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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. 
 

W tym wydaniu  
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Wieści z gminy 

Na terenie gminy Myszyniec w dniach 9 i 17 lipca 2021r. wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne w postaci 

deszczu nawalnego. Poszkodowani rolnicy mogli w związku z tym składać wnioski o oszacowanie szkód. Przyjmowanie 

wniosków trwało od 28 lipca do 6 sierpnia. W sumie złożonych zostało 252 wnioski. Po oszacowaniu szkód przez 

Komisję, protokoły z oszacowania szkód zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  

w celu ich weryfikacji. 

* 

W dniach od 1 do 15 września 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu 

przyjmował wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 

stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Kryterium dochodowe uprawniające do 

skorzystania ze świadczenia wynosi 528 zł. Przyjęto 261 wniosków dla 421 uczniów. W najbliższym czasie zostaną 

wydane decyzje, w których wskazana będzie kwota przyznanego świadczenia oraz termin dostarczenia faktur w celu 

refundacji poniesionych wydatków. Rozliczenie stypendium za okres od września 2021 r. do grudnia 2021 r. 

nastąpi jednorazowo, w terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedstawieniu wystawionych na wnioskodawcę oryginałów 

faktur, rachunków lub innych wiarygodnych dowodów potwierdzających wydatki o charakterze edukacyjnym. 

* 

W związku z planowanym przejściem na emeryturę Pani Małgorzaty Pysznej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w dniu 6 sierpnia br. został ogłoszony nabór  na wolne stanowisko urzędnicze. Spośród dwóch ofert, które wpłynęły, po 

rozmowach kwalifikacyjnych, została wybrana Pani Julita Dawid, zamieszkała Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie i od 

dnia 1 października 2021 r. obejęła stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Pani Julita Dawid 

posiada odpowiednie wyksztalcenie i kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej. 

* 

W dniu 25 sierpnia 2021 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia 

nagród Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. W tym prestiżowym dla 

Ekonomii Społecznej konkursie Spółdzielnia Socjalna Myszynianka zdobyła 

wyróżnienie w kategorii ROZWÓJ. Nagrodę z rąk członka Zarządu województwa 

mazowieckiego p. Elżbiety Lanc odebrał Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Murach.  

* 

1 września na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się msza święta 

upamiętniająca 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Serdecznie 

dziękujemy za udział mieszkańcom naszej gminy oraz przedstawicielom Starostwa Powiatowego na czele  

z wicestarostą Panem Krzysztofem Parzychowskim, pocztom sztandarowym, delegacjom ze szkół i instytucji oraz 

zuchom i harcerzom. 

* 

W dniach 10 - 12 września w miejscowości Wolkowe odbyło się wydarzenie pod nazwą 

Kurpiowski Tabor u Starosty Bartnego organizowane przez Fundację Kurpiowski Nurt 

Tradycji której prezesem jest Pani Joanna Turek. Tabor to festiwal-spotkanie, które jest 

doświadczeniem wspólnego, aktywnego uczestnictwa w muzyce tradycyjnej. Przez 3 dni 

uczestnicy mogli brać udział w licznych warsztatach (m.in. nauka tańca, rękodzieło, 

warsztaty instrumentalne), spotkaniach śpiewaczych z lokalnymi artystkami oraz  

w zabawie do muzyki tradycyjnej na żywo. Wydarzenie przyciągnęło zarówno duże grono 

osób z gminy Myszyniec, jak również wielu wielbicieli kurpiowskiej tradycji  

z całej Polski. 

Wydarzenie wsparli: Gmina Myszyniec, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Wolkowych, Kurpiowskie Bractwo Bartne, Regionalne Centrum 

Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych, 

Fundacja "Muzyka Zakorzeniona", Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna", Koło 

Gospodyń Wiejskich w Drężku oraz grono życzliwych osób. Fot. M.Brodzik. 
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Inwestycje, przetargi 

Dnia 12 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego 

frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy 

Myszyniec wraz z wyprofilowaniem”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Usługi Transportowe Łukasz 

Prusaczyk z Lelisa. Kruszywo w ilości 7000 m³ ma być rozdysponowane we wszystkich sołectwach gminy Myszyniec 

oraz na terenie Myszyńca. Koszt realizacji zadania wynosi 512 260,00 złotych. 

* 

W dniu 12 sierpnia 2021r. dokonano odbioru prac związanych z budową chodników przy drodze 

krajowej nr 53 w miejscowości Myszyniec. Wykonano chodnik i zjazdy przy ulicy Stefanowicza na 

długości 523 m - od ulicy Targowej do okolic tzw. starej apteki i chodnik przy ulicy Dr. St. 

Pawłowskiego na odcinku 241 m (od okolicy przejścia dla pieszych przy rzece Rozoga do 

skrzyżowania z ulica Sportową). Wykonawcą robót był Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K 

Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki. Całkowity koszt inwestycji – 425 137,65 zł.  

* 

W dniu 26 sierpnia 2021 roku dokonano odbioru robót zgodnie z  zawartą w dniu 23 lipca 2021 roku umową z firmą 

ADACH Adam Zalewski z siedzibą w Przasnyszu  na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych na podstawie 

projektu budowlanego dotyczącego „Zmiana pokrycia oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w kompleksie 

,Kurpiowska Kraina” .  Wartość robót: 245.691,71 zł brutto.  

* 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbył się II przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 711/4 i 711/7 o łącznej 

powierzchni 27,24 arów, położonej w Myszyńcu, zabudowanej budynkiem karczmy-muzeum z zapleczem kuchennym 

wraz z wyposażeniem, urządzonymi pokojami gościnnymi na poddaszu, dwoma pawilonami handlowo-usługowymi oraz 

parkingami i chodnikami. Cena wywoławcza za nieruchomość – 1.000.000,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta  

w przetargu – 1.010.000,00 zł. Jedna osoba uczestniczyła w przetargu. Nabywcą nieruchomości został – Pan Krzysztof 

Drężek. 

* 

W dniu 30 sierpnia 2021 roku  zostało unieważnione postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt  

2 ustawy Prawo zamówień publicznych na  Impregnację przeciwpożarową i grzybobójczą obiektów budowlanych na 

terenie ośrodka "Kurpiowska Kraina" wraz z wymianą dachu na blachodachówkę imitującą gont karczmy i szatnio-toalety. 

Nie wpłynęła żadna oferta.  

* 

Gmina Myszyniec wybrała wykonawcę zadania pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem 

wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy”. Wykonawcą będzie firma NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą 

Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice, która zaoferowała wykonanie robót za kwotę 217.710,00 zł  

brutto. Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2021”. Dofinansowanie wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania. 

W ramach inwestycji powstanie plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia siłowni 

zewnętrznej, streetworkout, trampoliny, mini park linowy, zjazd linowy, stoły do gier w ping-

ponga, szachy i chińczyka. Planowany termin zakończenia prac to listopad br. 

* 

Dnia 2 września 2021 r. została podpisana umowa z Ostrołęckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Ostrołęce prowadzącym Instalację Komunalną Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego na zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w 2022 r. powstałych z nieruchomości zamieszkałych oraz w PSZOK-u  

z terenu gminy Myszyniec. Szacowana wartość umowy wynosi 849 826,08 zł - przy szacunkowej ilości odpadów 1500 

Mg (ton) i będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla odbioru każdej frakcji odpadów. Przedmiot umowy 

zostanie wykonany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
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Inwestycje, przetargi c.d 

14 września 2021r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Myszyniec”. Kwota udzielonej dotacji- do 30 000,00 zł netto. 

W dniu 29 września 2021r. zakończono roboty obejmujące zapakowanie wyrobów zawierających azbest składowanych na 

terenie nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Myszyniec, przygotowanie płyt azbestowych do załadunku, 

ważenie płyt, załadunek, transport, rozładunek i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów 

niebezpiecznych do utylizacji. Azbest został odebrany przez firmę GREENLAND TECHNOLOGY SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Erazma Ciołka 12 lok. 428, 01-402 

Warszawa z 34 gospodarstw domowych i budynków gminnych. 

* 

22 września 2021 r. dokonano odbioru trzech odcinków wykonanego oświetlenia ulicznego:  

- w miejscowości Wolkowe w pasie drogi powiatowej nr 2504W. Oświetlenie wykonano na nowych słupach, 

zainstalowano 28 lamp. Wartość robót: 98 301,21 zł, 

- w miejscowości Charciabałda w pasie drogi powiatowej nr 2513W. Oświetlenie wykonano na istniejących słupach PGE , 

zainstalowano 8 lamp. Wartość robót: 33 117,33 zł, 

- w Myszyńcu przy ulicy Targowej zainstalowano 10 lamp na istniejących słupach PGE. Wartość robót: 38 134,81 zł. 

Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas, z miejscowości Łaś gmina 

Rzewnie.  

* 

W dniu 27 września 2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zagospodarowanie terenu 

zieleni nad zbiornikiem wodnym „Zawodzie”.  

Przedmiotem zamówienia jest usługa nasadzenia 400 drzew liściastych. Celem jest poprawa estetyki terenu.  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: OUTSIDE Architektura Krajobrazu sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 

80-890 Gdańsk z ceną ofertową: 124.254, 54 zł brutto i 36 miesięczną gwarancją i rękojmią. Zadanie współfinansowane 

jest ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota pomocy finansowej - 75 019,00 zł.  

* 

 
W dniu 30 września 2021r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z firmą  Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania na 

realizację zamówienia publicznego pn.: „Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu 

komputerowego oraz szkolenia w ramach projekty pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Umowa została zawarta  

do 29.03.2022r. Wykonawca tj. firma Sputnik Sp. z o.o. za należyte wykonanie umowy otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe o łącznej kwocie 1 076 225,40 zł. brutto. W ramach umowy zostanie dostarczony sprzęt komputerowy  

i urządzenia wraz z oprogramowaniem do obsługi oraz ich wdrożenie i uruchomienie. Kolejnym etapem będzie wdrożenie 

e-usług (portalu i aplikacji mobilnej) dla mieszkańców Gminy Myszyniec. Mieszkańcy uzyskają m.in. możliwość 

bieżącego podglądu wysokości swoich podatków oraz ich zapłaty, zgłaszania uszkodzenia dróg gminnych, nieświecących 

lap ulicznych oraz udział w konsultacjach społecznych. Poza tym zostanie uruchomiony w Urzędzie Miejskim  

w Myszyńcu Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego.  Całkowita wartość projektu wynosi 1 304 598,00 zł w tym kwota 

dofinansowania z Unii Europejskiej 1 035 560,40 zł., środki własne 269 037,60 zł.  

* 

W dniu 6 października 2021 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Budowę linii 

oświetlenia terenu targowiska”, Wykonawcą został Adkop Adam Obrycki, ul. Spokojna 29, 18-400 Giełczyn z ceną 

ofertową: 141 142,50 zł brutto i 72 miesięczną gwarancją i rękojmią. 
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Inwestycje, przetargi c.d 

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 

2021” Gmina Myszyniec zrealizowała następujące zadania : 

„Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek” - wolnostojąca altana rekreacyjna na kwotę 28 000,00 zł. 

„Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki” - wolnostojąca altana rekreacyjnej na kwotę 24 000,01 zł. 

„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe” na kwotę 98 301,21 zł. 

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Białusny Lasek” - remont dachu budynku na kwotę 49 000,00 zł. 

„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda” na kwotę 33 117,33 zł. 

Zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego wynosi 50 000,00 zł. 

* 

W dniu 27 września 2021 roku dokonano odbioru końcowego robót dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej  

w miejscowości Myszyniec Stary – zadanie 1 i 2 na  działkach ewidencyjnych 1070 i 1074.  Roboty na kwotę 30 237,45 zł 

zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. Wybudowana została sieć wodociągowa 

średnicy Ø 110 mm o długości 104 m zakończona hydrantem.   

* 

W dniu 8 października  2021 roku dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania „Rozbudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

w aglomeracji Myszyniec”  realizowanych przez firmę Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. z Mławy. W dniu  

5 października 2021 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej.   

 Przedmiot odbioru końcowego stanowiły roboty o wartości brutto: 783 483,00 zł (słownie: siedemset 

osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy 00/100) w tym: 

- w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej poza aglomeracją Myszyniec” o wartości brutto 763 187,77 zł.  

- w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” o wartości brutto 20 295,23 zł.  

W ramach realizacji zadania wybudowane zostały: 

 - sieć wodociągowa w miejscowości Myszyniec – Koryta, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Zdunek o łącznej 

długości  2 518,26 m, 

- 11 przyłączy wodociągowych w miejscowościach Drężek, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Zdunek 

 i 9 przełączeń istniejących przyłączy do nowo wybudowanej sieci w miejscowości Wolkowe o łącznej długości 391,55 m,  

- sieć kanalizacyjna w miejscowości Wolkowe o długości 1075,22 m,   

- 8 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolkowe o łącznej długości 289,98 m.  

* 

Zapraszamy do głosowania na nasz projekt w plebiscycie internetowym pn. „#eFEktUE – nominacje do konkursu Lider 

Zmian 2023”. 

Do udziału w plebiscycie został zakwalifikowany projekt pn. „Wzrost udziału 

odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” 

realizowany przez Gminę Myszyniec. 

Na projekt można głosować do 31 października 2021 r. na stronie: 

https://liderzmian.eu/projekty-2021/subregion-ostrolecki/wzrost-udzialu-

odnawialnych-zrodel-energii-w-ogolnej-produkcji-energii-na-terenie-gminy-

myszyniec/ 

Plebiscyt odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa 

Komisji Europejskiej w Polsce. Jego celem jest wyróżnienie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. 

Podczas tegorocznej, pierwszej edycji plebiscytu o nominacje rywalizują ze sobą projekty z dofinansowaniem  

z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z dziewięciu subregionów Mazowsza. O przyznaniu nominacji do 

Lidera Zmian 2023 zdecydują internauci, dlatego zachęcamy do głosowania. 

https://liderzmian.eu/projekty-2021/subregion-ostrolecki/wzrost-udzialu-odnawialnych-zrodel-energii-w-ogolnej-produkcji-energii-na-terenie-gminy-myszyniec/
https://liderzmian.eu/projekty-2021/subregion-ostrolecki/wzrost-udzialu-odnawialnych-zrodel-energii-w-ogolnej-produkcji-energii-na-terenie-gminy-myszyniec/
https://liderzmian.eu/projekty-2021/subregion-ostrolecki/wzrost-udzialu-odnawialnych-zrodel-energii-w-ogolnej-produkcji-energii-na-terenie-gminy-myszyniec/
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusmym Lasku 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku cały czas pracuje, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i reżimu 

sanitarnego. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy i dowożeni do placówki naprzemiennie. 

W sezonie letnim aktywnie spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu dbając o otoczenie wokół placówki a także  

w ogródku, który prowadzimy.  

            

Cenimy sobie chwile, gdy możemy spotkać się wszyscy razem i tak też 16 września 2021r  korzystając z ostatnich dni 

pięknej pogody, zorganizowaliśmy wspólne 

grillowanie (dla wszystkich uczestników). Spotkania 

takie dają możliwość zbudowania dobrych relacji, 

koleżeńskiej atmosfery, wspólnej zabawy. Aktywność 

uczestników, organizacja i dobre zaaranżowanie czasu 

jest motorem pozytywnego nastroju i relaksu na 

świeżym powietrzu. Dzięki takiemu spotkaniu 

mogliśmy swobodnie rozmawiać, żartować, 

wspominać minione wakacje i planować następne 

wspólne spotkania. 

 

 Staramy się aktywnie spędzać czas, oprócz zajęć które 

prowadzone są na poszczególnych pracowniach, nasi 

uczestnicy zachęcani są do korzystania ze świeżego powietrza 

poprzez wyjścia   na spacery oraz wyjazdy do lasu. W sezonie 

letnim byliśmy w lesie na jagodach, z których zrobiliśmy  

w czasie treningu 

kulinarnego pyszne 

jagodzianki oraz na 

grzybach, które 

wykorzystaliśmy do 

zrobienia pizzy.  

 

W dniu 25.09.2021 

roku nasza parafia obchodziła Jubileusz 100-lecia Świątyni. Z tej okazji nasi 

uczestnicy również brali udział w uroczystej Mszy Świętej. W darach ołtarza 

podopieczni nieśli prace, które zostały wykonane podczas zajęć w naszej 

placówce. 

Był to zaszczyt dla uczestników i pracowników, że mogliśmy uczestniczyć  

w tak zacnym wydarzeniu. 
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
15 lipca 2021 r. w Myszynieckiej Dzwonnicy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Często powraca do mnie  

w snach… Przedwojenny Myszyniec w fotografii i wspomnieniach rodziny Świąteckich”, którego gościem 

honorowym była Grażyna Maria Świątecka – profesor nauk medycznych, kardiolog, działaczka społeczna, Dama Orderu 

Orła Białego, Myszynianka z urodzenia. Pani profesor jest córką Witolda i Emilii Świąteckich – nauczycieli w Szkole 

Powszechnej w przedwojennym Myszyńcu. To dzięki udostępnionym fotografiom z rodzinnych albumów oraz spisanym 

wspomnieniom w publikacji „Mój Myszyniec” autorstwa Pani profesor Grażyny Świąteckiej została zorganizowana 

wystawa. Regionalista, historyk, doktor Jerzy Kijowski wygłosił prelekcję o życiu społecznym i  kulturalnym Myszyńca 

lat trzydziestych XX wieku. Głos zabrała również Pani profesor 

Grażyna Świątecka, która opowiedziała słuchaczom o swoich 

wspomnieniach z lat dzieciństwa spędzonych w naszym mieście  

i o zesłaniu rodziny podczas wojny w głąb Rosji. 

Wystawa została przygotowana we współpracy myszynieckiej 

Biblioteki i Fundacji Kulturalne Kurpie, pod patronatem Burmistrza Myszyńca.  

* 

Od sierpnia w Bibliotece działa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych 

ACADEMICA. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. 

To dostęp do książek ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. 

Zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty systemu ACADEMICA w naszej Bibliotece! 

* 

11 września 2021 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała 

jubileuszową, dziesiątą już odsłonę Narodowego Czytania organizowanego 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólnie, z podziałem na role 

czytaliśmy Akt I i III dramatu „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli 

Zapolskiej. Główną rolę Pani Dulskiej przeczytała Pani Burmistrz Elżbieta 

Abramczyk. W tematykę dramatu wprowadziła nas Pani Małgorzata 

Parzych. Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom oraz wszystkim obecnym 

za wzięcie udziału w  Narodowym Czytaniu.   

* 

1 października 2021 r. w Bibliotece odbyło się spotkanie z  Panem Mieczysławem Olendrem, autorem książki  

pt. „Stołeczny Myszyniec. Miasto i Gmina. Wczoraj i dziś”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VII z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Myszyńcu z nauczycielami a także mieszkańcy naszego miasta. Autor z właściwą sobie pasją  

i trafnością opowiedział o najważniejszych wątkach, głównie historycznych, zawartych w książce. Składamy 

podziękowania Panu Mieczysławowi Olendrowi. 

* 

7 października 2021 r. w Dzwonnicy Myszynieckiej odbyły się już po raz kolejny warsztaty pn. „Poszukiwanie przodków. 

Genealogia dla każdego”, zorganizowane przez MGBP w Myszyńcu. W spotkaniu, które poprowadziła Pani Marta 

Wojciechowska, wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Dziękujemy za poprowadzenie tak 

interesujących warsztatów. 

PLANOWANE WYDARZENIA: 

• Wieczornica z okazji 30. rocznicy nadania imienia Ks. Władysława Skierkowskiego Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Myszyńcu odbędzie się w listopadzie 2021 r. 

• Konkurs Plastyczny „Witraże Myszynieckie/Kurpiowskie” 

• Konkurs Recytatorski "Kurpie Zielone w Literaturze" dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

• Konkurs „Skierkowski.21” skierowany do wszystkich zainteresowanych postacią i  działalnością księdza Władysława 

Skierkowskiego. 

Regulaminy i formularze zgłoszeniowe do konkursów dostępne są w Bibliotece oraz na profilu Biblioteki na Facebooku. 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z  MGBP w Myszyńcu osobiście lub pod nr telefonu 297721677. 
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Otwarcie sali widowiskowo - kinowej w RCKK 
          1 i 2 października 2021 r. w ramach uroczystości związanych z otwarciem nowo wyremontowanej sali 

widowiskowo – kinowej w RCKK odbyły się 

darmowe seanse filmowe dla mieszkańców gminy 

Myszyniec. W tych dniach mieszkańcy mogli 

skorzystać z 6 projekcji filmowych: bajek i filmów. 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym 

zainteresowaniem. W ramach działalności kinowej 

RCKK zakłada projekcje filmowe dwa razy  

w miesiącu. Bieżący harmonogram działalności 

sali kinowej oraz repertuar będą umieszczane na 

stronie internetowej RCKK, na profilu RCKK na 

Facebooku, na stronie internetowej Gminy 

Myszyniec oraz na plakatach.  

          3 października 2021 r. odbyło się uroczyste 

otwarcie nowej sali widowiskowo – kinowej oraz holu 

RCKK. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonała 

Pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk, ks. Proboszcz 

Zbigniew Jaroszewski oraz Pan Mirosław Augustyniak – 

Radny Województwa Mazowieckiego. Po części oficjalnej 

na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny 

„Kurpiowszczyzna”, a następnie przed zaproszonymi 

gośćmi przedstawił swój program kabaretowy Pan Wiesław 

Tupaczewski – współzałożyciel kabaretu OT.TO.  

           

Uroczyste otwarcie 

sali widowiskowej  

i holu zakończyło prace związane z rozbudową i remontem budynku 

RCKK w Myszyńcu. Zadanie było podzielone na II etapy. W ramach  

I etapu: Inwestycja pod nazwą „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego 

Centrum Kultury Kurpiowskiej poprzez modernizację sali widowiskowej 

wraz z wyposażeniem” została przebudowana sala widowiskowa, którą 

wyposażono i dostosowano do sali kinowej. W ramach II etapu 

wyremontowano istniejące łazienki, rozbudowano holl, wykonano bufet i 

docieplono dach. Inwestorem I etapu było Regionalne Centrum Kultury 

Kurpiowskiej, a II Gmina Myszyniec. Wykonawcą całości robót była 

firma  PHU „RADEK” Tadeusz Radek. Całkowita wartość inwestycji: 

3 310 968,54 zł, w tym: I etap – 1 706 445,77 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000 zł. II etap 

– 1 604 522,77 zł, w tym dofinansowanie  z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w wysokości 588 000,00 zł.  

 



Numer 12 | Październik 2021         9  

 
 

Wydarzenia kulturalne RCKK              
            W dniach od 19 lipca do 25 lipca 2021 roku w Myszynieckiej Dzwonnicy zorganizowano blok wydarzeń 

kulturalnych pn. „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”. Organizatorami wydarzenia byli: Regionalne Centrum Kultury 

Kurpiowskiej  

im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Gmina Myszyniec, Parafia Rzymskokatolicka w Myszyńcu, 

Województwo Mazowieckie oraz Powiat Ostrołęcki. 

Cykl warsztatów obejmował organizację kilkugodzinnych spotkań  w dzwonnicy  w ramach których odbyły się 

następujące wydarzenia: 

• Nocne Czuwania w Dzwonnicy - 19- 20lipca 2021 r.  

• Noc Poezji w Dzwonnicy – 21 lipca 2021 r.Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Miejsko-Gminną 

Biblioteką Publiczną im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Tematem tegorocznej Nocy Poezji była postać  

ks. Wł. Skierkowskiego.  

• W dniach 21, 22 i 23 lipca 2021 r. odbyły się Nocne Warsztaty Malarskie w Dzwonnicy.. 

• 24 lipca 2021 r. odbyły się warsztaty i druga edycja konkursu „Nocny Dzwonnik z Myszyńca”.  

• w niedzielę 25 lipca Na zakończenie bloku wydarzeń kulturalnych pn. „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”  

w Myszynieckiej Dzwonnicy odbył się Koncert finałowyw wykonaniu Państwa Kai i Janusza Prusinowskich oraz 

Pań z Kurpiowskiej Wspólnoty Pieśni, którzy zaprezentowali tradycyjne pieśni kurpiowskie. 

 

          28 sierpnia 2021 r. w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich, odbyła się kolejna edycja Miodobraniowej Nocy 

Kabaretowej, która rozpoczęła się od biesiady ludowej prowadzonej przez kapelę „Miód na Serce”. W dalszej kolejności 

na deskach amfiteatru swoje programy kabaretowe zaprezentowali: kabaret „Czwarta Fala” oraz Grzegorz Halama. 

Główną gwiazdą  tegorocznej Nocy Kabaretowej był kabaret „Paranienormalni”. 

 

        29 sierpnia 2021 r. w kompleksie Kurpiowska Kraina odbyły się główne uroczystości 44. Miodobrania 

Kurpiowskiego. Jak co roku Miodobranie rozpoczęło się od Mszy św. z elementami gwary kurpiowskiej w Bazylice 

Myszynieckiej. Po mszy św. uroczysty korowód furmanek poprowadził 

przybyłych gości do kompleksu „Kurpiowska Kraina” w Wydmusach, 

gdzie odbyły się główne uroczystości. W ramach części folklorystycznej 

w programie znalazł się konkurs widowisk obrzędowych, podczas którego 

zespoły folklorystyczne zaprezentowały fragmenty „Wesela na Kurpiach” 

autorstwa ks. Wł. Skierkowskiego, ponadto artyści ludowi zaprezentowali 

pieśni i tańce podczas prezentacji artystycznych oraz wystąpił zespół 

ludowy „Przepiórka” z Hajnówki. Część folklorystyczną uświetnił 

również występ młodych tancerzy, uczestników projektu „Warsztaty 

taneczne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Myszyniec” (Zadanie 

zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa poprzez organizację warsztatów 

 z zakresu kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych na terenie LGD Kurpsie Razem”,  objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.).  

Po części folklorystycznej przyszła kolej na występy tegorocznych 

gwiazd 44. Miodobrania Kurpiowskiego. Jako pierwszy na scenie 

zaprezentował się zespół B.R.O., następnie wystąpiła wokalistka 

Jula, a gwiazda wieczoru czyli zespół VIDEO fantastycznym 

koncertem zakończył 44. Miodobranie Kurpiowskie.W ramach 

Miodobrania odbył się również Konkurs Rękodzieło Wsi 

Kurpiowskiej, a ponadto kiermasz sztuki ludowej, wystawa 

rękodzieła ludowego, wystawa sprzętu pszczelarskiego, zawody 

strzeleckie i wędkarskie, stoiska handlowe z miodem, pieczywem 

regionalnym i jadłem kurpiowskim. 
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            W ramach obchodów 100 –tnej rocznicy parafii w Myszyńcu , Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej  

w Myszyńcu  we współpracy z Panią Martą Wojciechowską przygotowało wystawę archiwalnych zdjęć związanych  

z budową naszego kościoła. Otwarcie wystawy odbyło się 25 września 2021 r. w Muzeum Multimedialnym w Dzwonnicy 

Myszynieckiej. 

          W dniach 27 września – 1 października 2021 r. Towarzystwo Przyjaciół 

Myszyńca” zrealizowało wydarzenie pt. „Warsztaty Kurpiowskiego Rękodzieła 

Ludowego”. Każdy dzień warsztatów poświęcony był innej dziedzinie rękodzieła 

(wycinanka, kierce, haft, plecionkarstwo i garncarstwo). W warsztatach 

przeprowadzonych przez twórców ludowych wzięło udział 340 uczestników, głownie 

uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy Myszyniec oraz turyści. Zadanie odbyło 

się w Muzeum Multimedialnym w Myszynieckiej Dzwonnicy. Zakończeniem 

warsztatów było przygotowanie wystawy prezentującej prace uczestników i twórców 

ludowych. Zadanie zostało zorganizowane w ramach projektu grantowego pn. 

„Zachowanie dziedzictwa poprzez organizację warsztatów z zakresu 

kurpiowskiej sztuki ludowej oraz gry na instrumentach muzycznych na terenie 

LGD Kurpsie Razem”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

29 września 2021 r.w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie odbyła się uroczysta gala podczas której zostały 

wręczone Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Nagroda Marszałka przyznawana jest od 21 lat wybitnym  

i aktywnym społecznie ludziom, organizacjom i stowarzyszeniom, 

które prowadzą działania umacniające tożsamość kulturową 

Mazowsza oraz służą rozwojowi i promocji regionu. Każdego roku 

spośród wszystkich zgłoszeń kapituła konkursowa wyłania  

10 laureatów. W tym roku jednym z laureatów tej prestiżowej 

nagrody zostało Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. 

ks. Wł. Skierkowskiego w Mszyńcu.  

Planowana działalność: 

• 20 października 2021 r. odbędzie się Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich. 

• 11 listopada 2021 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego we współpracy  

ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce organizuje XV Spotkania na Kopańskim Moście. Głównym elementem 

imprezy jest Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Przesłuchania konkursowe zaplanowane są na 

dzień 11.11.2021 r. w sali widowiskowo – kinowej RCKK. Konkurs będzie odbywać się w trzech kategoriach 

wiekowych - dzieci, dorośli i seniorzy oraz z podziałem na grupy śpiewacze i solistów.  Konkurs adresowany jest 

głównie do młodzieży, a także do zespołów folklorystycznych działających przy szkołach i ośrodkach kultury na 

terenie Puszczy Zielonej oraz twórców ludowych z terenu Puszczy Zielonej.  

Zajęcia stałe: 

• Zespoły taneczne działające przy RCKK: Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki”, Zespół Folklorystyczny 

„Kurpiowszczyzna”, Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna Senior”, Zespół Regionalny „Myszyniec”, 

Zespół Regionalny „Wrzos”, 

• Nauka gry na gitarze,  

• Nauka gry na akordeonie i harmonii pedałowej,  

• Koło fotograficzne, 

• Kółko teatralne „Koło-Myszy” 

Więcej informacji o bieżących imprezach i zajęciach stałych pod nr tel. 29 77 21 363, na stronie internetowej 

www.rckkmyszyniec.pl oraz na Facebook’u.  

http://www.rckkmyszyniec.pl/
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BIEG MIODOBRANIA KURPIOWSKIEGO 2021 

          W dniu 28 sierpnia 2021r. nad Zalewem Wykrot w 

Kurpiowskiej Krainie k. Myszyńca po 13 latach 

nieobecności odbył się Bieg Miodobrania Kurpiowskiego  

2021 na dystansie 10 km (3 pętle wokół zbiornika wodnego) 

oraz biegi dla dzieci klas I-VIII (trasa na parkingu obok 

Karczmy Kurpiowskiej). W Biegu Głównym wystartowało 103 

zawodników a w biegach dzieci ponad 100 z takich 

miejscowości jak: Ostrołęka, Łomża, Ciechanów, Wyszków, 

Przasnysz, Mrągowo, Szczytno, Bartoszyce, Wielbark, 

Grajewo, Kolno, Michałowice, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, 

Chorzele, Rozogi, Łyse, Kadzidło oraz z gminy Myszyniec (41 

osób zgłoszonych).  

           W biegu Głównym na 10 km zwyciężył Tomasz 

Gałązka z Płatkownicy przed Tomaszem Polewaczykiem z 

Łysych oraz Rafałem Dzięgielewskim z Wyszkowa, wśród 

kobiet zwyciężyła Paulina Klimowicz z Kolna przed Anną 

Napiórkowską z Ostrołęki oraz Iloną Brusiło z Warszawy. 

W kat. najszybsi z Gminy Myszyniec wśród kobiet 

zwyciężyła Anna Polewaczyk ze Starego Myszyńca przed 

Ewą Jachimczyk z Wolkowych oraz Małgorzatą 

Grzegorczyk z Wykrotu, a wśród mężczyzn najszybszy 

okazał się Tomasz Kiernozek przed Wojciechem Pardą 

oraz Mateuszem Więckiem. Najstarszym uczestnikiem 

Biegu Głównego został nasz niestrudzony Maratończyk 

Pan Ryszard Ropiak (rocz.1944).  

          W kat. dzieci kl.I-II 2 miejsce wywalczył Jan Rolka a 3 miejsce Maciej Stefański, w kl.  III-IV 1 miejsce zdobył 

Wiktor Bors przed Filipem Wiśniewskim, w kl.V-VI 1 miejsce wywalczył Bartłomiej Wiśniewski a 3 miejsce Kacper 

Kociński oraz wśród dziewcząt 2 miejsce zajęła Łucja Kulas, w kl.VII-VIII 1 miejsce zdobył Jakub Pliszka - wszyscy 

medaliści reprezentują Miejski Klub Lekkoatletyczny  

z Myszyńca.  

          Na wszystkich uczestników Biegu Miodobrania 

Kurpiowskiego czekał słodki poczęstunek w postaci 

pączków, Na wszystkich uczestników Biegu 

Miodobrania Kurpiowskiego czekał słodki 

poczęstunek w postaci rogalików, słodkich bułeczek, 

batoników energetycznych, kawa i herbata oraz 

ognisko z pieczoną kiełbaską. Nagrody, puchary 

 i medale ufundowało Starostwo Powiatowe  

w Ostrołęce, Gmina Myszyniec, Miejski Klub 

Lekkoatletyczny w Myszyńcu oraz Firma ALDO z 

Surowego. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim Darczyńcom bez których trudno byłoby zorganizować Bieg 

Miodobrania 2021. Dziękujemy Regionalnemu Centrum Kultury Kurpiowskiej za pomoc w organizacji biegu, paniom ze 

Spółdzielni Socjalnej Myszynanka za pomoc w wydawaniu posiłków, grupie Morsy Myszyniec za fantastyczną oprawę 

podczas pracy Biura Biegu, dekoracji zawodników, obsługi ogniska oraz sauny na kołach przy plaży miejskiej. 

Dziękujemy Pani Krystynie Olk za opiekę medyczną, Panom Eugeniuszowi Chorążewiczowi oraz Karolowi 

Młynarskiemu za profesjonalną obsługę fotograficzną i Video, Panom Markowi  Abramczykowi ze Szkoły Podstawowej w 

Myszyńcu i Zdzisławowi Zyśk ze Szkoły Podstawowej w Wykrocie za pomoc przy obsłudze biegów dla dzieci. 
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ALDO Bartnik Myszyniec 
           Trwający sezon ligowy poprzedził letni okres przygotowawczy. Pod okiem Adama Kobusa piłkarze brali udział  

w intensywnych treningach. Dodatkowo rozegrane zostały 3 mecze kontrolne. Sparingpartnerami były zespoły Omulew 

Wielbark, MKS Ruciane Nida oraz GKS Łyse. Na zakończenie okresu przygotowawczego rozegrany został mecz 

towarzyski z drużyną ALDO, czyli wieloletnim sponsorem tytularnym myszynieckiego klubu. 

           Sezon 2021/2022 rozgrywek A klasy, w których bierze udział ALDO Bartnik Myszyniec trwa w najlepsze.  

Po siedmiu kolejkach zawodnicy Adama Kobusa zajmują 10 miejsce. ALDO Bartnik Myszyniec punktował w domowych 

spotkaniach z Pełtą Karniewo (zwycięstwo 9:2) i GUKS 

Krasnosielcem (2:1) oraz wyjazdowym z Orłem Sypniewo 

(2:2). Na powiększenie dorobku punktowego w tym roku 

piłkarze będą mieli jeszcze okazje w sześciu kolejkach 

rundy jesiennej. 

           ALDO Bartnik Myszyniec reprezentują również 

młodzi piłkarze z sekcji trampkarzy. Swoje umiejętności 

piłkarskie rozwijają z pomocą trenera Adama Kobusa. 

          Sponsorzy/Partnerzy klubu ALDO Bartnik 

Myszyniec: Gmina Myszyniec, ALDO, Przewozy krajowe 

i międzynarodowe "EMAR", Groszek u Krajzy, Zajazd  

u Dzidka. 

                                                                                                               Zdjęcie z meczu towarzyskiego z ALDO 

 

            Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec dumą Myszyńca!!! 
Po dwóch latach funkcjonowania Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec jest w tej części Powiatu największym 

stowarzyszeniem szkolącym dzieci w dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. Zawodnicy uczęszczający do Akademii trenują  

w czterech grupach, po dwa razy w tygodniu. Od sezonu 2021/2022 w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki 

Nożnej biorą udział wszystkie roczniki trenujące w Akademii. Najmłodszą grupą jest rocznik 2014/2015. Kolejne roczniki 

dzieci, które biorą udział w rozgrywkach ligowych są to chłopcy urodzeni w latach 2012-2013 oraz 2010-2011. Ideą tych 

rozgrywek jest, aby jak największa liczba dzieci miała okazję porywalizować z innymi zawodnikami z innych 

miejscowości. W połowie następnego roku Zarząd Akademii planuje utworzyć nową grupę dzieci z rocznika 2016/2017. 

Pierwsi zainteresowani rodzice już wyrazili chęć zapisania swoich dzieci do najmłodszej grupy. Ważne jest bowiem, aby 

swoją piłkarską przygodę rozpocząć od jak najmłodszych lat.  

Wszystkie działania Akademii nie byłyby jednak 

możliwe bez wsparcia naszych sponsorów. Chcielibyśmy 

bardzo podziękować Pani Burmistrz i radnym Miasta 

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 tak 

trudnym czasie pandemii. Podziękowania kierujemy 

także do rodziców, którzy nam zaufali i wspierają nas we 

wszystkich naszych działaniach. 

Jeżeli chcielibyście Państwo dołączyć do naszej 

Akademii zapraszamy do zapisów swoich dzieci na 

treningi piłkarskie. W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 692 039 347. 

Zarząd AP Kurpie Myszyniec 

 


