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KURPIK NR 52
Wieści z gminy

Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę ciepłych posiłków do szkół w naszej gminie.
Przetarg wygrała firma „Emagos” z Ostrołęki prowadzona przez Panią Barbarę Jaskólską, która
zaoferowała 1,90 zł. za jeden posiłek. Inne oferty opiewały na kwoty: 1,66 zł., 2,00 zł, 2,10 zł.
Jak się okazało firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, później zrezygnowała z
przygotowywania posiłków i dlatego też została wykluczona z postępowania przetargowego.
*
Pani Stefania Prusaczyk z Myszyńca otrzymała nagrodę Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. Nagrody
przyznawane są od 1999 roku za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze,
społeczne i gospodarcze, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu i umacniania jego
tożsamości oraz integracji społeczności województwa mazowieckiego. W tym roku do nagrody
zgłoszono 100 osób i instytucji, a przyznano 9 nagród. Wysokość nagrody - 10.000 zł. Panią
Prusaczyk do nagrody zgłosiła Rada Miejska w Myszyńcu. Więcej o laureatce piszemy na str. 5.
*
Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych w naszej gminie przedstawiają się następująco:
PiS-1507 głosów (48%), PSL – 760 (24,2%), PO-550 (17,5%), LiD-116 (3,7%), Samoobrona-112
(3,6%), LPR-63 (2%). W wyborach do Sejmu najwięcej głosów otrzymali: Arkadiusz Czartoryski788, Jarosław Kalinowski-500, Andrzej Kania- 247, a w wyborach do Senatu: Krzysztof
Majkowski-1177, Jerzy Waldemar Kraska-1089, Henryk Górski – 947.
*
Rada Miejska w Myszyńcu wybrała ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na
kadencję 2008-2011. Ławnikami zostali Beata Kalinowska i Zofia Kulas – Wydział Rodzinny i
Nieletnich oraz Mariola Banach - Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ławnik to
niezawodowy członek składu orzekającego (sądu). Posiada wszelkie uprawnienia sędziego, a jego
głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokami ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego.
Nie może jedynie przewodniczyć rozprawie sądowej.
*
Do chwili obecnej około 500 mieszkańców z naszej gminy nie złożyło wniosku o wymianę
dowodu osobistego. W większości są to osoby, które przebywają za granicą. Starym
książeczkowym dowodem można posługiwać się do końca roku. Osoby, który nie będą posiadały
nowego dowodu, mogą mieć problem z załatwieniem wielu spraw.
*
Ośrodek Pomocy Społecznej rozdał w tym roku osobom potrzebującym blisko 15 ton
żywności (mąka, cukier, mleko, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna). Żywność pochodzi z
zasobów Polskiego Czerwonego Krzyża. W poprzednich latach była także prowadzona w naszej
gminie akcja rozdawnictwa produktów żywnościowych.
*
Radni zdecydowali o nadaniu nazwy ulicy biegnącej od Posterunku Policji do ulicy
23 stycznia w Myszyńcu. Będzie ona nosiła nazwę ulicy Łączności.
*
Stawki podatków lokalnych w naszej gminie w roku przyszłym będą na tym samym
poziomie co dotychczas. Jedynie w przypadku podatku od środków transportowych dokonano nie
znacznej korekty - zaokrąglenia do pełnych złotych.
*
Informuje się mieszkańców, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wyrywkowa
kontrola powierzchni gruntów i budynków podlegających opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości. Podatników, u których stan faktyczny różni się od danych zawartych w ewidencji
podatkowej Urząd Miejski w Myszyńcu prosi o ich sprostowanie do końca 2007r. W przypadku
wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli, zostaną zastosowane w stosunku do podatników
sankcje karno-skarbowe.
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KURPIK NR 52
Inwestycje

Zakończyła się budowa sieci wodociągowych w Zalesiu i Korytach. Sieć wodociągowa w
Zalesiu ma długość 13,2 km. Z wodociągu będzie korzystało 108 gospodarstw domowych. Koszt
inwestycji to 754.846,22 zł. Gmina pozyskała na nią 500 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to pożyczka umarzalna w 45%.
Reszta to środki własne gminy. Sieć wodociągowa w Myszyńcu-Korytach o długości 5,4 km.
Będzie ona służyła 38 gospodarstwom domowym. Koszt inwestycji to 209.463 zł. Gmina
pozyskała na nią 100 000 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostała część to środki
własne gminy.
*
Zakończyła się modernizacja drogi transportu rolnego o nawierzchni żwirowej w Pełtach o
długości 1,5 km. Prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma Pana Czesława Zdunka za
91.498 zł. Gmina pozyskała na tę inwestycję 45.749 zł. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, którym rozporządza Marszałek Województwa Mazowieckiego.
*
Trwa budowa chodnika i oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej na odcinku
Myszyniec-Myszyniec Stary (Górki). Inwestycja jest realizowana przez gminę w porozumieniu z
Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt inwestycji to 302.417 zł. Generalna
Dyrekcja sfinansuje roboty o wartości 142.737 zł, pozostała kwota to środki z budżetu gminy.
Prace wykona wyłoniona w drodze przetargu firma „Hydrobud” z Ostrołęki.
*
Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej modernizacji ciągu ulicznego ulic:
Kurpiowskiej, Bema, Witosa, Borowczyka, 23 Stycznia w Myszyńcu. Gmina zamierza starać się o
dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
*
Opracowano projekt budowlany na modernizację ul. Kadzidlańskiej w Myszyńcu. Koszt
jego wykonania to 10.936 zł. Na początku 2008r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie
inwestycji.
*
520 mieszkańców z naszej gminy zadeklarowało chęć wybudowania w swoim
gospodarstwie domowym przydomowej oczyszczalni ścieków. W tej chwili podpisywane są z nimi
umowy w sprawie współfinansowania ich budowy. Mieszkaniec będzie musiał ponieść część
kosztów opracowania dokumentacji technicznej i budowy oczyszczalni, szacowany na 2000 zł.
Gmina będzie starała się pozyskać pozostałą część środków m.in. z funduszy unijnych. Koszt
budowy jednej oczyszczalni szacuje się na około 10.000 zł. Przydomowe oczyszczalnie mają być
budowane w tych miejscowościach w naszej gminie, gdzie budowa tradycyjnej kanalizacji z racji
rozproszonej zabudowy, byłaby bardzo droga. Wkrótce gmina ogłosi przetarg na opracowanie
dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni.
*
Gmina Myszyniec udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w
Myszyńcu dotacji w kwocie 60 000 zł. na prace konserwatorskie polegające m.in. na wykonaniu
polichromii i rekonstrukcji dekoracji w prezbiterium oraz kaplicy przy prezbiterium w kościele
parafialnym. Ogólny koszt robót łącznie z pracami przy dwóch bocznych ołtarzach wynosi
200.600 zł., z czego 60.000 zł., to dotacja gminy Myszyniec, 65.000 zł. - dotacja Samorządu
Województwa Mazowieckiego, 75.600 zł., to środki własne parafii. Prace wykonuje Pani Joanna
Pawłowska z Choroszczy - konserwator dzieł sztuki. Przewiduje się ich zakończenie do końca
marca 2008r. Gmina chciała udzielić parafii dotacji na poszerzenie cmentarza parafialnego. Jednak
ze względów prawnych okazało się to niemożliwe. Dlatego też udzielono dotacji na prace
wewnątrz kościoła, a Ksiądz Proboszcz zobowiązał się, że prace na cmentarzu sfinansuje ze
środków parafii. Gmina zrezygnowała z dalszej budowy cmentarza komunalnego, gdyż większość
mieszkańców nie akceptowało jego lokalizacji, jak też istnienia drugiego cmentarza w Myszyńcu.
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KURPIK NR 52
DROGIE ŚMIECI ?

Od stycznia 2008 r. znacznie wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Powodem takiej sytuacji jest
drastyczny wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska za odpady składowane na wysypiskach.
Wzrosną one niemal pięciokrotnie – z 15,71 zł. tonę na 75 zł. za tonę.
Wyżej wspomniana opłata za korzystanie ze środowiska jest pobierana od każdego, kto
korzysta z dóbr naturalnych lub zanieczyszcza środowisko. Płaci się więc m.in. za oczyszczone
ścieki, pobraną wodę oraz odpady składowane na wysypiskach śmieci. Pieniądze te gromadzone są
generalnie w funduszach ekologicznych, z których finansowane są inwestycje proekologiczne.
W Polsce opłaty takie wpływają do kasy samorządu wojewódzkiego, a stamtąd do funduszy
ochrony środowiska.
Ponieważ opłata środowiskowa jest znaczącym składnikiem kosztów utrzymania każdego
składowiska odpadów, dlatego też od nowego roku wprowadza się płatne wysypisko odpadów
komunalnych w Myszyńcu w celu częściowego pokrycia kosztów składowania odpadów.
W ZGKiM w Myszyńcu w 2008 r. ceny za usługi będą przedstawiały się następująco:
pojemnik 120 l – 8,00 zł, pojemnik 240 l – 14,00 zł, a 1100 l – 40,00 zł. Klienci firmy MPK
Ostrołęka (działającej m.in. na terenie gminy Myszyniec) zapłacą za pojemnik 120 l – 11,90 zł,
pojemnik 240 l – 21,50, a 1100 l – 49,00 zł. Ceny w gminach powiatu ostrołęckiego kształtują się
na poziomie cen firmy MPK.
Wiele wskazuje na to, że za rok opłaty środowiskowe znów wzrosną, a my sfinansujemy to
z własnych kieszeni.
Kierownik ZGKiM w Myszyńcu
Sławomir Ceberek

Nowe oblicze świetlicy
Od grudnia 2000 roku funkcjonuje w naszej gminie Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza
prowadzona przez gminny oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dzięki życzliwości ówczesnej
dyrektorki MOKSiR Pani Barbary Brzóski i Pani Anny Pietrzak przystosowano jedno z
pomieszczeń Ośrodka na potrzeby świetlicy. Od tej pory życie Pani Danuty Gnozy i Elżbiety
Piechowskiej (opiekunek) zostało wywrócone do góry nogami. Obie Panie poświęciły wiele energii
w remont pomieszczenia i zaangażowanie mieszkańców w pomoc podopiecznym świetlicy.
Udawało się to w mniejszym lub większym stopniu. Jedno zawsze było pewne, dzieci zawsze
mogły liczyć na posiłek (suchy prowiant), zajęcia w wakacje. Zmieniali się pracownicy MOKSiR
oraz jego dyrektorzy, świetlica natomiast pozostawała bez zmian (chodzi tu o wygląd
pomieszczenia). Ostatnio do Pań: Danuty i Eli dołączyła Pani Hanna Mróz, która także prowadzi
zajęcia z dziećmi.
Dla dzieci bardzo ważne jest, aby mogły przebywać w estetycznym, ciepłym i wygodnym
pomieszczeniu. Dlatego też pracownicy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży podjęli się realizacji
pilotażowego programu „Dbajmy o rozwój dzieci”. Do realizacji programu zaproszono
poszczególne organizacje z gmin Garwolin i Myszyniec. Ze względu na dobrą współpracę podczas
prowadzenia podobnych działań. organizacją odpowiedzialną za realizację programu jest
Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”. Fundatorem przedsięwzięcia jest firma Nestle Waters
Polska S.A. oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Każda ze świetlic otrzymała 20.000 zł. na
remont, zakup mebli i zabawek, oraz komplet gier i książek przydatnych w pracy z dziećmi i
młodzieżą. Dzięki życzliwości obecnego Pana Dyrektora MOKSiR Zdzisława Ścibka świetlica
zyska więcej przestrzeni do swojej działalności.
Kwestiami kluczowymi jest zaangażowanie rodziców i innych osób dorosłych w
prowadzenie zajęć oraz stworzenie dzieciom możliwości ruchu, tworzenia różnych rzeczy przy
pomocy rąk, aby sfera poznawcza dziecka nie ograniczała się do komputera i telewizora.
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Centrum Kształcenia w naszej gminie

Gmina Myszyniec przystąpiła do realizacji projektu Centra Kształcenia Na Odległość Na
Wsiach (CKNONW). Dzięki temu w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach zostanie
utworzone takie Centrum Kształcenia dla mieszkańców gminy.
Celem projektu jest umożliwienie dostępu do edukacji wszystkim osobom zainteresowanym
podwyższeniem poziomu posiadanej wiedzy, umożliwienie osobom dorosłym, w tym
niepełnosprawnym, możliwości samokształcenia w zakresie ogólnym i zawodowym, stworzenie
możliwości do kontynuacji kształcenia w systemie eksternistycznym. W wyniku realizacji projektu
do marca 2008 roku ma powstać ogólnopolska sieć 379 Centrów Kształcenia Na Odległość Na
Wsiach w systemie e-learningu.
Wszystkie Centra finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostaną one wyposażone w 10 komputerów z zestawem
dodatkowych urządzeń peryferyjnych (drukarki, itp.) oraz meble. Organizatorzy projektu
sfinansują przez okres 5 miesięcy wynagrodzenie pracownika obsługującego Centrum oraz
koszty użytkowania pomieszczenia. Dostarczą także odpowiednie oprogramowanie i elearningowe pakiety edukacyjne. Głównymi realizatorami projektu jest konsorcjum, w którego
skład wchodzą: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, Firma
4system Polska, Ecorys Polska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom
Niepełnosprawnych Ruchowo oraz, z różnych stron Polski, najlepsze Centra Kształcenia
Ustawicznego lub Centra Kształcenia Praktycznego jako partnerzy regionalni.
W chwili obecnej trwa adaptacja pomieszczenia , w którym będzie zlokalizowane Centrum.
Jego otwarcie planowane jest na 1 lutego 2008r.
Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty Centrum.

Stefania Prusaczyk – laureatka VIII edycji nagrody
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Przedstawiamy najważniejsze dokonania twórcze Pani Stefanii Prusaczyk, tegorocznej
laureatki nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Pani Stefania Prusaczyk opracowała i zgłosiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej jeden z
pierwszych w Polsce projektów autorskiej klasy folklorystycznej, który z powodzeniem
realizowany był przez wiele lat w Szkole Podstawowej, a potem w Zespole Szkół Powiatowych w
Myszyńcu.
W latach 1978–2004 prowadziła Dziecięco Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny
„Myszynianki”, który wielokrotnie zajmował czołowe miejsca na przeglądach twórczości ludowej,
promując sztukę i kulturę ludową Kurpiów w kraju i zagranicą.
Opracowała i realizowała program warsztatów etnograficznych, który z wielkim
powodzeniem kontynuowany jest od kilku lat pod nazwą „Warsztaty Etnograficzne” w Szkole
Rzemiosła Artystycznego w Gminie Myszyniec.
Jest pomysłodawczynią i koordynatorką realizowanego od 2005 roku, przez nauczycieli i
twórców ludowych, projektu „Gadajta po kurpsiowsku”, który pozwala zaistnieć kurpiowskiej
gwarze ludowej na szerszym polu.
Jest także pomysłodawczynią i realizatorką „Rajdu szlakami barci kurpiowskich”
kontynuowanego z przerwami od ponad 40 lat. Rajd odbywa się w Myszynieckiej Puszczy Zielonej
i cieszy wielkim zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Corocznie bierze w nim udział od
300 do 500 uczestników.
W latach 2000-2004 Stefania Prusaczyk współpracowała z Fundacją Wspomagania Wsi,
biorąc udział w projekcie wymiany młodzieży Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej.
Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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e-Vita

Nieuchronnie zbliża się koniec roku 2007, a wraz z nim zakończenie realizacji kilku
przedsięwzięć. Jednym z nich jest program: „Wieś Aktywna. Budowanie społeczeństwa
informacyjnego e-Vita”, którego operatorem jest Fundacja Wspomagania Wsi i Polsko –
Amerykańska Fundacja Wolności. Wszystko zaczęło się w październiku 2006 roku, kiedy to
otrzymaliśmy informację o przyjęciu naszego wniosku do realizacji. Nasz entuzjazm szybko
przemienił się w obawę „jak to zrobić, żeby działało”. Pierwotnie jedynie instytucje gminne miały
mieć dostęp do internetu, jednak po przeanalizowaniu wszelkich za i przeciw postanowiliśmy
zaryzykować i udostępnić internet mieszkańcom. Podczas gdy Dariusz Kobus – informatyk
wspólnie z przedstawicielami Fundacji Wspomagania Wsi i członkami Ogólnopolskiej Sieci
Administratorów (OSANET) omawiali wszelkie możliwości informatyzacji gminy Myszyniec,
Kamila Górska – Kłodzińska z przedstawicielami firmy zajmowała się tworzeniem Strategii
Informatyzacji Gminy Myszyniec na lata 2007 – 2013. W tworzeniu strategii ogromną rolę odegrali
mieszkańcy, którzy przychodzili na spotkania, zgłaszali swoje uwagi i czuwali nad prawidłowym
przebiegiem prac. Wszystkie spotkania i konsultacje pomogły nam w stworzeniu koncepcji
informatyzacji gminy i projektu strategii. Postanowiliśmy, że w ramach otrzymanej dotacji
postawimy nadajniki w miejscowościach: Myszyniec, Wolkowe, Wykrot i Wydmusy.
Przebrnąwszy przez gąszcze papierów i wyliczeń, wysłaliśmy pracowników firmy MATRIX w
teren z misją ustawienia masztów i podłączenia poszczególnych punktów. Podczas wykonywania
kolejnych prób okazało się, że uda się podłączyć wieś Krysiaki, co też oczywiście zrobiono.
Oto efekty realizacji programu.
Przeprowadzono 13 szkoleń (najwięcej spośród wszystkich gmin uczestniczących w
programie)
ü 226 osób wzięło udział w szkoleniach obsługi komputera
ü 250 - liczba komputerów zarejestrowanych w sieci
ü w Wykrocie powstał Publiczny Punkt Dostępu do internetu
ü powstał portal i-jarmark – nazywany przez moderatorów „wiejskim allegro”
ü powstał wortal składający się z części kurpiowskiej, młodzieżowej i osób
niepełnosprawnych – www.kurpie.myszyniec.pl
ü stworzono interaktywną mapę gminy – www.mapa.myszyniec.pl
ü łącznie pozyskano ok. 71.000 zł.
Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy włączali się w proces informatyzacji naszej gminy,
a przede wszystkim stażystom, którzy nie mieli z nami łatwego życia:
è Marcinowi Kamionowskiemu – za administrowanie siecią i pomocną dłoń w trudnych
sytuacjach,
è Dagmarze Parzych – przede wszystkim za pomoc w organizacji szkoleń i wykonywanie
zadań wymagających ogromnej cierpliwości,
è Beacie Plebanek – za koordynację projektu „Myszyniec, a gdzie to jest?”, w ramach którego
powstała interaktywna mapa gminy (www.mapa.myszyniec.pl),
è Annie Zyśk – za tworzenie bezdusznych ankiet, które później trzeba było zliczać :),
è Annie Gnozie i Renacie Bałdydze – za promocję poszczególnych części programu.

*
.
Burmistrz Myszyńca ogłosił nabór na stanowisko Skarbnika Gminy.
Szczegóły oferty zamieszczone są w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy
Myszyniec.
Oferty
na
to
stanowisko
można
składać
do
4 stycznia 2008r.

