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Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy Wszystkim przez cały Nowy Rok.
Niech będzie szczęśliwy, spełni zamierzenia
i przyniesie wiele satysfakcji
z własnych dokonań.

Życzy
Kurpik
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Wieści z gminy
Gmina Myszyniec przystąpiła do pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami
niepełnosprawnymi. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może
obejmować między innymi koszty zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym
wakacyjne obozy i kolonie), koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament).
W programie bierze udział 31 uczniów, a jego budżet wynosi 53.000 zł.
*
Nie będzie podwyżki podatków lokalnych w naszej gminie obowiązujących w przyszłym roku. Ich
stawki pozostaną na poziomie z 2009r. Nie były one podwyższane generalnie od 2002r. (z wyjątkiem jednej
stawki, która wzrosła w 2004r. o 1 grosz). W tym czasie oczywiście zmieniały się stawki podatku rolnego i
leśnego. Ich wysokość nie jest jednak zależna od gminy, ale od cen skupu żyta i ceny drewna.
*
15 grudnia 2009r. została rozpoczęta w Zespole Szkół w Myszyńcu policyjna kampania „Widzisz
mnie, zwolnij”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy będą mogli uczestniczyć w
prowadzonych przez policjantów pogadankach na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
otrzymają opaski odblaskowe, aby być lepiej widocznymi na drodze.
*
Niektóre miejsca na terenie Myszyńca są monitorowane za pomocą kamer, a obraz z nich
rejestrowany. Wprowadzenie monitoringu ma na celu ukrócenie procederu dewastacji mienia publicznego.
Wcześniej zdarzały się przypadki niszczenia między innymi ławek, koszy na śmieci, znaków drogowych,
zieleni itp. Z powodu znikomej wykrywalności tego typu zdarzeń, ich sprawcy czuli się bezkarni
*
Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w naszej gminie jest
zarejestrowanych 17180 sztuk bydła, 70 sztuk świń, 4 sztuki kóz. Najwięcej była jest w Wykrocie 2246 sztuk, Wolkowych - 2246, Pełtach - 1364, a najmniej w Gadomskich – 381 i Charciabałdzie - 389.
W Myszyńcu jest 566 sztuk bydła.
*
Zakończyła się akcja zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa. W
naszej gminie wydano 1237 decyzji o zwrocie takiego podatku, łącznie na 684.741 litry (na jednego rolnika
przypadło średnio 553 litry. Na zwrot akcyzy przeznaczono 582.025 zł. Na rolnika przypadło średnio po 470
zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.
*
Po raz kolejny odbył się w naszej gminie Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich. Tym razem w
70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zaplanowano trzy rodzaje tras: pieszą, rowerową, samochodową.
Rajd rozpoczął się w Myszyńcu, a zakończył w Pełtach, mszą św. w gwarze kurpiowskiej przed budynkiem
szkoły. W rajdzie wzięło udział 25 grup, w tym 5 drużyn rowerowych, łącznie 500 uczestników. Każda
drużyna otrzymała zadania rajdowe, między innymi: odszukać ślady budownictwa pruskiego, zapoznać się
z historią regionu, nauczyć się na pamięć modlitwy „Ojcze nasz” w gwarze kurpiowskiej.
*
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej gminy wzięli udział w programie
profilaktycznym „Dopóki masz wybór” prowadzonym przez członków zespołu Sto Procent. Lider zespołu
opowiadał uczniom o swoich osobistych doświadczeniach z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, i z
pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Młodzież mogła także posłuchać ciekawej muzyki i
tekstów o tematyce profilaktycznej.
*
W naszej gminie przyszły na świat trojaczki (trzech chłopców). Ich rodzicami jest młode
małżeństwo z Pełt. Wcześniej trojaczki urodziły się 22 lata temu w Myszyńcu.
*

24 grudnia (wigilia) Urząd Miejski w Myszyńcu i jednostki organizacyjne
gminy będą nieczynne.
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Inwestycje
Gmina pozyskała środki unijne na zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Wykrocie
oraz terenów przy kościele i cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu „Kurpiowska kraina” będzie
kosztowała ok. 27,5 miliona zł., z czego 17,3 miliona to środki unijne (dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości 63%). Nad zbiornikiem zostanie wybudowany obiekt gastronomiczno-hotelowy, obiekty do
przeprowadzania imprez (scena, miejsca siedzące dla widzów, miejsca do prowadzenia handlu), obiekty
sportowe (boiska o nawierzchni sztucznej do gier zespołowych, korty tenisowe, ściana wspinaczkowa, place
zabaw). Powstaną tez pola namiotowe i kempingowe, wiaty piknikowe, plaża, molo, parkingi, drogi
dojazdowe, itp. Natomiast na terenach znajdujących się przy kościele (na tzw. księżej gródzi), zostanie
zagospodarowany istniejący staw, wykonane fontanny, przystań kajakowa, boiska sportowe, place zabaw, a
na terenie wokół cmentarza parkingi i drogi dojazdowe. Wszystko będzie upiększone zielenią, oświetlone i
monitorowane. Wykonanie takiej infrastruktura ma stworzyć warunki dla rekreacji i wypoczynku dla
mieszkańców gminy, jak też całego regionu, i uczynić nasza gminę bardziej atrakcyjną turystycznie. Gmina
ma zamiar w przyszłości połączyć, szlakiem kajakowym po rzece Rozodze i ścieżką rowerową biegnącą
obok niej, Myszyniec ze zbiornikiem wodnym w Wykrocie.
*
Kończy się budowa kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu. Powstanie ona w tych miejscach, gdzie nie
wykonano jej w poprzednich latach, między innymi na obrzeżach miasta i powstałych w ostatnim czasie
ulicach. Nowa sieć będzie służyła około 70 gospodarstwom domowym. Jej wykonawcą jest wyłonione w
drodze przetargu konsorcjum firm: HTS z Poznania i ZBS z Lubina. Jej koszt to 1.743.350 zł., czego
1.500.000 zł zostanie sfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, umarzalnej w wysokości do 35%.
*
Kończy się budowa drogi Zdunek-Wydmusy o dł. 5 km; wykonane zostaną dwie warstwy asfaltu o
łącznej grubości 10 cm, chodnik w miejscowości Wydmusy, wjazdy bramowe, zjazdy gospodarskie, rowy
odwodnieniowe - koszt 4.274.062 zł. Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Targowej w Myszyńcu
(ulica łącząca starą targowicę z nową); droga będzie miała dwie warstwy asfaltu, chodniki, zjazdy,
odwodnienie - koszt 2.554.999 zł., a także ciągu ulic: Kurpiowska, Bema, Witosa, Ogrodowa, Borowczyka,
23 stycznia; wykonane zostaną dwie warstwy asfaltu, chodniki, zjazdy, odwodnienie - koszt 3.041446 zł.,
Wszystkie trzy drogi wykona wyłoniona w drodze przetargu ostrołęcka firma „Ostrada”. Gmina pozyskała
na ich budowę środki unijne w wysokości 85% kosztów, a 15% to środki własne gminy.
*
Została zmodernizowana ulica Marii Konopnickiej w Myszyńcu (ulica za Bankiem Spółdzielczym).
Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki, odwodnienie. Roboty za 323 797 zł. wykonała
wyłoniona w drodze przetargu firma „Ostrada” z Ostrołęki. Gmina pozyskała na ten cel 290 000 zł. z
Samorządu Województwa Mazowieckiego, a pozostała część to środki własne gminy.
*
Rozpoczęła się budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Inwestycja jest
współfinansowana w 85% ze środków unijnych. Centrum powstanie na niezagospodarowanym terenie
pomiędzy rzeką Rozogą a Zespołem Szkół w Myszyńcu. Jest to obszar o powierzchni około 1 hektara.
Przetarg obejmuje budowę m.in. muzeum, karczmy, salonu wystawowego, amfiteatru – sceny i widowni,
bud jarmarcznych, chodników, dróg i parkingów monitoringu terenu za pomocą kamer, a także oświetlenia
zewnętrznego. Inwestycję wykona za 6.498.983 zł, wyłoniona w drodze przetargu firma „Rezydent” z
Gdańska. Jej zakończenie planowane jest na koniec przyszłego roku.
*
W Wykrocie została wybudowana droga żwirowa. Będzie ona służyła rolnikom, którzy mają
grunty w pobliżu zbiornika wodnego w Wykrocie i dotychczas mieli wielki problem z dojazdem do nich.
Droga będzie miała długość 1350 m i 10 cm warstwę żwiru. Na jej budowę gmina pozyskała 30 000 zł. z
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
*
Została zakończona budowa wodociągu w Myszyńcu (ul. Most Kopański, Brata Zeno, Bema) i w
Myszyńcu Starym. Został on wykonany między innymi w tych miejscach, gdzie powstały nowe domy lub
też wkrótce one powstaną. Powstało około 2 km sieci wodociągowej. Roboty wykonała wyłoniona w drodze
przetargu firma „Insmont s.c” z Mławy za kwotę 97.600 zł.
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Gmina pozyskała środki unijne na zagospodarowanie poddasza w budynku MOKSiR (powstało ono
nad biblioteką po wymianie dachu) na pomieszczenia użytkowe oraz remont przybudówki, gdzie są
zlokalizowane pomieszczenia biurowo-administracyjne. Wkrótce odbędzie się przetarg na wykonanie
inwestycji.
*
Gmina pozyskała środki unijne na budowę boiska sportowego o nawierzchni sztucznej do gier
zespołowych i placu zabaw w Myszyńcu Starym. Powstaną one na działce zlokalizowanej przy zbiegu drogi
krajowej i drogi gminnej (za przystankiem PKS). Wkrótce odbędzie się przetarg na wykonanie inwestycji.

Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Myszyńcu
Odczyt wodomierza w 2010 roku będzie dokonywany dwa razy w roku na przełomie maja i
czerwca oraz na przełomie listopada i grudnia. Rachunki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
wystawiane będą: na terenie Myszyńca co dwa miesiące, na wioskach co trzy miesiące na podstawie
średniego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Wyrównanie następować będzie w czerwcu i
grudniu. Osoby, u których zaistnieją zmiany mające istotny wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie
średniego zużycia wody, mogą zgłaszać się z tą sprawą telefonicznie lub osobiście. W uzasadnionych
przypadkach Zakład dokonywał będzie odczytu częściej.
*
Na 2010 rok został ustalony grafik wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.
Wywóz ścieków odbywał się będzie co dwa tygodnie w poniedziałki, wtorki i środy. Osoby zainteresowane
odbiorem nieczystości płynnych mogą kontaktować się z Zakładem w celu uzyskania szczegółowych
informacji na ten temat.
*
Osoby zainteresowane nieodpłatnym nabyciem karp (korzeni drzew) znajdujących się na targowisku
w Myszyńcu mogą zgłaszać się do ZGKiM.
*
Uruchomiono całodobowy telefon pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego. Mieszkańcy gminy
Myszyniec mogą zgłaszać pod nr tel. 604 102 960 awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dla bezrobotnych kobiet
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu zakończył realizację projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Aktywizacja osób długotrwale niepracujących
w gminie Myszyniec”. Projekt był realizowany w okresie kwiecień- grudzień 2009 r. Brało w nim udział 18
kobiet z gminy Myszyniec. Oficjalne zakończenie projektu odbyło się w dniu 10 grudnia 2009r. Projekt
adresowany był do osób długotrwale bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W takcie trwania projektu beneficjentki uczestniczyły w
następujących zajęciach, kursach i szkoleniach:
● Zajęcia z doradcą zawodowym, w tym trzy spotkania grupowe po 4 godziny lekcyjne i dwa
spotkania indywidualne z każdym z uczestników. Zajęcia trwały od czerwca do listopada 2009r.
● Trening umiejętności społecznych. Zajęcia z psychologiem - indywidualne i grupowe. Trwały od
lipca do sierpnia 2009r.
● Kurs komputerowy w liczbie 60 godzin, realizowany od 3 do 18 sierpnia 2009r. Brały w nim
udział wszystkie panie.
● Kurs prawa jazdy, realizowany od września do listopada 2009r. W tym kursie uczestniczyło
8 pań.
● Szkolenie „Opiekun osoby starszej” – realizowany w okresie od października do listopada 2009 r.
Szkolenie obejmowało 120 godzin lekcyjnych teorii i 24 godziny zajęć praktycznych. Szkolenie ukończyło
5 osób.
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● Kurs fryzjerski realizowany w okresie październik – listopad 2009. Ukończyły go 4 panie.
● Kurs przestrzegania zasad dobrej higieny. Ukończyło go 18 beneficjentek. Zrealizowany w
listopadzie 2009r
● Kurs obsługi kas fiskalnych, zrealizowany w listopadzie 2009r. Brały w nim udział wszystkie
beneficjentki.
W listopadzie realizatorzy projektu zorganizowali jednodniowy wyjazd studyjny do Garncarskiej
Wioski koło Nidzicy. Jest to jedno z największych i najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć ekonomii
społecznej w regionie. W grudniu wszystkie uczestniczki projektu miały możliwość skorzystania z usług
fryzjera i kosmetyczki. Celem tych działań była poprawa wizerunku po to, aby lepiej prezentować się
przed przyszłym pracodawcą.
Głównym celem projektu, założonym przez realizatorów, było stworzenie warunków do
podejmowania aktywności zawodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych.
Budżet projektu wynosił 149 783,00 zł z czego 15 727,14 zł., to środki własne gminy.

Czym zajmuje się myszyniecki Środowiskowy Dom Samopomocy?
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu posiada status prawny Jednostki Samorządu
Terytorialnego. Organem założycielskim jest Rada Gminy w Myszyńcu (uchwała Nr XX/140/97 z dnia 27
marca 1997r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu). Działalnością
placówki objęte są gminy Myszyniec, Czarnia, Kadzidło. Nasz dom ma charakter placówki dziennej.
Funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 8 00 do 1600. Zapewnia miejsce dziennego pobytu swoim
podopiecznym, w tym opiekę lekarską: lekarz psychiatra - raz w miesiącu, psycholog – 2 godziny w
tygodniu. Ponadto zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz różnego rodzaju terapie.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu jest ośrodkiem „bezpiecznego pobytu” i
rehabilitacji osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym oraz osób o obniżonej sprawności intelektualnej,
którzy wyrażają chęć korzystania z usług naszej placówki.
Cele działalności:
Ø wsparcie psychiczne;
Ø aktywizacja w zakresie podstaw umiejętności życiowych;
Ø nabywanie umiejętności radzenia sobie z chorobą i objawami.
Założone cele działalności realizujemy poprzez:
Ø treningi: budżetowy, umiejętności społecznych, kulinarny, higieniczny;
Ø terapię zajęciową: rysunek, malowanie, lepienie w glinie, haftowanie, szycie, stolarstwo;
Ø zajęcia socjoterapeutyczne: integracja grupy, rozwijanie umiejętności prawidłowego pełnienia ról
społecznych;
Ø wsparcie i pośredniczenie w kontaktach z instytucjami , urzędami i organizacjami.
Oprócz zajęć terapeutycznych w ciągu roku organizujemy:
Ø turnusy rehabilitacyjne;
Ø Walentynki, Dzień Chorego, Dzień Matki, spotkania wielkanocne i wigilijne z udziałem rodziców,
Ø ogniska, wyjazdy nad jezioro i do kina;
Ø spotkania z zaprzyjaźnionymi Domami;
Ø Mityng Lekkoatletyczny.
Działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu zmierzają do przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego, zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do osiągania
pełniejszej integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia.
Placówka mieści się przy ulicy Sienkiewicza 1. tel. (029) 7721080. Jej dyrektorem jest
Elżbieta Józefowicz.
W ten świąteczny czas Bożego Narodzenia,
łamiąc się opłatkiem składamy życzenia:
wielu łask Bożych, szczęścia, zdrowia, powodzenia,
aby wszystko się darzyło
w Nowym Roku lepiej było.
Domownicy i pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
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WIZYTA STUDYJNA - ZITAJTA DO NAS
Dnia 28 października naszą gminę wraz ze swoją konsultantką regionalną Poakcesyjnego Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich Agnieszką Szwejkowską odwiedzili Goście z południowej części województwa mazowieckiego
z następujących gmin: Wyśmierzyce, Radzanów, Chlewiska, Mirów, Jastrząb, Orońsko, Wolanów, Wierzbica, Przytyk,
Jastrzębia, Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół.
Wizyta miała na celu pokazanie dobrych praktyk jakie mają miejsce w gminie Myszyniec w ramach Programu
Integracji Społecznej, ale przede wszystkim dotyczyła współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, które
działają na naszym terenie. Podczas wizyty zaprezentowały się stowarzyszenia, które realizują usługi w Programie
Integracji Społecznej, jak również te, które prężnie działają na rzecz lokalnej społeczności, kultury i tradycji
kurpiowskiej. O działalności stowarzyszeń opowiadali: Pani Mirosława Grzegorczyk – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Wykrot, Pani Stefania Prusaczyk – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Biskupa Edwarda Samsela, Pani
Danuta Gnoza – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Myszyńcu, Pan Zdzisław Ścibek – Towarzystwo
Przyjaciół Myszyńca. O innych organizacjach pozarządowych wspomniał Pan Burmistrz Bogdan Glinka oraz Pan
Sławomir Kamiński – Sekretarz Gminy, podczas prezentacji Gminy Myszyniec.
Wszyscy uczestnicy wizyty zostali obdarowani drobnymi upominkami wykonanymi własnoręcznie przez dzieci i
młodzież ze świetlicy w Wykrocie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wykrot oraz podczas zaj ęć
plastycznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej
im. Biskupa Edwarda Samsela, przekazało gościom piękny folder na temat stroju kurpiowskiego. My również
chcielibyśmy podziękować za dary natury, którymi obdarowali nas nasi goście.
Po części oficjalnej dzieciaki z Myszyńca w wieku 3-5 lat, które uczęszczają na zajęcia w ramach usług
społecznych realizowanych przez Towarzystwo

Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej zaprezentowa ły swoje zdolności

wokalne i taneczne. Brawom nie było końca, za co należą się podziękowania Paniom Alicji Cichej i Wiesławie
Jędrzejczyk, które pracują na co dzień z dzieciakami. Gościom bardzo podobał się występ maluchów, które na koniec
wręczyły wszystkim kwiaty z bibuły wykonane pod okiem twórczyni ludowej. „Ciocie i wujkowie” w podziękowaniu
za występ dzieciaków ufundowali im słodki poczęstunek.
Na koniec pokazaliśmy świetlicę w Charcibałdzie, prowadzoną przez Panią Halinę Danutę Kostewicz z Koła
Gospodyń Wiejskich w partnerstwie z RZRKiOR z Ostrołęki. Tam też zaprezentowaliśmy naszym gościom, dzięki
występom grupy seniorów z zespołu wielopokoleniowego prowadzonego w ramach usług społecznych przez
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. namiastkę kultury i tradycji kurpiowskiej. Zespół zaprezentował pieśni i tańce
kurpiowskie, do których przygrywał harmonista na tradycyjnej pedałówce – Pan Czesław Drząszcz. Śmiechom nie
było końca, podczas nauki piosenek w gwarze kurpiowskiej, można było też nauczyć się tradycyjnych tańców
kurpiowskich, tj. powolniak czy oberek oraz skosztować tradycyjnego jadła kurpiowskiego.
Dziękujemy wszystkim organizacjom gminnym za zaangażowanie w przygotowanie wizyty,
naszym gościom za to, że wybrali na tę wizytę naszą kurpiowską gościnną ziemię. Cieszymy się, że mogliśmy
przybliżyć im kulturę i tradycję kurpiowską.
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