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W trosce o sprawy społeczne
Gmina Myszyniec przystąpiła do realizacji Programu Integracji Społecznej (PIS)
stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2008 – 2009, a jego realizacja pozwoli
gminie na przeprowadzenie szeregu działań z zakresu rozwiązywania problemów
społecznych. Realizacja programu będzie odbywała się między innymi poprzez
finansowanie projektów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych (dokument przedstawiający problemy społeczne w naszej gminie oraz
pomysły i działania, które mają je rozwiązywać). Gmina pozyskała na ten cel ok. 140000
euro.
Wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji opracowano wstępny
„Plan działania” obejmujący m.in. stworzenie przynajmniej dwóch świetlic wiejskich, w
których można będzie przeprowadzać różnorodne zajęcia np. kursy obsługi komputera,
czy spotkania z prawnikami i lekarzami specjalistami, utworzenie w naszej gminie punktu
konsultacyjnego, w którym by udzielano zainteresowanym osobom różnorodnych porad.
Przewidziano także wspieranie działań na rzecz małych dzieci (od września będzie
możliwości dofinansowania zajęć w istniejących Ośrodkach Przedszkolnych i ewentualnie
utworzyć kolejne). Dorośli mieszkańcy będą mogli skorzystać z szkoleń obsługi
komputera, a dzieci i młodzież uczyć się języków obcych.
Wkrótce zostaną ogłoszone pierwsze konkursy na realizację powyższych działań,
tj. prowadzenie świetlic w Charcibałdzie i Wykrocie oraz Ośrodków Przedszkolnych w
Wydmusach i Wolkowych.
*
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przygotowuje się do realizacji projektu
„Aktywizacja osób długotrwale niepracujących w gminie Myszyniec”. Projekt zakłada
zwiększenie aktywności zawodowej kobiet poprzez podniesienie poziomu ich wiedzy i
umiejętności. Planuje się objąć różnymi działaniami grupę kobiet, która ma problemy z
wejściem lub powrotem na rynek pracy z racji długotrwałego wychowywania dzieci lub
niemożnością znalezienia pracy. Uczestniczki projektu będą brały udział w zajęciach
indywidualnych lub grupowych z doradcą zawodowym, w kursie komputerowym, kursie
obsługi kasy fiskalnej, kursie z zakresu przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej.
Dużą rolę w projekcie przywiązuję się do indywidualnej pracy w ramach tzw. kontraktów
społecznych (z jednej strony doradca, który wyznacza zadania i świadczy pomoc, a z
drugiej uczestnik, który zobowiązuję się do ich realizacji).
Mamy nadzieję, że udział w projekcie wpłynie na zmianę postaw osób długotrwale
niepracujących, wzrośnie ich samoocena oraz wiara we własne możliwości. Ukończenie
powyższych kursów da tym osobom konkretne umiejętności, niezbędne do poruszania się
na współczesnym rynku pracy. Wartość projektu wynosi 100 334 zł, z czego 89,5%, to
środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 10,5% to środki własne
gminy.
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Wieści z gminy

Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Bogdanowi Glince absolutorium z wykonania budżetu gminy
za rok 2007. Radni uznali, że burmistrz właściwie wydatkował środki publiczne. Wcześniej pozytywną
opinię w sprawie realizacji budżetu gminy wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (jest to
instytucja, która kontroluje finanse samorządów) i komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Myszyńcu.
*
Rada Miejska w Myszyńcu na wniosek burmistrza Glinki powołała na stanowisko skarbnika gminy
Panią Monikę Teresę Michalską. Poprzedni skarbnik - Pan Tadeusz Mierzejewski - z końcem
sierpnia 2007 r. odszedł na rentę. Pani Michalska ma stosowne kwalifikacje i doświadczenie do zajmowania
tego stanowiska. Wcześniej pracowała m.in. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Urzędzie Miasta w
Ostrołęce, gdzie zajmowała się tworzeniem budżetu. Pani skarbnik mieszka w Ostrołęce.
*
Radni zmienili zasady przyznawania diet sołtysom. Od czerwca sołtys będzie otrzymywał
miesięczną dietę w kwocie 200 zł. Dieta ma rekompensować sołtysowi koszty (np. telefonów, paliwa)
ponoszone z tytułu wykonywanej funkcji i współdziałania z samorządem w realizacji zadań na rzecz
mieszkańców. Dotychczas dieta sołtysa była naliczana za udział w sesjach Rady Miejskiej i wynosiła 138 zł.
za jedno posiedzenie.
*
W szkołach prowadzonych przez gminę Myszyniec (szkoły podstawowe i gimnazja) będą
przyznawane stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe. Będą otrzymywali je uczniowie od klasy IV
szkoły podstawowej, którzy osiągają wysoką średnia ocen i znaczące wyniki we współzawodnictwie
sportowym. W najbliższym czasie zostaną opracowane zasady przyznawania stypendiów. Chcemy, aby od
roku szkolnego 2008/9 otrzymywali je uczniowie wszystkich szkół. Środki na ten cel będą pochodziły z
budżetu gminy.
*
Do końca czerwca tego roku 8067 mieszkańców naszej gminy dokonało wymiany dowodu
osobistego. Nie zrobiły tego 248 osoby. Stare książeczkowe dowody straciły ważność 31 marca br. Po tym
czasie nie są one honorowane przy załatwianiu spraw wymagających potwierdzenia tożsamości.
*
Już po raz czwarty w Charcibałdzie odbył się plener rzeźbiarski. Rzeźbiarze z całej Polski przez
kilka dni tworzyli kapliczki oraz postacie kurpiów i kurpianek. Prace artystów-rzeźbiarzy podpatrywały też
dzieci i młodzież z naszych szkół. Powstało 8 rzeźb, które upiększą naszą gminę. Pomysłodawcą i
organizatorem pleneru było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bp. Edwarda Samsela,
kierowne przez Panią Stefanię Prusaczyk, a gościny plenerowi użyczyła Pani Danuta Kostewicz – sołtys wsi
Charcibałda.
*
Został wydany folder „Zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Myszyńcu”. Przedstawia on historię
naszego cmentarza oraz historię kilkunastu znajdujących się na nim zabytkowych nagrobków. Do
29.08.2008r. można obejrzeć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu wystawę fotograficzną
poświęconą temu projektowi. Folder powstał w ramach realizowanego, przez grupę uczennic z Publicznego
Gimnazjum w Myszyńcu pod opieką nauczycielek Pani Marzeny Turek i Pani Bogusławy Ceberek,
programu edukacyjnego „Ślady przeszłości-uczniowie adoptują zabytki”.
*
W pomieszczeniach nad remizą OSP w Myszyńcu działa Internetowe Centrum OświatowoSzkoleniowe. Proponuje ono dostęp do Internetu oraz kursy i szkolenia. Z oferty Centrum można korzystać
w dni powszednie w godz. 1700- 2100 a w soboty i niedziele w godz. 1200-2100.
Od 1 marca 2008r. działalność rozpoczęło Centrum Kształcenia na Odległość
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydmusach. Centrum jest otwarte od poniedziałku do soboty, w
godzinach 1500- 1900. Oferuje dostęp do internetu oraz wiele kursów i szkoleń.
*
Kolejna ulica w Myszyńcu, na wniosek zainteresowanych mieszkańców, otrzymała swoją nazwę.
Radni zdecydowali, że ulica położona za ulicą Świerkową będzie nazywała się „Sosnowa”.
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Inwestycje
Zakończyła się budowa chodnika i oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej na odcinku
Myszyniec-Myszyniec Stary (Górki). Inwestycja jest realizowana przez gminę w porozumieniu z Generalną
Dyrekcją 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 wykonała wyłoniona w
drodze przetargu firma „Hydrobud” z Ostrołęki.
*
Zakończyła się przebudowa ul. Kadzidlańskiej w Myszyńcu. Wykonana została nawierzchnia
asfaltowa o długości 246 m i chodnik o dł. 30 m. Prace za około 264 000 zł. wykonała, wyłoniona w drodze
przetargu, firma „Ostrada” z Ostrołęki.
*
Wkrótce odbędzie się przetarg na przebudowę ulicy Macieja Kikuły (ulica prowadząca do zlewni
mleka) w Myszyńcu. Gmina pozyskała na tę inwestycję 200000 zł. z Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
*
Zakończył się kolejny etap remontu sali sportowej w szkole w Myszyńcu. Wykonano renowację
parkietu, poprawiono i odmalowano ściany oraz znajdujące się wewnątrz elementy konstrukcji dachowej.
Prace wykonał za 188 978 zł., wyłoniony w drodze przetargu, Zakład Usługowy Z.A. Guzik z Ciechanowa.
Zakończył się remont części budynku szkoły w Wolkowych. Zostały wyremontowane cztery sale
lekcyjne (wymiana instalacji CO i elektrycznej, podłóg, poprawa tynku i malowanie). W tej chwili
wszystkie pomieszczenia w szkole, gdzie odbywają się zajęcia są wyremontowane. Prace wykonał za
169.000 zł., wyłoniony w drodze przetargu, Zakład Budowlany Krzysztof Brakonieckiego z Myszyńca”.
*
Obecnie trwa remont dróg żwirowych na terenie gminy. Ich wykonawcą jest firma Pana Pawła
Zdunka z Klonu, która została wyłoniona w drodze przetargu. Cena za 1m3 – 36,36 zł. Na remont
przeznaczonych jest 10000 m3 na kwotę 363 600 zł. Ponadto na równanie dróg gmina zamierza przeznaczyć
w tym roku ok. 30 000 zł.
*
Został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec. W dniach 16 - 17 czerwca 2008 roku
zostały podpisane umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
Zostanie
zaprojektowanych 550 oczyszczalni, z czego 534 zostaną zaprojektowane na potrzeby indywidualnych
gospodarstw domowych, a 16 dla szkół i budynków socjalnych.
Zadanie 1 obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Niedźwiedź, Wykrot (200
sztuk) oraz Zadanie 3 obejmujące zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni w miejscowościach:
Białusny Lasek, Charcibałda, Olszyny, Wydmusy, Zalesie, Zdunek (171 sztuk) będzie realizowane przez
Biuro Projektowe HYDROPROJEKT Babińska Beata, ul. Polowa 15/36, 18-400 Łomża za cenę
70.184,16 zł. Zadanie 2 obejmujące zaprojektowanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Myszyniec-Koryta, Myszyniec, Myszyniec Stary,
Pełty, Świdwiborek i Wolkowe (179) będzie realizować BIO ENERGIA Sp. z o. o., Al. Legionów 12,
18 -400 Łomża za cenę 30.354,82 zł.
Zgodnie z umową opracowania te mają być wykonane w terminie do 14 sierpnia 2008 roku. Po
wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej gmina złoży wniosek (jeśli zostanie uruchomiony
nabór wniosków) o środki z Unii Europejskiej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
*
Zakończył się remont sali narad w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Zostały wymienione okna,
podłoga, oświetlenie, poprawiono tynk. Koszt remontu to około 30000 zł. Sala, na której odbywają się sesje
rady oraz wiele innych spotkań, nie była remontowana od oddania do użytku budynku urzędu.
*
Gmina zamierza wykonać remont (wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i
dzwiowej, termomodernizacja) budynku Ośrodka Zdrowia w Myszyńcu. Został już ogłoszony przetarg na
jego wykonanie. Oferty można składać w terminie do 10 lipca br. do godz. 1000.
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Straż zawodowa w Myszyńcu

Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim Państwowej w
Ostrołęce a burmistrzem Myszyńca w sprawie utworzenia w Myszyńcu posterunku straży
zawodowej. Taki posterunek, liczący dwa etaty: kierowcy i dowódcy drużyny wyjazdowej,
będzie funkcjonował okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 września 2008r. (czas, w których jest
najwięcej zagrożeń) przez całą dobę. Do różnych zdarzeń (pożary, wypadki) będą oni
wyjeżdżali razem ze strażakami ochotnikami. Dotychczas OSP z Myszyńca samodzielnie
radziła sobie z udziałem w akcjach ratowniczych. W 2007 roku myszyniecka straż
wyjeżdżała 96 razy do akcji ratowniczych (dla porównania: Kadzidło - 84, Łyse – 64,
Baranowo – 47, Lelis- 59). Tak duża liczba zdarzeń pokazuje rozmiar zagrożeń w naszym
regionie oraz skalę zaangażowania naszych strażaków. Tylko sporadycznie w przypadku
dużych pożarów wspierana była przez inne jednostki, w tym jednostki straży zawodowej.
Poza Ostrołęką Myszyniec będzie jedyną miejscowością w powiecie ostrołęckim, gdzie
straż zawodowa będzie pełniła stałe dyżury.

Plan zagospodarowania zbiornika
Został przyjęty plan zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego w
Wykrocie, obejmujący grunty położone w wsi Wykrot, Wydmusy, Zalesie o łącznej
powierzchni 277, 46 ha (sam zbiornik liczy 49,90 ha). W bezpo średnim sąsiedztwie wód
zbiornika przewidziano tereny pod zabudowę sportową-rekreacyjną (np. boiska, plaży,
tereny zielone, parkingi, obiekty świadczące usługi rekreacyjne). Na gruntach położonych
w dalszym otoczeniu, w tym gruntach prywatnych, jest możliwość budowy obiektów do
rekreacji indywidualnej. Natomiast na terenach leśnych dopuszcza się oprócz rekreacji
indywidualnej także rekreację zbiorową. W ramach mieszkalnictwa rekreacyjnego
indywidualnego na obszarach zabudowy letniskowej dopuszcza się prowadzenie usług
nieuciążliwych wewnątrz budynków. Obiekty wznoszone nad zbiornikiem powinny
nawiązywać do charakteru i detali architektury kurpiowskiej.
Gmina przygotowuje właśnie projekt budowlany kompleksu sportoworekreacyjnego pn. „Kurpiowska kraina”, który ma by ć zlokalizowany nad zbiornikiem na
gruntach gminnych. W skład kompleksu wchodzą m.in. projekty budowlane: zespołu
pawilonów handlowo-usługowych, karczmy z pokojami gościnnymi, amfiteatru, boisk
sportowych, parkingów. Na jego budowę gmina będzie chciała pozyskać środki unijne.
00

Działki na sprzedaż

29 lipca br. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim odbędzie się odbędzie przetarg na
sprzedaż działek położonych przy ulicy Bema w Myszyńcu (kierunek na Zdunek). Na
sprzedaż wystawionych jest sześć działek o powierzchni ok. 1000 – 1100 m2 każda.
Ich cena wywoławcza to 21000-23000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium do dnia 25 lipca 2008r. o godz. 15 00. Przedmiotowe nieruchomości
przeznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszyniec pod
budownictwo mieszkaniowo-usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową oraz od 90 do 200m drogą gruntową. Działki
nie są uzbrojone. Teren płaski, porośnięty trawą. Więcej informacji na stronie:
www.myszyniec.pl

Nowa stron internetowa
Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego w
Myszyńcu: www.myszyniec.pl. Strona w nowej szacie graficznej z poszerzonym
zakresem informacji funkcjonuje już od kilku tygodni. Znajdziecie Państwo na niej
informacje o działalności instytucji gminnych, ale także o różnych wydarzeniach
odbywających się w gminie. Czekamy na Państwa uwagi i sugestie dotyczące naszej
strony.
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Likwidacja szkół
Rada Miejska w Myszyńcu podjęła decyzję o likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Cięćku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Pełtach. Były to najmniejsze
szkoły w gminie (Cięćk - 28 uczniów, Pełty - 30 uczniów w klasach 0-IV). Liczba uczniów
w tych szkołach z roku na rok spadała, a liczba urodzeń wskazuje, że w najbliższych
latach ta liczba dalej zmniejszałaby się. Z roku na rok też rosły koszty utrzymania tych
szkół. Utrzymanie ucznia w nich było dużo droższe niż np. ucznia w szkole w Myszyńcu.
Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w Myszyńcu w 2006 r., to 4212 zł., a ucznia w
Cięćku – 7440 zł, a w Pełtach- 6228 zł. Budynki tych szkół są w złym stanie technicznym i
w sytuacji, gdyby dalej miałyby być prowadzone w nich zajęcia szkolne, to gmina
musiałaby ponieść duże wydatki remontowe, co jeszcze bardziej zwiększyłoby koszt ich
utrzymania.
W chwili obecnej finansowanie szkół jest obowiązkiem rządu, a zadaniem gminy
jest ich prowadzenie. Na utrzymanie oświaty gmina otrzymuje środki z budżetu państwa w
postaci tzw. subwencji oświatowej. O jej wysokości decyduje liczba uczniów w gminie.
Liczba szkół w gminie nie ma wpływu na jej wysokość. A zatem subwencja jest na ucznia
a nie na szkołę. W roku 2006 gmina otrzymała na ucznia 5117. zł. Łatwo więc zauważyć,
że uczeń z Myszyńca dostał mniej niż powinien, a uczeń z Cięćka czy Pełt więcej niż
gmina otrzymała na niego z budżetu państwa. Pieniądz zatem nie idzie za uczniem.
Gdyby szkoła w Myszyńcu otrzymałaby na ucznia, tyle ile gmina otrzymuje na niego z
budżetu państwa, to starczyłoby na zapewnienie w krótkim czasie blisko 900 uczniom,
komfortowych warunków do nauki. Przy dużej liczbie szkół, niestety, nie da się dzielić
pieniędzy na oświatę po równo. Trzeba „zabrać” uczniom z dużych szkół (Myszyniec,
Wolkowe, Wykrot, Wydmusy), by „dać” małym wiejskim szkołom, liczących 30-50 uczniów,
czyli tyle, ile jedna czy dwie normalne klasy.
Aby nie doprowadzić do sytuacji, że koszt utrzymania ucznia w tak małych szkołach
jak Cięćk czy Pełty, nie urósł do absurdalnych kwot, trzeba było ograniczać liczbę godzin
zajęć dla nauczycieli, co w praktyce powodowało, że uczniowie uczyli się w klasach
łączonych (jeden nauczyciel prowadzi w jednym pomieszczeniu jednocześnie zajęcia dla
dwóch lub trzech klas). Ponadto przy tak dużej liczbie szkół w gminie nie starcza
pieniędzy na ich utrzymanie z subwencji oświatowej, co powoduje konieczność
przeznaczania na to środków własnych gminy, kosztem np. wydatków na inwestycje.
Nasza gmina musiała dokładać do bieżącego (pensje nauczycieli, drobne remonty,
energia, ogrzewanie) utrzymania oświaty w ostatnich latach, nawet po 300.000 zł rocznie.
Na sfinansowanie modernizacji budynków szkół w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie,
trzeba było wykładać środki spoza subwencji oświatowej. Ponadto gmina nie otrzymuję
środków z budżetu państwa na sfinansowanie takich zadań oświatowych, jak np.
dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych. Na to trzeba przeznaczać dodatkowe środki z budżetu gminy w kwocie ok.
900.000 zł rocznie.
Likwidacja wspomnianych dwóch szkół spowoduje, że gmina nie będzie już
dokładała do bieżącego utrzymania oświaty lub będzie dokładała już niewiele. Da
możliwość gminie bardziej efektywnego wykorzystania środków na zapewnienie uczniom
w pozostałych szkołach lepszych warunków do nauki i jeszcze lepszej organizacji
dowożenia do szkół.
Rodzice z Cięćka zdecydowali, że poślą swoje dzieci do szkoły w Wykrocie, a
rodzice z Pełt zamierzają utworzyć w Pełtach szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie.
Od 1 września br. w naszej gminie będą funkcjonowały następujące szkoły
prowadzone przez gminę Myszyniec: 9 szkół podstawowych (Myszyniec, Wolkowe,
Wykrot, Krysiaki, Zalesie, Wydmusy, Olszyny, Białusny Lasek, Myszyniec Stary) i 3
gimnazja (Myszyniec, Wolkowe, Wykrot).
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„Młodzież bez nałogów”
Dnia 9 czerwca 2008 roku odbył się w końcu długo wyczekiwany przez uczniów
Dzień profilaktyki organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Urząd Miejski w Myszyńcu. Było to pierwsze przedsięwzięcie, w którym
udział
wzięli
zarówno
uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych z terenu gminy Myszyniec. Niestety nie uda ło się przekonać
dyrektorów Zespołów Szkół, aby zgodzili się na udział klas III gimnazjów w obchodach
dnia „Młodzież bez nałogów”. Ze względu na tak dużą liczbę i strukturę wiekową
uczestników, podzielono dzień profilaktyki na trzy części:
è konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
è przemarsz ulicami Myszyńca,
è konkursy dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego.
Pierwsza część obejmowała organizację konkursów o tematyce antyalkoholowej,
za jej prawidłowy przebieg odpowiadali członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Dzieci i młodzież przedstawiły scenki rodzajowe, skecze,
piosenki i wiersze. Wszystkie dzieci występujące otrzymały maskotki. Ponadto wszystkie
skorzystały z poczęstunku.
Kolejną atrakcją dnia profilaktyki był przemarsz ulicami Myszyńca eskortowany
przez myszyniecką policję. Szacunkowo wzięło w nim udział ok. 900 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Myszyniec. Ogromne
zainteresowanie wzbudziły transparenty przygotowane w ramach konkursu przez uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grupa zebrała się przy budynku Myszynieckiego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji o godzinie 11 00, a następnie przeszła ulicami: Plac
Wolności, Henryka Sienkiewicza, Stacha Konwy i Władysława Reymonta.
Po przemarszu młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów przeszła do Ośrodka
Kultury, gdzie zostały ogłoszone wyniki konkursów. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół
Powiatowych w Myszyńcu wrócili do szkoły pod wodzą Ewy Cyran – Kur i Anety i
Kalinowskiej, gdzie czekały na nich różnego rodzaju konkursy i mecze przygotowane
przez organizatorów. Konkursami, w których młodzież wzięła udział były:
l grupowy konkurs plastyczny „Graffiti”
l grupowy konkurs rozwiązywania łamigłówek logicznych „SUDOKU”
l indywidualny konkurs rozwiązywania łamigłówek logicznych „SUDOKU”
l mecz piłki nożnej
Nagrody za udział w konkursach zostały wręczone uczestnikom 21 czerwca 2008
roku podczas zakończenia roku szkolnego 2007/2008.
Z okazji dnia profilaktyki została wydana broszura poświecona uzależnieniom.
Zamieszczamy ją wewnątrz „Kurpika”

Biblioteka zaprasza
Miejsko-Gminna Biblioteka w Myszyńcu zaprasza dzieci i młodzież na „Kolorowe
wakacje z bajkopisarzami” od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400. W programie
zajęć: czytanie bajek, zajęcia plastyczne, prezentacje artystyczne, konkursy i wiele innych
atrakcji. Dodatkowo też można korzystać z znajdującego się w bibliotece Centrum
Informacji Lokalnej (prasa, dostęp do internetu).

