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Wieści z gminy

W dniu 29 maja br. odbyła XIX sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu, na której obecnych 14 z 15 radnych udzielili
jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Myszyńca z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Udzielenie absolutorium
oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Burmistrza Myszyńca. Pozytywną opinię o realizacji budżetu
gminy wydały też jednostki kontrolujące finanse gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie i Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Myszyńcu.
*
W dniu 4 czerwca 2017 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w Bazylice Myszynieckiej, a następnie przemarsz do amfiteatru RCKK ul. Dzieci
Polskich (naprzeciwko szkoły) gdzie odbyła się część oficjalna jubileuszowych obchodów. Szczegóły i zdjęcia z tego
wydarzenia na stronie 10.
*
W dniu 4 czerwca 2017 r. odbył się na stadionie miejskim w Myszyńcu ostatni w tym sezonie mecz ligowy Bartnika
Myszyniec w B-klasie. Wicelider tabeli Bartnik zmierzył się z liderem WKS Mystkówiec Stary. Stawką meczy był awans
do A-klasy. Dla lidera tabeli wystarczył remis, Bartnik żeby awansować musiał wygrać. Przy dopingu licznie zgromadzonej
publiczności Bartnik Myszyniec wygrał mecz wynikiem 5:1. Drużyna prowadzona przez Daniela Dziekońskiego
awansowała do A-klasy, grupa: Ciechanów-Ostrołęka. Wywiad z trenerem Bartnika na stronie 12.
*
W dniu 11 czerwca 2017 roku odbył się III Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina bez Uzależnień”. Głównym
Organizatorem Festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu oraz Burmistrz
Myszyńca. Głównym celem festynu było kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, Zacieśnianie
więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi. Wspólne przeżywanie uroczystości, dni wolnych od pracy. Propagowanie
zdrowego stylu życia oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Główną atrakcją festynu był koncert profilaktyczny w
wykonaniu zespołu Kurpiok. Szczegóły i zdjęcia z tego wydarzenia na stronie 10.
*
Od dnia 3 lipca 2017 r. otwarta będzie w gminnym budynku komunalnym nowa przychodnia MEDICAL w Myszyńcu przy
ul. Sienkiewicza 1 (dawniej Środowiskowy Dom Samopomocy, obok Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego). Od grudnia
2016 roku w części budynku świadczone są usługi rehabilitacyjne. Na obecną chwilę trwa remont i prace adaptacyjne,
mające na celu poprawę komfortu obsługi pacjentów zarówno w nowej przychodni lekarskiej oraz dla rehabilitantów.
Kierownikiem przychodni będzie lekarz pediatra Maksymilian Zerhau z Kadzidła. Wywiad z nowym lekarzem na stronie
5.
*
W dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) odbędzie się jubileusz 20-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy.
Obchody jubileuszu planowane są w plenerze w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu (obok szkoły, przy rzece) z udziałem
podopiecznych, ich rodzin oraz innych Środowiskowych Domów Samopomocy woj. mazowieckiego. Na tą okazję
przygotowana będzie część artystyczna, ukazująca codzienne życie naszej placówki. Przedstawiony zostanie zarys
powstania placówki od 1997 roku. Planowany jest występ cheerleaderek - dzieci ze Szkoły Podstawowej w Myszyńcu.
Umilać pobyt będzie zespół muzyczny. Kierownik oraz pracownicy ŚDS-u oraz podopieczni zapraszają wszystkich
mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w/ w imprezie, która rozpocznie się o godz. 1030.
*
W dniach od 1 do 31 sierpnia br. będzie można złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z obszaru gminy Myszyniec. Producenci rolni, którzy nie
wykorzystali w pierwszym okresie całego rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego w decyzji mogą
składać wnioski na pozostałą do wykorzystania część limitu. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-16.00, w tut. urzędzie, pok. nr 19 na I piętrze. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego 2017
r. do 31 lipca 2017 r.).
*
Od dnia 1 do 15 września 2017 roku będzie można złożyć wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie
gminy Myszyniec. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w pokoju nr 29
na II piętrze. Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne np: zakup zeszytów, ćwiczeń, przyborów
szkolnych, stroju na lekcje wychowania fizycznego (z zaznaczeniem, że są to artykuły sportowe), tornistra lub plecaka
szkolnego.
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Inwestycje, przetargi

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki o dług. 2,5 km”
W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót
przebudowy drogi gminnej w Krysiakach.
Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki.
Wartość wykonanych robót: 1 mln 475 tys. zł.
Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe,
nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty
oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.
Inwestycja została zrealizowana z udziałem
środków unijnych w wysokości 63,63%, tj. kwota
dofinansowania 938 412 zł z programu PROW
2014-2020.
„Zakończona inwestycja „Budowa ciągu drogowego
obejmującego ulice: Brata Zeno, Bursztynową, Rubinową
i Perłową w Myszyńcu”
W dniu 12 czerwca 2017 r. dokonano odbioru robót budowy
ulic Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej i w części ulicy
Brata Zeno w Myszyńcu. Wykonawcą robót była firma
Ostrada z Ostrołęki. Wykonano chodniki i zjazdy na posesje z
kostki brukowej, jezdnię asfaltową, odwodnienie – kanalizacje
deszczową oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.
Inwestycja ta o wartości 1 mln 500 tys. zł również jest
realizowana z udziałem środków unijnych z programu PROW
2014-2020 w wysokości 63,63%, tj. kwota dofinansowania 950
999 zł z UE.
Dostawa kruszywa do remontów dróg gminnych
W dniu 22 maja 2017r. została podpisana umowa na dostawę
kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w ilości
6500 m3 z firmą P. Janusza Szlachetki z Dylewa. Oferta
tego wykonawcy była najkorzystniejsza z ceną brutto za
1 m3 dostawy kruszywa wraz z wyprofilowaniem przy
użyciu równiarki – 45,51 zł. Wartość umowy brutto:
295 815,00 zł.
Pozostałe oferty to: oferta P. Władysława Talkowskiego
z Łysych z ceną 51,35 zł brutto za 1 m3, P. Czesława
Zdunka z Myszyńca Starego z ceną 53,75 zł brutto za 1
m3 i Mega-Kruszu z Ostrołęki z ceną 47,00 zł brutto za
1 m3.
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Wyremontowana siłownia

Dnia 4 maja odbyło się otwarcie wyremontowanej i
odnowionej siłowni mieszczącej się na I piętrze w budynku
zaplecza sportowego przy stadionie miejskim. Prace wykonane
własnymi siłami (pracownikami robót interwencyjnych oraz
pracownikami RCKK) polegały na renowacji i malowaniu
ścian, wykuciu nowych drzwi wejściowych, ułożeniu nowej
profesjonalnej podłogi z elastycznych mat, odmalowaniu i
odnowieniu sprzęt do ćwiczeń. Koszt zakupu materiałów
wyniósł ok. 6 tys. zł. Siłownię prowadzi RCKK, które już od
ponad roku prowadzi w tym budynku zajęcia pilates i fitness. Z
siłowni mogą korzystać zarówno dorośli jak i młodzież od 18
r.ż. Miesięczny karnet wstępu dostępny jest w cenie 30,00 zł dla
osób dorosłych, 15,00 zł dla osób z ważną legitymacją szkolną
lub studencką. Siłownia czynna jest od poniedziałku do czwartku, w godz. 1700 – 2000.

Utrzymanie czystości i porządku
Temat utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta pojawia się dość często jako nieprzyjemny problem.
Pracownicy robót publicznych zajmujący się pilnowaniem porządku stale borykają się z przepełnionymi koszami
ulicznymi, które (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec) opróżnia
Zarządca drogi, co też robi raz w tygodniu. Częstotliwość ta w innych miastach wystarcza, u nas jednak kosze te są
stale przepełnione, ponieważ niektórzy mieszkańcy podrzucają do nich swoje odpady komunalne. W związku z czym,
aby zapewnić porządek i nie dopuścić do wyciągania i rozciągania tychże odpadów przez ptaki, psy i koty musimy
stale robić przegląd tych pojemników i je dodatkowo opróżniać.
Chcemy przypomnieć tym mieszkańcom, którzy nie wyposażyli swoich nieruchomości w pojemniki na
odpady, że jest to ich ustawowy obowiązek, za którego nie wypełnieni grozi kara grzywny. Art. 145 kodeksu
wykroczeń mówi „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności podlega karze grzywny do 500
złotych albo karze nagany” – często jest tak, że śmieci nie mieszczą się w pojemniku ulicznym i stoją przy nim
worki i reklamówki z odpadami. Takie sytuacje pokazują, że to
mieszkańcy nie posiadający obowiązkowych pojemników na odpady
komunalne podrzucają swoje śmieci do ulicznych koszy. Prosimy
zatem wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, o wyposażenie
swoich nieruchomości w niezbędne pojemniki. Przypadki podrzucania
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych do miejskich
pojemników będą karane. Nie jest to miły widok, kiedy idąc w
niedzielę do kościoła lub spacerując z dziećmi widzi się
przepełnione uliczne kosze odpadami z gospodarstw domowych.
Przy okazji poruszenia problemu utrzymania czystości i
porządku na ulicach naszego miasta, jak co roku, prosimy wszystkich
właścicieli nieruchomości, aby dbając o porządek na swoich
posesjach mieli również na uwadze to co dzieje się za ich ogrodzeniem. Przy niektórych posesjach wysokie trawy
i chwasty wrastają w przydrożne chodniki. Wpływa to na ogólny nieporządek, ale co za tym idzie także trudności w
poruszaniu się pieszych. Oprócz tego wysokie trawy utrudniają widoczność pojazdom dojeżdżającym do skrzyżowań.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętym
Uchwałą nr XII/127/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2016r. Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Myszyniec, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić czystość i porządek na
swojej nieruchomości oraz części publicznej bezpośrednio przyległej do tej nieruchomości. Zapis art. 6 ust. 2 cyt.
Regulaminu mówi: „właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia zanieczyszczeń (w tym koszenia
traw i usuwania chwastów oraz odśnieżania) z powierzchni terenu położonego bezpośrednio przy granicy
nieruchomości, służącego dla ruchu pieszego jako część drogi publicznej”.
Wobec powyższego uprasza się wszystkich mieszkańców o sumienne wypełnienie obowiązków właściciela
nieruchomości, wynikających z powołanych przepisów. Zwracamy również uwagę by obowiązki te były wypełniane
regularnie. Wymagając od innych, wymagajmy także od siebie. Dbajmy więc o porządek i czystości w naszej gminie
razem. Wspólna praca na rzecz naszej małej społeczności sprawi, że przyjemniej będzie nam się tu mieszkać.
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Wywiad z Maksymilianem Zerhau – lekarzem pediatrą, kierownikiem nowej
filii Przychodni MEDICAL w Myszyńcu
K: Będzie Pan kierownikiem i lekarzem pediatrą nowej przychodni
w Myszyńcu – proszę powiedzieć kilka słów o sobie, aby mieszkańcy
(pacjenci) na łamach Kurpika mogli bliżej pana poznać.
M.Z: Przeprowadziliśmy się do Kadzidła w 1984 roku, gdzie mój tata
został kierownikiem Ośrodka Zdrowia. Od 1997 roku prowadzi własną
przychodnie lekarza rodzinnego - Medical. W Kadzidle ukończyłem
szkołę podstawową, dalszą edukację kontynuowałem w Katolickim
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Tytuł lekarza
uzyskałem w Gdańskiej Akademii Medycznej. Od 2007 roku pracuje w
Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce na oddziale Neonatologicznym
oraz jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kadzidle. W 2014
roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.
K: Jak będzie wyglądała organizacja pracy przychodni i kto będzie
w niej pracował?
M.Z: W przychodni pracować będzie na stałe jeden lekarz – ja. Opiekę
pielęgniarską zapewnią panie: Teresa Koziatek oraz Jolanta
Kaczmarczyk, a kobietami i nowo urodzonymi dziećmi zaopiekują się
panie położne: Sylwia Tomaszczyk i Barbara Bastek. Wspomagać nas
będzie rejestratorka medyczna pani Ewelina Gruszewska. W przychodni
funkcjonować będzie także gabinet zabiegowy, punkt szczepień i pobrań.
Na tą chwilę przewidujemy pracę w godzinach 8:00- 16:30, w razie
potrzeb czas pracy przychodni może ulegać zmianom. Przychodnia
mieścić się będzie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1 w dawnym
Środowiskowym Domu Samopomocy.
K: Jakie rodzaje usług będzie świadczyć nowa przychodnia?
M.Z: Świadczymy usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów ubezpieczonych w ramach NFZ. Oznacza to
opiekę nad pacjentami od najmłodszych do najstarszych, tj. leczenie, szczepienia, kierowanie na badania i do lekarzy
specjalistów.
K: Co mają zrobić mieszkańcy (obecni
pacjenci), którzy chcieli by korzystać z usług
nowej przychodni od 1 lipca?
M.Z: Aby korzystać z usług nowej przychodni
należy podpisać deklarację. Można tego
dokonać od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:30 - 12:00 i 16:00-18:00 oraz w
niedzielę 2 lipca po mszach świętych do
godziny 15:00 w RCKK w Myszyńcu w galerioherbaciarni (wejście z boku budynku).
K: Dziękuję za rozmowę.
M.Z: Dziękuję bardzo.
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RACJONALNE WYDAWANIE ŚRODKÓW NA SZKOŁY
List otwarty

Drodzy Rodzice uczniów szkół podstawowych, mieszkańcy Gminy Myszyniec!
Pisząc ten artykuł chciałbym poddać szerokiej dyskusji organizację gminnej oświaty. Pragnąłbym aby wszyscy mieszkańcy
naszej Gminy przedyskutowali, jak w ramach otrzymywanej subwencji oświatowej (ok. 8200 zł/ucznia w szkołach
większych powyżej 70 uczniów oraz ok. 9500 zł/ucznia w małych szkołach do 70 uczniów) zorganizować jak
najracjonalniej funkcjonowanie naszej gminnej oświaty. W obecnej chwili wygląda to następująco:
W gminie mamy dziesięć szkół. Siedem z nich jest prowadzone przez Gminę Myszyniec, dwie szkoły prowadzone przez
Stowarzyszenie SIGiE i jedna szkoła przez podmiot prywatny.
Dyskusji chciałbym poddać tylko te szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina. Szkoły prowadzone przez inne
podmioty otrzymują środki finansowe w kwocie ok. 9500 zł/ucznia i w ramach tej kwoty utrzymują swoje szkoły.
Szkoły które prowadzi i organizuje Gmina Myszyniec to szkoły w:

Lp.

Szkoła

Średnia liczba
uczniów (klasy IVI, gimnazjum) w
2016 roku

1
2
3
4
5
6
7

Myszyniec
Wykrot
Wolkowe
Wydmusy
Olszyny
Krysiaki
Zalesie

702
142
130
53
39
38
27

Średnia liczba
uczniów w
klasie w 2016
roku

Otrzymywana
subwencja z
budżetu państwa
na jednego ucznia

Średni koszt
utrzymania
ucznia

Różnica (ile
dopłaca Gmina ze
swoich środków
do jednego ucznia)

21
14
14,5
9
6,5
6,5
4,5

8.218 zł
8.244 zł
8.206 zł
9.573 zł
9.523 zł
9.580 zł
9.559 zł

7.503 zł
8.966 zł
9.661 zł
11.152 zł
13.788 zł
13.007 zł
14.482 zł

- 715 zł
+ 722 zł
+ 1.455 zł
+ 1.579 zł
+ 4.265 zł
+ 3.427 zł
+ 4.923 zł

W szkole w Myszyńcu i w szkole w Wykrocie nie ma godzin lekcyjnych w klasach łączonych, natomiast w pozostałych
szkołach w większości występują godziny lekcyjne w klasach łączonych (nawet poczwórnie - cztery klasy na jednej lekcji).
Przedstawię państwu cztery (wg mnie) możliwe warianty funkcjonowania gminnej oświaty i w najbliższej przyszłości
poproszę państwa, abyście ocenili i wybrali najlepsze rozwiązanie dla większości dzieci w naszej gminie. Wariant pierwszy,
trzeci i czwarty oparty będzie na dotychczasowym budżecie który przeznaczony był w 2016 roku. Wariant drugi dokładamy
dodatkowo około 2 mln zł kosztem innych zadań gminnych.
Wariant 1 – „bez zmian, kosztem szkoły w Myszyńcu”
Pozostawiamy to na zasadach obecnie funkcjonujących tj. Szkoły w Myszyńcu i w Wykrocie – brak łączeń, średnia uczniów
w klasie 21 i 14. Szkoły w: Wolkowych, Wydmusach, Olszynach, Krysiakach, Zalesiu w klasach łączonych średnia
uczniów od 14-15 w Wolkowych do 4-5 w Zalesiu (klasy nawet poczwórnie łączone). Szkoła w Myszyńcu otrzymuje
zamiast należnej jej subwencji 5,8 mln zł tylko 5,26 mln zł, natomiast pozostałe szkoły zwiększone subwencje kosztem
szkoły w Myszyńcu oraz kosztem innych zadań gminnych.
Wariant 2 – „zgodnie z nowym prawem, 50% godzin łączonych, od 3 – 4 uczniów w klasie”
Organizujemy gminną oświatę zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego tzn. w Myszyńcu i w Wykrocie bez
zmian (brak godzin łączonych) natomiast w pozostałych szkołach zgodnie z nowym rozporządzeniem nie łączymy zajęć w
klasach pierwszej i ósmej (nawet wtedy gdy w klasie będzie trójka czy czwórka dzieci), natomiast w pozostałych klasach
od II do VII na kluczowych przedmiotach tj. matematyce, języku polskim, języku obcym, historii, geografii, fizyce, biologii
itp. – 50% godzin lekcyjnych może być łączona natomiast drugie 50% zajęć ma być prowadzona rozłącznie (nawet wtedy
gdy będzie w klasie trójka czy czwórka dzieci). Natomiast zajęcia z przedmiotów takich jak: technika, plastyka, w-f,
muzyka mogą być prowadzone w klasach łączonych. Przy tym wariancie Gmina Myszyniec zmuszona będzie dołożyć do
subwencji i dotacji dodatkowo około 2,5 mln zł. Ale wtedy gmina pozbawiła by się funduszy na inne zadania np.
inwestycyjne (remonty budynków, dróg asfaltowych i żwirowych, budowę nowych dróg, kanalizacji czy wodociągów).
Chciałbym też zaznaczyć że przy pierwszych dwóch wariantach uczniowie ze szkół w: Pełtach, Białusnym Lasku i Zdunku
będą dalej traktowani gorzej niż uczniowie z: Wykrotu, Wolkowych, Wydmus, Krysiak, Olszyn i Zalesia. Te trzy szkoły
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otrzymują środki finansowe w kwocie ok. 9500 zł/ucznia i w ramach tej kwoty utrzymują swoje szkoły, natomiast szkoły
prowadzone przez Gminę będą otrzymywały środki większe, właśnie kosztem innych zadań gminnych.
Wariant 3 – „zgodnie z nowym prawem, na bogato, bez klas łączonych, 18-20 uczniów w klasie”
Organizujemy gminną oświatę również zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego a nawet „na bogato” - nie ma
żadnych zajęć w klasach łączonych, klasy organizujemy w tylu szkołach w taki sposób aby w poszczególnych klasach nie
było mniej jak 18 uczniów a nie więcej jak 20 uczniów. Organizujemy zajęcia świetlicowe, biblioteki. Dzieci które
mieszkają dalej niż 3,5km od wyznaczonej szkoły są dowożone. Prawdopodobnie stworzy się możliwość dodatkowych
zajęć przedmiotowych dla uczniów zdolnych i uczniów mniej zdolnych (wszystko to w ramach dotychczasowego budżetu).
Mamy środki na inne zadania: remonty dróg, kanalizacje, wodociągi, remonty budynków (w tym szkół) i inne.
Wariant 4 – „po równo, ze szkołami stowarzyszeniowymi”
Organizujemy gminą oświatę w taki sposób, że szkoły którym nie wystarcza subwencji przekształcają się w szkoły
stowarzyszeniowe lub niepubliczne tak jak to jest w: Pełtach, Zdunku czy w Białusnym Lasku (otrzymują należną im
subwencję w kwocie ok. 8200 zł/ucznia w szkołach większych powyżej 70 uczniów oraz ok. 9500 zł/ucznia w małych
szkołach do 70 uczniów). W tym przypadku wszyscy uczniowie w naszej gminie traktowani są jednakowo względem
otrzymywanej subwencji z budżetu państwa.
Drodzy rodzice uczniów naszych szkół oraz mieszkańcy naszej gminy, zwracam się z ogromną prośbą o przeanalizowanie
moich propozycji i wskazanie jednej z nich, która Państwa zdaniem jest najlepsza dla naszych dzieci. Jeśli zrodzi się u
Państwa inna wg was lepsza propozycja chciałbym jej wysłuchać. Teraz rozpoczął się okres wakacyjny, w którym można
na spokojnie i z dystansem powyższe propozycje przemyśleć. Zachęcam do dyskusji w gronie rodzinnym, znajomych i
sąsiadów. Państwa sugestii chętnie wysłucham w urzędzie, przeczytam w piśmie lub e-mailu.
Podsumowując chciałbym z całą stanowczością powiedzieć że oświata w gminie dla mnie i dla wszystkich radnych jest
najważniejsza. Na oświatę powinniśmy otrzymywać i przekazywać do szkół wystarczającą kwotę pieniędzy. A nawet
gdyby tych środków brakowało a my byśmy mieli racjonalnie zorganizowaną gminną oświatę to rzeczywiście kosztem
innych zadań powinniśmy wesprzeć je środkami własnymi. Natomiast dopóki nie zracjonalizujemy wydatków, nie
przeorganizujemy naszej gminnej oświaty nie powinniśmy sięgać po środki własne przeznaczone na inne zadania.

Burmistrz Myszyńca
Bogdan Glinka

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Myszyniec
EGZAMIN GIMNAZJALNY był przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Egzamin gimnazjalny składał się z trzech
części: humanistycznej (historia i wiedza o społeczeństwie oraz z język polski), matematyczno-przyrodniczej
(biologia, chemia, fizyka, geografii oraz matematyka), ostatniej części: język obcy nowożytny.

Nazwa szkoły

Historia
i WOS
śr. wyn.
%

Język
Polski
śr. wyn.
%

Matemat
yka
śr. wyn.
%

Przedm
przyrod
śr. wyn.
%

Poz .podst.
j. angielski
śr. wyn %

Poz. rozsz
j. angiels
śr. wyn. %

Poz .podst
j. niemiec
śr. wyn. %

Poz.
podst j.
rosyjski
śr. wyn
%

Poz.
rozsz j.
rosyjski
śr. wyn,
%

PG w Wykrocie

70,5

82

65,3

63,7

65,8

54,2

-

82,9

58,8

PG w Wolkowych

58,6

65,7

50,7

53,5

55,4

36,7

34,7

-

-

PG w Myszyńcu

60

71,6

51,7

59,5

72,1

55

53

-

-

gm. Myszyniec

61,1

72,4

53,2

59,5

69,6

52,8

52,0

82,9

58,8

pow. ostrołęcki

54,2

65,5

44,9

51,1

56,7

36,3

46,4

65,5

44,8

61,8
72,4
50,9
54,9
71,1
53,2
54,3
57,7
34,3
woj. mazowieckie
Tabela przedstawia średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkołach gminy Myszyniec na tle średniej
gminy, powiatu ostrołęckiego i województwa mazowieckiego

Najlepsze wyniki po egzaminie gimnazjalnym w gminie Myszyniec w poszczególnych szkołach uzyskali uczniowie:
Publiczne Gimnazjum w Wykrocie: Julian Jakub Drężek (95%), Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu: Natalia
Dziczek (93,6%), Marta Gnatkowska (93,2%), Zuzanna Glinka (92,8%), Aleksandra Śliwowska (92,4%), Wiktoria
Sieruta (92%), Karolina Świtaj (91,6%), Publiczne Gimnazjum w Wolkowych: Klaudia Samorajczyk (88%).
Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe sfinansowane z budżetu gminy. Wszystkim uczniom
gratulujemy osiągniętych wyników.
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Wydarzenia kulturalne 2017 roku

19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji Ogólnopolskiej Nagrody
im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano
wyboru laureatów tegorocznej edycji.
W kategorii zespół folklorystyczny tytułem laureata został
wyróżniony Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” działający
przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława
Skierkowskiego w Myszyńcu
Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"
przyznawane są za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz
działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. Patronem nagród
jest Oskar Kolberg. Etnograf, folklorysta, kompozytor, twórca
największego w XIX wieku zasobu źródeł etnograficznych do badania
kultury ludowej obszaru dawnej Rzeczypospolitej, autor serii monografii
„Lud i Obrazy etnograficzne”, które stworzyły podwaliny współczesnych nauk o kulturze (etnografii, etnologii, folklorystyki,
etnomuzykologii) i do dziś są inspiracją twórczości naukowej i artystycznej. Nagroda została uroczyście odebrana w dniu 7
czerwca 2017 r. przez Zespół Kurpiowszczyzna na gali laureatów.
20 kwietnia 2017 r. w muzeum „Zagajnica Myszyniecka” przy ul. Dzieci
Polskich 2 odbyło się otwarcie wystawy rysunku Anny Trzmielewskiej –
rodowitej Kurpianki, która od 11 lat mieszka w Kołobrzegu. Z wykształcenia jest
magistrem sztuki, dizajnerką. Absolwentka studiów artystycznych, dyplom
obroniła w 2006 r. na kierunku Wzornictwo (w pracowni Projektowania
Produktu Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej). Obecnie zajmuje się
fotografią eksperymentalną, grafiką, rysunkiem portretowym. Prowadzi stronę
No Rush Art., na której sukcesywnie pojawiają się prace jej autorstwa. W
wernisażu prac Anny Trzmielewskiej wzięło udział około 60 osób. Wystawę
będzie można oglądać do lipca 2017 r.
W sobotę 13 maja 2017 r. odbył się „Myszyniecki Happening Przyrodniczy” – w
wiacie rekreacyjnej przy ul. Dzieci Polskich 2 zebrali się rodzice wraz ze swoimi
pociechami z „Klubu Aktywnego Malucha” oraz młodzież gimnazjalna. Wśród
przygotowanych atrakcji były: zabawy plenerowe, animacje plastyczne, warsztaty z
wikliny papierowej przeprowadzone przez panią Bożenę Warych, ognisko z
pieczeniem ziemniaków i jabłek. Każdy uczestnik mógł posadzić swoje drzewko,
które nieodpłatnie przekazało Nadleśnictwo w Myszyńcu. Uczestnicy zebrali sporą
ilość nakrętek, które zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia „Ludzie dla
Zwierząt ANIWEL”, dzieci podzieliły się także swoimi zabawkami w ramach akcji
„Nie Wyrzucaj Podziel Się Zabawką”. Zabawki zostały przekazane do Klubu
Aktywnego Malucha.
18 maja 2017 r. w sali widowiskowej RCKK w Myszyńcu odbyło się kolejne
spotkanie z Teatrem Mazowieckim. Dzięki współpracy RCKK z Mazowieckim
Instytutem Kultury, widzowie obejrzeli spektakl „Przyszedł mężczyzna do
kobiety”, w którym w główne role wcielili się aktorzy: Anna Wojton i Waldemar
Obłoza. Spektakl opowiadał historię o potarganych życiem ludziach,
których smutne i powszednie troski przemieniają się w namiętne uczucie. Miłość
Niny i Wiktora jest dowodem na to, że życie bez ukochanej osoby jest jałowe
i smutne. Prosta scenografia, ekspresyjna muzyka, gra świateł stworzyły doskonale
skomponowaną całość – świat, który wciągnęła widzów od pierwszej chwili.
Spektakl obejrzało około 50 widzów.
21 maja 2017 r. w amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2 odbył się „28 Jarmark
Kurpiowski” w konkursie wzięły udział zespoły regionalne, kapele kurpiowskie,
soliści oraz młodzi instrumentaliści. Konkurs odbył się w trzech kategoriach
wiekowych (dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy). Uczestników obowiązywał pełny
strój kurpiowski. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna „Na kurpiowską
nutę”. W tegorocznym Jarmarku Kurpiowskim uczestniczyło około 250 osób.
Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz RCKK.
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1 czerwca 2017 r. w amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich po raz kolejny we
współpracy RCKK z Zespołem Szkół w Myszyńcu odbył się Dzień Dziecka oraz
Festiwal Piosenki Dziecięcej. Dla dzieci zostały zorganizowane zabawy i
animacje dla dzieci, program animacyjny „Zabawa z Gaponiem”, konkursy
przyrodnicze przygotowane i prowadzone przez Nadleśnictwo Myszyniec oraz
występy grup i zespołów dziecięcych. Dodatkowymi atrakcjami były: ścianka
wspinaczkowa, motolotnia i fotobudka.

18 czerwca 2017 r. w niedzielę odbyła się Sportowa niedziela – marsz po
Kurpiach – nordic walking. Marsz rozpoczął się o godzinie 15:00, uczestnicy
pod opieką instruktora Nordic Walking Tomasza Winiarka, przeszli ulicami
Myszyńca i pokonali dystans 5 km. W marszu wzięło udział 14 uczestników.
24 czerwca 2017 r. w sobotę w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich odbyła się 22 Noc Sobótkowa – impreza rozpoczęła
się o godz. 2000 i trwała do 130. W programie były prezentacje folklorystyczne „Obrzęd Nocy Sobótkowej”, koncerty zespołów
„Za 5 dwunasta”, „Bayera” oraz „Moment” a także pokazy laserowe z muzyką klubową. W trakcie imprezy odbył się konkurs
„Kwiat Paproci”.

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2017 roku
1. Ogłoszenie konkursu “Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” (nadsyłanie prac do 31 lipca)
“Dyskoteka pod gwiazdami” (amfiteatr RCKK przy ul. Dzieci Polskich – szczegóły
2.
na profilu RCKK na facebook’u)
Półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym (zapisy i szczegóły w sekretariacie RCKK
3.
lub pod nr tel. (29) 77 21 363)
Wycieczki rowerowe po Kurpiach (program zostanie umieszczony na profile RCKK
4.
na facebook’u oraz na stronie internetowej www.rckkmyszyniec.pl
5. Targi staroci – teren przy restauracji „Kurpiowski Zakątek” ul. Dzieci Polskich 2
6.

Plener rzeźbiarski w ramach cyklu spotkań “Cztery pory roku – lato” (teren przy
restauracji „Kurpiowski Zakątek” ul. Dzieci Polskich 2)

27 czerwca
1 lipca
17 – 28 lipca
8 i 22 lipca
5 i 19 sierpnia
2 lipca, 6 sierpnia
21 - 23 lipca

7. Miodobraniowa Noc Kabaretowa (amfiteatr RCKK, godz. 2000)

26 sierpnia

8. 40 Miodobranie Kurpiowskie (Wykrot/Wydmusy “Kompleks “Kurpiowska Kraina”)

27 sierpnia

Zajęcia stałe RCKK:












Zespoły taneczne działające przy RCKK: Kurpiaki grupa młodsza (dzieci 8-9 lat, we wtorki 14.30-15:45),
Kurpiaki grupa starsza, Kurpiowszczyzna – grupa dorosłych.
Kółko teatralne - scenę naszego teatru tworzy młodzież w wieku od 12-16 lat (spotkania odbywają się w
każdą sobotę od godz. 15:00 do godz. 17:00).
Klub Gier Planszowych - spotkania klubu odbywają się w soboty w godz. Od 12:00 do 15:00.
Zajęcia muzyczne - „Nauka gry na gitarze” – (dla wszystkich) zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w
godz.: 15:00 – 19:00 (sala muzyczna rckk, drugi budynek – wejście od podwórka, II piętro).
Zajęcia plastyczne: Klub Aktywnego Malucha (1,5 do 4 lat) w środy o godz.14:00 i w soboty o godz. 13:30.
Zajęcia “Rozwój przez sztukę” – zajęcia plastyczne dla dzieci szkół podstawowych: rysowanie, malowanie,
lepienie, wycinanie, collage, decoupage, szycie (zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od 12.00 – 15.00).
Warsztaty twórcze dla dorosłych – tworzenie obrazu, zdjęcia, glinianego naczynia, broszki, apaszki itd.
zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 16:15 -18:00.
OGRÓDKI EDUKACYJNE – zajęcia plenerowe dla dzieci i dorosłych (czwartki od 13.00 – 15.00 od maja
do września), miejsce: wiata rekreacyjna przy szkole ul. Dzieci Polskich.
TARGI STAROCI – na targach w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od maja do września będzie można
nabyć starocie oraz tradycyjną i ekologiczną żywność, miejsce: teren przy restauracji “Kurpiowski Zakątek”.
STUDIO PILATES&FITNESS – zajęcia ruchowe dla wszystkich od poniedziałku do czwartku (pn. i śr.
18.00-20.00 oraz wt. i czw. 17.30-19.30), miejsce: budynek przy stadionie miejskim (w wakacje – przerwa)
SIŁOWNIA – od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00, miejsce: budynek przy stadionie
miejskim (w lipcu – przerwa, w sierpniu będzie czynna 2 razy w tygodniu, info pod nr tel. (29) 77 21 363)

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej RCKK www.rckkmyszyniec.pl oraz na profilu RCKK na
facebooku www.facebook.com/rckkmyszyniec
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III Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina bez Uzależnień”

W dniu 11 czerwca 2017 roku odbył się III Festyn Rodzinny pn.
„Zdrowa Rodzina bez Uzależnień”. Głównym Organizatorem
Festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Myszyńcu oraz Burmistrz Myszyńca.
Podczas odbywającego się festynu można było uzyskać pomoc
i wsparcia specjalistów z OTU w Ostrołęce, grup wsparcia
AA, ALAnon, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga”,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu w
zakresie uzależnień od alkoholu lub środków psychoaktywnych,
hazardu, Internetu i innych problemów związanych z dziećmi i
młodzieżą. Dzięki uprzejmości Komisariatu Policji w
Myszyńcu, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz
Ośrodkowi Szkolenia „Panda” uczestnicy festynu mogli
skorzystać z symulatora motoru i samochodu na których mogli
sprawdzić swoje umiejętności jazdy a także ocenić jazdę pod
wpływem alkoholu za pomocą alkogogli. Na placu przy Szkole Podstawowej - Pan Piotr Masiak właściciel Ośrodka Szkolenia
„Panda” prowadził pokaz wraz z możliwością dokonania jazdy próbnej na trolejach. Zespoły taneczne: „Małe błyskotki”,
„Błyskotki”, „Błysk”, „Kurpiaki – grupa młodsza” wraz z opiekunami i instruktorami tańca, ubogaciły i zachwyciły swymi
wystepami widownię. Zastęp ZHP z Myszyńca porwał do tańca uczetników festynu skoczną belgijką. Podczas festynu
odbywały się konkurencje sportowe, inscenizacje artystyczne, quiz pn. „Poznaj swoją wiedzę na temat uzależnień”.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku wystawił prace swych podopiecznych.
Odbywala się Akcja Krwiodawstwa i dawców komórek macierzystych przez Fundację HDK Legion, zajmującą się
pozyskiwaniem osób chętnych i ich rejestracją jako potencjalnych dawców szpiku, a także prowadziła punkt krwiodawstwa.
Dzięki uprzejmości firmy Pana Władysława Chorążewicza, który dostarczył wrak samochodu odbył się pokaz ratownictwa
drogowego i medycznego w wykonaniu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Myszyniec, w tym
młodzieżowej drużyny z Wydmus.
Dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji m.in. dmuchanych zjeżdżalni, waty cukrowej itp. Rycerze Kolumba, Świetlica
Iskierka, Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Wykrotu, a także
mieszkańcy, z Wolkowych zapewnili stronę kulinarną. Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy, napojów przeznaczona
została na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla mieszkańca naszej gminy, pobytu dzieci na wypoczynku letnim, a także na
leczenie dzieci ciężko chorych z gminy Myszyniec.
O koło godz. 14 30 odbył się koncert profilaktyczny w wykonaniu zespołu Kurpiok .
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, wolontariuszom, rodzicom, dzieciom, młodzieży za zaangażowanie oraz
pomoc i zapraszamy do współpracy w przyszłym roku.

115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu
4 czerwca 2017 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu
obchodziła 115-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o
godzinie 10:30 Mszą Świętą w Bazylice Myszynieckiej. Po
Mszy wszyscy strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali
ulicami Myszyńca do amfiteatru RCKK w szkole. Tam odbyła
się część oficjalna. Była to okazja również do wręczenia
odznaczeń dla myszynieckich strażaków. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się m.in.: Generał brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Starszy
brygadier Jarosław Wilga - Komendant Miejski PSP w
Ostrołęce; dh Andrzej Wyszogrodzki - Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Mazowieckiego; Stanisław Duszak – przedstawiciel
Wojewody Mazowieckiego; Marian Krupiński i dh Mirosław
Augustyniak - Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki, ks. kan.
Zbigniew Jaroszewski – dziekan dekanatu myszynieckiego; ks. kan. Krzysztof Jurczak – kapelan, dziekan dekanatu łapskiego;
Bogdan Glinka - Burmistrz Myszyńca; Sławomir Świtaj – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni powiatowi, miejscy i
gminni oraz sekretarz gminy.
W obchodach jubileuszu 115-lecia wzięły udział także jednostki z gminy Myszyniec, z gmin sąsiadujących, jednostki z
województwa warmińsko-mazurskiego a także orkiestra dęta z OSP Kadzidło.
Zarząd OSP w Myszyńcu dziękuje wszystkim za przybycie!!
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Kurpiowski Rycerz Maratonu

Ryszard Tomasz Ropiak urodził się w Myszyńcu 21 grudnia
1944 r. Ze szkoły podstawowej w Myszyńcu pamięta tylko jeden
bieg w ramach WF-u z Myszyńca do Myszyńca Starego i z
powrotem. Z biegami zetknął się we wrześniu 1959 r. w I klasie
Technikum Kolejowego w Olsztynie, kiedy to w biegu na 1000
m wygrał w grupie uczniów z I i II klasy (był jako trzeci w całym
5-cioletnim technikum) pokonując o kilkadziesiąt metrów m.in.
olsztyniaków, którzy przed biegiem wyśmiewali się z kusych
spodenek i tenisówek chłopaczka z Myszyńca (po biegu stali się
jego dobrymi kolegami).
Prawdziwe bieganie, z treningami w międzyszkolnym klubie
sportowym Juwenia Olsztyn rozpoczął dopiero w III klasie
technikum i już po trzech miesiącach treningów zdobył tytuł
wicemistrza województwa warmińsko-mazurskiego juniorów w
biegach na 800 m i 1500 m. Po ukończeniu technikum reprezentował klub sportowy Gwardia Olsztyn zdobywając
tytuł wicemistrza województwa młodzieżowców w biegach przełajowych na 3000 m i reprezentując klub w I lidze
LA w biegu na dystansie 10.000 m w Poznaniu.
Pan Ryszard w wieku 42 lat rozpoczął swoją przygodę z bieganiem długodystansowym, startując do tej pory w
kilkuset biegach ulicznych i przełajowych które wszystkie (jak mówi dzięki BOGU) ukończył, reprezentując
jednoosobowy klub KURPIE Myszyniec Polska. Dotychczasowy dorobek Naszego kurpiowskiego biegacza to 205
maratonów i ultra maratonów, w tym:
 8 biegów na 100 km na Mistrzostwach Polski Weteranów w Kaliszu z czego 4-krotnie zwyciężał zdobywając
tytuł Mistrza Polski Weteranów w kategorii M-50 oraz 1 raz był drugi i 1 raz trzeci;
 tytuł Mistrza Polski Samorządowców w biegu maratońskim na dystansie 42.195 m (1 raz byłem trzeci), oraz kilka
razy tytuł w-ce Mistrza Polski Weteranów na tym dystansie;
 starty w Polsce (niemal we wszystkich biegach maratońskich, w tym w Lęborku na Mistrzostwach Polski
Weteranów we wszystkich 23 które się tam odbyły - jako jedyny z Polski spoza Lęborka);
 starty poza granicami kraju, jak: Maraton Milenijny w Rzymie (gdzie Papież Jan Paweł II był starterem
honorowym na Placu Świętego Piotra w dniu 1 stycznia 2000 r.), Jerozolima (z okazji kanonizacji Papieża Jana
Pawła II), na historycznej trasie Marathon-Ateny, Berlin, Halle-Lipsk, Lipsk-Halle, Świnoujście-Wolgast,
Kaliningrad (Królewiec), Beorun-Zachorany (Czechosłowacja);
 bieg dobowy 24-godzinny z okazji 400-lecia Stołeczności Warszawy (przeniesienia, przez króla Zygmunta II
Wazę, stolicy z Krakowa do Warszawy);
 z okazji uroczystości 1000-lecia Męczeńskiej Śmierci Świętego Wojciecha z udziałem Papieża Jana Pawła II w
Gnieźnie, zorganizował grupę biegaczy z Myszyńca, Ostrołęki i Różana z którą przebiegł w biegu sztafetowym
z Myszyńca (start nastąpił sprzed kościoła po procesji Bożego Ciała - z uroczystym błogosławieństwem księdza
prałata Zdzisława Mikołajczyka) przez Ostrołękę, Ostrów Mazowiecką, Brok, Wyszków, Pułtusk, Maków
Mazowiecki, Przasnysz, Ciechanów, Płock, Inowrocław, Kruszwicę do Gniezna (około 560 km).
Dotychczas łącznie, na zawodach i treningach przebiegł około 70 tys. kilometrów. Do cennych trofeów zalicza m.in.:
Puchar Ministra Sportu, Puchar od ekipy z Włoch oraz Puchar Przyjaźni Polsko-Słowackiej.
Ostatnio największą niespodziankę i radość Panu
Ryszardowi sprawili koledzy maratończycy, którzy
z okazji ukończenia przez niego 200 maratonów i
ultra maratonów wręczyli mu w dowód uznania szablę, z napisem na klindze Honor i Ojczyzna oraz
z orłem w koronie, dołączając do rękojeści szabli
tabliczkę z napisem: „Jam nie Kmicic, Jam Ropiak i
200 maratonów żem zwojował! Na pamiątkę koledzy:
Arek, Norbert, Marek i Leszek”. Uroczystość
wręczenia szabli nastąpiła po zawodach sportowych
organizowanych przez Nich - biegu na 10.000 m w
Susku Starym w dniu 1 października 2016 r. ku
pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w bitwie z
bolszewikami pod Ostrołęką w 1920 r.
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Wywiad z Danielem Dziekońskim – trenerem ALDO Bartnik Myszyniec

K: Gratulujemy awansu do A-klasy.
Ostatni mecz z liderem tabeli był pełen
emocji ale druga połowa należała do
Bartnika.
D: Dziękuję, tak pierwsza połowa meczu
należała do gości z Mystkówca, mieliśmy
trzy okazje i tylko jedną wykorzystaliśmy.
W drugiej połowie to już zdecydowana
przewaga naszej drużyny i zasłużone
zwycięstwo udokumentowane czteroma
bramkami. Należy też wspomnieć, że nie byłoby tego awansu bez zaangażowania zawodników i wsparcia przez Miasto
Myszyniec, Firmę ALDO, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Zajazd u Dzidka, Firmę Emar i innych
sponsorów. Chciałbym też podziękować Bartkowi Makowieckiemu za pomoc w całym sezonie oraz naszym kibicom
za doping i wsparcie, zwłaszcza w tym ostatnim meczu na własnym stadionie.
K: Awans do A-klasy to nowe wyzwania, wyższy poziom
ligowy. Jakie cele stawia sobie drużyna w nowym sezonie?
D: Cele są jasne: po pierwsze- utrzymanie na tym poziomie
ligowym, a po drugie- górna część tabeli.
K: Znane powiedzenie trenerów mówi, że „zwycięskiego
składu się nie zmienia”. Z jakim składem Bartnik wejdzie w
nowy sezon?
D: Na chwilę obecną wszyscy zawodnicy zadeklarowali
pozostanie w drużynie i reprezentowanie naszego klubu. Kilku
zawodników musi wyleczyć kontuzje po wyczerpującym sezonie
i trochę odpocząć. A czy planujemy wzmocnienia na nowy
sezon? możliwe , że ktoś dołączy do nas , ale teraz jest za wcześnie żeby mówić o konkretnych nazwiskach.
K: Bartnik świętuje podwójny awans (oprócz drużyny seniorskiej) – z II ligi do I ligi okręgowej trampkarzy
rocznik 2003 awansował zespół juniorski. Dla trenera to miłe uczucie jak dwie prowadzone drużyny sportowo
podnoszą swoje umiejętności i pokazują to na boisku.
D: Tak, awans zawsze cieszy nie tylko drużyny seniorów, ale także juniorów. W tym roku tak się złożyło, że juniorzy
uzyskali awans do I ligi okręgowej. Mamy kilkunastu zawodników w tej kategorii wiekowej którzy naprawdę dobrze
radzą sobie na boisku z dużo większymi klubami od nas. Nasza drużyna w 10 meczach strzeliła 48 bramek tracąc tylko
7. Najlepszym strzelcem
drużyny został Maciej
Markowski
z
23
trafieniami, ale trzeba też
pochwalić całą drużynę.
Przed nami teraz chwila
odpoczynku
i
dalej
ruszamy
z
przygotowaniami
do
nowego sezonu.
K: Dziękuję za rozmowę,
życzę sukcesów w nowym
sezonie.
D: Dziękuję.

