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Wieści z gminy

Wzorem lat ubiegłych wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce został uruchomiony w
Urzędzie Miejskim punkt przyjmowania zeznań podatkowych. Pracownik Urzędu Skarbowego przyjmował
zeznania podatkowe za 2016 rok w dniu 9 i 23 marca. Złożyć zeznanie będzie jeszcze można w dniu 20
kwietnia w czwartek w pokoju nr 27 na II piętrze w godz. 930 – 1400.

*
W miesiącu lutym 2017r. Urząd przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec. Wnioski złożyło
744 producentów rolnych. Łączna kwota zaplanowanej do wypłaty producentom rolnym dotacji z tytułu
zwrotu podatku akcyzowego wynosi ponad 531 tys 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 w miesiącu sierpniu br.
*
Zarząd OSP w Myszyńcu serdecznie zaprasza mieszkańców miasta i gminy Myszyniec na obchody
jubileuszu 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu w dniu 4 czerwca 2017 r. (niedziela).
Uroczystość rozpocznie msza święta w Bazylice o godz. 10.30, a następnie przemarsz do amfiteatru RCKK ul.
Dzieci Polskich (naprzeciwko szkoły) gdzie odbędzie się część oficjalna jubileuszowych obchodów.
*
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przygotowało ofertę na 2017 rok wydarzeń
kulturalnych, imprez, koncertów, happeningów, szkoleń i warsztatów (ulotka jako dodatek do Kurpika).
Nowością w ofercie jest pojawienie się w ofercie w tym roku m.in. Targów staroci – w pierwszą niedzielę
miesiąca od maja do września na terenie przy restauracji „Kurpiowski Zakątek”; Myszyniecki Happening
Przyrodniczy – 13 maja w wiacie rekreacyjnej przy szkole (happening będzie rozpoczęciem sezonu
Ogródków Edukacyjnych); Ogródki Edukacyjne – dla dzieci i dorosłych, gdzie przez wspólną zabawę
poznaje się różnorodność roślin i ich potrzeby (zajęcia plenerowe w czwartki od maja do września przy wiacie
rekreacyjnej); I Marsz po Kurpiach: Nordic Walking - 18 czerwca wspólne chodzenie z kijkami; Wycieczka
rowerowa po Kurpiach – w wakacje 8 i 22 lipca oraz 5 i 19 sierpnia wspólna jazda rowerem. Więcej
informacji o tych i innych wydarzeniach kulturalnych i sportowych RCKK na stronie 10 i 11 Kurpika.
*
Na 4 maja 2017 r. planowane jest otwarcie wyremontowanej i odnowionej siłowni mieszczącej się na I
piętrze w budynku zaplecza sportowego przy stadionie miejskim. Obecnie trwają prace polegające na
renowacji i malowaniu ścian, wykuciu nowych drzwi wejściowych, ułożeniu nowej profesjonalnej podłogi z
elastycznych mat, odmalowaniu i odnowieniu sprzęt do ćwiczeń. Siłownia prowadzona będzie przez RCKK,
które już od ponad roku prowadzi w tym budynku zajęcia pilates i fitness. Z siłowni będą mogli skorzystać
zarówno dorośli jak i młodzież od 18 r.ż. Miesięczny karnet wstępu będzie dostępny w cenie 30,00 zł dla osób
dorosłych, 15,00 zł dla osób z ważną legitymacją szkolną lub studencką. Siłownia będzie czynna od
poniedziałku do czwartku, w godz. 1700 – 2000.
*
Zgodnie z zarządzeniem Nr 181/2017 Burmistrza Myszyńca dzień 2 maja 2017 roku (wtorek) będzie
dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 22
kwietnia 2017 roku, tego dnia Urząd będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00.

Gmina w liczbach
Rok

2013

2014

2015

2016

10740

10773

10710

10740

Urodzenia:

124

131

102

123

Zgony:

101

79

105

97

Pozwolenia na budowę budynków
mieszkalnych:

21

19

25

21

Liczba mieszkańców ogółem:
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Inwestycje, przetargi

W dniu 23 marca 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Pełty w km 0+000 – 1+500 i w km 1+501 – 2+607” (łącznie 2,6 km)
Najkorzystniejszą ofertę z ceną 853 275,86 zł złożyła firma PRD-M OSTRADA z Ostrołęki. Oferta
została oceniona na 95 pkt: 60 pkt za cenę, 20 pkt za okres gwarancji i rękojmi, 10 pkt za termin
wykonania drogi i 5 pkt za doświadczenie kierownika budowy. Pozostałe 2 oferty otrzymały 92,05pkt i
88,73 pkt. Termin wykonania robót dla Wykonawcy to 100 dni od dnia podpisania umowy (planowane
zakończenie robót w lipcu 2017 r.). Inwestycja jest w części współfinansowana ze środków UE PROW
2014-2020.
*
W lutym br. Gmina Myszyniec złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania w ramach zadania
„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego
- ograniczenie emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy
Myszyniec” Wysokość dofinansowania wynosi 75% (nie więcej jednak
niż 5 tys) do zakupu kotła. Udział w Programie zadeklarowało 23
gospodarstwa, które chcą wymienić stary kocioł na ekologiczny opalany
biomasą (pelletem). W przypadku pozytywnej oceny wniosku
zadeklarowane gospodarstwa będą miały czas do końca sierpnia br. na
wymianę kotła.
*
Gmina Myszyniec planuje również złożyć wniosek w konkursie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 dotyczącym „Redukcji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza,
poprzez wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych”. Wysokość dofinansowania
w ramach tego projektu wynosi 80%, zarówno do zakupu kotła, jak i modernizacji kotłowni (instalacja,
zbiornik, pompy). Udział w Projekcie zadeklarowało 43 gospodarstw wyrażających zainteresowanie
wymianą starego kotła na proekologiczny system grzewczy opalany biomasą (pelletem).
*
Gmina Myszyniec zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, które przyznawane są w ramach Programu pn.: „Usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na
unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z możliwością
uzyskania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała
część kosztu (15%) zostanie pokryta ze środków własnych Gminy
Myszyniec. Jeśli wniosek Gminy zostanie pozytywnie oceniony
mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów.
Dofinansowanie nie
obejmuje kosztów wykonania nowych pokryć dachowych oraz
kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu. Osoby, które posiadają zdjęty z dachu
eternit lub planują zdjęcie eternitu z dachu do 30 czerwca br. mogły zgłosić się do 31 marca br. do Urzędu
Miejskiego z deklaracją udziału w Programie. Zgłosiło się 118 gospodarstw wyrażających chęć pozbycia
się azbestu (eternitu) ze swojej posesji.
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Inwestycje, przetargi c.d.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w
gminie Myszyniec”
Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec”. 29 grudnia 2016 roku została
podpisana umowa na realizację inwestycji, która będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działania 4.2 – „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 4 536 099 zł, z czego 3 575 361 zł
(80% kosztów kwalifikowanych) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Projekt obejmie kompleksową termomodernizację czterech budynków użyteczności
publicznej:
1) Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,
2) Budynek Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym,
3) Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach,
4) Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Realizacja prac jest przewidziana na 2017-2018 rok. Projekt zakłada montaż 4 systemów pomp ciepła na
potrzeby produkcji energii cieplnej, ocieplenie obiektów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę
oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do
źródła ciepła), zastosowanie automatyki pogodowej, instalację OZE wykorzystywaną w
modernizowanych energetycznie budynkach;
Celem głównym projektu jest wzrost oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej gminy
Myszyniec, jak również:
 zwiększenie liczby instalacji wykorzystujących OZE na terenie gminy Myszyniec,
 zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,
 obniżenie kosztów eksploatacji budynków na terenie gminy Myszyniec,
 redukcję emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery,
 poprawę efektywności energetycznej budynków,
 zwiększenie liczby budynków wykorzystujących energię z OZE,
 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na terenie gminy,
 podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w
obiekcie.
*
W dniu 2 lutego 2017 r. odbył się odbiór robot budowlano-instalacyjnych w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Wykonawca spółka
"JAKKON" z siedzibą w Ostrołęce wykonała roboty za kwotę 275 tys. zł. Wykonane prace polegały na:
wydzieleniu klatek schodowych w całym pionie budynku drzwiami przeciwpożarowymi; wydzieleniu
ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI120 i drzwiami EI60
przedmiotowego budynku od bezpośredniego budynku, łącznika 3–kondygnacyjnego; wyposażenie
wszystkich dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; wymianę
hydrantów przeciwpożarowych; instalację oddymiania klatek schodowych.
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URZĄD MIEJSKI W LICZBACH
DOWODY OSOBISTE I KARTA DUŻEJ
RODZINY:
 Złożone wnioski o dowód osobisty:
 Złożone wnioski rodzin o Kartę Dużej Rodziny:
 Wydane Karty Dużej Rodziny:

2015
rok
1001
55
302

2016
rok
1342
137
577

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

2015
rok
347

2016
rok
355



Zameld. stałe, czasowe, zameld. cudzoziemców,
przemeldowania w obrębie gminy:

URZĄD STANU CYWILNEGO:
 Sporządzone akty urodzenia:
 Sporządzone akty małżeństwa:
 Sporządzone akty zgonów:
 Wydane odpisy z akt stanu cywilnego:

2015 rok
13
99
75
923

2016 rok
31
92
67
1051

REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I
GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
 Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy:
 Wydane decyzje o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego:
 Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:
 Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:
 Wydane decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości:
 Wydane decyzje na wycinkę drzew:
 Przeprowadzone postępowania przetargowe:

2015 rok

2016 rok

67
12
6
30
3
137
7

71
7
11
32
3
165
13

GOSPODARKA ODPADAMI:
 Wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospod. odpad.
komunaln. do mieszkańców i firm prowadzących działalność:
 Przeprowadzone postępowania przetargowe:

2015 rok
2623

2016 rok
2590

2

1

PODATKI:
 Wydane decyzje o zwrot podat. akcyz. produc. rolnym zawartego w
cenie oleju napęd. wykorzyst. do produkcji rolnej:
 Wydane decyzje wymiarowe na podatek rolny, podatek od
nieruchomości i podatek leśny:
 Przyjęte deklar. i wydane decyzje na podat. od środk. transp.:
 Przyjęte deklar. na podat. od nieruchomości dla osób prawnych:
 Wydane zaświadczenia o stanie majątkowym:

2015 rok
1424

2016 rok
1465

4083

4036

110
49
260

118
51
300

OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU:
 Korespondencja przychodząca:
 Korespondencja wychodząca:

2015 rok
6222
11536

2016 rok
6634
11232

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
 Złożone wnioski dot. wpisu, zmianę wpisu do CEIDG, zawieszenie,
wznowienie wykon. działal., wykreśl. z CEIDG:

2015 rok
311

2016 rok
287

INNE:
 Przyjęte wnioski i wydane decyzje o przyzn. stypend. socjal:

2015 rok
456

2016 rok
427
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Izba Pamięci Biskupa Edwarda Samsela

W ubiegłym roku w lutym w Myszyńcu została otwarta Izba
Pamięci Biskupa Edwarda Samsela. Głównymi inicjatorami
i założycielami Izby jest małżeństwo Stefania i Janusz
Prusaczyk. Jak sami mówią od dawna marzyli o miejscu
pamięci poświęconej śp. biskupowi Edwardowi Samselowi,
który był nie tyle znanym duszpasterzem, ile kolegą ze szkoły i
przyjacielem rodziny. Takie miejsce znaleźli w budynku
drewnianym, dawną organistówką, wybudowanym jeszcze
przed II wojną światową, znajdującym się obok Bazyliki
myszynieckiej. Tu szczególne podziękowania należą się
księdzu kanonikowi dr Zbigniewowi Jaroszewskiemu,
proboszczowi naszej parafii, za zaufanie jakim obdarzył
państwa Prusaczyk, udostępniając lokal parafialny oraz za wsparcie przy realizacji ich pomysłu założenia takiej
Izby Pamięci.
Budynek staraniem państwa Stefani i Janusza oraz wspólnej
pracy członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej
im. Bp. Edwarda Samsela i wielu dobrych ludzi został
wyremontowany, pomalowany, ozdobiony w przepiękne
szparogi na dachu oraz zwieńczenia okien – korony, tak aby
przypomnieć zwiedzającym o tradycyjnej kurpiowskiej
architekturze drewnianej. Podobnie przy remoncie wnętrza,
starano się zachować jego dawny wygląd, tak jak to było
jeszcze przed wojną.
Samą Izbę tworzą dwa pomieszczenia – izba mniejsza
(izdebka) i większa. W tej pierwszej znajduje się kuchnia
kaflowa z przypieckiem, a także szlaban (ława), stół, stolik,
otwarta szafka na talerze.
Z kolei w izbie większej są piec oraz meble takie jak: szafa,
stół, krzesła, klęcznik, stolik, biurko, szafka, kufer, stojak na
kwiaty. Ważnym elementem jest także zaaranżowany święty
kąt z krzyżem i obrazami. Całość uzupełniają zaś naklejone na
ścianach wycinanki kurpiowskie (leluje), wycinanka w ramie
(Las), włożone w wazony bibułkowe kwiaty. W oknach są
firanki robione na szydełku. Wszystko po to, aby
pomieszczenia
przypominały
wnętrza
prawdziwej
kurpiowskiej chałupy, w której dorastał Edward Samsel. W
izbie nie zabrakło również wielu osobistych rzeczy biskupa sutanny (pierwsza: czarna i fioletowa – biskupia), narzutka
(fioletowa), szaty liturgiczne (ornat, stuła), kapelusz
pilśniowy, a także książki z podpisem lub dedykacją biskupa, dokumenty osobiste (np. akt urodzenia).
Izba Pamięci Biskupa Edwarda Samsela czynna jest przez wszystkie dni tygodnia w godzinach uzgodnionych
telefonicznie pod nr 889-563-255. Wstęp bezpłatny.
Izba czynna jest od roku a już wielu gości zdążyło ją odwiedzić, m.in. ks. bp Janusz Stępnowski – biskup
łomżyński, Arcybiskup metropolita ryski ks. Zbigniew Stankiewicz, ks. bp Antoni Dydycz – biskup senior diecezji
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drohiczyńskiej (kolega naszego biskupa Edwarda), Arcybiskup
metropolita
mińsko-mohylewski
ks.
Tadeusz
Kondrusiewicz z Białorusi, ks. bp. Jerzy Mazur – biskup
diecezji ełckiej, Poseł Arkadiusz Czartoryski, senator Robert
Mamątow, Jerzy Rubach - profesor Uniwersytetu
Warszawskiego i University of Iowa w USA, dr Stanisław
Pajka - badacz i popularyzator regionu kurpiowskiego, dr Jan
Prusik – prezes Związku Kurpiów na Warmii i Mazurach, dr
Katarzyna Waszczyńska i dr Małgorzata Kowalska z
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Koło Polskiego Związku Niewidomych
z Ostrołęki, grupa Skalne Jaskółki z Francji (znały biskupa osobiście), uczestnicy pielgrzymki z Warszawy,
grupa parafian z Łysych ze swoim proboszczem, młodzież z liceum z Myszyńca, dzieci ze szkół z Czarni i
wielu innych znakomitych gości.
Biskup Edward Samsel urodził się 2 stycznia 1940 r. w Myszyńcu.
Chrzest przyjął z rąk błogosławionego ks. Adama Bargielskiego. Szkołę
podstawową ukończył w Myszyńcu, szkołę średnią w Szczytnie. W 1958
roku wstąpił do WSD w Łomży. Po ukończeniu studiów filozoficznoteologicznych dnia 23.05.1964 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
ówczes-nego Biskupa Łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. W latach
1964–1965 pracował jako wikariusz najpierw w parafii Kołaki Kościelne,
później w parafii Poświętne. W 1965 roku został skierowany na studia
specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego na Akademię Teologii
Katolickiej
w
Warszawie.
Od
1969 roku studia
kontynuował
na
Uniwersytecie Św.
Tomasza z Akwinu
w Rzymie oraz w
Szkole Biblijnej i
Archeologicznej w Jerozolimie uzyskując stopień doktora
nauk biblijnych. Przez wiele lat był profesorem, a także
prefektem, ojcem duchownym, a następnie rektorem
Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W latach
1982-1992 był drugim biskupem pomocniczym łomżyńskim
obok bp Tadeusza Zawistowskiego. W marcu 1992 roku
został biskupem pomocniczym nowoutworzonej diecezji
ełckiej, a w 2000 roku mianowany został biskupem ełckim.
Bp Edward Samsel zmarł na zawał serca 17 stycznia 2003
roku o godz. 5.50. Miał 63 lata, w tym 39 kapłaństwa.
Pochowany został w krypcie biskupów ełckich w katedrze
ełckiej. Jego zawołaniem Biskupim były słowa: SPES
UNICA (Jedyna nadzieja).
Biskup Edward Samsel był Kurpiem nad Kurpiami,
prekursorem budzenia patriotyzmu i tożsamości regionalnej.
Był wspaniałym, ciepłym, serdecznym człowiekiem, był po
prostu człowiekiem o dobrym sercu.
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Reforma oświaty w naszej gminie

14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił dwie nowe ustawy wprowadzające zmiany w prawie
oświatowym. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i ustawą Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe został wprowadzony nowy ustrój szkolny. Nie przewiduje on
funkcjonowania gimnazjów. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.
Uczniowie kończący VI klasę szkół podstawowych rozpoczną naukę w klasie VII. Z dniem
1 września 2017 r. każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o
systemie oświaty z mocy ustawy staje się 8-letnią szkołą podstawową. Rozpocznie się
również stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez brak naboru. Wydłużona zostanie
także nauka w liceach ogólnokształcących i technikach. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni
rocznik uczniów ukończy gimnazjum i z dniem 1 września 2019 roku szkoły tego typu nie
będą funkcjonować w polskim ustroju szkolnym. W przypadku gdy likwidowane gimnazjum
jest w zespole, w którym jest tylko gimnazjum i szkoła podstawowa to zespół ten staje się z
mocy ustawy 8-letnią szkołą podstawową.
Rada Miejska zobligowana była nowymi ustawami do podjęcia uchwały nr XVIII/178/17 z dnia 28 marca 2017 r. w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty, którą w dniu 8 marca otrzymaliśmy. Uchwała określa plan sieci i granice obwodów publicznych szkół
podstawowych oraz klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych w okresie
przejściowym od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Ponadto w uchwale określony jest plan sieci i granice obwodów
publicznych 8-letnich szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
Jaki będzie miała wpływ reforma na funkcjonowanie szkół w naszej gminie? Przede wszystkim zmniejszy się liczba
uczniów w obecnych zespołach szkół (Myszyniec, Wolkowe, Wykrot) z uwagi na likwidację gimnazjów (teraz jest w zespole
9 klas: szkoła podstawowa 6-letnia i 3-letnie gimnazjum a w roku szkolnym 2019/2020 będzie 8 klas szkoły podstawowej).
Ponadto uczniowie kończący 6-klasę szkoły podstawowej rozpoczynali naukę w wybranych gimnazjach, teraz
najprawdopodobniej będą kontynuować naukę w VII i VIII klasach w swoich szkołach podstawowych, co dodatkowo wpłynie
na zmniejszenie liczebności oddziałów np. szkoły w Myszyńcu, w której funkcjonuje jeszcze gimnazjum. Natomiast w
obecnych szkołach podstawowych 6-klasowych (Krysiaki, Olszyny, Wydmusy, Zalesie, Pełty, Zdunek, Białusny Lasek)
zwiększy się liczba uczniów, którzy będą się uczyć w nowych klasach VII i VIII tych szkół. Reforma edukacji wprowadza do
szkół podstawowych nowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne: geografię i biologię (od klasy piątej), chemię i fizykę (od
klasy siódmej) oraz drugi język nowożytny (od klasy siódmej). W szkole podstawowej zmienią się również nazwy
niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych
– technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.
Wszystkie te zmiany będą najprawdopodobniej miały duży wpływ na wydatki budżetu gminy, z którego już obecnie jest
dokładane ok. 2 mln zł do otrzymywanych 10,5 mln zł subwencji oświatowej. Jakiej wielkości będą to jeszcze dodatkowe
obciążenia dla budżetu gminy i w związku z tym jakich innych zaplanowanych zadań w budżecie Gmina nie będzie mogła
realizować – niebawem czas pokaże. Jedynym rozwiązaniem na wprowadzone zmiany tej reformy jest zwiększenie subwencji
dla gmin o co od jakiegoś czasu wnioskujemy do Ministra Finansów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Od 1 lipca nowa przychodnia lekarska w Myszyńcu
W związku z otrzymaną informacją pisemną od Pani lek. Lucyny Marii Zalewskiej –
Kierownika Przychodni Lekarskiej „Rodzina” o zamiarze likwidacji Przychodni przy
ul. Modrej w Myszyńcu z dniem 30.06.2017 r. – mając na względzie dobro pacjentów
(mieszkańców) – Gmina Myszyniec zamieściła ogłoszenie na swojej stronie
internetowej, na profilu facebooka oraz na portalu lekarzy nowe.konsylium24.pl
o poszukiwaniu lekarza medycyny rodzinnej do świadczenia usług medycznych w
części budynku komunalnego zlokalizowanego w Myszyńcu przy ul. Sienkiewicza 1
(obok Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego), stanowiącego własność gminy,
przeznaczonego do prowadzenia przychodni medycyny rodzinnej. Obecnie w części
budynku świadczone są usługi rehabilitacyjne. Warunkiem najmu budynku było:
posiadanie specjalizacji lekarza medycyny rodzinnej (mile widziany lekarz pediatra)
oraz podjęcie świadczenia usług medycznych od 1 lipca 2017 r. w ramach umowy z NFZ w wynajmowanym lokalu z
przejęciem ok. 3000 pacjentów. Zainteresowanych było kilku lekarzy ale konkretne oferty wpłynęły dwie: od małżeństwa
lekarzy z Gdyni oraz lekarzy z Kadzidła. Komisja wybrała ofertę lekarzy: Igora Zerhau – specjalisty medycyny rodzinnej
oraz Maksymiliana Zerhau – specjalisty pediatrii z Kadzidła. Lekarze zapewniają dodatkowo dostęp do ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej z zakresu: neurologii, kardiologii oraz ginekologii i położnictwa. Pacjenci będą mogli korzystać z
nowoczesnego sprzętu do rehabilitacji medycznej oraz diagnostyki obrazowej (USG). Przychodnia ma być czynna od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Ma być zatrudniona pielęgniarka, położna i sekretarka medyczna.
Przychodnia oprócz standardowych form rejestracji planuje uruchomienie e-rejestracji przez internet, co umożliwi pacjentom
wygodniejszą formę dostępu do lekarza.
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Konkursy LGD „Kurpsie Razem” na działalność gospodarczą
W dniach od 4 do 19 maja br. będzie można składać wnioski w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności
gospodarczej. O premie na podejmowanie działalności gospodarczej mogą
starać się osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze działania LGD. W
ramach premii otrzymać można 70 000 zł na sfinansowanie kosztów
związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Z kolei z dotacji na
rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w
okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wykonywali co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą z adresem obszaru LGD. Maksymalna kwota
dofinansowania do pozyskania to 200 000 zł co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych a 30 % wkład własny,
przy czym należy utworzyć minimum 1 miejsce pracy na każde 100 000 zł dotacji. Więcej informacji w biurze
LGD „Kurpsie Razem” ul. Plac Wolności 60/31 lub telefonicznie 517 - 479 - 418 lub 507 - 856 - 135.
Masz pytania? Przyjdź i zapytaj! Nie czekaj! Zapraszamy!
Biuro LGD „Kurpsie Razem”

Nowe projekty
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy wsparciu Gminy
Myszyniec realizować będzie zadanie publiczne pn. „UMIEM PŁYWAĆ”. Do
czerwca 2017 r. w zajęciach będzie uczestniczyć ok. 130 dzieci z klas II ze szkół w
Wolkowych, Myszyńcu i Wykrocie. Dzieci z pozostałych szkół brały udział w
zajęciach, w 2016 roku. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów i ratowników na basenie w Czarni. Dzieci zostały podzielone na
grupy, które od kwietnia do końca czerwca oprócz pływania będą uczyły się jak
bezpiecznie bawić się i wypoczywać nad wodą. Zainteresowanie nauką pływania
na terenie zarówno gminy Myszyniec jak i gmin sąsiadujących jest tak duże, że
zajęcia dla dzieci będą bardzo często przeprowadzane w godzinach
popołudniowych (nie bezpośrednio po lekcjach).
Dzieci będą dowożone na pływalnię ze szkoły, a w trakcie przejazdu na basen i w drodze powrotnej w autokarze z
dziećmi będzie przebywał przynajmniej jeden rodzic pełniący rolę opiekuna. Rodzice mogą również wejść na basen
i obserwować zajęcia by przekonać się czy ich dziecko jest pod dobrą opieką i czy zajęcia są przeprowadzane w
sposób odpowiedni.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, dlatego Gmina Myszyniec i WOPR planuje
kontynuować naukę pływania również w przyszłym roku szkolnym.

*
Fundacja „Razem” z Ostrołęki we współpracy z Urzędem Miejskim w
Myszyńcu zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach podnoszących
kwalifikacje i umiejętności personalne. Szczególnie polecamy cieszące się
największym zainteresowaniem kursy z języka angielskiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 25 rok życia, a w
szczególności osoby 50+, wskazujące zamieszkanie na terenach wiejskich
województwa mazowieckiego oraz oświadczające wykształcenie co najwyżej średnie. Kursy są podzielone na dwa
poziomy programowe dopasowane do potrzeb uczestników: podstawowy oraz średniozaawansowany. Każdy z
kursów zakończony certyfikowanym egzaminem. Kurs prowadzony będzie w mieście Myszyniec.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: ul. Gorbatowa 15 lok. 231, 07- 410 Ostrołęka tel.: 883- 020- 312
lub 531- 077- 070.
Fundacja „Razem”
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Wydarzenia kulturalne 2017 roku

W dniu 15 stycznia 2017 r. odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki publicznej w dniu 25 Finału było zbieranie
środków pieniężnych „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom”. Tego dnia kwestowało łącznie 26 wolontariuszy, 18 wolontariuszy z
Zespołu Szkół w Wolkowych oraz 8 z Zespołu Szkół w Zalasiu. Wolontariusze
zebrali 14 822,52 zł. Sztab działający przy RCKK został wyróżniony medalem
25-lecia Fundacji WOŚP.
*
W dniu 9 lutego 2017 r. w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, na sali widowiskowej odbyło
się spotkanie z twórcami ludowymi z gminy Myszyniec i okolic. Podczas spotkania zostały omówione zasady
współpracy twórców ludowych z RCKK w ramach promocji regionu kurpiowskiego.
W spotkaniu wzięło udział 30 twórców ludowych. Na wniosek Dyrektora RCKK 12 twórców ludowych czynnie
współpracujących z RCKK w 2016 r. zostało nagrodzonych Dyplomami Uznania przyznanymi przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego za prowadzenie warsztatów twórczości ludowej oraz krzewienie
kultury kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży.
*
Zimowa akademia artystyczna – w dniach 13-24 lutego 2017 r. RCKK w
Myszyńcu zorganizowało ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Program ferii był
bogaty w wiele różnorodnych atrakcji: zajęcia plastyczne, warsztaty fotograficzne
dla młodzieży, zajęcia animacyjno ruchowe, zajęcia rytmiczno-muzyczne. Nie obyło
się także bez spotkania z ciekawymi ludźmi.
*
21 lutego br. zostały zorganizowane warsztaty z twórcą ludowym Panem Stanisławem Ropiakiem, który
przeprowadził warsztaty z rękodzieła „pieczywo obrzędowe”. Dzieci nauczyły się wykonania byśków, a zrobione
własnoręcznie figurki mogły zabrać do domu.
*
15-17 lutego br. odbył się plener fotograficzny i warsztaty „Cztery pory roku
na Kurpiach - Zima” przeprowadzone przez Pana Piotra Cieślę fotografa
krajobrazu architektury i reportażu. W plenerze wzięła udział 10 osobowa grupa
młodzieży gimnazjalnej, która pod okiem fotografa wykonała zdjęcia krajobrazu i
architektury Myszyńca. Po zakończeniu pleneru, zorganizowano wystawę
fotografii, którą można oglądać do 20 kwietnia w Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”, mieszczącym się przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu.
*
22 lutego br. została zorganizowana wycieczka do Białegostoku. Dzieci odwiedziły park rozrywki Jumper Park
oraz udały się do kina na film „ Lego Batman”. Dodatkową atrakcją były konkursy, m.in. turniej warcaby,
„Najszybsze układanie puzzli” oraz kalambury. W trakcie ferii nie zabrakło też czasu na bal karnawałowy. W
czasie zabawy odbył się konkurs na najoryginalniejszą maskę karnawałową. Na zakończenie została zorganizowana
wystawa prac, pokaz multimedialny z przebiegu ferii, a każde dziecko otrzymało pamiątkowe zdjęcie.
W feriach zimowych wzięło udział 24 dzieci.
*
2 marca 2017 r. o godz. 19:00 w sali widowiskowej RCKK w Myszyńcu odbyło
się kolejne spotkanie z Teatrem Mazowieckim. Dzięki współpracy RCKK z
Mazowieckim Instytutem Kultury, widzowie obejrzeli spektakl „Boże Mój!”,
w którym w główne role wcielili się aktorzy Dorota Landowska oraz
Andrzej Mastalerz. Tematem sztuki była sesja terapeutyczna, w której
pacjentem jest sam Bóg. Spektakl obejrzało ponad 120 widzów.
*
W marcu RCKK ogłosiło konkurs „Palma i pisanka kurpiowska 2017” Celem konkursu jest rozbudzenie wśród
dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowania dawnymi obrzędami i kurpiowska sztuka ludową. Do konkursu
zostały zgłoszone palmy i pisanki wykonane indywidualnie lub zbiorowo. Do konkursu zgłoszono 30 palm i 47
pisanek. Nagrodzone prace wyróżniono nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Wystawa po konkursowa odbywa
się w dniach 3 – 15 kwietnia w Muzeum „Zagajnica Myszyniecka” RCKK ul. Dzieci Polskich 2.
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Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci – luty – marzec 2017 połączone z
warsztatami rękodzieła, skierowane były do uczniów z terenu gminy Myszyniec.
Warsztaty odbywały się w Muzeum „Zagajnica Myszyniecka”, przy ul. Dzieci
Polski 2. Odbyło się 5 spotkań z twórcami ludowymi: wycinanka – Wiesława
Bogdańska, palmy – Czesława Lewandowska, korale i kwiaty - Czesława
Gałązka, pisanki - Stanisława Staśkiewicz, kwiaty z bibuły - Czesława
Kaczyńska.
*
Również w marcu RCKK ogłosiło konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży. Konkurs „Ocalić od
zapomnienia” ma na celu podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej, popularyzację rękodzieła ludowego wśród
dzieci i młodzieży, a także wyłonienie młodych twórców ludowych. Konkurs został ogłoszony w 4 dziedzinach:
wycinanka, ciasto obrzędowe, kierce, kwiaty. Od kilku lat konkurs ma nową formułę. Prace konkursowe w całości
były wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów, które odbyły się 7 kwietnia w Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka” przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Nagrody konkursowe zostaną wręczone podczas 27
Jarmarku Kurpiowskiego 21 maja 2017 r. w amfiteatrze RCK przy ul. Dzieci Polskich 2.

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2017 roku
Portrety Osobliwe - Wystawa rysunku Anny Magdaleny Trzmielewskiej,
1. absolwentki Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, miejsce: Muzeum
“Zagajnica Myszyniecka” ul. Dzieci Polskich 2
2. Zabawa na Kurpiowską Nutę – zabawa w restauracji “Kurpiowski Zakątek”
Myszyniecki Happening Przyrodniczy – rozpoczęcie sezonu Ogródków
3.
Edukacyjnych, miejsce: wiata rekreacyjna przy szkole (ul. Dzieci Polskich)
27 Jarmark Kurpiowski – Przegląd Zespołów Artystycznych, konkurs dla kapel
4.
kurpiowskich i solistów. Po konkursie zabawa taneczna “Na kurpiowską nutę”
5. Dzień Dziecka i Festiwal Piosenki Dziecięcej – konkurs dla dzieci i młodzieży
Festiwal“Cztery
PiosenkiPory
Dziecięcej
6. Plener
Roku na Kurpiach – wiosna” - plecionkarstwo
7. Koncert Uwielbienia
8. Sportowa Niedziela – I Marsz po Kurpiach: Nordic Walking
9. 22 Noc Sobótkowa – impreza w rytmach disco, pokazy laserowe

20 kwietnia (czwartek)
godz. 19.00
30 kwietnia (niedziela)
13 maja (sobota)
21 maja (niedziela)
godz. 10.00
1 czerwca (czwartek)
2-4 czerwca
15 czerwca (czwartek)
18 czerwca
24 czerwca (sobota)

Zajęcia stałe RCKK:












Zespoły taneczne działające przy RCKK: Kurpiaki grupa młodsza (dzieci 8-9 lat, we wtorki 14.30-15:45),
Kurpiaki grupa starsza, Kurpiowszczyzna – grupa dorosłych.
Kółko teatralne - scenę naszego teatru tworzy młodzież w wieku od 12-16 lat (spotkania odbywają się w
każdą sobotę od godz. 15:00 do godz. 17:00).
Klub Gier Planszowych - spotkania klubu odbywają się w soboty w godz. Od 12:00 do 15:00.
Zajęcia muzyczne - „Nauka gry na gitarze” – (dla wszystkich) zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w
godz.: 15:00 – 19:00.
Zajęcia plastyczne: Klub Aktywnego Malucha (1,5 do 4 lat) w środy o godz.14:00 i w soboty o godz. 13:30.
Zajęcia “Rozwój przez sztukę” – zajęcia plastyczne dla dzieci szkół podstawowych: rysowanie, malowanie,
lepienie, wycinanie, collage, decoupage, szycie (zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od 12.00 – 15.00).
Warsztaty twórcze dla dorosłych – tworzenie obrazu, zdjęcia, glinianego naczynia, broszki, apaszki itd.
zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 16:15 -18:00.
OGRÓDKI EDUKACYJNE – zajęcia plenerowe dla dzieci i dorosłych (czwartki od 13.00 – 15.00 od maja do
września), miejsce: wiata rekreacyjna przy szkole ul. Dzieci Polskich.
TARGI STAROCI – na targach w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od maja do września będzie można
nabyć starocie oraz tradycyjną i ekologiczną żywność, miejsce: teren przy restauracji “Kurpiowski Zakątek”.
STUDIO PILATES&FITNESS – zajęcia ruchowe dla wszystkich od poniedziałku do czwartku (pn. i śr.
18.00-20.00 oraz wt. i czw. 17.30-19.30), miejsce: budynek przy stadionie miejskim.
SIŁOWNIA – od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00, miejsce: budynek przy stadionie
miejskim. Otwarcie i start: 4 maja 2017 rok (czwartek).

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej RCKK www.rckkmyszyniec.pl oraz na profilu RCKK na
facebooku www.facebook.com/rckkmyszyniec
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Zespół Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu

W roku szkolnym 2017/2018 absolwentom gimnazjów oferujemy następujące typy szkół
ponadgimnazjalnych:
1. Liceum Ogólnokształcące
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to:
- Klasa A - język angielski, matematyka, biologia
- Klasa B - geografia, matematyka, biologia
2. Technikum
Nauczane zawody to:
- Technik informatyk - k l a s a m u n d u r o w a
- Technik ochrony środowiska
- Technik agrobiznesu
3. Szkoła Branżowa I stopnia – klasy wielozawodowe, szkoła trzyletnia kształcąca
w zawodzie, w jakim zostanie podpisana umowa z pracodawcą.
Szkoła nasza bardzo dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych. Egzamin maturalny,
sprawdzany i oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów w ostatnich latach zdaje około 100% naszych
absolwentów z Liceum Ogólnokształcącego. Zdawalność w Technikum jest wyższa od średnich
wojewódzkich i krajowych. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, posiada odpowiednie zaplecze
dydaktyczne: pracownie komputerowe, pracownie językowe, pracownię do analiz chemicznych, zaplecze
sportowe, bibliotekę, itp. Zapraszamy zainteresowanych, aby zapoznali się z naszą ofertą, odwiedzając
szkołę lub zaglądając na naszą stronę internetową: zspm.hg.pl
W szkole realizujemy projekty unijne.
Uczniowie Technikum od dwóch lat wyjeżdżają
na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, w region
Andaluzji w ramach projektów Erasmus + oraz
Praktyczny Uczeń +. Podczas praktyk
uczniowie wykonywali zadania związane z
zawodem u zagranicznych pracodawców m.in. w
punktach obsługi i serwisowania sprzętu
informatycznego. Praca uczniów została bardzo
dobrze oceniona. W ramach programu
kulturalnego uczniowie mieli zorganizowane
wycieczki do Cordoby, Malagi oraz zwiedzali
Granadę.
Posiadamy również ofertę dla osób dorosłych.
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (na podbudowie Szkoły Zawodowej)
2. Szkoła policealna – zawód: technik informatyk.
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach:
R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej
R.7 - Ocena stanu środowiska
E.12 - Montaż i Eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Szkoły dla dorosłych są szkołami bezpłatnymi, zajęcia odbywają się systemem zaocznym.
ZAPRASZAMY
Sławomir Świtaj
Dyrektor Szkoły

