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Wieści z gminy

Trwa przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec. Producenci rolni, którzy nie wykorzystali w
pierwszym okresie całego rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego w decyzji mogą składać wnioski
na pozostałą do wykorzystania część limitu od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Wnioski można składać od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00, w tut. urzędzie, pok. nr 19 na I piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury
VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku (od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017r.).
*
W dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) odbędzie się jubileusz 20-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy.
Obchody jubileuszu planowane są w plenerze w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu (obok szkoły, przy rzece) z
udziałem podopiecznych, ich rodzin oraz innych Środowiskowych Domów Samopomocy woj. mazowieckiego. Na
tą okazję przygotowana będzie część artystyczna, ukazująca codzienne życie naszej placówki. Przedstawiony zostanie
zarys powstania placówki od 1997 roku. Planowany jest występ cheerleaderek - dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Myszyńcu. Umilać pobyt będzie zespół muzyczny. Kierownik oraz pracownicy ŚDS-u oraz podopieczni zapraszają
wszystkich mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w/ w imprezie, która rozpocznie się o godz. 1030.
*
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na nowy
okres zasiłkowy. Będzie kilka zmian w programie, natomiast główne zasady się nie zmienią. Wnioski o przyznanie
świadczeń wychowawczych przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 16 w pokoju nr 24, II piętro a w przypadku dużej ilości wnioskodawców w pokoju nr 27, II
piętro. Działa również punkt informacyjny, w którym można pobrać wniosek i uzyskać niezbędne informacje
dotyczące świadczenia. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców na stronie 4.
*
Od dnia 1 do 15 września 2017 roku będzie można złożyć wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na
terenie gminy Myszyniec. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w
pokoju nr 29 na II piętrze. Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np: zakup zeszytów,
ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju na lekcje wychowania fizycznego (z zaznaczeniem, że są to artykuły sportowe),
tornistra lub plecaka szkolnego. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców na stronie 5.
*
W dniu 8 lipca 2017 r. mieszkanka naszej gminy Pani Anna Grudziądz obchodziła jubileusz 100-nych urodzin.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30 mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, którą
celebrował proboszcz ks. Zbigniew Jaroszewski, a następnie wszyscy zaproszeni goście dojechali na uroczysty obiad
w sali bankietowej „Myszynianka”. Szczegóły i zdjęcia z tego wydarzenia na stronie 9.
*
Gmina Myszyniec jest partnerem projektu „E-kompetencje bez barier” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest doprowadzenie do rzeczywistego „ucyfrowienia” życia
mieszkańców poprzez umożliwienie nabycia i udoskonalenia e – kompetencji w ramach darmowych szkoleń, pogadanek i
warsztatów. Uczestnik szkolenia nauczy się m.in. obsługi urządzeń cyfrowych (komputery, tablety, smartfony, itp.),
programów komputerowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji, nagrywania
muzyki). Szczegółowe informacje i dane kontaktowe do zapisania się na stronie 11.
*
W dniach od 24 lipca do 4 sierpnia 2017 r. odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży z nauki gry w tenisa ziemnego
prowadzone przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe. Gmina Myszyniec wsparła finansowo te zadanie publiczne
pt. Bezpłatna Wakacyjna Szkoła Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży. Szczegóły i zdjęcie z tego wydarzenia na
stronie 12.
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Inwestycje, przetargi

Gmina Myszyniec otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
promesę na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację
kotłowni na terenie Gminy Myszyniec”. Dofinansowanie ma
zostać udzielone w formie dotacji w wysokości do 85 000,00 zł, co stanowi do 69% kosztu kwalifikowanego zadania.
W ramach tego zadania zostanie zakupionych 14 kotłów opalanych pelletem, dla mieszkańców gminy Myszyniec,
którzy zadeklarowali chęć udziału w zadaniu i podpisali umowę na współfinansowanie zakupu kotła. Kwota
dofinansowania do zakupu 1 kotła to maksymalnie 5 000 zł.
*

Gmina Myszyniec ogłosiła przetarg na „Przebudowę drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy i
drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę)”.
Zakres robót dla drogi nr 250823W będzie obejmował wykonanie jezdni o szerokości 5 m z nawierzchni
bitumicznej na długości 724,5 mb na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego, oczyszczenie istniejących rowów z
namułu, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe.
Zakres robót dla drogi nr 250813W będzie obejmował wykonanie jezdni o szerokości 4,5 m z nawierzchni
bitumicznej na długości 658,36 mb na podbudowie z kruszywa naturalnego, karczowanie i wycinka drzew i krzewów,
regulacja studzienek wodociągowych i hydrantu, wykonanie przepustu, obustronne pobocza z kruszywa naturalnego,
oznakowanie pionowe.
Otwarcie ofert w dniu 28 sierpnia 2017 r., zaś termin wykonania inwestycji do 30 listopada 2017 r.
Inwestycje będą realizowane ze środków własnych gminy i ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wolkowe I w
wysokości 25 723 zł, Wolkowe II w wysokości 21 227 zł, Wydmusy w wysokości 26 000 zł i Białusny Lasek w
wysokości 16 602 zł.
*

Gmina Myszyniec ogłosiła przetarg na „Przebudowę ulicy Wrzosowej i Kwiatowej” – etap I. Zakres robót będzie
obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 491 mb, chodników i zjazdów z kostki
betonowej, kanalizację deszczową, budowę infrastruktury teletechnicznej pod sieć szerokopasmową.
Otwarcie ofert w dniu 28 sierpnia 2017 r., zaś termin wykonania inwestycji do 20 grudnia 2017 r. Inwestycja zostanie
zrealizowana ze środków własnych gminy.
*
Rozstrzygnięty został przetarg w formie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu
rolniczego w miejscowości Wolkowe I”. Zakres robót: wykonanie drogi żwirowej o szerokości 5 mb i długości
1,050 km, przedłużenie istniejącego przepustu oraz wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,5 m na całym odcinku
drogi. Termin wykonania: do 30 września 2017 r. Wykonawcą robót będzie firma Pana Czesława Zdunka z Myszyńca
Starego z ceną ofertową 121 428,08 zł. Druga oferta, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu to oferta firmy Pana
Tadeusza Szlachetki z Dylewa z ceną 133 517,93 zł. Na inwestycję przyznano dotację w wysokości 48 000 zł z
budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
*
Na ukończeniu są prace związane z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty”, których
wykonawcą jest PRDM „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Zakres prac: nawierzchnia asfaltowa na długości 2607 mb,
przepusty, zjazdy, oznakowanie pionowe. Wartość inwestycji: 853 275,86 zł, z czego kwota dofinansowania ze
środków funduszu EFRROW w ramach programu PROW na lata 2014-2020 stanowi kwotę 254 520,00 zł.
*
Na ukończeniu są prace związane z inwestycją pn. „Budowa drogi gminnej o nr 250815W Cięćk-Wykrot”, których
wykonawcą jest również PRDM „Ostrada” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Zakres prac: nawierzchnia asfaltowa na długości
200 mb, przepusty, zjazdy, oznakowanie pionowe. Realizacja zadania ze środków własnych gminy.
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Jakie zmiany w Programie Rodzina 500+ ?
Od dnia 1 sierpnia 2017r można składać

wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego (500+) na nowy okres
zasiłkowy. Główne zasady programu
pozostają bez zmian. Nadal będzie to
świadczenie
nieopodatkowane,
jego
wysokość to 500 zł na dziecko. Będzie
wypłacane do ukończenia przez dane
dziecko 18 roku życia. Nie zmieni się
również
kryterium
dochodowe
uprawniające do tego świadczenia na
pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie.
Wynosi ono 800 zł lub 1200 zł w
przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia
wychowawczego na okres, który rozpoczyna się 1 października 2017 jest rok 2016.
W nowym okresie zasiłkowym do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono kilka zmian.
Najistotniejsze to:
- nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i o uzyskaniu dochodu,
- konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie
wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 w pokoju nr 24, II piętro a w przypadku dużej ilości
wnioskodawców w pokoju nr 27, II piętro. Działa również punkt informacyjny, w którym można pobrać wniosek i
uzyskać niezbędne informacje dotyczące świadczenia.
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres zasiłkowy do końca sierpnia
2017r to ustalenie prawa oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do 31 października br. Oznacza to , że zostanie
zachowana ciągłość wypłaty świadczenia. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września
do 31 września to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za październik i listopad nastąpi do dnia 30 listopada.
Gdy kompletny wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku,
to ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31
grudnia tego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie to ustalenie prawa i wypłata nastąpi do dnia 31
stycznia następnego roku
Należy pamiętać, że przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze później niż w październiku, to
prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównywania za wcześniejsze
miesiące.
Więcej szczegółowych informacji na temat świadczeń wychowawczych można uzyskać na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi.
Informujemy , iż od dnia 1 sierpnia 2017r można składać również wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy.
Zachęcamy państwa do składania wniosków w formie elektronicznej.

Małgorzata Pyszny
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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Stypendium szkolne 2017/2018
Informacje dla wnioskodawcy

1. Wnioski należy składać w Urzędzie
Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 29 na II
piętrze.
Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2017 roku – dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;

od 1 do 15 października 2017 roku w
przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych.
2. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Myszyńcu pok. nr 29 II piętro,
oraz na stronie internetowej www.myszyniec.pl
3. Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic lub prawny opiekun. Uczniowie pełnoletni
składają wniosek sami na siebie, tzn. są wnioskodawcami.
4. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Myszyniec.
5. Stypendium przysługuje uczniom: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa), ośrodków
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i nauki,
szkół policealnych, kolegiów służb społecznych.
6. Stypendium nie przysługuje: uczniom klasy „0”, studentom oraz uczniom, którzy ukończyli 24 lata.
7. Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania szkolnego stypendium socjalnego obecnie
wynosi 514 zł/osobę w rodzinie.
8. Dochód miesięczny na osobę w rodzinie obliczamy zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.
U. 2016, poz. 930 z późn. zm.). Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek
został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:
 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych
oraz z innych źródeł sumuje się.
9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
10. Wskazane jest, aby wnioskodawca złożył kopie wszystkich dokumentów potwierdzających
dochód rodziny wraz z oryginałami dokumentów do wglądu.
11. W przypadku przyznania stypendium wypłata zostanie dokonana na rzecz wnioskodawcy na wskazany
rachunek bankowy lub w punkcie kasowym Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego znajdującego się
w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.
12. STYPENDIUM MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE NA CELE EDUKACYJNE:
zakup zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju na lekcje wychowania fizycznego (z
zaznaczeniem, że są to artykuły sportowe), tornistra lub plecaka szkolnego.
13. Refundacji podlegają wydatki poniesione po 01 lipca 2017 r.
14. Faktury potwierdzające zakup muszą być wystawione na wnioskodawcę.
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40 Miodobranie Kurpiowskie

27 sierpnia 2017 roku odbędzie się po raz 40 Miodobranie Kurpiowskie. Impreza jest organizowana od 1976
r. i posiada wypracowany przez lata zasadniczy kształt i własną historię. Pierwsza impreza „Miodobrania
Kurpiowskiego" odbyła się we wrześniu 1976 roku na placu Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Podczas imprezy
zaprezentowano podbieranie miodu, film oświatowy o puszczy, wystąpiły również chóry szkolne. Role gospodarzastarosty bartnego pełnił znany gawędziarz ludowy i działacz społeczny - Stanisław Ceberek. W roku następnym
„Miodobranie" zostało przeniesione na polanę w Zawodziu (ok. 3 km od Myszyńca), gdzie w plenerze leśnym
odtworzono obrzęd miodobrania. Prym wodził tu Franciszek Jaksina z Bandyś, uznany w okolicy pszczelarz i
gawędziarz ludowy. Wystąpiły także kurpiowskie zespoły regionalne a gościom przygotowano do degustacji potrawy
regionalne. Tylko raz w historii tej imprezy Miodobranie nie odbyło się (1982 r. – ze względu na stan wojenny).
„Miodobranie Kurpiowskie" od skromnej imprezy na placu
szkolnym rozbudowało się i rozrosło do znaczącej imprezy
kulturalno – gastronomiczno - rekreacyjnej, w której
uczestniczy obecnie do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Stało się
ono też istotną pozycją w ogólnopolskim kalendarzu imprez
kulturalnych.
Od 2011 roku Miodobranie Kurpiowskie jest imprezą
dwudniową. I dzień Miodobrania Kurpiowskiego odbywa się
w ostatnią sobotę sierpnia w kompleksie Regionalnego
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu położonym w
centrum miasta. Dzień II Miodobrania Kurpiowskiego odbywa
się w ostatnią niedzielę sierpnia.
Od 2014 roku Miodobranie Kurpiowskie organizowane jest na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
„Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. Kompleks usytuowany jest w malowniczej scenerii
kurpiowskich lasów, tuż nad zbiornikiem wodnym na granicy wsi Wykrot i Wydmusy. W skład infrastruktury
nowoczesnego kompleksu wchodzą m.in.: przestronny amfiteatr z obszerną widownią na 1000 miejsc, karczma z
hotelem, budy i wiaty biesiadne, boisko sportowe, korty tenisowe, skałka wspinaczkowa, wypożyczalnia kajaków,
łódek i rowerów wodnych oraz plac zabaw z atrakcjami dla
dzieci.
Miodobranie Kurpiowskie jest największą imprezą
plenerową tego typu odbywającą się w północnowschodniej części Polski. Rozpoczyna ją msza święta z
elementami gwary kurpiowskiej w Bazylice Myszynieckiej.
Po mszy, rusza wspaniały korowód furmanek wiozący ludzi
do kompleksu „Kurpiowska Kraina”, gdzie gromadnie
zbierają się bartnicy, pszczelarze i mieszkańcy
Kurpiowszczyzny, by wspólnie obchodzić doroczne święto
podbierania miodu.
Dla licznie przybywających na Miodobranie gości z kraju i
z zagranicy czeka wiele atrakcji. Jak co roku organizatorzy zaprezentują widowisko sceniczne prezentujące dawne
obrzędy i zwyczaje miodobraniowe. W widowisku weźmie udział około 50 ludowych artystów kurpiowskich
(członków zespołów folklorystycznych i twórców ludowych). Nie zabraknie żywiołowych pieśni i tańców ludowych
wykonywanych przez profesjonalne i amatorskie zespoły ludowe.
Miodobranie Kurpiowskie to również wiele ciekawych imprez towarzyszących tj. zawody sportowe,
strzeleckie, wędkarskie, targi techniki rolnej, wesołe miasteczko.
Miłośnicy kultury ludowej znajdą dla siebie także pokazy kowalstwa, rzeźbiarstwa, kiermasz sztuki ludowej i sprzętu
pszczelarskiego, wystawę rękodzieła ludowego.
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Nie zabraknie również stoisk z naturalnym miodem pszczelim, pieczywem regionalnym, stoisk gastronomicznych i
handlowych. Stragany uginają się pod ciężarem miodów i placków, fafernuchów oraz wielu innych smakołyków
regionalnych, w tym piwa kozicowego i przeróżnych nalewek na miodzie.
Klimat miodobrania jest bowiem tak niepowtarzalny, radosny, szczery i gościnny, jak jego gospodarze – Kurpie.
Gwiazdami tegorocznej imprezy będą: zespół IRA oraz Kasia Popowska.
IRA (łac. gniew) – polski zespół rockowy założony w 1987 w Radomiu przez
gitarzystę Kubę Płucisza. Największe sukcesy w dotychczasowej karierze zespołu
przypadły na pierwszą połowę lat 90. Płyty: Mój dom (1991), a następnie 1993 i
koncertowy Live, odniosły duży sukces, zapewniając grupie awans do czołówki
polskich zespołów rockowych. Pochodzące z
wymienionych
albumów
przeboje
(„Nadzieja”, „Mój dom”, „Bierz mnie”,
„Wiara”) do dziś rozgrzewają publikę do
czerwoności podczas koncertów zespołu.
Kasia Popowska – polska piosenkarka,
kompozytorka i autorka tekstów, której popularność przyniósł utwór „Przyjdzie
taki dzień”. W czerwcu 2015 roku z utworem „Lecę tam” piosenkarka wystąpiła
w konkursie „SuperPremiery” na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w
Opolu. Za to wykonanie wokalistka otrzymała nagrodę fotoreporterów i
dziennikarzy.

Dla niezmotoryzowanych gości zostanie zorganizowany odpłatny transport (5,00 zł) na trasie Myszyniec- Wykrot
(kompleks) – Myszyniec. Autobusy będą kursować w niedzielę z dworca autobusowego, co 30 min. od godz.
10:30 do godz. 22:30 (powrót z Wykrotu od godz. 11.00 do 23.00)
Natomiast dla zmotoryzowanych gości zostaną przygotowane płatne parkingi usytuowane na terenach
przylegających do kompleksu.

Program 40 Miodobrania Kurpiowskiego
27 sierpnia (niedziela) 2017 r. - Główna część 40
Miodobrania Kurpiowskiego
Miejsce - „KURPIOWSKA KRAINA” w Wykrocie
1030 - Msza Święta Miodobraniowa w Bazylice Myszynieckiej
z elementami gwary Kurpiowskiej. Po mszy uroczysty
przejazd – korowód furmanek do Wykrotu
1100 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z zawodów
strzeleckich i wędkarskich
1230 - Uroczyste rozpoczęcie -Amfiteatr KURPIOWSKA
KRAINA w Wykrocie
1330 – Konkurs folklorystycznych widowisk obrzędowych
1420 – Prezentacje Kurpiowskich Zespołów Folklorystycznych
1500 – Prezentacje sceniczne „Koncert Kapel Kurpiowskich”
1540 - Rozstrzygnięcie konkursów Miodobraniowych i
wręczenie nagród
1600 – Koncert Zespołu „Wołynianka” z Ukrainy
1800 - Koncert Kasi Popowskiej
2000 – Koncert Zespołu IRA
2130 – Koncert Zespołu „Za Pięć Dwunasta”

26 sierpnia (sobota) 2017 r. - Miodobraniowa
Noc Kabaretowa
Miejsce - Amfiteatr RCKK w Myszyńcu, ul.
Dzieci Polskich 2
2000 - Uroczyste rozpoczęcie i ogłoszenie
wyników konkursu „Rękodzieło Wsi
Kurpiowskiej”
2030 - Koncert Zespołu „Kurpiok”
2130 - Kabaret „Słoiczek po cukrze”
2230 – Szymon Łątkowski Show
2330 – Zakończenie imprezy
25 sierpnia (piątek) 2017 r. – Dodatkowa
atrakcja przed-Miodobraniowa
Miejsce - „KURPIOWSKA KRAINA” w
Wykrocie (impreza biletowana operatora
kompleksu)
2100 – Mariusz Pudzianowski i Koncert
Zespołu „PUDZIAN BAND”
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Turniej strzelecki z okazji 40 Miodobrania Kurpiowskiego
Zarząd Koła Łowieckiego „KURP” w Myszyńcu informuje że, w dniu 20 sierpnia
2017 r. (niedziela), odbędzie się Turniej Strzelecki z broni myśliwskiej z okazji
40 Miodobrania Kurpiowskiego na Zawodziu. W czasie turnieju organizowany
jest również turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży z broni pneumatycznej oraz
konkurs z wiedzy o myślistwie, łowiectwie i leśnictwie dla wszystkich
sympatyków łowiectwa.
Turniej organizowany jest cyklicznie i przyciąga nie tylko kolegów myśliwych ale
także całą resztę osób towarzyszących.

Zawody wędkarskie z okazji 40 Miodobrania Kurpiowskiego
Zarząd Koła nr 40 w Myszyńcu informuje że, w dniu 27 sierpnia 2017
r. (niedziela), na zbiorniku Wykrot odbędą się zawody w wędkarstwie
spławikowym w kategorii junior i kadet o puchar Burmistrza
Myszyńca oraz zawody w wędkarstwie spinningowym w kategorii
senior o puchar Starosty Ostrołęckiego z okazji 40 Miodobrania
Kurpiowskiego. Zawody są organizowane wspólnie z Okręgiem
Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego.
Dla zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Puchary i nagrody zostaną wręczone podczas
uroczystości finałowej Miodobrania. Zawody wędkarskie podczas Miodobrania organizowane są już od wielu lat i
na stałe wpisały się w kalendarz tej wielkiej kurpiowskiej imprezy.
Program zawodów spinningowych:
Program zawodów spławikowych:
5:30 – zbiórka, informacje i losowanie stanowisk,
6:30 – zbiórka, informacje i losowanie stanowisk,
6:00 - rozpoczęcie zawodów,
8:00 - rozpoczęcie zawodów,
11:00 - zakończenie zawodów,
11:00 - zakończenie zawodów,
ok. 12:00 - wręczenie pucharów i nagród.
ok. 12:00 - Wręczenie pucharów i nagród.

Turnieje Miodobrania w piłkę nożną i siatkową
W dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota) odbędą
się na boiskach kompleksu sportoworekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad
zbiornikiem wodnym „Wykrot” Turnieje:
piłki nożnej i piłki siatkowej o puchar
Burmistrza Myszyńca z okazji 40
Miodobrania Kurpiowskiego. Chętne
zespoły mogą zapisywać się u operatora
obiektu (kontakt pod nr tel. 508-508-003).
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Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Anny Grudziądz
Nie często zdarza się, aby tradycyjnie
śpiewane "sto lat", z racji chwili, modyfikowano w
sekwencji życzeń na lat "dwieście". W dniu 08
lipca 2017 r. w Myszyńcu miało miejsce właśnie
takie wydarzenie. Pani Anna Grudziądz
mieszkanka naszej gminy obchodziła jubileusz
100-nych urodzin. Uroczystość rozpoczęła się o
godzinie 10.30 mszą świętą w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Myszyńcu, którą celebrował
proboszcz ks. Zbigniew Jaroszewski, a następnie
wszyscy zaproszeni goście dojechali na uroczysty
obiad w sali bankietowej „Myszynianka”.
W tym szczególnym i ważnym dniu Jubilatce
towarzyszyły dzieci z rodzinami, wnuki i
prawnuki, dalsza i bliższa rodzina, znajomi oraz przedstawiciele władz Gminy Myszyniec: Burmistrz Myszyńca –
Bogdan Glinka wraz z małżonką, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Krystyna Pawłowska, z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego - Monika Ropiak.
W uroczystości wziął również udział Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz Kierownik Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Myszyńcu - Tomasz Posmyk.
Uroczystość rozpoczął Burmistrz Myszyńca, który powitał Jubilatkę oraz wszystkich zgromadzonych gości.
Następnie w swoim przemówieniu złożył Pani Annie najserdeczniejsze życzenia, jak również podkreślił, że okres
100 lat to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości. Dla Pani Anny ten czas był niewątpliwie
okazją do wielu przeżyć zarówno tych radosnych jak i trudnych, a dla całej społeczności naszej Gminy pozostaje
powodem do dumy i nieocenionym dziedzictwem. Swój listy gratulacyjny przesłała również Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło. Do życzeń dołączyli się wszyscy obecni, w tym także najbliższa rodzina. Obecny na uroczystości
Kierownik Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od obecnej chwili przysługuje Pani Annie
dodatkowe świadczenie emerytalne z tytułu ukończenia setnych urodzin. Po tych wszystkich życzliwych słowach
przyszedł czas na słodką część uroczystości w postaci wspaniałego tortu dla dostojnej Jubilatki i wzniesienie toastu
na kolejne 100 lat życia.
Życzymy szanownej Jubilatce jeszcze długich lat życia i serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu.
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Wydarzenia kulturalne 2017 roku
W dniach 12-19 czerwca 2017 r. Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”
działający przy RCKK w Myszyńcu wziął udział w międzynarodowym
festiwalu „BALKAN FOLK FEST 2017”, który odbył się w Złotych
Piaskach w Bułgarii. Zespołowi towarzyszyła kapela Karola Samsla z
Czarni koło Myszyńca. Międzynarodowy festiwal Balkan Folk Fest
odbywa się od 23 lat w Złotych Piaskach w Bułgarii. W czasie pobytu
za granicą młodzi tancerze mieli okazję zapoznać się z folklorem innych
narodów a przede wszystkim wypromować tradycję i folklor
Kurpiowszczyzny. Za udział w festiwalu zespół „Kurpiaki” otrzymał
statuetkę Złotych Skrzypiec oraz pamiątkowy dyplom.

8 i 23 lipca oraz 5 i 19 sierpnia 2017 r. odbyły się wycieczki rowerowe po
Kurpiach. 8 lipca, grupa rowerzystów w ramach wycieczki rowerowej
pokonała dystans 40 km na trasie Myszyniec – Pełty – Czarnia – Rezerwat
Czarnia – Białusny Lasek – Myszyniec. Druga wycieczka odbyła się 23 lipca
i została zorganizowana na trasie Myszyniec – Brodowe Łąki – Myszyniec,
uczestnicy przemierzyli trasę leśnymi drogami i pokonali dystans 49 km.
Kolejna wycieczka została zorganizowana 5 sierpnia, a uczestnicy
przejechali 50 km na trasie Myszyniec – Zalas – Łyse – Lipniki – Myszyniec.
Trasa ostatniej z 4 wycieczek wiodła z Myszyńca przez Księży Lasek, Rozogi,
Krysiaki do Myszyńca z dystansem 60 km.
W dniu 14.07.2017 odbyła się uroczystość związana z 120 rocznicą urodzin
pierwszej na Kurpiach twórczyni ludowej – Anny Kordeckiej. W ramach
uroczystości zaplanowano otwarcie „Wystawy wspomnień o Annie
Kordeckiej”, poprzedzone złożeniem kwiatów na grobie zasłużonej artystki. Na
wystawę złożyła się dokumentacja fotograficzna udostępniona przez Muzeum w
Łomży oraz pamiątki po Pani Kordeckiej udostępnione przez państwa Jana i
Stefanię Prusaczyków.
„Wakacje 2017 z RCKK” RCKK w Myszyńcu od 17 do 28 lipca 2017 r.
przygotowało specjalną ofertę wakacyjną dla dzieci „Wakacje z RCKK 2017”.
W zajęciach prowadzonych przez 4 opiekunów wzięło udział 45 dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Dzieci uczestniczyły
w grach, zabawach oraz w specjalnie przygotowanych zajęciach plastycznych i sportowych.

Harmonogram najbliższych imprez RCKK
1.

Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny
Kordeckiej – wystawa pokonkursowa

Od 21 sierpnia 2017 r. Muzeum „Zagajnica Myszyniecka”,
ul. Dzieci Polskich 2

2.

Miodobraniowa Noc Kabaretowa

26 sierpnia 2017 r., Amfiteatr RCKK, godz. 2000

3.

40 Miodobranie Kurpiowskie

27 sierpnia 2017 r., Wykrot kompleks “Kurpiowska Kraina”

4.

Ogród Wszech Nauk – warsztaty przyrodniczo –
artystyczne dla uczniów III klas SP Myszyniec

11 września – 6 października 2017 r., Wiata rekreacyjna
RCKK przy szkole w Myszyńcu

5.

Jesienny Happening Artystyczno – Przyrodniczy

8 października 2017 r. Wiata rekreacyjna RCKK przy
szkole w Myszyńcu

6.

Rajd Szlakami Barci Kurpiowskiej

29 września 2017 r. Informacja o trasie dostępna na
początku września w RCKK i na stronie internetowej

7.

Cykl spotkań z twórcami ludowymi

6 i 20 października, 17 i 24 listopada oraz 8 grudnia 2017 r.
Muzeum „Zagajnica Myszyniecka”, ul. Dzieci Polskich 2

8.

„XI Spotkania na Kopańskim Moście” - Przegląd
Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

11 listopada 2017 r., Sala widowiskowa RCKK,
Pl. Wolności 58
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Przesiewowe badania słuchu
W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Badania przesiewowe słuchu
uczniów klas I szkół podstawowych na terenie powiatu ostrołęckiego w roku
szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”, będącego przedmiotem wniosku o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest
zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci
klas pierwszych szkół podstawowych z powiatu ostrołęckiego, w Gminie
Myszyniec objętych będzie w roku szkolnym 2017/2018 124 uczniów.
Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 słuch sprawdzony będzie u 116
uczniów.

Zajęcia komputerowe
Nasza gmina realizuje projekt „E-kompetencje bez barier” w ramach działania 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem projektu jest
doprowadzenie do rzeczywistego „ucyfrowienia” życia mieszkańców poprzez
umożliwienie nabycia i udoskonalenia e – kompetencji w ramach darmowych szkoleń,
pogadanek i warsztatów. Zakres propagowanego wsparcia jest zróżnicowany pod
względem formy jak i treści, dopasowany do potrzeb i umiejętności każdego
uczestnika szkolenia. Główny nacisk kładzie się na bezpośrednie angażowanie w
zakres tematyczny zajęć, a także sposób przekazywania wiedzy. Projekt skierowany
jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 r.ż.). Uczestnicy otrzymają
wsparcie w postaci: szkoleń, warsztatów, pogadanek tematycznych, wycieczek,
telekonferencji, doradztwa. Tematyka szkolenia przez cały czas będzie ustalana na
bieżąco pod indywidualne zainteresowania i potrzeby uczestników. Planowane są
wycieczki szkoleniowe np. do najbliższego paczkomatu, z którego zostanie odebrana
przesyłka zamówiona wcześniej podczas zajęć w E- klubie w temacie zakupów
internetowych. Poza tym uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci m.in. zwrotu
kosztów dojazdu lub transportu organizowanego, poczęstunków, zapewnienia opieki nad dzieckiem w trakcie uczestnictwa
w szkoleniu, terminarz spotkań dopasowany do możliwości grupy.
Pierwsza grupa rozpoczęła już zajęcia. Trwają nadal zapisy do kolejnych grup. W celu zapisanie należy się kontaktować
z Centrum Edukacji w Szczytnie, ul. B. Chrobrego 4, tel. 89 624 81 55, kom. 507 124 045

Kolonie letnie
Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
OświatowoWychowawczych im. Teresy Kras z Lublina po raz kolejny
otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Gmina Myszyniec podjęła
współpracę ze stowarzyszeniem przy organizacji kolonii
letnich dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec. Kolonie
organizowane były w dniach 19.07.2017r. – 29.07.2017r. w
Pieninach, w miejscowości Ochotnica Dolna dla 24 osób w
wieku do 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców jest
ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUSie. Program wycieczki uwzględniał liczne atrakcje dla uczestników m. in.:
wycieczkę nad Zalew Czorsztyński, do Ludźmierza, do Szczawnicy, Jaworek, Zakopanego, Krainy Śpiącego Wulkanu,
Górę Wdżar, Górę Lubań, a także wyjazd do Aquaparku, gry, zabawy, dyskoteki i ogniska.
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Wakacyjna Szkoła Tenisa Ziemnego

Gmina Myszyniec wsparła zadanie
publiczne pt. Bezpłatna Wakacyjna
Szkoła Tenisa Ziemnego dla dzieci i
młodzieży realizowane przez Ostrołęckie
Stowarzyszenie Tenisowe.
Zajęcia
trwały od 24 lipca do 04 sierpnia 2017 r.
i
cieszyły
się
bardzo
dużym
zainteresowaniem. Łącznie uczęszczało
na nie 25 dziewcząt i chłopców w wieku
od 6 do 16 lat. Celem tych zajęć była
możliwość „postawienia pierwszego
kroku” na korcie oraz podnoszenie
poziomu gry w tenisa ziemnego u osób
początkujących
i
średnio
zaawansowanych. Uczestnicy ćwiczyli
grę w tenisa pod okiem instruktora z
wieloletnim doświadczeniem, poznali tajniki gry w tenisa. Zaszczepiona została w dzieciach i młodzieży pasja do
ruchu i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie, odciągnięcie ich od komputerów i pokazanie jak miło i przyjemnie
można spędzać czas wolny na świeżym powietrzu oraz rozwijać się fizycznie i umysłowo. Wszyscy uczestnicy
szkolenia otrzymają Certyfikaty, które wręczone będą w trakcie 40 Miodobrania Kurpiowskiego.

1

Miasto Myszyniec
(wszystkie ulice)

Miejscowość

2

Charciabałda, Pełty, Białusny
Lasek, Myszyniec Koryta,
Świdwiborek, Cięćk,
Niedźwiedź, Krysiaki

Miejscowość

3 Wydmusy, Wykrot, Gadomskie

Miejscowość

Wolkowe, Drężek, Myszyniec
4
Stary, Zawodzie, Olszyny,
Zalesie, Zdunek

Rodzaj odpadów

zmieszane i bio
selektywne
szkło
wielkogabaryty
Rodzaj odpadów

zmieszane i bio
selektywne
szkło
wielkogabaryty
Rodzaj odpadów

zmieszane i bio
selektywne
szkło
wielkogabaryty
Rodzaj odpadów

zmieszane i bio
selektywne
szkło
wielkogabaryty

IX

8 22
8
8
16

IX

15
15
15
30

IX

22
22
22
30

IX

29
29
29
16

Miesiąc
X
XI

6 20
6

3
3

Miesiąc
X
XI

13
13

10
10

Miesiąc
X
XI

20
20

17
17

Miesiąc
X
XI

27
27

24
24

XII

8
8
8

XII

15
15
15

XII

22
22
22

XII

29
29
29

Zleceniodawca: Gmina Myszyniec
Wykonawca: Konsorcjum Firm RDF Sp. Z.o.o , MPK Pure Home Sp. z.o.o Sp, k;
07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, tel 29 769 18 00 wew.119,120,121

Miejscowość

Odbiory realizowane są od godziny 7.00. Prosimy o przygotowanie odpadów do obioru.

Harmonogram odbioru odpadów 2017

