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 BIULETYN INFORMACYJNY 
 GMINY MYSZYNIEC 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz odwiedzania naszej strony internetowej: www.myszyniec.pl. 

Znajdą Państwo na niej wiele informacji o działaniach samorządu gminy Myszyniec oraz wydarzeniach z naszego regionu. 
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Wieści z gminy 
23 października 2021 r. w remizie OSP w Wykrocie odbyło się zebranie Oddziału Miejsko – Gminnego Zarządu 

OSP. Spośród członków Zarządu wybrano nowe władze: 

Prezes – druh Tadeusz Lipka, Wiceprezes – druh Tadeusz Rydel, Wiceprezes – druh Sławomir Golon, Komendant – druh 

Artur Archacki, Sekretarz – druh Andrzej Przetak, Skarbnik – druh Mieczysław Kowalczyk. 

Pozostali członkowie Zarządu to: Burmistrz Elżbieta Abramczyk – członek Prezydium, Druh Daniel Kozłowski, Druh 

Marek Kulas, Druh Wiktor Żołądź, Druh Andrzej Pikura, Druh Jerzy Plaga, Druh Wiesław Tański. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.  

Z całego serca DZIĘKUJEMY ustępującemu Zarządowi na czele z Prezesem Danielem Dziekońskim i Komendantem 

Kazimierzem Warychem, za dobrą współpracę i działania mające na celu niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu 

człowiekowi. 

* 

Burmistrz Myszyńca przypomina o obowiązku złożenia przez właścicieli (współwłaścicieli) środków transportowych  

deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami DT-1/A na 2022 rok. Termin złożenia 

deklaracji oraz zapłaty I raty podatku upływa 15 lutego 2022 r. 

* 

29 listopada 2021 roku Rada Miejska w Myszyńcu podjęła Uchwałę NR XXV/266/21 o nadaniu tytułu 

„Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec" Pani Profesor Grażynie 

Marii Świąteckiej. 

Nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec” jest wyrazem 

wielkiego uznania dla rodowitej Myszynianki, która rozsławia Myszyniec  

i Kurpie w całym kraju.  

Przez udostępnienie fotografii wykonanych w czasie pobytu rodziny 

Świąteckich w Myszyńcu przez ojca Pani Profesor, Witolda Świąteckiego  

i przekazanie wspomnień z przedwojennego Myszyńca, w formie książki 

„Mój Myszyniec” okazała swoje szczere przywiązanie do miejsca urodzenia  

i szczęśliwego dzieciństwa.  

W czasie pobytu w Myszyńcu w lipcu tego roku w związku z otwarciem 

wystawy fotografii pod tytułem „Często powraca do mnie w snach… 

Przedwojenny Myszyniec w fotografii i wspomnieniach rodziny 

Świąteckich”  Pani Profesor pokazała, że Myszyniec i Kurpie stanowią dla Niej najważniejsze miejsce na ziemi.  

Rada Miejska, nadając tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”, wyraziła podziękowanie i wdzięczność za 

promocję naszego miasta i gminy, za działalność w sferze dziedzictwa kulturowego i materialnego Kurpiowszczyzny oraz 

za aktywną postawę i okazywaną miłość do naszej małej ojczyzny – Kurpi. 

* 

7 grudnia odbyła się Gala pierwszej edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Najlepszą gminą  

w powiecie ostrołęckim, pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego jest Gmina Myszyniec. Dyplom z rąk 

Pana Marszałka Adama Struzika oraz Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Pani Agnieszki Ajdyn   

i przedstawicieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odebrała Burmistrz Myszyńca - Elżbieta Abramczyk. 

* 

9 grudnia 2021 r. podczas 11. (e)Forum Rozwoju Mazowsza ogłoszono wyniki plebiscytu „#eFEktUE – nominacje 

do konkursu Lider Zmian 2023”, organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Decyzją internautów w kategorii subregion ostrołęcki Gmina Myszyniec otrzymała nominację do konkursu Lider Zmian 

2023 za projekt pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy 

Myszyniec”. 

Serdecznie dziękujemy internautom za każdy oddany głos. Nagrodę w imieniu Gminy Myszyniec z rąk Wicemarszałka 

Wiesława Raboszuka i przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odebrała Pani Burmistrz 

- Elżbieta Abramczyk. 
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Inwestycje, przetargi 

Coroczny ranking czasopisma „Wspólnota” podsumował wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2018-2020. 

Nasza Gmina zajęła bardzo dobre 54 miejsce na 610 gmin miejsko-wiejskich. W tym okresie średnie wydatki 

inwestycyjne na jednego mieszkańca w Gminie Myszyniec wyniosły 1577,89 zł. W województwie mazowieckim 

zajęliśmy wysokie 5 miejsce. 

· Lata 2016 – 2018: 153 miejsce (885,93 zł na osobę) 

· Lata 2017 – 2019: 117 miejsce (1191,57 zł na osobę) 

· Lata 2018 – 2020: 54 miejsce (1577,89 zł na osobę) 

* 

 
30 września 2021r. została podpisana umowa z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania, na realizację zadania  

pn. „Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach 

projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec””. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy 

firma otrzyma wynagrodzenie o łącznej kwocie 1 076 225,40 zł brutto. Zostanie wdrożone 6 e-usług: E-podatki, E-odpady, 

E-zezwolenia, E-konsultacje społeczne, E-rada, i E-interwencje. Z e-usług będą korzystać obywatele z gminy Myszyniec  

i spoza niej chcący załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu. Zostanie 

udostępniona aplikacja mobilna, dzięki której w łatwy i szybki sposób będzie można skorzystać z wybranych usług  

w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu tj. sprawdzić wysokość podatków i opłaty śmieciowej z możliwością zapłaty, złożyć 

deklarację, zgłosić uszkodzenia dróg, czy też nieświecącej lampy ulicznej. W Punkcie Obsługi Mieszkańców będzie 

możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Poza tym zostaną dostarczone licencje i oprogramowanie oraz sprzęt 

komputerowy.  W ramach tego projektu w dniu 19 listopada 2021r. została podpisana umowa z firmą MATCOM Marcin 

Sebastian Ziółek ze Szczytna, wybraną w drodze zapytania ofertowego na przeprowadzenie modernizacji sieci 

teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. W ramach umowy zostanie wykonana sieć komputerowa  

w technologii światłowodowej wewnątrz budynku. Za wykonanie przedmiotu umowy firma otrzyma wynagrodzenie 

59 999,40 zł brutto. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 304 598,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wynosi 1 035 560,40 zł. 

* 

11 października 2021 r. dokonano odbioru prac zadania pn. ,,Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”. Wykonawcą była spółka Greenland Technology z Warszawy. Azbest 

został odebrany z 34 gospodarstw domowych i budynków gminnych. Zadanie jest finansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 29 999,06 zł.  

* 

15 października 2021 r. została podpisana umowa ze spółką OUTSIDE Architektura Krajobrazu z Gdańska na realizację 

zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym”. Przedmiotem zamówienia jest usługa 

nasadzenia 400 drzew liściastych wokół zbiornika „Zawodzie”. Celem jest poprawa estetyki terenu. Wartość usługi 

124 254,54 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach 

,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota pomocy 

finansowej 75 019,00 zł. 

* 

15 października 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że 

wniosek Gminy Myszyniec o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony w ramach programu priorytetowego „Usuwanie 

folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” uzyskał ocenę 

pozytywną. Oczekujemy podpisania umowy  z Funduszem o dofinansowanie przedsięwzięcia 

w kwocie 185 185,00 zł. Rozpoczęcie zbiórki odpadów rolniczych planowane jest w I połowie 

2022 r.  
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Inwestycje, przetargi c.d 

18 października 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą ADKOP Adam Obrycki z Giełczyna na realizację 

zadania pn. ,,Budowa linii oświetlenia terenu targowiska”. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia 

terenu oraz zasilania szafek rozdzielczo-zasilających na terenie targowiska w Myszyńcu przy ul. Targowej. Wartość robót 

141 142,50 zł. Termin realizacji zadania do 18 grudnia 2021 r. 

* 

25 października 2021 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się wręczenie promes finansowych z programu 

rządowego Polski Ład z udziałem  Pana ministra Henryka Kowalczyka, Pana ministra Marka Zagórskiego i Pana senatora 

Roberta Mamątowa. Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 997 000,00 zł na „Realizację 

infrastruktury drogowej” – zadanie II obejmuje: 1) budowę ulicy Tęczowej w Myszyńcu, 2) budowę ulicy Wesołej w 

Myszyńcu, 3) budowę ulicy Bartnej w Myszyńcu, 4) budowę ulicy Pszczelej w Myszyńcu, 5) budowę drogi wewnętrznej 

w Myszyńcu na działkach nr 197/33, 197 27 i 197/31. Budowa ww. ulic i drogi obejmuje także niezbędną infrastrukturę 

towarzyszącą (bez drogowej infrastruktury technicznej). 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty na części 

działki ewidencyjnej nr 1247 (na odcinku od skrzyżowania z działką nr 1246 do skrzyżowania z działką nr 1250. 

* 

 29 października 2021 r. zostały odebrane prace dot. dostawy, instalacji i konfiguracji zewnętrznych i wewnętrznych 

urządzeń dostępowych WiFi4EU na terenie gminy Myszyniec. Wykonawcą zadania była spółka Energobilans  

z Bydgoszczy. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w formie bonu o wartości 15 000 euro. 

Mieszkańcy Myszyńca a także odwiedzający goście, mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi z Internetem  

w miejscach publicznych. W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 12 hotspotów,  

9 zewnętrznych i 3 wewnętrznych. 

Po stronie Gminy Myszyniec pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz 

konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat. 

Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających 

Europejczykom dostęp do internetu w gminach  i w całej Unii Europejskiej. 

* 

29 października 2021 r. dokonano odbioru robót na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Myszyniec Stary”. Została wykonana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,0 m na długości 1 km i 220 m o wartości 

839 901,33 zł, w tym 50 000,00 zł stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wykonawcą prac 

była spółka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.  

* 

15 listopada 2021 r. Wykonawca Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa, który realizował zadanie pn. „Dostawa 

mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących 

własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem” zrezygnował z dalszej kontynuacji dostaw po 

wykonaniu 46 % zadania, w związku z tym Gmina Myszyniec odstąpiła od umowy z tymże Wykonawcą. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na kontynuację dotychczas niezrealizowanych dostaw wpłynęły  

4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Czesław Zdunek z Myszyńca 

Starego z ceną 104,55 zł/m³. Realizacja dostaw będzie uzależniona od warunków pogodowych. 

* 

17 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. W terminie wpłynęła jedna 

oferta od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża na kwotę 

4.151.250,00 zł brutto. Obecnie trwa procedura oceny oferty. Zamawiający jest w trakcie ubiegania się o dofinansowanie 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację tego zadania. 

* 

24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej  

w miejscowości Białusny Lasek.  Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 12 opraw oświetleniowych. 

Wartość robót: 71 761,37 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas  

z gminy Rzewnie. 
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Inwestycje, przetargi c.d 
24 listopada 2021 r. dokonano odbioru prac związanych z budową oświetlenia ulicznego – deptak przy ulicy 

Padlewskiego. Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 3 oprawy oświetleniowe. Wartość robót: 

22 403,66 zł. Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas z gminy Rzewnie. 

Większość prac związanych z budową chodnika została wykonana, pozostałe prace zostaną w pełni ukończone wiosną 

przyszłego roku. 

* 

26 listopada 2021 r. dokonano odbioru robót zadania pn. „Przebudowa ulicy Prostej w Myszyńcu”. Wykonano drogę 

asfaltową o szerokości 6,0 m na długości 307 m, chodnik, zjazdy i zatoki postojowe o wartości 839 099,04 zł.  

Wykonawcą prac była spółka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.  

Zadanie zostało  zrealizowane przy wsparciu finansowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ALDO 

Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki Spółka jawna z siedzibą: Surowe gm. Czarnia w kwocie 100 000,00 zł. 

* 

29 listopada 2021 r. dokonano odbioru robót zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda”. 

Wykonano drogę asfaltową o szerokości 5,5 m na długości 2 km i 162 m o wartości 1 397 959,42  zł.  Wykonawcą prac 

była spółka Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” z Ostrołęki. Inwestycja została dofinansowana 

kwotą 556 131,98 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

* 

Gmina Myszyniec wykonała remont kanalizacji, prace naprawcze oraz remont posadzki w garażu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Myszyńcu na łączną kwotę 66 447,75 zł  z czego: 

25 000,00 zł Gmina Myszyniec otrzymała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej  

w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” oraz kwotę 20 000,00 zł z Powiatu Ostrołęckiego również  

w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.„Strażnice OSP-2021”.  

* 

 

Gmina Myszyniec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, który realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie. Celem projektu jest podniesienie jakości 

nauczania w szkole poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu 

przygotowanie szkoły, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wykrocie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia 

wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę 

zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzyma 80 000,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

* 

 
Gmina Myszyniec otrzymała dotacje na rozwój infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w łącznej wysokości 368 700,00 złotych trafiło do wszystkich 

szkół prowadzonych przez samorząd. Najwięcej bo 158 700,00 zł otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzymała 60 000,00 zł, natomiast PSP w Krysiakach, PSP w Zalesiu, PSP  

w Wydmusach, PSP w Wolkowych i PSP w Olszynach mają do wykorzystania po 30 000,00 zł. 

Zgodnie z zasadami programu pieniądze mogą być przeznaczone na zakup urządzeń i narzędzi m.in. drukarki 3D, roboty 

edukacyjne oraz sprzęt do realizacji nagrań audio-wideo, który znajdzie się obowiązkowo  na wyposażeniu każdej szkoły 

od 1 września 2022 roku.  
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu 

Mija rok funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu 

Sp. z o.o. 

Do końca grudnia 2020 r. Zakład 

funkcjonował jako jednostka budżetowa 

Gminy Myszyniec. Obecnie ZGK działa  

w nowej strukturze prawnej -  spółka  

z o.o., której jedynym udziałowcem jest 

Gmina Myszyniec. Efekt niniejszej zmiany 

już dziś jest zauważalny, albowiem na 

terenie naszej Gminy i ulic Myszyńca 

jeżdżą dwie śmieciarki z logo ZGK 

Myszyniec.  

W ramach współpracy z  ZGKiM Kadzidło testujemy zakupione samochody a jednocześnie pracownicy ZGK Myszyniec 

poznają trasy przejazdu odbioru śmieci. Usprawniamy również pracę odbioru ścieków z przydomowych zbiorników. 

Samochód Star z beczką 3,5 tys. litrów zastąpiliśmy zakupionym w październiku 2021 r. samochodem asenizacyjnym 

MAN z nową zabudową o pojemności 8 tys. litrów.  
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Szanowni Państwo inwestujemy nie tylko  

w sprzęt. Budynek biurowy (siedziba ZGK) 

doczekał się pokrycia z blachy trapezowej. Nie 

była to inwestycja planowana ale wymuszona, 

ponieważ podczas letniej ulewy woda 

przedostała się do pomieszczeń biurowych  

i rozdzielni instalacji elektrycznej. Prace zostały 

wykonane sposobem gospodarczym przez 

pracowników Spółki. To nie koniec 

inwestowania w Spółkę, w przyszłym roku 2022 

w miarę możliwości finansowych mamy kolejne 

plany inwestowania w sprzęt i poszerzania 

zakresu świadczonych usług na rzecz 

mieszkańców Gminy. 

Na załączonych zdjęciach prezentujemy 

samochody zakupione przez Spółkę, które 

usprawnią pracę i bieżące funkcjonowanie 

zakładu. Głównym zadaniem ZGK  było 

 i nadal jest zbiorowe zaopatrzenie 

mieszkańców Gminy Myszyniec w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

natomiast od 2022 r. zakład  wchodzi w 

nowe zadanie świadczenia usług 

komunalnych, czyli „Odbiór i transport 

śmieci z nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Miasta i Gminy Myszyniec”.  

Z poważaniem 

Zarząd Spółki 
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Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przystąpił do międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” odbywającej się  

w ramach 16 dni, mającej na celu eliminację przemocy ze względu na płeć w różnych formach. Kampania „16 dni akcji 

przeciwko przemocy ze względu na płeć” trwała od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec 

Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).  
 

Jednym z elementów „Białej Wstążki“ – jest angażowanie mężczyzn, ale nie tylko, do 

włączenia się w działania przeciw przemocy wobec kobiet. Kampanię zainicjowano  

w 1991 r. w Montrealu, kiedy to 6 grudnia 1989 r. MarcLepine zastrzelił 14 studentek. Co 

roku, w rocznicę tych wydarzeń odbywają się kampanie, przemarsze i akcje pod znakiem 

białej wstążki, która stała się symbolem tego wydarzenia. Dlatego też w dniu 25 listopada 

2021 r. pracownicy OPS w Myszyńcu wraz z policjantami z KP w Myszyńcu w ramach 

kampanii rozdawali pracownikom Urzędu Miejskiego w Myszyńcu oraz mieszkańcom 

Myszyńca ulotki informacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz przypinali 

białe wstążki - symbol kampanii.  

W ramach kampanii pracownicy OPS w Myszyńcu odwiedzili również Klub Senior+ w Myszyńcu Starym. Celem 

wykładu było poszerzenie wiedzy seniorów na temat różnych aspektów i przejawów przemocy oraz rozwijanie 

umiejętności rozpoznawania zagrażających sytuacji. 

W tegoroczną Kampanię na terenie Myszyńca zaangażował się również: Klub Senior+ w Myszyńcu Starym, ŚDS w 

Białusnym Lasku. Dziękujemy Pani Burmistrz i pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy również propagowali akcję. 

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH 

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje mieszkańców gminy Myszyniec o ponownym przystąpieniu do 

realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021, którego realizacja planowana jest od 

grudnia 2021 do czerwca 2022. 

     Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności,  tj. znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza: 

1542,20zł – osoba samotnie gospodarująca 

1161,60zł – osoba w rodzinie  
 

     W związku z powyższym osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji ekonomicznej proszone są o 

zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Myszyńcu.   Skierowania do otrzymania pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

wydawane będą  od stycznia 2022r. 

     Odbiór paczek żywnościowych – wstępnie 

LUTY 2022 

 

Miejsko - Gminna Biblioteka 

Publiczna w Myszyńcu 
 

19 listopada 2021 roku Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna w Myszyńcu obchodziła 

Jubileusz 30-lecia nadania imienia ks. Władysława 

Skierkowskiego. Ten czas to okazja do upamiętnienia 

życia i działalności Patrona Biblioteki, jego zasług i 
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dokonań dla utrwalania kultury kurpiowskiej. 

Zgromadzeni podczas uroczystości mieli okazję bliżej poznać proces nadania imienia Bibliotece. Tegoroczne uroczystości 

jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Św. w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Następnie na sali widowiskowo-

kinowej odbyła się wieczornica „Ksiądz Władysław Skierkowski - życie i dzieło”. 

W tematykę uroczystości poświęconej Patronowi Biblioteki wprowadziła zebranych Małgorzata Parzych, poprzedzając cześć 

artystyczną o życiu i działalności ks. Skierkowskiego zaprezentowaną przez młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie. Jubileusz uświetnili pięknym śpiewem uczniowie Marcelina Pokora i Dominik Lis 

oraz Zespół Poziomecki. Miły akcent stanowił występ solistki Elżbiety Kaszni, wybitnej śpiewaczki, laureatki wielu nagród,  

a także melodie kurpiowskie wykonywane na harmonii pedałowej.  

* 

21 października 2021 r. w sali widowiskowo-kinowej w Myszyńcu odbyło się uroczyste podsumowanie 

konkursów z okazji Jubileuszu 100-lecia Myszynieckiej Świątyni. Uroczystość poprowadziła Pani Cecylia Bazydło – 

dyrektor Biblioteki. Na wstępie głos zabrała Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk. Pani Bogusława Ceberek, laureatka konkursu 

historycznego „Budowa Myszynieckiego Kościoła we wspomnieniach w 100. Rocznicę Konsekracji” zaprezentowała swoją 

pracę. Następnie prezentację multimedialną o duszpasterzach budowniczych 

Myszynieckiego Kościoła, ukazującą zdjęcia i ciekawostki, przedstawiła Pani Marta 

Wojciechowska.  

Głównym punktem wieczoru była recytacja wierszy własnego autorstwa przez 

uczestników konkursu poetyckiego „Myszyniecki Kościół w poezji”. Do konkursu 

przystąpiło ogółem 22 uczestników, w grupie uczniów szkół podstawowych - 17, w 

grupie uczniów szkoły średniej - 5. Miłym akcentem był występ Krystyny Olk, która 

zagrała utwory na skrzypcach z towarzyszeniem gitarzysty Pawła Osowieckiego. 

Uroczystość uświetniły swoim pięknym śpiewem Ewelina Łasisz i Karolina Pieńkos. Krótką refleksję o naszym kościele 

wygłosił Ksiądz Dziekan Zbigniew Jaroszewski, który podkreślił: „Jednak największe podziękowanie należy się myszynieckim 

parafianom. To Wasze święto”. Udział współczesnego młodego pokolenia Kurpiów w konkursach jest hołdem i  wielkim 

wyrazem wdzięczności złożonym wszystkim Duszpasterzom, Wiernym Parafii, Dobrodziejom, którzy przed stu laty mimo 

trudnych czasów, wojen dzięki swej wierze i  modlitwie oraz ciężkiej pracy wznieśli piękną Myszyniecką Świątynię. 

* 

19 października 2021 r. w Dzwonnicy Myszynieckiej odbyły się warsztaty „Witraże Myszynieckie/Kurpiowskie”, 

w których uczestniczyli mieszkańcy Miasta i Gminy Myszyniec, nauczyciele plastyki i techniki ze Szkół Podstawowych oraz 

pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku. Zajęcia poprowadziła Lidia Kostrzyńska – instruktor 

witrażu i fushingu. Tematem przewodnim było wykonanie witrażu – lelui kurpiowskiej.   

Podsumowaniem warsztatów był konkurs plastyczny o tematyce kurpiowskiej/religijnej pod nazwą „Witraże 

Myszynieckie/Kurpiowskie” dla uczniów klas VI-VIII ze szkół podstawowych z terenu powiatu ostrołęckiego. 5 listopada 

2021r. w sali widowiskowo-kinowej odbyło się podsumowanie konkursu, do którego przystąpiło 48 uczestników.  

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe wręczone przez Burmistrza Myszyńca 

Elżbietę Abramczyk oraz Radnych Powiatu Ostrołęckiego Tadeusza Lipkę i Sławomira Ceberka. Głównym fundatorem nagród 

konkursu było Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Dodatkowe nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Myszyńca. Z prac 

pokonkursowych została zorganizowana wystawa w czytelni myszynieckiej Biblioteki. 

* 

            16 grudnia 2021 r. odbyło się ogłoszenie wyników konkursu „Skierkowski.21”, skierowanego do uczniów klas IV-

VIII Szkół Podstawowych z gminy Myszyniec, ich rodziców i wszystkich zainteresowanych postacią i działalnością księdza 

Władysława Skierkowskiego. Do konkursu przystąpiło 6 drużyn, w tym 15 uczniów ze Szkół Podstawowych z gminy 

Myszyniec oraz 5 rodziców i opiekunów. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 

ufundowane przez Burmistrza Myszyńca.  

Wydarzenia kulturalne RCKK              
•             20 października 2021 roku odbył się „Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich”. 

Tegorocznym motywem Rajdu była postać księdza Władysława Skierkowskiego, a 

uczestnicy pokonali fragment trasy, którą przebył ks. Skierkowski jadąc na placówkę do 

Myszyńca. „Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich” skierowany jest głównie do dzieci i 
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młodzieży ze szkół z terenu powiatu ostrołęckiego.  

•             W dniach 5-6 oraz 26-27 listopada 2021 roku oficjalnie rozpoczęto cykliczne wyświetlanie filmów w nowej sali 

widowiskowo-kinowej. Można było 

obejrzeć takie produkcje jak: „Psi 

Patrol”, „Wyszyński”, „Nie czas 

umierać” czy „Diuna”.  

•             8 listopada ogłoszono 

konkurs pn. „Myszyniec na 

widokówce” skierowany do 

wszystkich miłośników fotografii. 

Prace można było składać do 30 

listopada, a wyłonienie zwycięzców nastąpi już niebawem. 

          11 listopada 2021 roku, RCKK w Myszyńcu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce 

zorganizowało „XV Spotkania na Kopańskim Moście”. Głównym elementem imprezy był „Przegląd Ludowej Pieśni 

Patriotycznej i Żołnierskiej”. Przesłuchania konkursowe odbyły się w sali widowiskowo-kinowej. Konkurs adresowany 

był głównie do dzieci i młodzieży, a także do zespołów folklorystycznych i odbył się w trzech kategoriach wiekowych – 

dzieci, dorośli i seniorzy oraz z podziałem na grupy śpiewacze i solistów. Po zakończeniu przeglądu miał miejsce 

przepiękny koncert niepodległościowy przygotowany przez dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Wykrocie.  

•             5 grudnia odbyła się premiera spektaklu „Spotkanie” w wykonaniu grupy teatralnej „Mimo wszystko”, 

działającej przy Klubie Seniora w Myszyńcu Starym i kółku teatralnym „Koło-Myszy”. Przedstawienie było 

podsumowaniem „Teatralnych warsztatów międzypokoleniowych”. Reżyserem spektaklu był Bartłomiej Ostapczuk, a nad 

całością czuwała pani Ewelina Pawłowska. Przy przygotowaniach wytrwale pomagali również pracownicy RCKK, dbając 

o techniczną stronę wydarzenia oraz scenografię.   

•           6 grudnia odbyły się „Mikołajki z RCKK”, w 

ramach których w sali widowiskowo-kinowej odbyły się 

seanse filmowe skierowane głównie do najmłodszych. Mieli 

oni okazję obejrzeć dwa filmy animowane pt. „Gwiazdka 

Klary Muu” oraz „Wilk, Lew i ja”. Po zakończeniu seansu 

każdy z widzów otrzymał od Mikołaja słodki drobiazg.  

         DZIAŁALNOŚĆ STAŁA RCKK: 

➢ Zespoły taneczne działające przy RCKK: 

❖ Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki”, 

❖ Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”, 

❖ Zespoły Folklorystyczne „Kurpiowszczyzna Senior” – I i II,  

❖ Zespół Regionalny „Myszyniec”, 

❖ Zespół Regionalny „Wrzos”, 

➢ Nauka gry na gitarze,  

➢ Nauka gry na akordeonie i harmonii pedałowej,  

➢ Koło fotograficzne,  

➢ Kółko teatralne „Koło-Myszy” 

➢ Siłownia. 

Więcej informacji o bieżących imprezach i zajęciach stałych pod nr tel. 29 772 1363, na stronie internetowej 

www.rckkmyszyniec.pl oraz na Facebook’u. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kulturalnej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku 
 Grudzień jest tym magicznym miesiącem, w którym w Świętego Mikołaja zaczynają wierzyć wszyscy. 
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 Ze względu na obostrzenia Covidowe w tym roku nie możemy w placówce zorganizować Wigilii dla wszystkich 

uczestników wraz z rodzicami, opiekunami i zaproszonymi gośćmi. Planujemy uroczyste spotkanie wigilijne dla 

uczestników w dwóch grupach, 16 i 17 grudnia. 

Na zajęciach robiliśmy różne stroiki i dekoracje świąteczne, dzięki, którym stworzyliśmy świąteczną atmosferę w 

placówce. Ponadto zostały wykonane kartki świąteczne i drobne 

upominki dla uczestników zajęć. W czasie treningów 

kulinarnych zrobiliśmy pierniczki, lepiliśmy pierogi, smażyliśmy 

krokiety  

z kapustą i grzybami oraz przygotujemy pozostałe potrawy 

wigilijne tuż przed spotkaniem wigilijnym.  

 Uczestnicy, pracownicy i kierownik Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Białusnym Lasku życzą wszystkim 

zdrowych, wesołych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu            
             23 września czterech zawodników klubu MKL Myszyniec wzięło udział w Przełajowych Mistrzostwach Powiatu 

Ostrołęckiego na terenie stadionu MOSiR w Ostrołęce. W rocz.2010 chłopców 4 miejsce zajął Wiktor Bors a 7 miejsce 

Filip Wiśniewski, natomiast w rocz.2008 chłopców 1 miejsce zajął Bartłomiej Wiśniewski a 4 miejsce Kacper Kociński.  

            26 września w Szczytnie odbył się Bieg Niepodległości, w biegu głównym na dystansie 4,8 km w kat.16-19 lat  

1 miejsce zdobył Damian Arcichowski a w kat.powyżej 60 lat 4 miejsce Zdzisław Wiżynis obaj MKL Myszyniec.  

W biegach dzieci w rocz.2013 - 1 miejsce wywalczył Jan Rolka, w rocz.2009-2011 - 2 miejsce zdobył Wiktor Bors  

a 3 miejsce Filip Wiśniewski,w rocz.2007-2008 - 2 miejsce zdobył Bartłomiej Wiśniewski a 3 miejsce Kacper Kociński.  

           6 października ci sami zawodnicy wzięli udział w Przełajowych Międzypowiatowych Mistrzostwach (Powiat 

Ostrołęcki, Ostrów Mazowiecka, Wyszków, Maków Mazowiecki oraz Przasnysz) również na terenie MOSiR w Ostrołęce, 

znakomicie zaprezentowali się chłopcy z rocz.2010 -1 miejsce wywalczył Wiktor Bors a 9 miejsce zajął Filip Wiśniewski, 

w rocz. 2008 - 1 miejsce wywalczył Bartłomiej Wiśniewski a 7 miejsce zajął Kacper Kociński, sukces jest tym większy, 

gdyż, był to ostatni etap eliminacji do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się na wiosnę 2022 r. 

            3 października 2021 r.  odbył się SILESIA MARATHON jedyny Bieg w Polsce i Europie przebiegający ulicami  

4 miast. Start jest spod bram Stadionu Śląskiego w Chorzowie, następnie zawodnicy przebiegają przez Katowice, 

Mysłowice, Siemianowice Śląskie i wpadają na Metę Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Na miejscu jest wybór  

3 dystansów Ultramaraton- 50 km, Maraton -42,195m oraz Półmaraton - 21,097m i na tym ostatnim dystansie wystartował 

jedyny reprezentant MKL Myszyniec Robert Michajłow, pośród zgłoszonych 3286 osób na metę półmaratonu dotarło 

ok.2700 biegaczy, nasz zawodnik zajął 21 miejsce w Biegu Open z czasem 01:23:37 oraz 5 miejsce w kat.M40 na 800 

sklasyfikowanych zawodników.  

          Serdecznie zapraszamy osoby chętne do uprawiania biegów nie tylko długodystansowych. Pomożemy w treningu 

oraz zorganizujemy wyjazd na Biegi w całej Polsce. 

ALDO Bartnik Myszyniec 
W Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada ALDO Bartnik Myszyniec zakończył zmagania w rundzie jesiennej  
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A klasy. W ostatnim meczu na własnym stadionie zwyciężył z wyżej notowaną Wkrą Radzanów 3:2. Po rundzie jesiennej 

ALDO Bartnik Myszyniec zajmuje 11 miejsce w tabeli. 

Po 10 kolejce w klubie nastąpiła zmiana na stanowisku trenera. Swoją pracę zakończył Adam Kobus, któremu Zarząd 

ALDO Bartnik Myszyniec składa podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie oraz przejęcie zespołu w trudnym 

momencie. Nowym szkoleniowcem został Kazimierz Puławski. Doświadczony trener znany jest w środowisku piłkarskim, 

gdyż prowadził już kilka lokalnych klubów. Pod wodzą Kazimierza Puławskiego zawodnicy ALDO Bartnik Myszyniec 

rozegrali trzy mecze, w których zdobyli 4 punkty notując zwycięstwo, remis oraz porażkę. Piłkarzy czeka teraz 

intensywny okres przygotowawczy, a następnie walka o kolejne ligowe punkty w tabeli. 

Swoje ligowe zmagania zakończyła również grupa trampkarzy prowadzona przez trenera Adama Kobusa. Rozgrywki 

zakończyła na drugim miejscu. W drużynie wyróżniona została Karolina Gnoza, która została powołana na konsultacje 

szkoleniowe kadry U-13 dziewcząt. Odbyły się one 8 grudnia w Ciechanowie. 

Na zakończenie, Zarząd klubu ALDO Bartnik Myszyniec pragnie podziękować wszystkim za wsparcie w 2021 roku,  

a w szczególności Urzędowi Miejskiemu w Myszyńcu z panią burmistrz Elżbietą Abramczyk na czele oraz sponsorom: 

- firmie ALDO 

- firmie M&R Company 

- firmie EMAR 

- sklepowi Groszek u Krajzy 

- sklepowi hurtowniapilkarska.com 

- agencji reklamowej DoktorKurp 

- fotografowi Adamowi Wnęta (FotoMyszy) 

Podziękowania należą się za serdeczną pomoc materialną  

i finansową.  

Piłkarze ALDO Bartnik Myszyniec dziękują kibicom za 

wsparcie na trybunach i zapraszają na zmagania podczas rundy 

wiosennej. 

 

         I miejsce w Turnieju Mikołajkowym o 

Puchar Wójta Gminy Świętajno 
Bardzo dobry turniej o Puchar Wójta Gminy Świętajno rozegrali zawodnicy z rocznika 2014. Pięć meczów  

i pięć zwycięstw to wynik dobrej pracy na treningach. Dużo minut spędzonych na boisku to droga do rozwoju 

którą podążają młodzi zawodnicy. Brawa dla wszystkich zawodników za zaangażowanie. Nasza drużyna 

otrzymała dwa wyróżnienia: za najlepszego zawodnika naszej drużyny uznano Pawła Wnuka, a najlepszym 

strzelcem całego turnieju z 19 strzelonymi bramkami został Jędrzej Dziekoński. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec składa 

najserdeczniejsze życzenia zawodnikom, rodzicom, sponsorom i wszystkim którzy nas wspierają. W imieniu 

całego zarządu Akademii chcielibyśmy bardzo 

podziękować Pani Burmistrz i radnym Gminy Myszyniec,  

a także prywatnym firmom: Sklep „KACPEREK” Milena  

i Rafała Kocińscy, ROTEX Krzysztof Ropiak, AGRO-

MASZ Mariusz Drząszcz, PEGAZ Andrzej Nicewicz, 

cukiernia ALUNIA Barbara i Bogdan Rzepkowscy za 

pomoc finansową w kończącym się roku. Życzymy dużo 

zdrowia i wszelkiej pomyślności, a w nowym roku 2022 

realizacji wszystkich zawodowych i osobistych celów. 

 


