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Wieści z gminy

INFORMACJA: W dniu 2 stycznia 2018 r. (wtorek) Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny. W tym dniu pełniony
będzie dyżur telefoniczny (tel. kom. 691 471 441) Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie zgłaszania zgonów.
*
Z dniem 26 września br. przeszła na emeryturę (po 33 latach pracy) p. Barbara Gieryk wieloletni dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Obecnie dyrektorem biblioteki jest p. Cecylia Bazydło,
dotychczasowy, długoletni pracownik biblioteki. Pani Barbarze jeszcze raz dziękujemy za serdeczność, cierpliwość i
wyrozumiałość oraz życzymy zasłużonego odpoczynku, dużo zdrowia i pomyślności. Nowej Pani Dyrektor życzymy owocnej
pracy a zdobyte doświadczenie bibliotekarskie niech pozwoli podejmować tylko słuszne decyzje.
*
W ramach współpracy Gminy Myszyniec z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku w dniach 26 października, 9
i 23 listopada oraz 7 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pełnili dyżur pracownicy Inspektoratu ZUS z Ostrołęki.
Udzielane były informacje na temat obniżonego od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego, pomoc w wypełnianiu
wniosków o świadczenie emerytalne. Ponadto przedsiębiorcy mogli uzyskać informację nt. nowego rozwiązania płatności
składek, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2018r. czyli tzw. e-składki. Do końca roku będzie jeszcze jeden termin w dniu
21 grudnia (czwartek) w godz. 9.00 – 13.00 pok. nr 19 na skorzystanie z darmowego doradztwa i pomocy pracowników ZUS.
Zainteresowanie wśród mieszkańców jest bardzo duże, w związku z tym prosimy o kontakt (telefoniczny, mailowy, pisemny) z
osobami, które chciałby skorzystać z ewentualnego doradztwa pracowników ZUS w przyszłym roku.
*
W drugim półroczu 2017 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 332 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla 552
uczniów mieszkających na terenie gminy Myszyniec. Stypendium przysługiwało uczniom pochodzących z rodzin, w których
dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 514 zł. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 160,99 tys. zł, z czego 40 tys. zł pochodziło
ze środków własnych gminy. Stypendium przyznane było w jednorazowej kwocie 270 zł lub 310 zł na ucznia. Wysokość
stypendium uzależniona była od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Do dnia 8 grudnia składane były przez wnioskodawców
dowody zakupu artykułów szkolnych przeznaczonych na cele edukacyjne ucznia. Stypendia socjalne zostaną wypłacone do
dnia 31 grudnia 2017 roku.
*
W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej z obszaru gminy Myszyniec złożyło 744 (w lutym br.) oraz 762 (w sierpniu br.) producentów rolnych. Łącznie w
pierwszym i drugim półroczu 2017 roku, producentom rolnym wypłacono 962 894,51 zł.
Producenci rolni, którzy będą chcieli skorzystać ze zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku będę mogli składać za pierwszy
okres w terminie od 01 lutego do 28 lutego 2018r. Wnioski można będzie składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0016.00, w tut. urzędzie, pokoju nr 17 na I piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.).
*
W ramach współpracy Gminy Myszyniec z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Oddział Zamiejscowy w
Ostrołęce w dniu 17 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pełnił dyżur specjalista ds. funduszy europejskich.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, bezrobotni mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej Mobilnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru można było uzyskać informacje np. jakie rodzaje wsparcia oferują
Fundusze Europejskie, jakie są zasady ubiegania się o wsparcie oraz informacje związane z funduszami na lata 2014-2020.
Zainteresowanie było dość spore, dlatego najprawdopodobniej w I kwartale przyszłego roku ponownie zostanie zorganizowany
w tut. urzędzie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.
*
W związku z trwającym remontem budynku byłej szkoły w Myszyńcu Starym ze środków unijnych EFRR RPO WM 2014-2020,
od dnia 11 października br. nową siedzibę mają: Gminna Administracja Placówek Oświatowych w budynku administracyjnożywieniowym Szkoły Podstawowej w Myszyńcu oraz Ochotniczy Hufiec Pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery w budynku
Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pok. nr 20 i 27).
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Inwestycje, przetargi

W dniu 1 września 2017 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej o nr 250815W Cięćk-Wykrot”, których
wykonawcą była firma „Ostrada” z Ostrołęki. Zakres prac: nawierzchnia asfaltowa na długości
200 mb, przepusty, zjazdy, oznakowanie pionowe. Realizacja zadania została sfiannsowana ze
środków własnych gminy.
*
W dniu 18 września 2017 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej
w miejscowości Pełty o dług. 2,607 km. Wykonawcą robót była firma „Ostrada” z Ostrołęki.
Całkowita wartość robót wyniosła 917 044,43 zł. Wykonano jezdnię asfaltową, przepusty pod
drogą, zjazdy, pobocza i oznakowanie pionowe. Początkowy odcinek drogi o dług. 1,5 km
został zrealizowany przy udziale środków unijnych PROW 2014-2020 w wysokości
254 520,00 zł. Pozostały fragment dorgi został sfinansowany ze środków budżetu gminy.
*
W dniu 26 września 2017 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” Sp. z
o.o. z Ostrołęki zostały podpisane umowy na realizację trzech inwestycji:
1. Przebudowa drogi gminnej Wolkowe II – Dąbrowy Działy o dług. 724,5 mb za kwotę
470 612,74 zł. Zakres robót: nawierzchnia drogi asfaltowa, pobocza i oznakowanie
pionowe.
2. Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy (przez Dziegciarkę) o dług. 658 mb za kwotę 261 743,53 zł, Zakres
robót: nawierzchnia drogi asfaltowa, pobocza, przpust, oznakowanie pionowe.
3. Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu – etap I o dług. 491 mb za kwotę 1 093 925,84 zł. Zakres robót:
nawierzchnia drogi asfaltowa, kanalizacja deszczowa, infrastruktura teletechniczna pod sieć szerokopasmową, chodniki i
zjazdy z kostki betonowej.
Inwestycje realizowane są 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.
W przetargu na w/w zadania oprócz firmy Ostrada, brało udział również Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, oferując następujące ceny:
droga Wolkowe-Dabrowy Działy – 673 994,69 zł, droga Zdunek-Wydmusy – 413 647,57 zł,
ul. Wrzosowa i Kwiatowa w Myszyńcu – 1 625 731,81 zł.
*
W dniu 20 października 2017 r. dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja drogi
transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I”, którego wykonawcą była firma Pana
Czesława Zdunka z Myszyńca Starego. Zakres prac
obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej na
długości 1,05 km o wartości 121 428,08 zł. Na
realizację inwestycji Gmina otrzymała dotację z
budzetu Województwa Mazowieckiego w wysokości
48 000,00 zł.
*
W listopadzie br. dokonano również przebudowy
fragmentu drogi gminnej w miejscowości
Myszyniec Stary o długości 223,5 mb (od byłej
szkoły w stronę ulicy Browary w Myszyńcu)). Zakres robót obejmował: wykonanie
nawierzchni asfaltowej, przepustów, chodników i zjazdów z kostki betonowej.
Wykonawcą prac była firma „Ostrada” z Ostrołęki, która wykonała zadanie w zamian za
roszczenia wynikające z kar umownych za nieterminowe wykonanie robót na innych
wcześniejszych inwestycjach.
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W przyszłym roku Gmina planuje wybudować drogę gminną w miejsc. Cięćk o długości 4,113 km. Wykonana zostanie nawierzchnia
asfaltowa o szerokości. 5 mb, obustronne pobocza, odwodnienie, nowy przepust o dług. 18 mb, naprawa istniejących przepustów,
oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale pozyskanej dotacji z budżetu państwa (ze środków
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019). Szacunkowy koszt inwestycji wynosi
3 308 906,08 zł, z czego kwota 1 654 453,00 zł (50% wartości zadania) stanowić będzie dotacja z budżetu państwa.
*
Zakończono remont pomnika znajdującego się w Myszyńcu przy ul. Henryka
Sienkiewicza – Miejsca Pamięci Narodowej, w którym oprawcy hitlerowscy
dokonali 18 stycznia 1945 roku bestialskiego zamordowania 12 żołnierzy Armii
Krajowej. Roboty wykonała firma PHU „RADEK” Tadeusz Radek, ul. Inwalidów
Wojennych 23/3, 07-410 Ostrołęka za kwotę 12 915,00 zł. Koszty poniesione na
remont zostaną pokryte przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.
*
Gmina Myszyniec jest w trakcie
realizacji
projektu
pn.:
„Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
budynków
użyteczności publicznej w gminie Myszyniec” współfinansowanego z EFRR w ramach
Działania 4.2 – „Efektywność energetyczna” RPO WM 2014-2020. Projekt zakłada
kompleksową termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej:
budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku, budynku
Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, budynku
remizo-świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach, budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu. W ramach projektu zostaną
przeprowadzone prace polegające m.in. na montażu systemów pomp ciepła na potrzeby produkcji energii cieplnej, ociepleniu obiektów,
wymianie okien i drzwi zewnętrznych, instalacji OZE wykorzystywanych w modernizowanych energetycznie budynkach oraz wymianie
oświetlenia na energooszczędne. W chwili obecnej trwają roboty budowlane w części w/w wymienionych obiektów. Ogólna wartość
projektu: 6,4 mln zł, dofinansowanie z UE: 3,58 mln zł. Termin zakończenia robót do dnia 30 czerwca 2018 roku.
*
Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Poprawa
jakości powietrza na terenie województwa
mazowieckiego
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na
terenie Gminy Myszyniec", na które Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Myszyniec
dotacji w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi do 67% kosztu kwalifikowanego zadania. Całkowity koszt
inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy – firmy „BIAŁOWĄS” HANDEL USŁUGI REMONTOWO
BUDOWLANE Białowąs Leszek, wyniósł 110 900,02 złotych brutto. W ramach zadania dostarczono 12
szt. kotłów opalanych pelletem.
*
Po ponad 1,5 rocznym okresie, w którym prowadzone były rozmowy, odbyte spotkania, składane
wnioski, przeprowadzane analizy do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Polskiej Spółki
Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie informujący o decyzji Rady
Techniczno-Ekonomicznej Zakładu kierującej do prac projekt „Gazyfikacja miasta
Myszyniec oraz msc. Drężek, Wykrot, Gadomskie w gm. Myszyniec i w gm. Łyse”
polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej sieci gazowej. Łączna długość
planowanej sieci gazowej do rozbudowy wynosi ok. 18,1 km. Zostały wydane w dniu 06.09.2017
r. warunki techniczne określające wymagania realizacji inwestycji. Sieć zostanie zaprojektowana
z podłączaniem do msc. Lipniki. Obecnie trwa procedura wyboru projektanta. W 2018 roku ma zostać sporządzona dokumentacja
projektowo-kosztorysowa.
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Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (lider projektu) wraz z Gminą Myszyniec (partner projektu)
otrzymała ze środków UE z programu RPO WM 2014-2020 dotację na realizację dwóch projektów z zakresu wzrostu regionalnego
potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych oraz poprawy dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i
efektywne wykorzystanie. Pierwszy projekt pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIIIwiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu
– wzrost regionalnego potencjału turystycznego” polegał będzie
m.in. na pracach budowlanych, remontowych i konserwatorskich
budynku kościoła i dzwonnicy. W ramach zadania zostanie wykonana
w budynku kościoła m.in. renowacja fasady ceglanej wraz z
uzupełnieniem tynków, renowacja 47 szt. witraży, wymiana 8 szt.
żaluzji drewnianych, renowacja/wymiana posadzki, przebudowa
wieży kościelnej na potrzeby wieży widokowej. Prace w budynku
dzwonnicy, polegać będą na poprawie stabilności obiektu, który
obecnie jest w bardzo złym stanie. Wartość w/w projektu wynosi 5,2
mln zł, w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości: 3,72 mln zł.
Drugi projekt pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez
renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w
Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne
wykorzystanie” polegał będzie m.in. na pracach konserwatorskich zabytków ruchomych, ekspozycjach i multimediach w budynku
kościoła oraz wykonaniu ekspozycji i instalacji multimediów w dzwonnicy. Wartość w/w projektu wynosi 1,67 mln zł, w tym otrzymane
dofinansowanie w wysokości: 1,08 mln zł.

*
Gmina Myszyniec złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020,
który został 13 października 2017 r. pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd
Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Kurpsie Razem”. Zadanie pn.
„Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad
zbiornikiem wodnym „Wykrot” w miejscowości Wydmusy" zostało
wybrane do dofinansowania. W 2018 roku planowany jest przetarg i
budowa. W ramach inwestycji ma zostać wykonany drewniany pomost o
pow. 572,50 m2 w kształcie litery C na wodzie z kąpieliskiem wewnątrz o
powierzchni ok. 900,00 m2. Pokład pomostu zostanie odgrodzony od
strony wody drewnianymi barierkami. Na słupkach poręczy zostanie
zamontowane oświetlenie LED. Planowane jest również zadaszenie części
pokładu oraz dwa nieobarierowane pomosty boczne z przeznaczeniem do
cumowania niewielkich jednostek wędkarskich i rekreacyjnych.

*
Gmina Myszyniec pozyskała środki w wysokości 1 526 810,10 zł z EFRR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na projekt: „Rozwój infrastruktury
technicznej na obszarach rewitalizowanych Gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. W wyniku
realizacji projektu powstanie kompleks usług społecznych w Myszyńcu, składający się z Centrum Usług Społecznych (adaptacja
budynku dawnej hydroforni w Myszyńcu znajdującej się przy deptaku do szkoły na cele ośrodka) oraz budynku obecnego
Dworca Autobusowego (modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno-gospodarcze). Projekt będzie realizowany przez
Gminę Myszyniec i 5 innych partnerów. Partnerzy projektu nie partycypują finansowo w projekcie na etapie jego realizacji, natomiast
uczestniczą w realizacji działań społecznych w okresie trwałości, w oparciu o własny budżet i dochody pozyskane ze środków
zewnętrznych. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów kryzysowych w gminie, na których nasilają się
niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne. Do celów szczegółowych należą: stworzenie i otwarcie placówki, której zadaniem
będzie przeciwdziałanie powstaniu i niwelowanie zjawisk wykluczenia społecznego i ekonomicznego; rozwój i profesjonalizacja usług
aktywizacji społecznej; wzrost przedsiębiorczości na terenie obszaru rewitalizacji. Grupę docelową stanowią bezpośrednio wszyscy
mieszkańcy obszaru rewitalizowanego, w szczególności osoby z problemami uzależnień i ich rodziny, bezrobotni, osoby zaangażowane
w działalność organizacji pozarządowych, pośrednio wszyscy mieszkańcy Gminy.
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Myszyniec znów wysoko w rankingach!

Czasopismo „Wspólnota” opublikowało w ostatnim czasie kilka rankingów, m.in: „Ranking wydatków inwestycyjnych
samorządów 2014-2016”, „Zdolność kredytowa samorządów 2004-2014” oraz „Polityka podatkowa gmin 2013-2015”.
Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia
wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014–2016
Wcześniejsze rankingi skupiały się na inwestycjach w infrastrukturę
techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna).
Od zeszłego roku brana jest pod uwagę całość wydatków majątkowych.
Obecnie inwestycje infrastrukturalne nie mają już tak decydującego
znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego, jak 10 lat
temu. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w
tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już
tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także
inwestycje w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi. Brana jest
pod uwagę średnia z ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych, chwilowych
wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.
Gmina Myszyniec zajęła w swojej kategorii (gmin miejsko-wiejskich) 26
pozycję na 586 samorządów. W tym okresie inwestowaliśmy średnio
1139,87 zł na mieszkańca (najwięcej w powiecie ostrołęckim!). Wśród wszystkich gmin, w tym gmin wiejskich
Myszyniec znajduje się na 115 miejscu na 2145 gmin, czyli wśród 6% najlepiej inwestujących samorządów gminnych.

Zdolność kredytowa samorządów 2014–2016
Tegoroczny ranking odnosi się do zdolności kredytowej
definiowanej ustawowo przez artykuł 243 ustawy o finansach
publicznych. Ranking posługuje się właśnie algorytmem
opisanym w tym artykule, zestawiając średnią wartość
nadwyżki operacyjnej w ostatnich trzech latach z wielkością
dochodów budżetu samorządów. Wysokość wskaźnika
przekraczająca 15 proc. oznacza, że zdolność kredytowa
definiowana przez art. 243 jest wyższa niż wynikająca ze
starych regulacji ustawowych. Samorządów z nadwyżką
operacyjną przekraczającą 15 proc. dochodów jest w Polsce
323 na 2808 (w tym 310 gmin, 7 powiatów, 4 miasta na
prawach powiatu i 2 województwa). Gmina Myszyniec ze wskaźnikiem 15,504% znalazła się wśród najlepszych 323
samorządów w Polsce z bardzo dobrą zdolnością kredytową i najmniejszym zadłużeniem.

Polityka podatkowa gmin 2013–2015
Ranking posługuje się syntetycznym wskaźnikiem stawki podatków
lokalnych. Jak został obliczony? Skutki wszystkich pomniejszeń wpływów
podatkowych (obniżek stawek, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń)
porównuje się z możliwymi do pozyskania własnymi dochodami
bieżącymi, które można by zebrać, stosując wyłącznie stawki maksymalne.
Wskaźnik 100 proc. oznacza zatem, że gmina nie obniżyła żadnej stawki,
nie udzieliła zwolnienia i umorzenia. Wskaźnik 50 proc. oznacza, że
zebrała połowę tego, co można by zebrać stosując wobec wszystkich
podatników stawki maksymalne. Jak wypada nasza Gmina? W kategorii
gmin miejsko-wiejskich Gmina Myszyniec zajęła wysokie 17 miejsce
wśród 582 samorządów (w tym 1 miejsce w województwie mazowieckim!) ze wskaźnikiem 67,01%. Wskaźnik ten
potwierdza, że w naszej gminie są jedne z najniższych podatków w regionie. Analizując ranking, na 2145 gmin (wiejskich
i miejsko-wiejskich) Gmina Myszyniec znajduje się wśród 7% gmin w Polsce z najniższymi podatkami.
Nasza Gmina jest jednym z najlepiej inwestujących samorządów w Polsce przy czym mamy niskie podatki i bardzo
dobrą sytuację finansową.
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
Dnia 20 października 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. O godz. 13:00 w Bazylice Myszynieckiej została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów.
Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu
Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 10 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze
względu na stan zdrowia 2 pary nie przybyły na ceremonię wręczenia medali.
Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Zespołu Szkół w Wykrocie pod
przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek i Pani Bożeny Gwiazda.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone następujące pary: 1) Halina i Stanisław
Brzóska, zam. Wydmusy; 2) Zofia i Wncenty Dąbkowscy, zam. Myszyniec; 3) Jadwiga i Władysław Drężek,
zam. Wydmusy; 4) Jadwiga i Henryk Garela, zam. Myszyniec; 5) Teresa i Stanisław Gut, zam. Olszyny; 6)
Władysława i Czesław Jachimczyk, zam. Wykrot; 7) Janina i Józef Jórczak, zam. Wykrot; 8) Zofia i Stefan
Kowalczyk, zam. Wykrot; 9) Weronika i Stanisław Krawczyk, zam. Wolkowe; 10) Genowefa i Stefan Murzyn,
zam. Zalesie; 11) Irena i Edward Pac, zam. Pełty; 12) Irena i Władysław Wiśniewscy, zam. Wydmusy.

Jubilatom życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia!
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Wydarzenia kulturalne RCKK

Rajd „Szlakami Barci Kurpiowskich” – Tegoroczna edycja Rajdu odbyła się 29 września 2017 roku. Rajd jest wydarzeniem
cyklicznym organizowanym co roku na przełomie września i października,
skierowanym głównie do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Myszyniec i
okolic. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna
przyrody Myszynieckiej Puszczy Zielonej w szczególności jej walorów ekologicznych,
propagowanie szlaków turystycznych Kurpiowszczyzny, poznanie tradycji bartniczych
ludu Kurpiowskiego oraz zapoznanie się z historią regionu. Oprócz dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Myszyniec w Rajdzie wzięła udział młodzież z Gimnazjum w
Szelkowie. Łącznie w Rajdzie pieszym i rowerowym uczestniczyło około 500 osób.
Meta Rajdu znajdowała się w Kompleksie „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie. Każdy
uczestnika Rajdu otrzymał chustę odblaskową i gorący posiłek, a zwycięskie drużyny
talony do wykorzystania w Barze Pizzeria w Myszyńcu.
„Barciowisko Kurpiowskie” - 29 września 2017 r. w kompleksie Kurpiowska Kraina w Wykrocie odbyła się impreza pod nazwą
„Barciowisko Kurpiowskie”. Organizatorem było Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Ostrołęce i Stowarzyszeniem Strzelców Kurpiowskich w Durlasach. Barciowisko to impreza łącząca w
sobie ideę edukacji ekologicznej, zwracająca uwagę na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka,
popularyzacji oraz promocji bartnictwa z praktycznym wykonawstwem kłód bartnych. Barcie były wyrabiane, „dziane” w kłodzie
drewna – zwykle sosny. Dzianie kłód bartnych stało się także tematem
przewodnim konkursu na najlepszą barć. Wzięło w nim udział pięć drużyn
dwuosobowych: I drużyna Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w
składzie: Krzysztof Mróz - przewodniczący Rady Powiatu
Ostrołęckiego wraz synem Radosławem; II drużyna Związku Kurpiów
– Mirosław Grzyb - prezes Związku Kurpiów i Sylwester Kamiński z
zarządu związku; III drużyna Samorządu gminy Myszyniec - Bogdan
Glinka, burmistrz Myszyńca i Tadeusz Dąbkowski radny gminy, IV
drużyna pedagogów - w składzie Mirosław Aptacy – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Myszyńcu i ksiądz Mirosław Teofilak, proboszcz
parafii Krysiaki, V drużyna młodzieżowa - reprezentacja z Zespołu
Szkół Powiatowych w Myszyńcu: Piotr Pliszka i Adrian Ruszczyk. Dla
każdej drużyny został przygotowany zestaw narzędzi tradycyjnych:
pisznica, ciosło, skobliczka. Konkurs oceniała komisja w składzie: przewodniczący Janusz Marzewski ze Stowarzyszenia Strzelców
Kurpiowskich, członkowie: Stefania Prusaczyk – twórczyni ludowa i Zdzisław Ścibek, dyrektor RCKK w Myszyńcu. Uczestnicy
konkursu zapoznali się z historią bartnictwa na Kurpiach oraz ze sposobem wykonywania kłód bartnych za pomocą tradycyjnych
narzędzi. Mogli ponadto obejrzeć wzorcową kłodę bartną. Komisja konkursowa wyróżniła barcie wykonane przez zespół Związku
Kurpiów i barć wykonaną przez samorządowców z gminy Myszyniec. Jurorzy podkreślili precyzję wykonania barci z odtworzeniem
wszystkich niezbędnych elementów. W sposób szczególny wyróżnili drużynę Związku Kurpiów za prezentację drużyny w kompletnych
strojach ludowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali certyfikat udziału w dzianiu barci. Każda z drużyn otrzymała możliwość
wskazania miejsca umieszczenia „wydzianej” barci. Także dla licznie zgromadzonej publiczności odbyło się wiele konkursów, m.in.:
konkurs wchodzenia na barć metodą tradycyjną (przy pomocy leziwa) oraz konkurs wykonywania konopnych powrozów używanych
dawniej w bartnictwie. Barciowisko Kurpiowskie, czyli tradycyjne odtworzenie dziania
barci było pierwszą tego typu imprezą zorganizowaną na Kurpiach i dlatego w całości
zostało udokumentowane przez etnografów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
W imprezie wzięło udział około 600 osób. Impreza została sfinansowana ze środków Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i RCKK im. ks. Wł.
Skierkowskiego w Myszyńcu.
Kłoda bartna „BARĆ” - w Myszyńcu obok karczmy Kurpiowski Zakątek została zawieszona
barć – „wiszący ul”. Kłoda, która pojawiła się w Myszyńcu jest jedną z pięciu kłód
wykonanych podczas jesiennej imprezy „Barciowisko Kurpiowskie”, którą zorganizowało
RCKK im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy ze Stowarzyszeniem
Strzelców Kurpiowskich. Kłoda wykonana w tradycyjny sposób, jak dawniej na Kurpiach
wytwarzany były barcie w balach sosnowych. „Wydziana” barć została wciągnięta na
drzewo za pomocą wykonanego według starych opisów kołowrotka z konopnymi linami.
Nad całością prac czuwał Janusz Marzewski – Prezes Stowarzyszenia Strzelców
Kurpiowskich, któremu dzielnie pomagali dyrektor i pracownicy RCKK w Myszyńcu.
Jedna z barci wykonanych podczas tegorocznego „Barciowiska Kurpiowskiego”, które odbyło
się 29 września w Kompleksie „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie powieszona została
niedawno w centrum Kadzidła. Kolejne zawisną niebawem na terenie Kurpiowszczyzny.
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„Ogród wszech nauk” to projekt realizowany w ramach działania Mazowieckiego Instytutu Kultury pn. „Kulturalni edukatorzy”.
Projekt polegał na współpracy instytucji kultury oraz oświaty. Instytucje kultury reprezentowało Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu, natomiast oświatę – uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Myszyńcu pod opieką Pani Danuty Gnoza.
W ramach projektu „Ogrodu wszech nauk” – odbył się cykl aktywnych zajęć edukacyjnych o tematyce artystyczno – przyrodniczej dla
uczniów III klasy szkoły podstawowej. Warsztaty zostały podzielone na 3 cykle. Każda z klas miała jedne 2 godzinne zajęcia w tygodniu.
Warsztaty rozpoczęły się 12 września i trwały do 26 września. W trakcie prowadzonych warsztatów dzieci poznały zasady opieki
nad roślinami oraz nowe sposoby wykorzystania warzyw i owoców, zapoznały się również z tematyką ekologiczną.
Zakończeniem warsztatów przyrodniczo – artystycznych był Happening artystyczno przyrodniczy, który został zorganizowany w niedzielę 8 października 2017 r.
Happening odbył się w wiacie rekreacyjnej RCKK, wzięły w nim udział dzieci
uczestniczące w projekcie, rodzice oraz wychowawcy. W trakcie happeningu odbyło się
spotkanie z leśnikiem – pracownikiem Nadleśnictwa Myszyniec, który opowiedział
dzieciom o mieszkańcach lasu. Kolejnym punktem Happeningu były warsztaty z
ekolożką z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Bukwałdzie. Podczas warsztatów
„Skrzydlaci sąsiedzi w ogrodzie na pTAK” uczestnicy zostali wprowadzeni do świata
ptaków żyjących w naszym najbliższym otoczeniu (w tym ogrodach), zapoznały się z ich
odgłosami, piórami i sylwetkami. Na zakończenie happeningu dzieci wzięły udział w
warsztatach muzyczno – ekologicznych. Dzieci poznały nowe instrumenty, które
można stworzyć metodą recyklingu, wykorzystując wcześniej używane przedmioty oraz
poznały instrumenty, które powstają z warzyw lub owoców. Po krótkim wprowadzeniu,
dzieci wraz z prowadzącym wykonały recyklingowe instrumenty muzyczne i wspólnie wykonały krótki koncert. Podczas happeningu
można było obejrzeć wystawę prac wykonanych przez dzieci podczas warsztatów oraz skosztować ekologicznego cateringu.
Wieczór wspomnień i wystawa poświęcona ks. Zdzisławie Mikołajczykowi - w listopadzie 2017 r. przypadła 10 rocznica śmierci ks.
Prałata Zdzisława Mikołajczyka, wieloletniego myszynieckiego proboszcza, z tej okazji
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przygotowało 26 października
2017 r. wieczór wspomnień oraz wystawę zdjęć, poświęconą śp. ks. Zdzisławowi
Mikołajczykowi. Spotkanie odbyło się w restauracji Kurpiowski Zakątek, natomiast
wystawę można oglądać w sali wystaw czasowych w Muzeum „Zagajnica
Myszyniecka”. Natomiast 11 listopada w Myszynieckiej Bazylice Mniejszej o godzinie
12 została odprawiona uroczysta odpustowa suma, której przewodniczył ks. biskup senior
Stanisław Stefanek, który w celebrze księży z dekanatu myszynieckiego i przybyłych gości
odprawił uroczystą mszę, po której została poświęcona tablica – epitafium,
upamiętniająca postać śp. ks. Zdzisława Mikołajczyka. Po mszy wierni w procesji
udali się na cmentarz, gdzie na mogile ks. Zdzisława Mikołajczyka złożono kwiaty i
zapalono znicze oraz odmówiono modlitwy za zasłużonego dla Kurpiowszczyzny kapłana.
XI Spotkania na Kopańskim Moście - w Narodowe Święto Niepodległości już po raz 11 odbyła się cykliczna impreza Spotkania na
Kopańskim Moście, przygotowana przez RCKK im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Myszyńca. W ramach tej imprezy odbył się również po raz 11 Przegląd Ludowej Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej. Podczas przeglądu można było wysłuchać solistów i grup
śpiewaczych z terenu kurpiowszczyzny, którzy prezentowali swoje umiejętności
wokalne. W konkursie wystąpiło około 138 wykonawców (12 solistów i 13 grup
śpiewaczych) z Gminy Myszyniec, Lelis, Kadzidła i Rozóg, którzy wystąpili w trzech
kategoriach: dzieci, dorośli i seniorzy. Nagrodami w konkursie na łączną kwocie
5 700 złotych Jury wyróżniło wszystkich wykonawców.
Nagrody zostały
sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Urzędu Miejskiego w Myszyńcu i
RCKK w Myszyńcu. Po zmaganiach konkursowych licznie zgromadzona publiczności
mogła obejrzeć i wysłuchać koncertu Zespołu Folklorystycznego Kurpiowszczyzna
z Myszyńca – tegorocznego laureata Ogólnopolskiej nagrody im. Oskara Kolberga.
Następnie myszyniecka publiczność gorąco oklaskiwała występ Zuchów z „5 Leśnej
Gromady” z Myszyńca oraz wykonawców koncertu finałowego „Na skrzydłach wolności”. Narodowe Święto Niepodległości w
Myszyńcu odbyło się w uroczystej oprawie w atmosferze patriotyzmu z dodatkiem elementów kurpiowskiej kultury.
Od 4 listopada do 10 grudnia 2017 r. w RCKK odbywały się Inspiracje - warsztaty Teatru Ruchu. Był to cykl pięciu sesji
dwudniowych. Każdemu ze spotkań, oprócz części praktycznej towarzyszyły pokazy wideo prezentujące fragmenty spektakli i różnych
technik wybitnych twórców pantomimy, tańca współczesnego i teatru ruchu. Podsumowaniem piątej sesji warsztatowej był pokaz etiud
stworzonych przez uczestników warsztatów oraz spektakl w wykonaniu wykładowców. Spektakl odbył się 10 grudnia i wzięło w
nim udział 9 uczestników warsztatów. 12.12.2017 r. odbył się spektakl teatralny „Wigilia po polsku” Spektakl przedstawiał „w
krzywym zwierciadle” jak przez wielu współczesnych ludzi jest postrzegana Wigilia. Nie przez wszystkich jest to wyczekiwana chwila
i moment zatrzymania się w codziennym biegu. Dla wielu jest to kolejna uroczystość rodzinna „do zaliczenia”.
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Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2018 roku

1.

26 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - odbędzie się 14 stycznia 2018 r. a jego celem będzie pozyskanie
środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Tego dnia będzie kwestowało łącznie 27 wolontariuszy, ze
szkół w Wolkowych i Zalasiu.

2.

FERIE ZIMOWE - Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu w dniach 15 – 26 stycznia 2018 r. będzie
organizowało ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Program oraz dodatkowe informacje będą dostępne na stronie
internetowej www.rckkmyszyniec.pl , na profilu RCKK na Facebook’u oraz pod nr tel. (29) 77 21 363

Zajęcia stałe odbywające się w RCKK:
Zespoły taneczne: „Kurpiaki” grupa młodsza; „Kurpiaki” grupa starsza – grupa młodzieżowa. „Kurpiowszczyzna” – grupa
dorosłych. „Kurpiowszczyzna Seniorzy”.
Zajęcia muzyczne: Nauka gry na gitarze, Nauka gry na harmonii pedałowej, Nauka gry na akordeonie.
Zajęcia plastyczne: Klub aktywnego malucha, Zajęcia „Rozwój przez sztukę” (batik, ceramika, twórcze malowanie),
Warsztaty twórcze dla dorosłych (batik, ceramika).

Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej..
Pożegnanie Pani Dyrektor Barbary Gieryk odchodzącej na emeryturę - dnia 5 października 2017 r. pracownicy oraz zaproszeni
goście, uroczyście pożegnali odchodzącą na zasłużoną emeryturę Panią Barbarę Gieryk
– Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu. Biblioteka
myszyniecka pod kierownictwem Pani Dyrektor stała się nie tylko wypożyczalnią
książek ale bardzo ważnym ośrodkiem kultury, przyjaznym dla wszystkich grup
wiekowych z różnymi upodobaniami. Pani Barbara Gieryk przez ponad 33 lata swojej
pracy zorganizowała wiele konkursów, spotkań autorskich, wieczornic, lekcji
bibliotecznych, dnia bibliotekarza i bibliotek, sesji popularno - naukowych, wycieczek,
wystaw, wakacji dla czytelników i wiele innych przedsięwzięć. Zainteresowania Pani
Dyrektor historią regionu i wydawnictwami regionalnymi przyczyniły się do stworzenia
bogatego księgozbioru regionalnego w Czytelni MGBP. Pani Dyrektor jeszcze raz
bardzo dziękujemy za serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość oraz życzymy
zasłużonego odpoczynku, dużo zdrowia i pomyślności. Niech nie zapomina Pani o
Bibliotece i koleżankach z którymi przepracowała wiele wspaniałych lat :-).
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” - to nazwa programu, w ramach którego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Myszyńcu otrzymała dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w wysokości 15.600 zł z czego środki własne stanowiły 20 %.
Za tą kwotę zostały zakupione 3 komputery stacjonarne,2 laptopy oraz drukarkę. Program realizowany jest w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2017.
„Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek” - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w
Myszyńcu bierze udział kolejny rok z rzędu w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.
Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach
2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w
zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach
bibliotek publicznych. W roku 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu otrzymała na zakup książek dotację w
wysokości 8000,00 zł.
„Kinder Mleczna Kanapka” - Dzięki głosom mieszkańców naszej gminy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks.
Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zdobyła 39. miejsce w głosowaniu
organizowanym przez Kinder Mleczną Kanapkę Przerwa na Wspólne Czytanie.
Spośród około 1000 zgłoszonych bibliotek znaleźliśmy się w pierwszej pięćdziesiątce.
Dzięki wspólnemu połączeniu sił biblioteka otrzymała 50 książek, które mogą czytać
dzieciaki razem z rodzicami. Bardzo dziękujemy Wam za ogromne zaangażowanie,
poświęcony czas i zapraszamy do korzystania z księgozbioru naszej biblioteki!
„Wieczór autorski Dariusza Łukaszewskiego” - W Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Myszyńcu dnia 30 listopada 2017r. odbył się wieczór autorski wójta
gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego. Zaprezentował on swoje najnowsze dzieło
- "Odejścia". Dariusz Łukaszewski podczas spotkania z mieszkańcami gminy
Myszyniec opowiadał historię swojego życia oraz życia swoich przodków. Mowa była
nie tylko o miłości do Kurpi, ale także o przemijaniu i odejściach najbliższych. Wiele
wierszy poświęcone było konkretnym osobom, które w życiu Dariusza
Łukaszewskiego pozostawiły trwały ślad.
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Co ciekawego w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu?
Kolejny rocznik naszych absolwentów zdał bardzo dobrze egzamin maturalny. W tym roku 100% absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego może pochwalić się otrzymaniem świadectwa dojrzałości ( zdawalność w kraju wyniosła
89%, na Mazowszu 90%). Bardzo dobrą zdawalnością mogą pochwalić się również absolwenci naszego Technikum.
Maturę zdało 79% absolwentów, ( w kraju 76%, na Mazowszu 77%). Wyniki odzwierciedlają bardzo dobrą i skuteczną
pracę nauczycieli naszej szkoły, za co należą się im gorące podziękowania. Szkoła nasza zapewnia właściwe przygotowanie
do egzaminów, jak i stwarza bezpieczne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów.
27 września 2017 roku uczniowie oraz grono
pedagogiczne przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji
czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego,
zainicjowanej i promowanej przez Parę Prezydencką. W
czytanie dramatu narodowego zaangażowani byli:
dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście.
Czytający w obrazowy i emocjonalny sposób starali się
przekazać treści czytanego tekstu oraz dobrze wczuwali się
w rolę odtwarzanych postaci. Piękno słowa zostało
wyeksponowane na tle kadrów z filmu Andrzeja Wajdy.
2 listopada wystartowała pierwsza edycja projektu
„Upoluj swoją książkę” organizowanego w ramach akcji
promującej czytelnictwo Czytaj PL. Uczniowie ZSP im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu po raz pierwszy wezmą
udział w/w akcji. Będą mogli za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Szkoła otrzymała
plakaty z okładkami 12 książek i kodem QR. Książkę będzie można wypożyczyć na 5 minutowej przerwie wprost z
korytarza. Wystarczy smartfon i aplikacja.
17 listopada 2017 roku uczniowie klasy
drugiej Technikum w Myszyńcu - klasy
mundurowej uczestniczyli w uroczystości
ślubowania uczniów klas mundurowych,
które odbyło się w Warszawie przed
Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Była to
doskonała
lekcja
wychowawcza
pielęgnująca wartości patriotyczne. Po
złożeniu ślubowania, uczniowie mieli
okazję uczestniczyć wspólnie z Kompanią
Reprezentacyjną Wojska Polskiego w
defiladzie oraz pokazie musztry wojskowej.
Uczniowie naszej szkoły po raz trzeci uczestniczą w projekcie realizowanym w ramach środków PO WER na
zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczniowie technikum w zawodach technik
informatyk oraz technik agrobiznesu wyjechali na 4 - tygodniowy staż do Hiszpanii. Projekt zakłada podniesienie
mobilności uczniów technikum. Uczniowie nasi są bardzo pozytywnie oceniani przez hiszpańskich pracodawców. W
ramach programu uczniowie uczestniczą także w przygotowaniu pedagogiczno - kulturowo - językowym, poznają historię,
kulturę oraz zwyczaje Andaluzji.
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Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół 2016/2017

W dniu 23 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu odbyło się uroczyste podsumowanie
współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego za rok
2016/2017. Imprezę zorganizował Szkolny Związek Sportowy,
który koordynuje współzawodnictwo szkół. Zanim przystąpiono
do nagradzania najlepszych w powiecie, przedstawicielom
powiatu i szkół wręczono puchary i dyplomy za wyniki osiągnięte
w finale zmagań międzyszkolnych na poziomie województwa. A
jest się czym pochwalić – powiat ostrołęcki w klasyfikacji
końcowej powiatów Mazowsza w XIX Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej zajął wysokie 5. miejsce (na 42 powiaty).
Powody do dumy ma też gimnazjum z Myszyńca, które w
klasyfikacji końcowej gimnazjów zajęło 2. miejsce na
Mazowszu. Gimnazjum to zajęło 1. miejsce w końcowej
klasyfikacji lekkiej atletyki dziewcząt i 6. miejsce w klasyfikacji
drużynowej lekkiej atletyki chłopców. W generalnej punktacji
drużynowej indywidualnych biegów przełajowych dziewcząt
gimnazjum z Myszyńca było drugie na Mazowszu.

Przygotowania do rundy rewanżowej „BARTNIKA”
ALDO „Bartnik” Myszyniec aktualnie występuje w A-klasie Ciechanowsko- Ostrołęckiej.
W tabeli drużyna seniorska zajmuje 5 miejsce. Drużyna z Myszyńca po 13 meczach rundy
jesiennej odniosła 7 zwycięstw, 1 remisy i 5 porażek. Bilans bramkowy wynosi 40 bramek
strzelonych oraz 33 bramki stracone. Przygotowania do rundy rewanżowej zawodnicy
rozpoczną 23 stycznia 2018 roku. Znani też są już sparingpartnerzy myszynieckiej drużyny:
04 luty- SKS Szczytno, 18 luty – SKS Szczytno, 25 luty Mazowsze Jednorożec, 04 marca –
ULKS Ołdaki, 11 marca – GUKS Krasnosielc. Warto podkreślić, że wszystkie sparingi
zostaną rozegrane na sztucznym boisku w Myszyńcu.
„Bartnik” Myszyniec oprócz drużyny seniorskiej posiada 2 grupy młodzieżowe rocznik
2003/2005 i 2006/2008. Rocznik 2003/2005 występuje aktualnie w I lidze okręgowej
trampkarzy. Na treningi, które odbywają się dwa razy w tygodniu dla trampkarzy rocznik 2003/2005 i raz w tygodniu rocznik
2006/2008 oraz trzy razy w
tygodniu dla seniorów uczęszcza
łącznie około 60 osób.
Zarząd i piłkarze klubu
„Bartnik” pragną tym samym
złożyć podziękowania Urzędowi
Miejskiemu w Myszyńcu za
dotychczasowe wsparcie finansowe
klubu. Podziękowania kierowane
są również w stronę firmy
„ALDO”, Kurpiowskiego Banku
Spółdzielczego w Myszyńcu,
Zajazdu u Dzidka oraz wszystkich darczyńców, kibiców i sympatyków klubu. Zarząd klubu „Bartnik” Myszyniec składa
również najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz życzy wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

