurpiowskiego – projekty konkursowe
skierowane do aktywnie działających organizacji pozarządowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość środków
przeznaczona na ten zakres wsparcia wynosi 600 tys. zł.
5) infrastruktury społeczno-kulturowej i rekreacyjnej oraz turystycznej – to projekty inwestycyjne skierowane do
samorządów gminnych z terenu LGD. W tym zakresie wysokość pomocy w odniesieniu do jednej gminy wynosi
300 tys. zł kosztów kwalifikowanych, w tym 63,63% stanowią środki EFRROW, a 36,37% środki własne gminy.
Bardzo ważnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej, tj. prowadzenie działań
informacyjnych, szkoleniowych i doradczych.
W ramach naboru wniosków, w każdej gminie objętej działaniem LGD będą organizowane spotkania i szkolenia dla osób
zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego. Informacje na ten temat będą pojawiać się w miejscach publicznie
dostępnych, na portalach informacyjnych, lokalnej prasie, na stronie internetowej LGD www.kurpsierazem.eu oraz na
facebooku www.facebook.com/kurpsierazem.eu. Pierwsze spotkania informacyjne w gminach odbędą się w lipcu br. Na
terenie gminy Myszyniec spotkanie odbędzie się 5 lipca w godz. od 9.00 do 13.00 w „Karczmie Marysieńka” ul.
Poległych 2 w Myszyńcu.
Serdecznie zapraszamy również do biura LGD do Myszyńca, przy Plac Wolności 60, II piętro pok. 31, gdzie doradca ds.
projektów Monika Rydel udzieli pomocy w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Strategii.
Zapraszamy do współpracy!
Magdalena Walijewska
Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”
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„Kilometry Dobra” w Myszyńcu

Urząd Miejski w Myszyńcu oraz świetlica „Iskierka”
dołączyły do akcji „Kilometry Dobra” 2016 Caritas Diecezji
Łomżyńskiej. Młodzież wzięła udział w kweście w dniu 22 maja
podczas Jarmarku Kurpiowskiego oraz 26 maja w czasie Koncertu
Uwielbienia zespołu „Razem za Jezusem” w Amfiteatrze RCKK.
Zebrane środki pieniężne w kwocie 402,00 zł (9 m „Dobra”, w tej
akcji zebrane pieniądze zamieniane są na złotówki, układane obok
siebie w ciąg monet) zostały wpłacone na konto Caritas Diecezji
Łomżyńskiej. Celem tej akcji jest remont kuchni i stołówki dla dzieci
w ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach koło Nowogrodu.
Finał Kampanii „Kilometry Dobra” Caritas Diecezji Łomżyńskiej
odbył się 4 czerwca br., podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. W
ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach bawiło się ponad 500 osób w tym nasza młodzież ze Świetlicy „Iskierka”. Atrakcją
tego dnia były m.in. pokazy policyjne i straży pożarnej oraz mobilne miasteczko ruchu drogowego. Pieniądze policzone
podczas finału ok. 40 tys. zł pokryją cześć kosztów remontu ośrodka w Ptakach. Serdecznie dziękujemy wszystkim
Darczyńcom i cieszymy się, że mogliśmy pomóc poprzez włączenie się w akcję „Kilometry Dobra”.

II Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina bez Uzależnień”
W dniu 12 czerwca 2016 roku odbył się II Festyn Rodzinny
pn. „Zdrowa Rodzina bez Uzależnień”. Głównym Organizatorem
Festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Myszyńcu oraz Burmistrz Myszyńca.
Głównym celem festynu było kształtowanie umiejętności spędzania
wolnego czasu z całą rodziną, Zacieśnianie więzi emocjonalnej
między rodzicami a dziećmi. Wspólne przeżywanie uroczystości,
dni wolnych od pracy. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Integracja ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie szerszego
porozumienia z rodziną uczniów. Podczas odbywającego się festynu
można było uzyskać pomoc i wsparcia specjalistów z OTU w
Ostrołęce, grup wsparcia AA, ALAnon. w zakresie uzależnień od alkoholu lub środków psychoaktywnych, hazardu,
Internetu.
Dzięki uprzejmości Komisariatu Policji w Myszyńcu oraz Ośrodkowi Szkolenia „Panda” uczestnicy festynu mogli
skorzystać z symulatora motoru i samochodu na których mogli sprawdzić swoje umiejętności jazdy a także ocenić jazdę
pod wpływem alkoholu za pomocą alkogogli. Na placu Zespołu Szkół Podstawowych - Pan Piotr Masiak właściciel
Ośrodka Szkolenia „Panda” prowadził pokaz wraz z możliwością dokonania jazdy próbnej na trolejach.
Fundacja DKMS – Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska, zajmująca się przeszczepami szpiku kostnego i
komórek krwiotwórczych rejestrowała osoby chętne jako potencjalnych dawców szpiku.
Odbył się pokaz wyposażenia oraz ratownictwa drogowego i medycznego w wykonaniu Jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu gminy Myszyniec, w tym młodzieżowej drużyny z Wydmus.
Dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji min. przejażdżki na osiołku, dmuchanej zjeżdżalni i basenu z piłeczkami.
Rycerze Kolumba, Świetlica Iskierka, Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Wykrotu zapewnili stronę kulinarną. Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy, napojów przeznaczona
będzie na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla mieszkańca naszej gminy, pobytu dzieci na wypoczynku letnim.
O koło godz. 14 30 odbył się koncert profilaktyczny w wykonaniu zespołu Wyrwani z Niewoli.
Podczas festynu odbywały się konkurencje sportowe, inscenizacje artystyczne, Quiz pn. „poznaj swoją wiedzę na temat
uzależnień”. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za zaangażowanie oraz pomoc i zapraszamy do
współpracy w przyszłym roku.
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Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w gminie Myszyniec
Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że do dnia 24 czerwca 2016 r. przedłużony został termin na zapisy
mieszkańców na instalacje solarne i fotowoltaiczne. W tym czasie wszystkie zainteresowane osoby (również te, które
zgłosiły już chęć uczestnictwa w projekcie wpisując się na listę chętnych), które chciałyby mieć w gospodarstwie instalację
solarną lub fotowoltaiczną proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego (pokój nr 19, I piętro) i wpisanie się na listę
przygotowywaną projektantowi. Informujemy, iż osoby które wpisywały się na listę chętnych w roku 2015 oraz na
początku roku 2016 muszą jeszcze raz zgłosić chęć uczestnictwa zgłaszając się do Urzędu Miejskiego.
Pod koniec czerwca odbędzie się spotkanie z projektantem i mieszkańcami, na którym będą podpisane umowy na
wykonanie projektu instalacji solarnej lub fotowoltaicznej. O terminie i miejscu tego spotkania mieszkańcy, którzy
zadeklarują chęć wykonania projektu instalacji zostaną powiadomieni smsami. Koszt wykonania projektu instalacji
solarnej wynosi 200 zł brutto natomiast projektu instalacji fotowoltaicznej 250 zł brutto. Przy podpisaniu umowy
należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł. Następnym krokiem będzie wizja lokalna przeprowadzona przez projektantów
w pierwszej połowie lipca. Gmina będzie składać pod koniec września br. wniosek ze środków unijnych, na który można
otrzymać max. 80% dofinansowania. Nie mamy gwarancji otrzymania dofinansowania, w związku z tym istnieje ryzyko
braku realizacji montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Należy rozważyć tę kwestię decydując się na wykonanie
projektu technicznego instalacji solarnej lub fotowoltaicznej.
Jak już informowaliśmy na spotkaniu, które odbyło się w tej sprawie w dniu 2 czerwca 2016 r. osoby, które
podpiszą umowę na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej będą musiały przygotować rachunki za energię
elektryczną za ostatni rok, w celu ustalenia przez projektanta zużycia energii potrzebnej do zaprojektowania instalacji
fotowoltaicznej. Instalacja będzie projektowana w przypadku zużycia energii elektrycznej powyżej 2000 kWh/rok.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTCIE
1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Myszyniec będące właścicielem lub użytkownikiem
budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych
mieszkańców.
2. Osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych
należności wobec Gminy Myszyniec. Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez Urząd Miejski w Myszyńcu.
Posiadanie jakichkolwiek zaległości względem Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Myszyńcu stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia umowy określającej warunki wykonania
instalacji na nieruchomościach mieszkańców.
3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie
nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia oraz umowę wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i
finansowych). Warunkiem udziału w gminnym projekcie będzie podpisanie przez mieszkańców obu tych umów. O
terminie ich podpisania mieszkańcy zostaną powiadomieni w późniejszym czasie.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz
działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
2. W przypadku montażu kolektorów lub ogniw fotowoltaicznych na dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami
zawierającymi azbest.
3. W ramach projektu nie może być zaprojektowana i zamontowana instalacja solarna i fotowoltaiczna jednocześnie.
4. Będą projektowane tylko instalacje solarne z kolektorami płaskimi połączone z nowym zasobnikiem na wodę.
5. Mieszkańcy zobowiązani są do ustalenia z projektantem warunków zaprojektowania instalacji solarnej lub
fotowoltaicznej zgodnego z ich zapotrzebowaniem, tak aby w pełni zrealizować projekt (np. ustalenie z projektantem
dokładnego miejsca zamontowania instalacji /czy na dachu czy na elewacji budynku/, ustalenie warunków
technicznych instalacji w kotłowni, przejście przewodów solarnych).
6. Mieszkaniec dokonując odbioru projektu instalacji solarnej lub fotowoltaicznej od projektanta akceptuje przyjęte w
nim założenia.
7. Mieszkańcy zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników wymaganych w projekcie (zdolność wytarzania energii
cieplnej lub elektrycznej ze źródeł odnawialnych) co związane jest z koniecznością stałego zamieszkania budynków
dla których projektowane będą instalacje solarne lub fotowoltaiczne.

