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Budżet Gminy Myszyniec 2012
Radni gminy Myszyniec na sesji w dniu 10 czerwca 2013 roku udzielili burmistrzowi
Bogdanowi Glince absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2012. Innymi słowy stwierdzili, że
pieniądze gminne były wydawane zasadnie i celowo. Pozytywną opinię o realizacji ubiegłorocznego
budżetu przedstawiła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która sprawuje nadzór nad
finansami gminy.
Budżet gminy składa się z dwóch części: dochody (to co do niego wpływa), a więc subwencje
z budżetu państwa (między innymi środki na oświatę), dochody własne (podatki), dotacje (środki
pozyskane) i wydatki bieżące (pomoc społeczna, utrzymanie instytucji gminnych, oświaty, infrastruktury,
itp.) oraz inwestycje (drogi, wodociągi, kanalizacja, przydomowe oczyszczalnie ścieków, itp.)
Dochody budżetowe zostały osiągnięte w kwocie – 46 969 635,29 zł, co stanowi 104,7% planu
wynoszącego 44 862 873,44 zł.
Wydatki budżetowe wykonano na kwotę – 44 640 565,71 zł, co stanowi 96,37 % planu
wynoszącego 46 321 915,31 zł. Zrealizowano z tego zadania bieżące na kwotę – 24 543 348,77 zł,
tj. 94,31 % planu rocznego (26 025 309,12 zł), a wydatki inwestycyjne na kwotę 20 097 216,94 zł,
stanowiącą 99,02 % planu rocznego (20 296 606,19 zł).
W 2012 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 2 329 069,58 zł, która jest
wynikiem refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, gmina posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek
długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na łączną kwotę – 880 419,82 zł, co stanowi 1,87% w stosunku do wykonanych dochodów.
Zadłużenie gminy w porównaniu do roku 2011 zmniejszyło się o 707 511,90 zł. Maksymalne zadłużenie
gminy może wynosić 60% rocznych dochodów. Zadłużenie na poziomie 1,87% jest zatem bardzo
niewielkie. Gmina Myszyniec korzysta tylko z pożyczek na inwestycje dotyczące ochrony środowiska
(np. wodociągi), które są nisko oprocentowane, np. 3,5 % i częściowo umarzalne. Nasza gmina nie korzysta
z komercyjnych kredytów bankowych.
Uwagę zwraca bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych w naszej gminie - 45% ogólnych
wydatków budżetowych, osiągnięty dzięki racjonalnemu wydawaniu pieniędzy na bieżące wydatki
i skutecznemu pozyskiwaniu środków z zewnątrz, zwłaszcza dotacji unijnych. Dla porównania wiele gmin
osiąga ten wskaźnik na poziomie kilku lub kilkunastu procent. Niektóre gminy zaprzestały działalności
inwestycyjnej, gdyż wystarcza im pieniędzy jedynie na wydatki bieżące lub spłatę długów.
W 2012 roku zakończono następujące inwestycje:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu na łączną kwotę 505 542,86 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta
i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni
i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu na łączną kwotę 4 849 692,89 zł;
- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec, na łączną kwotę 427 327,97 zł;
- wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, na łączną kwotę
291 136,95 zł.
Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie i rzeką Rozogą na
terenie gminy Myszyniec”. Na ten cel poniesiono w 2012 roku wydatki w kwocie 12 568 273,95 zł, w tym
7 888 468,84 zł stanowi refundacja z Unii Europejskiej.
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Wieści z gminy
Gmina Myszyniec kończy przygotowania do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi od dnia 01.07.2013 r. Został już wyłoniony usługobiorca, który będzie odbierał odpady od
gospodarstw domowych i przedsiębiorców, jak również podmiot, który będzie prowadził w Myszyńcu Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wewnątrz Kurpika znajdą Państwo instrukcję postępowania
ze śmieciami oraz harmonogram odbioru odpadów.
*
Dobiega końca procedura likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku. Jest to
najmniejsza w tej chwili szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Myszyniec. W klasach I-VI uczy się
26 dzieci. Jej utrzymanie jest już zupełnie niezasadne ekonomicznie, tym bardziej, że w kolejnych latach
liczba uczniów byłaby jeszcze mniejsza. Uczniom z Białusnego Lasku zapewnia się możliwość
uczęszczania do szkoły w Myszyńcu. Do budynku po szkole zostanie przeniesiony Środowiskowy Dom
Samopomocy, który w tej chwili funkcjonuje w Myszyńcu.
*
Rada Miejska w Myszyńcu złożyła wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic
administracyjnych miasta Myszyniec, poprzez włączenie do nich Browar znajdujących się w chwili obecnej
w sołectwie Myszyniec-Koryta. Z inicjatywą takiej zmiany wystąpili mieszkańcy Browar, którzy także
poparli ją w przeprowadzonych w grudniu 2012 roku konsultacjach. Gdyby tę zmianę zaakceptował
wspomniany minister, to liczba mieszkańców Myszyńca powiększyłaby się o 120 osób.
*
Od dnia 1 czerwca 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu jest zatrudniona osoba
wykonująca zadania asystenta rodziny. Asystentura rodziny to nowa, wprowadzona od początku roku 2012
forma pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Do zadań asystenta rodziny należy między innymi podejmowanie działań zmierzających do zmiany
wzajemnych stosunków w rodzinie, przygotowanie do pełnienia ról społecznych odpowiednich do wieku,
motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz podejmowania pracy. Asystent prowadzi pracę z rodziną za
jej zgodą i z jej udziałem, zgodnie z przyjętym planem pracy, który obejmuje zarówno działania
długoterminowe zaplanowane, np. na pół roku jak i krótkoterminowe. Asystent rodziny wspiera rodzinę
w trudnej sytuacji życiowej, służy jej radą i pomocą. Nowy pracownik zatrudniony w OPS w Myszyńcu ma
w tej chwili pod opieką 5 rodzin.
*
Od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje szereg ułatwień meldunkowych, są to między innymi:
możliwość zameldowania osoby z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniej gminy (wystarczy jedna
wizyta w urzędzie), zniesiono obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza 3 miesięcy,
nie podaje się informacji o wykształceniu, nie ma obowiązku przedkładania książeczki wojskowej oraz
wydłużono termin zgłoszenia zameldowania z 4 do 30 dni licząc od dnia przybycia.
*
Część mieszkańców naszej gminy ma już nieważne dowody osobiste. Pierwsze plastikowe dowody
zostały wydane w 2001 roku i po 10 latach straciły ważność. Jedynie osoby, które złożyły wniosek
o wydanie dowodu po 65 roku życia, otrzymały go na czas nieoznaczony. Niektórzy o tym nie pamiętają
i posługują się nieważnym dokumentem. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sprawdzić jego termin
ważności (jest on wskazany w prawym dolnym rogu). Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym
uniemożliwia załatwianie różnych spraw, a także problemy w trakcie kontroli przez policję czy straż
miejską. Prosimy zatem tych, którym upłynął termin ważności dokumentu tożsamości o zgłaszanie się do
Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 2, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.
*
Urząd Miejski w Myszyńcu uruchomił sms-owy system powiadamiania. Chcielibyśmy go
wykorzystywać do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami. Będziemy Państwa informować tą drogą
o ważnych sprawach, np. różnych spotkaniach, przerwach w dostawie wody, ostrzeżeniach o anomaliach
pogodowych. Osoby, które chciałyby otrzymywać takie informacje szybko i bezpośrednio na swój telefon
komórkowy w postaci SMS, powinny wypełnić stosowny formularz (krótki i prosty). Takie druki znajdują
się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu u wszystkich pracowników. Zachęcamy do skorzystania z takiej
możliwości. Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.
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„Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem
poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”
Zakończono postępowanie przetargowe na realizacje projektu pn.: „Wykorzystanie energii
odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła celem poprawy środowiska
naturalnego gminy Myszyniec”. W postępowaniu oferty złożyło 8 firm, które za wykonanie robót
budowlanych oferowały ceny od 5 040 787,29 do 6 940 535,74 zł brutto.
W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe RAPID Sp. z o.o. z siedzibą: Biała Podlaska, ul. Prosta 7, która oferuje wykonanie projektu
za cenę 5 040 787,29 zł brutto. Ceny zestawów instalacji solarnych wynoszą od 7 076,45 zł brutto do
13 110,81 zł brutto. Dzięki bardzo korzystnej cenie uzyskanej w przetargu znacząco obniży się też koszt
opłaty wnoszony przez mieszkańców i będzie on wynosił od 2 122,94 zł do 3 933,24 zł za kolektor wraz
z montażem.
Mieszkańcy, którzy biorą udział w projekcie i mają podpisaną umowę z Gminą Myszyniec na
dofinansowanie instalacji solarnych w czerwcu otrzymali informację listowną z kosztem instalacji solarnej.
Firma rozpocznie prace montażowe od lipca 2013 r.
Projekt zakłada montaż 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej
instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców we wszystkich
miejscowościach na terenie gminy Myszyniec. Zaplanowany jest też montaż 7 sztuk instalacji
fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej na dachach
obiektów użyteczności publicznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zamontowane 2 pompy ciepła
i wymienione instalacje c.o. w budynku przedszkola i plebanii.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych – październik 2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013
Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”
Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Całkowita wartość projektu: 5 197 307,28 zł
Kwota dofinansowania: 3 638 115,10 zł
Poziom dofinansowania: 70%
Beneficjent: Gmina Myszyniec - Lider Projektu
Partnerzy:
1. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu
2. Powiat Ostrołęcki

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – etap III
Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec – etap III”. Prace te, za kwotę 1 659 518,18 zł brutto,
wykona wybrana w postępowaniu przetargowym, firma PPHU „Technika” Andrzej Banaszek z Olsztyna.
W ramach tej inwestycji zostanie wybudowanych 131 przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych w miejscowościach: Wykrot (62 sztuki) i Wolkowe (69 sztuk). Oczyszczalnie pracujące
w połączonej technologii: złoża biologicznego i osadu czynnego zostaną wybudowane do dnia 30 września
2013 r. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Kurpiowska Kraina

Trwa zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym w Wykrocie oraz terenów przy kościele
i cmentarzu w Myszyńcu. Realizacja projektu „Kurpiowska Kraina” będzie kosztowała ok. 22,8 miliona
zł (dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 63%). Za taką kwotę inwestycję wykona, wyłoniona
w drodze przetargu, firma Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego. Wszystkich ofert było dwanaście,
a najdroższa opiewała na kwotę 31,8 mln zł!
Nad zbiornikiem powstaje 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 też 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 infrastruktury ma stworzyć warunki dla rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy,
jak też całego regionu i uczynić naszą 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.

Wodociągi
Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie
gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III)”. Umowa na roboty budowlane została podpisana z wybranym,
w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcą P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2013 r.
Realizacja inwestycji jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki umarzalnej w wysokości 15%.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 2 998 617,00 zł. Kwota przyznanej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi
2 253 551,00 zł.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie
miejscowości Pełty, Świdwiborek, część miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary o łącznej długości
ponad 63 km. Sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody w Wykrocie. Została ona
zaprojektowana w układzie pierścieniowo-rozgałęźnym, który obejmuje swoim zasięgiem miejscowości
Myszyniec Stary, Myszyniec-Koryta (obręb Myszyniec Stary) i Myszyniec. Pierścień tranzytowy zamyka
i łączy istniejącą w Myszyńcu sieć wodociągową. Od pierścienia zaprojektowane są rozgałęzienia do
miejscowości Pełty i Świdwiborek. Do projektowanej sieci wodociągowej przewidziano podłączenie
138 gospodarstw domowych. Pierścień tranzytowy ma zapewnić odpowiednie ciśnienie w sieci i umożliwić
zwodociągowanie w przyszłości pozostałych miejscowości w gminie (Charciabałda, Olszyny,
Białusny Lasek, części miejscowości Zdunek, Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki).

Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny
W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę i urządzenie szkolnego placu zabaw
o pow. 240 m2 w miejscowości Olszyny. Plac zabaw zostanie wybudowany zgodnie z wymogami i przy
wsparciu finansowym w wysokości 63 850,00 zł z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Szacowany
koszt zadania: 130. 000,00 zł. Prace będą wykonywane w okresie wakacyjnym i obejmą: ukształtowanie
terenu, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie placu w elementy zabawowe i wykonanie
ogrodzenia. Będzie to kolejny taki obiekt w naszej gminie. Nowoczesne place zabaw dla dzieci powstały
wcześniej w Myszyńcu, Myszyńcu Starym, Wolkowych, Wykrocie i Zalesiu.

Remonty dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Myszyniec
Gmina Myszyniec rozpoczęła remonty dróg żwirowych i gruntowych. Wykonawcą prac jest firma
Pana Czesława Zdunka – Myszyniec Stary, z którym została podpisana umowa na dostawę 10 000 m3 żwiru
wraz z wyprofilowaniem. W przetargu nieograniczonym wzięło udział łącznie 5 wykonawców: P.H.U.
„TOM” Tomasz Szitenhelm z Pelplina z ceną oferty 489 294 zł, spółka jawna „Żwirek” z Brejdyn z ceną
929 880 zł, firma „Andy” Andrzej Drężek z Klonu z ceną 427 917 zł, firma P. Pawła Zdunka z Klonu z ceną
478 470 zł i firma Pana Czesława Zdunka z ceną 340 710 zł.
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„Kurpik” rozmawia z Bogdanem Glinką – Burmistrzem Myszyńca
o inwestycjach, straży i służbie zdrowia.

Kurpik: Czym obecnie zajmuje się samorząd?
Bogdan Glinka: W tej chwili najbardziej zajmują nas inwestycje. Jesteśmy w trakcie realizacji
kilku inwestycji: budowy sieci wodociągowej w Pełtach i Świdwiborku, budowy „Kurpiowskiej
Krainy”. Wkrótce rozpoczną się kolejne: solary i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Przygotowujemy się także do budowy wodociągów w kolejnych miejscowościach.
Kurpik: Jednak budowa, chyba najbardziej oczekiwanej inwestycji „Kurpiowskiej Krainy”
przeciąga się?
Bogdan Glinka: Zaawansowanie robót jest bardzo duże. Termin zakończenia był, pierwotnie,
ustalony na grudzień 2012 roku. Z powodu niezbędnych korekt wysokościowych na drogach
i parkingach oraz przedłużającej się zimy, na wniosek wykonawcy, przesunięto go do 31 lipca
2013 roku (część w Wykrocie) i 15 września 2013 roku (część w Myszyńcu). Chciałbym
podkreślić, że po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, to on odpowiada za termin
wykonania robót. To wykonawca, a nie gmina, je organizuje. Dostrzegam zagrożenie terminu
wykonania inwestycji. Ponaglamy wykonawcę ustnie i pisemnie. W przypadku tej inwestycji
interesy gminy są należycie zabezpieczone. Za każdy miesiąc zwłoki wykonawcy zostaną
naliczone karne odsetki w wysokości około 600 000 zł miesięcznie. Powinno to mobilizować
wykonawcę do terminowości. Oczywiście irytuje mnie, jak i też wielu mieszkańców, powolne
tempo robót, w szczególności w Myszyńcu, w budowie parkingów przy cmentarzu i kościele.
Kurpik: Dlaczego dotychczas nie zostało wybudowane w naszej gminie boisko Orlik?
Bogdan Glinka: W ostatnich latach powstało w naszej gminie wiele obiektów sportowych, w tym
boisk. Powstają kolejne w Myszyńcu i nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie w ramach kompleksu
„Kurpiowska Kraina”. Są to nowoczesne i bezpieczne miejsca. Gmina może pozwolić sobie na
takie inwestycje dzięki pozyskaniu na nie środków unijnych. Uważam, że boisk, kortów
tenisowych, placów zabaw będziemy mieli na tyle wystarczająco, by zaspokoić potrzeby
do rekreacji zarówno młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Oczywiście nie jest możliwe, aby
powstały one w każdej dzielnicy Myszyńca czy w każdej miejscowości gminnej. Naszym celem od
samego początku jest to, aby były to obiekty (również te przy szkołach) ogólnodostępne. A jeśli
chodzi o Orlika, to oczywiście cały czas rozważamy jego budowę. Jednak chcielibyśmy
zlokalizować go przy szkole w Myszyńcu po to, aby mogły być prowadzone na nich także zajęcia
wychowania fizycznego. Staramy się pozyskać w jej pobliżu kolejne grunty pod inwestycję. Mamy
też w planach modernizację naszego myszynieckiego stadionu i wykonanie na nim sztucznej
nawierzchni boiska. Czekamy na możliwość pozyskania na ten cel środków. Gdy uznamy,
że potrzebne jest kolejne boisko, to będziemy starali się je wybudować. Taka inwestycja z tej racji,
że mamy w Myszyńcu Zespół Szkół Powiatowych, jest możliwa wespół z samorządem powiatu
ostrołęckiego.
Kurpik: W ostatnich miesiącach pojawiły się kontrowersje wokół straży w Myszyńcu.
Bogdan Glinka: Kilka lat temu gmina porozumiała się z Państwową Strażą Pożarną w Ostrołęce
w sprawie stacjonowania w myszynieckiej remizie posterunku straży zawodowej. Chcieliśmy, aby
w sezonie letnim, gdy jest najwięcej wypadków drogowych i pożarów, pomoc była udzielana jak
najszybciej, takie rozwiązanie sprawdziło się. Strażacy zawodowi wraz ze strażakami ochotnikami
bardzo szybko wyjeżdżali do akcji ratowniczych.
Kurpik: Jednak od tego roku nie funkcjonuje w Myszyńcu posterunek Państwowej Straży
Pożarnej?
Bogdan Glinka: Na początku tego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu podjęła decyzję
o braku możliwości współpracy ze strażą zawodową. Oficjalnie nie przedstawiono mi
i komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce powodów takiej decyzji. Jednak przy
różnych okazjach Zarząd OSP w Myszyńcu krytykował to, że czasem straż z Myszyńca była
wysyłana do akcji do gmin sąsiednich. W tej sytuacji zdecydowaliśmy o nowej lokalizacji
posterunku straży zawodowej w remizie w Wydmusach.
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Kurpik: Dlaczego akurat w Wydmusach?
Bogdan Glinka: Wydmusy znajdują się przy ruchliwej drodze krajowej, gdzie dochodzi do
najgroźniejszych wypadków drogowych. Strażacy ochotnicy z Wydmus byli bardzo
zainteresowani, w przeciwieństwie do myszynieckiej OSP, współpracą ze strażakami zawodowymi.
Remiza w Wydmusach jest w dobrym stanie technicznym.
Kurpik: A co ze sprzętem, który znajduję się w remizie OSP w Myszyńcu? Stoi bezczynnie?
Bogdan Glinka: Rzeczywiście w ostatnich latach ze środków publicznych zakupiliśmy sprzęt
i samochody strażackie. Gmina przekazała to dla OSP w Myszyńcu. Cel był taki, aby myszyniecka
jednostka była bardzo dobrze wyposażona. To umiejętności ludzi i jakość używanego sprzętu
decydują o skuteczności niesionej pomocy. Wyposażenie OSP w Myszyńcu dalej jest
wykorzystywane w akcjach ratowniczych. Jednak zapewne nie tak często jak w poprzednich latach,
gdy w Myszyńcu funkcjonował posterunek straży zawodowej. To jednak nie ja, tylko Państwowa
Straż Pożarna w Ostrołęce decyduje, którą jednostkę wysłać do akcji ratowniczych. W tej sytuacji,
co zrozumiałe, w pierwszej kolejności dysponowana jest straż z Wydmus i znajdujące się tam
wyposażenie.
Kurpik: Jednak Zarząd OSP w Myszyńcu zarzuca Panu, że nie dba pan o straż?
Bogdan Glinka: Gmina wywiązuje się z obowiązku utrzymania gotowości bojowej ochotniczych
straży pożarnych. Płacimy za paliwo, naprawy sprzętu, jego ubezpieczenie, szkolimy
i ubezpieczamy strażaków, utrzymujemy remizy. Kupujemy też bardzo kosztowny sprzęt.
Oczywiście pozyskujemy na to środki z różnych źródeł, w miarę potrzeby dokładamy środki
z budżetu gminy. Żadna instytucja kontrolująca gminę nie wykazała, że nie wywiązujemy się
z tego obowiązku. Ponadto, staramy się jak najskuteczniej współpracować z Państwową Strażą
Pożarną w Ostrołęce. I nie chodzi tu o marginalizację strażaków ochotników, tylko o to, aby
wspólnie jak najskuteczniej nieść pomoc. Przecież jest rzeczą oczywistą, że strażacy, którzy
stacjonują na miejscu, wyjadą do akcji, generalnie, szybciej niż strażacy ochotnicy, którzy muszą
zbiec się do remizy z domów czy miejsc pracy. A przecież szczególnie w przypadku wypadków
komunikacyjnych, każda chwila może decydować o czyimś zdrowiu czy życiu. Oczywiście
ubolewam, że posterunek straży zawodowej nie funkcjonuje dalej w Myszyńcu. Przez wiele lat
cierpliwie przekonywałem wraz z komendantem PSP w Ostrołęce Zarząd OSP w Myszyńcu
do współpracy ze strażą zawodową. Jednak Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu takiej
współpracy. Ochotnicza Straż Pożarna jest niezależnym stowarzyszeniem i gmina nie ma
możliwości zmiany tej decyzji.
Kurpik: Zarząd OSP w Myszyńcu wręcz twierdzi, że dąży Pan do jej likwidacji!?
Bogdan Glinka: Jako burmistrz nie mam nawet takich kompetencji, nie jestem nawet strażakiem.
To strażacy powoływali do życia myszyniecką straż i tylko oni mogą, ewentualnie, ją rozwiązać.
Ochotnicze straże pożarne działają jako niezależne stowarzyszenia i żadna władza, w tym gminna,
nie może wpływać na ich decyzje. Moją rolą jest, jak już wspomniałem, wspieranie gotowości
bojowej straży.
Kurpik: Skoro twierdzi Pan, że gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec OSP
w Myszyńcu, to skąd takie niezadowolenie strażaków?
Bogdan Glinka: Paradoksalnie, jednostka w Myszyńcu, śmiem twierdzić, że jest jedną z najlepiej
wyposażonych w całym województwie mazowieckim. Mimo to, nie ukrywam, dochodzi do spięć
między strażakami a gminą. Wiele razy organizowaliśmy spotkania po to, aby wyjaśnić różne
nieporozumienia. Ze strażakami rozmawiałem ja, radni, przedstawiciele Państwowej Straży
Pożarnej. W niektórych sprawach udawało nam się dojść do porozumienia, w innych niestety nie.
Problem polega na tym, że Zarząd myszynieckiej OSP oczekuje, że gmina będzie finansowała
różne potrzeby strażaków i będą oni mieli swobodę w wydawaniu tych pieniędzy. Natomiast gmina
musi wydawać pieniądze zgodnie z prawem. Zgodne z prawem jest wydatkowanie pieniędzy na
utrzymanie gotowości bojowej straży, ale już nie, a tego oczekują strażacy, finansowanie ich
uroczystości. Tłumaczę strażakom, że takie wydatki zostałyby zakwestionowane przez kontrole,
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którym poddawany jest budżet gminy. Niestety to ich nie przekonuje. Nie będę łamał prawa. Takie
wydatki strażacy powinni finansować z innych źródeł.
Kurpik: Panie Burmistrzu mieszkańcy narzekają na utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych?
Bogdan Glinka: Powtórzę po raz kolejny, że za opiekę zdrowotną odpowiada w Polsce Narodowy
Fundusz Zdrowia. To parlament i Minister Zdrowia tworzą odpowiednie prawo. Gmina może
próbować wpływać na osoby i instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną. Wiele razy
interweniowałem w NFZ w różnych sprawach. Udało się na przykład „wywalczyć” kontrakt na
specjalistyczną opiekę ginekologiczną. To nie jest tak, że NFZ cokolwiek z własnej inicjatywy
proponuje, aby polepszyć dostęp do leczenia w naszej gminie. O wszystko trzeba dosłownie
walczyć. Wiele razy także rozmawialiśmy o sytuacji w gminnej służbie zdrowia z lekarzami
pracującymi u nas. To są jednak prywatne placówki i ani ja, ani radni nie możemy nic im
nakazywać. Możemy jedynie prosić czy proponować. Uwagi te nie dotyczą, oczywiście, sposobu
leczenia (tym bardziej, że nie mamy takich sygnałów od mieszkańców), ale funkcjonowania
przychodni Medyk (długi czas oczekiwania przed gabinetem na wizytę). Wiele razy prosiliśmy
doktora Krupskiego, aby rozwiązał ten problem.
Kurpik: Jednak część naszej służby zdrowia funkcjonuje w budynku gminnym. Czy zatem
rzeczywiście gmina nie ma wpływu na to jak pracują lekarze?
Bogdan Glinka: W naszym budynku potocznie nazywanym Ośrodkiem Zdrowia funkcjonują dwie
przychodnie Medyk i ELMED. Z obiema mamy zawarte umowy najmu i płacą nam czynsz. Gdy
przychodnia źle działa, zawsze można wypowiedzieć jej umowę. Tylko co dalej? To nie jest tak,
że czekają inni lekarze, aby rozpocząć pracę. W ostatnich 10 latach nie zgłosił się do mnie nikt, kto
chciałby prowadzić w Myszyńcu praktykę lekarza rodzinnego. Oczywiście aktywnie zachęcamy
lekarzy do pracy w Myszyńcu. Jesteśmy w stanie zaoferować im odpowiednie lokale. Do tej pory
udało się przekonać do działalności w Myszyńcu przychodnię ELMED ze Szczytna. Zgłaszają się
osoby, które chciałyby prowadzić w Myszyńcu rehabilitację. Dlatego też podjęliśmy decyzję
o przeniesieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu do budynku po szkole
w Białusnym Lasku. Obiekt w Myszyńcu przeznaczamy wyłącznie na cele związane
z działalnością leczniczą. Ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę znajdujących się w nim lokali.
Chcemy tak określić warunki korzystania z niego, aby dzierżawcy opłacało się prowadzić w nim
szeroki zakres usług medycznych.
Kurpik: Pojawiły się kontrowersje związane z likwidacją Środowiskowego Domu Samopomocy?
Bogdan Glinka: Mamy już koncepcję przystosowania budynku w Białusnym Lasku dla potrzeb
Środowiskowego Domu Samopomocy. Pani kierownik i pracownicy tej placówki uczestniczyli
w jej przygotowaniu. W tym momencie, gdy już wiadomo, że warunki w Białusnym Lasku nie
będą gorsze niż w Myszyńcu, emocje opadły. Rozumiem, że zmiany są trudne. Jednak ode mnie,
jako burmistrza, oczekuje się rozwiązania wielu problemów. A tych w gminnej służbie zdrowia nie
da się rozwiązać bez lokali. I nie ma najmniejszego sensu budować kolejnych w Myszyńcu, gdy
w całej gminie jest ich wystarczająco dużo. Trzeba tylko umiejętnie nimi gospodarować. Lekarze
nie chcą nawet słyszeć o prowadzeniu praktyki poza Myszyńcem. Jeśli już, to chcą lokali, najlepiej
w centrum Myszyńca. Niestety, to oni dyktują warunki. W Polsce brakuje lekarzy. A ponadto
lekarze chętniej pracują w dużych miastach niż w małych miejscowościach. Przenosząc
Środowiskowy Dom Samopomocy do Białusnego Lasku zagospodarujemy budynek po
likwidowanej szkole, która w której obecnie uczy się 26 dzieci i nie ma żadnej przyszłości,
a zwolniony budynek w Myszyńcu przeznaczymy dla lekarzy.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.myszyniec.pl Znajdą Państwo na niej wiele informacji
o działaniach samorządu gminy Myszyniec oraz wydarzeniach
z regionu.
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„Integracyjny Punkt przedszkolny w Myszyńcu”

Od dnia 1 lipca 2013 gmina Myszyniec przystąpi do realizacji projektu pt. „Integracyjny punkt
przedszkolny w Myszyńcu”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt rozpocznie się 01.07.2013 r.
i będzie trwał do 30.06.2015 r.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Myszyńcu poprzez ich udział w
zajęciach przedszkolnych prowadzonych w utworzonym punkcie przedszkolnym w okresie
od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r. Wsparciem zostaną objęte dzieci, które mają ograniczony dostęp do
edukacji przedszkolnej pochodzące z rodzin o bardzo niskich dochodach, mających trudną sytuację
rodzinną, a także dwoje dzieci niepełnosprawnych. Grupą docelową projektu będzie 20 dzieci urodzonych
w latach 2008-2011 oraz ich rodzice, mieszkające w Myszyńcu lub okolicznych wioskach:
Myszyniec - Koryta, Myszyniec Stary i Świdwiborek.
Punkt przedszkolny zostanie utworzony w wolnych pomieszczeniach w budynku Przedszkola
Samorządowego w Myszyńcu. Dzieci będą miały do dyspozycji salę o powierzchni 60m2, sanitariaty
w pobliżu sali oraz szatnię, w ramach prac adaptacyjnych przewiduje się zadaszenie tarasu i zorganizowanie
tam miejsca do eksploracji badawczej i przyrodniczej oraz miejsca do zabaw sensoryczno-ruchowych
szczególnie ważnych dla terapii i zajęć korekcyjnych dzieci niepełnosprawnych.
Zajęcia rozpoczną się od 01.09.2013 r. i będą trwały do 30.06.2015 r. (dwa lata szkolne,
25 godzin w tygodniu), będą one prowadzone przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami oraz przez
asystenta dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciel i asystent zostaną wybrani w konkursie. W celu
zaangażowania rodziców w edukację i wychowanie dzieci, przewiduje się ich uczestnictwo na zajęciach
jako asystenci nauczyciela. Zarówno rodzice jak i dzieci będą miały możliwość kontaktu z logopedą
(20 godzin w miesiącu).
Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od VI do VII 2013r. z zachowaniem równego dostępu oraz
równych szans w tym równości płci, w przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc pierwszeństwo będą
miały dzieci czteroletnie, dzieci z rodzin pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci rodziców
samotnie je wychowujących. Służy to wyrównaniu szans i efektywnemu przygotowaniu dzieci do nauki w
szkole. Powstanie lista rezerwowa, dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.
Wartość projektu: 328 400,00 zł; Kwota dofinansowania: 279 140,00 zł; Wkład własny: 49 260,00 zł

"W Mysianieckiej Puscy Kurpsie Śwedów Bzili".
Gmina Myszyniec realizuje projekt pt. „Przygotowanie i opracowanie zwyczajów bartniczych
i strzeleckich Kurpiów Puszczy Zielonej i zrealizowanie na ich podstawie widowiska scenicznego:
"W Mysianieckiej Puscy Kurpsie Śwedów Bzili". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- małe projekty Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt rozpoczął się 01.03.2013 r. i będzie trwał do 31.10.2013 r.
Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez
zgromadzenie i opracowanie materiałów etnograficznych z obszaru Puszczy Zielonej nawiązujących
do dawnych zwyczajów bartniczych i strzeleckich, a następnie na ich podstawie przedstawienie widowiska
scenicznego z udziałem twórców ludowych, zespołów ludowych, dzieci i młodzieży wraz z regimentem
wojsk zaciężnych, w okresie ośmiu miesięcy tj. 01.03.2013 r.- 31.10.2013 r.
Koordynatorem projektu jest Sławomir Konarzewski, scenarzysta i reżyser wielu widowisk
obrzędowych oraz laureat wielu nagród, m.in. nagrody II stopnia w konkursie glogerowskim.
Z przygotowanych i opracowanych materiałów etnograficznych zostanie przedstawione widowisko
sceniczne w czasie corocznej imprezy ,,Miodobranie Kurpiowskie” w niedzielę 25 sierpnia 2013 r.
Widowisko będzie obejmowało sceny walki w czasie wojny północnej z zaznaczeniem roli bohatera
– Stacha Konwy, a także prezentację tradycyjnych obrzędów miodobraniowych i puszczańskich.
Przedstawienie zostanie pokazane z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych i artystycznych:
laserowe oświetlenie, efekty pirotechniczne, dynamiczne układy taneczne, a przede wszystkim niesłychanie
sugestywna i ekspresyjna muzyka- nowoczesna, inspirowana jednak i wyrastająca z oryginalnych pieśni
ludowych. Widowisko zostanie utrwalone i zapisane w formie filmu DVD.
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Co z tą wodą?

W drugiej połowie maja 2013 r. część mieszkańców Myszyńca i Myszyńca-Koryt była pozbawiona
dostawy wody lub jej prawidłowego ciśnienia przez wyjątkowo długi czas.
Przerwa spowodowana była koniecznością usunięcia awarii na głównej magistrali wodociągowej
położonej w centrum Myszyńca na skrzyżowaniu dróg: krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka z wojewódzką
nr 614 Myszyniec – Chorzele (skrzyżowanie Placu Wolności i ulicy Poległych). Najprawdopodobniej
wskutek drgań wywołanych dużym natężeniem ruchu pękła rura znajdująca się pod nawierzchnią asfaltową.
Istniało bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia drogi przez wydobywającą się pod dużym
ciśnieniem wodę. Mogło to doprowadzić do powstania wyrwy w drodze, a co za tym idzie utrudnień w
ruchu na niespotykaną w ostatnich latach skalę w naszej gminie. Pojawiła się groźba zamknięcia obu dróg
na kilkadziesiąt godzin i zorganizowania objazdu, co spowodowałoby olbrzymie utrudnienie w ruchu,
zarówno dla mieszkańców gminy Myszyniec oraz w ruchu tranzytowym. Trzeba było natychmiast
zatrzymać dopływ wody do nieruchomości, uzgodnić z zarządcami dróg (głównie z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad) zakres, formę i czas usuwania awarii i dokonać jej naprawy. Z uwagi na duże
natężenie ruchu, jakie występuje na tym skrzyżowaniu, jedyną odpowiednią porą do prac remontowych były
godziny wieczorne, nocne i poranne. Dlatego też w tych godzinach usuwana była awaria. Zaistniała sytuacja
była uciążliwa zarówno dla wszystkich odbiorców wody z okolicznego terenu, jak i też dla pracowników
Zakładu. Awaria wystąpiła na sieci wodociągowej wykonanej przed około czterdziestu laty w technologii
niestosowanej obecnie. Naprawa wymagała zastosowania nietypowych materiałów oraz fachowych
umiejętności. Nie lada wyzwaniem było znalezienie dokładnego miejsca wycieku oraz wykonanie robót
ziemnych w koronie drogi (skucie asfaltu, podbudowy drogowej, innych betonowych elementów
znajdujących się pod drogą). Powstanie powyższej awarii potwierdza fakt, iż nic nie jest bezawaryjne i
zawsze istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych sytuacji.
Przerwy w dostawach wody, tak jak i innych mediów, od zawsze były, są i będą nieuniknione.
Uzależnione jest to od wielu przyczyn, między innymi od opisanej powyżej oraz wielu innych, takich jak np.
braku energii elektrycznej, planowanych prac remontowych i modernizacyjnych na sieci wodociągowej,
ujęciu wody i przyłączach wodociągowych, awarii pomp w studniach, awarii zestawu hydroforowego
i innych urządzeń na ujęciu wody, płukania sieci wodociągowej, awarii przyłączy i instalacji wody
w budynkach odbiorców.
Zakład zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przerw w dostawie wody było jak najmniej
i były jak najkrótsze, a wszystkich odbiorców wody prosi o cierpliwość i zrozumienie.
Kierownik ZGKiM
Sławomir Ceberek

Galeria Rękodzieła Ludowego w Myszyńcu
Od niedawna rozpoczęła swoją działalność „GALERIA RĘKODZIEŁA LUDOWEGO”
w Myszyńcu. Mieści się ona w dwóch przeszklonych salonach wystawowych należących do Regionalnego
Centrum Kultury, w kompleksie nad rzeką, tuż obok Karczmy Kurpiowskiej. Salony są przeszklone, więc
wszystko jest bardzo dobrze widoczne z zewnątrz i dostępne dla zwiedzających o każdej porze dnia, a także
wieczorami.
Można w niej obejrzeć wszelkiego rodzaju wyroby twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Wśród nich znajdują się min.: wycinanki kurpiowskie, kwiaty z bibuły, rzeźby, chodniki, wyroby
z bursztynu, cudeńka z frywolitki, koronkowe obrusy i serwety, piękne kompozycje kwiatowe, byśki,
wiklinowe kosze, miody i wyroby z wosku oraz wiele, wiele innych ręcznie robionych przedmiotów.
Oprócz twórczości ludowej, w galerii obejrzeć też można przepiękne przedmioty wykonane różnymi
technikami przez wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu. Wielu z nas zdziwi
się jak wielki talent mają w swych dłoniach Ci ludzie, często odrzucani przez otoczenie jako ci „mniej
wartościowi”.
GALERIA to nie tylko wystawa. Wszystko co się w niej znajduje można kupić jako pamiątkę,
prezent dla kogoś bliskiego czy też element dekoracji do swojego domu.
Na naszym terenie na pewno jest wielu ludzi, którzy potrafią robić różne piękne rzeczy, o których
wiedzą tylko nieliczni. Każdy, kto trudni się rękodziełem, starszy czy młodszy, może pokazać swoją
twórczość w naszej GALERII.
Serdecznie zapraszamy!!!
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Jednym z działających na terenie gminy Myszyniec stowarzyszeń jest Okręg Mazowiecki
Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 40 w Myszyńcu. Stowarzysza miłośników
wędkarstwa i sportu wędkarskiego, osoby lubiące naturę i obcowanie z przyrodą. Koło jest
jednostką terenową Polskiego Związku Wędkarskiego, nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą na podstawie Statutu PZW. Do podstawowych celów i zadań Koła należy realizacja
celów i zadań statutowych Związku, w szczególności poprzez:
 rozwijanie pracy z młodzieżą wędkarską, wdrażanie norm etyki wędkarskiej, zasad
koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenia jedności i dobrego imienia Związku,
 szkolenie członków w zakresie: ochrony przyrody i środowiska wodnego, ryboznawstwa,
metod połowu ryb oraz przepisów statutu i regulaminów obowiązujących w PZW oraz ustawy
o rybactwie śródlądowym,
 prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską,
 gospodarowanie terenami wędkarskimi powierzonymi Kołu,
 utrzymywanie w imieniu PZW kontaktów z lokalnymi władzami samorządowymi oraz
współdziałanie z nimi w zakresie zagospodarowania i ochrony wód,
 współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Rybacką oraz innymi organizacjami zajmującymi
się ochroną przyrody i środowiska wodnego,
 popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizowanie zawodów wędkarskich,
 organizowanie i zaspokajanie różnorodnych zainteresowań wędkarskich zgłaszanych przez
członków Koła, między innymi przez tworzenie odpowiednich klubów zainteresowań
i zapewnienie im właściwych warunków pracy.
Koło nr 40 w Myszyńcu istnieje już od około 50 lat. Stan członków w ostatnich latach waha się
od 170 do obecnie 120. Terenem działania Koła jest Gmina Myszyniec oraz znajdujące się na jej
terenie zbiorniki i cieki wodne, do których zaliczamy rzeki Rozogę i Szkwę oraz zbiorniki „Wykrot”
i „Zawodzie”. W wodach tych występują liczne gatunki ryb między innymi: płocie, okonie, szczupaki,
leszcze, liny, karasie i karpie. Zbiornik zaporowy „Wykrot” jest systematycznie zarybiany przez PZW
Okręg Mazowiecki. Niejednokrotnie słychać od wędkarzy o złowionych okazach karpi
przekraczających dziesięć kilogramów, amurów, sumów, dorodnych szczupaków i sandaczy.
Do zarządzanego przez myszynieckie Koło akwenu należy zbiornik „Zawodzie”, który jest
zarybiany z własnych środków. Do celów postanowionych na rok 2014, należy „Renowacja zbiornika
wodnego „ZAWODZIE” w miejscowości Myszyniec”. Planowana inwestycja ma na celu przywrócenie
dawnej świetności wspomnianego zbiornika wodnego. Obecny stan zamulenia dna, naturalnego
wypłycania się zbiornika, nadmierna eutrofizacja przyczynia się do małej atrakcyjności i pełnienia
funkcji rekreacyjnej, jak i również z punktu widzenia wędkarzy atrakcyjności sportowej i wędkarskiej.
Planowane działania mają na celu wyczyszczenie zbiornika, stworzenia zimowisk dla ryb,
poprawienia systemu doprowadzenia i odpływu wody, ponownego zagospodarowania wody w
ichtiofaunę, zagospodarowania terenu wokół zbiornika poprzez nasadzenie drzew podnoszących
walory estetyczne, jak i zagospodarowanie terenu pod względem wypoczynku i rekreacji osób
przebywających nad zbiornikiem.

Prezes Koła nr 40 w Myszyńcu
Leszek Kabacik
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