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Myszyniec wśród najlepszych
Myszyniec po raz kolejny znalazł się w setce najlepszych gmin w rankingu
przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
W lipcu dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił Ranking Samorządów 2007. Jest to
opracowywany od wielu lat, bardzo ceniony, ranking samorządowy. Jego zadaniem jest
uhonorowanie tych gmin, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia
mieszkańców przy jednoczesnej trosce o odpowiedzialne wydatkowanie publicznych pieniędzy i
bezpieczeństwo finansowe gminy. W tym roku samorządy zostały sklasyfikowane w trzech
oddzielnych rankingach: miast na prawach powiatu (zwyciężył Poznań przed Wrocławiem i
Częstochową), gmin wiejskich (zwyciężyły Zielonki przed Izabelinem i Zgorzelcem) i rankingu
gmin miejskich i wiejsko-miejskich (zwyciężyły Polkowice przed Kątami Wrocławskimi i
Karpaczem). W tym ostatnim rankingu 92 miejsce zajął Myszyniec. Przy tworzeniu rankingu brano
pod uwagę dokonania samorządów w latach 2003-2006. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
sklasyfikowano w oparciu o szereg różnych wskaźników. Było to między innymi: pozyskane
środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca, dynamika wydatków na transport (drogi) i ochronę
środowiska (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja), wyniki testu szóstoklasistów, liczba
działających podmiotów gospodarczych. Nasza gmina osiągnęła szczególnie dobre wyniki w
pozyskiwaniu środków i wydatkach na inwestycje. Jeśliby uwzględnić tylko te wskaźniki, to
znalazłaby się w rankingu znacznie wyżej. Sklasyfikowanie razem gmin miejskich i miejskowiejskich sprawiło, że Myszyniec (niespełna 11 tysięczna gmina) rywalizował z tak dużymi
ośrodkami jak: Legionowo, Kołobrzeg, Ostrów Świętokrzyski, Suwałki. A zatem tym trudniej było
o sukces. W powiecie ostrołęckim w rankingu samorządów znalazła się jeszcze tylko jedna gmina
- Baranowo, która została sklasyfikowana na 38 miejscu w kategorii gmin wiejskich. Myszyniec
już po raz trzeci znalazł się wśród najlepszych gmin w Polsce. W roku 2004 był na 99 miejscu, a w
2006 na 66.
Sławomir Kamiński

Najtańszy Urząd
Od kilku lat tygodnik „Wspólnota” opracowuje ranking „Najtańszy urząd”. Jego twórcy
analizują wydatki samorządów na administrację (np. wydatki na wynagrodzenia urzędników,
utrzymanie budynku, bieżące remonty), i ustalają ile każda gmina, powiat przeznaczają na swoje
utrzymanie. Myszyniec znalazł się w tym roku na piątym miejscu w gronie najtańszych urzędów w
kategorii gmin 10-15 tys. mieszkańców. W 2006 roku wydaliśmy na administrację w przeliczeniu
na mieszkańca 133,62 zł. Dla porównania najlepsza w rankingu gmina Krobia (woj. wielkopolskie)
wydała 120,04 zł. na mieszkańca, a najdroższy Serock (woj. mazowieckie) - 344,67 zł. Myszyniec
z roku na rok piął się w rankingu ( 2002 roku - 67 miejsce, 2003r. - 28 miejsce, 2004r. - 14 miejsce
i 2006 roku – 5 miejsce), co oznacza, że z roku na rok wydatki na administrację w naszej gminie
sukcesywnie spadały.
Sławomir Kamiński
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O wyborach „Kurpik” rozmawia z burmistrzem Bogdanem Ginką

Kurpik: Panie burmistrzu, czy najbliższe wybory parlamentarne mają znaczenie dla samorządu
gminnego?
Burmistrz: Może nie mają one znaczenia takiego bardzo bezpośredniego, ale niewątpliwie od tego,
kto będzie sprawował władzę w Warszawie zależy jaka będzie prowadzona polityka wobec
samorządu. Ten wpływ władza centralna wywiera poprzez stanowienie prawa. Oczywiście może
być ono korzystne lub niekorzystne dla gminy. Prawo to określa między innymi dochody
samorządu. A więc od władzy w Warszawie zależy, ile gmina otrzyma wszelkich subwencji i
dotacji.
Kurpik: Jak Pan ocenia dotychczasową współpracę z władzami centralnymi?
Burmistrz: Odkąd jestem burmistrzem przy okazji różnych kontaktów zdecydowanie podkreślam,
że oczekuję od decydentów w Warszawie, aby tworzyli jasne zasady przydzielania środków
finansowych, a tym samym wszystkich traktowali równo. Zdarza się jeszcze, choć musze przyznać,
że coraz rzadziej, że jakiś polityk czy urzędnik w Warszawie, ma zapędy, aby dać, ot tak trochę po
kryjomu, jakieś pieniądze „swojemu” wójtowi czy burmistrzowi, czy tez odwrotnie nie dać, bo
tenże wójt czy burmistrz jest z innej opcji politycznej. Oczywiście dużym wsparciem dla mnie jako
burmistrza jest to, gdy w parlamencie jest przedstawiciel tego regionu. Kogoś takiego zazwyczaj
nie trzeba przekonywać do zabiegania o interes regionu. I nie chodzi tu o to, żeby ten ktoś coś
„załatwiał”, ale by ten ktoś reagował wtedy, gdy ktoś próbował gminie szkodzić. Na pewno w
takich sytuacjach mogłem liczyć na wsparcie posła Arkadiusza Czartoryskiego. Wiele zrozumienia
dla moich racji wykazują też marszałkowie województwa mazowieckiego z Platformy
Obywatelskiej.
Kurpik: Jaki byłby z Pana punktu widzenia najlepszy wynik wyborów dla przyszłości samorządu?
Burmistrz: Uważam, że najlepsze dla przyszłości Polski, ale też i samorządu, byłyby wspólne
rządy Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Taka koalicja sprawdza się między
innymi w Ostrołęce. Jak już wspomniałem z punktu widzenia interesu gminy warto zagłosować na
kandydata z tego regionu. Ja w tej chwili widzę dwóch takich poważnych kandydatów:
Arkadiusza Czartoryskiego z PiS i Andrzeja Kanię z PO. Zachęcam Państwa do udziału w
głosowaniu.

Wieści z gminy
21 października br. odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze otwarte będą w
godzinach 600-2000. Głosują Państwo w tych samych miejscach co w poprzednich latach.
Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest okazanie komisji ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach.
*
Za kwotę 82 430 zł. zostaną doposażone Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie.
Strażacy otrzymają między innymi nowe urządzenia, sprzęt, umundurowanie. 60.973 zł. to
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, reszta to środki z budżetu straży i
budżetu gminy. W naszej gminie działa sześć jednostek OSP (Myszyniec, Wolkowe, Wykrot,
Wydmusy, Krysiaki, Zdunek). Największą, najczęściej biorącą udział w różnych zdarzeniach jest
jednostka OSP w Myszyńcu.
*
Została rozbudowana Niekomercyjna Sieć Komputerowa
służąca do dostarczania
Internetu drogą radiową. W tej chwili oprócz Myszyńca jej zasięgiem objęte są także Wolkowe,
Krysiaki, Wykrot, Wydmusy, Zalesie. Warunkiem skorzystania z Internetu jest brak przeszkód
(budynki, las) na drodze pomiędzy anteną nadawczą a urządzeniem odbiorczym na budynku
mieszkańca. Osoby z tych miejscowości, które zainteresowane są włączeniem do sieci, mogą
kontaktować się w sprawie z Panem Dariuszem Kobusem, informatykiem w Urzędzie Miejskim w
Myszyńcu (II piętro, pok.24).
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W naszej gminie aktualnie korzysta z bezpłatnego dożywiana w szkołach około 620 dzieci.
Spożywają oni ciepły posiłek w postacizupy. W tym roku gmina planuje przeznaczyć na
dożywianie 187 000 zł, z czego 152 000 zł. to środki otrzymane na ten cel z budżetu państwa, a
35 000 zł. to środki własne gminy.
*
W szkołach prowadzonych przez gminę Myszyniec rozpoczęło rok szkolny 2007/8 -1548
uczniów, z czego 1029 w 11 szkołach podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i 519 w
trzech gimnazjach. 16 uczniów uczęszcza do Szkoły podstawowej w Zdunku, którą prowadzi
Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych z siedzibą w Ostrołęce. W roku
szkolnym 2006/7 do szkól gminnych uczęszczało 1617 uczniów, a do szkoły w Zdunku 21.
*
Gmina wzbogaciła się o kilka nowych rzeźb o tematyce kurpiowskiej. Powstały one na
plenerze rzeźbiarskim, który z inicjatywy Pani Stefanii Prusaczyk po raz kolejny w tym roku odbył
się w Charcibałdzie. Rzeźby w tej chwili wyeksponowane są przy budynku Urzędy Miejskiego. Jest
pomysł, aby wykorzystać je do ustawienia tzw „witaczy” przy wjazdach do Myszyńca.
*
Koło łowieckie „Kurp” z siedzibą w Myszyńcu obchodzi w tym rok 50-lecie swego istnienia.
Liczy ono 60 członków i działa na terenie gmin Myszyniec, Łyse, Kadzidło i Rozogi. Prezesem koła
jest Stanisław Deptuła z Kadzidła, łowczym Ryszard Kowalczyk z Wachu, sekretarzem Andrzej
Olk a Myszyńca, a skarbnikiem Andrzej Bodzanowski także z Myszyńca. Członkom koła życzymy
udanych łowów.
*
W naszej gminie pozostało jeszcze do wymiany około 1300 książeczkowych dowodów
osobistych. Przypominamy, że wymiana dowodów trwa tylko do 31 grudnia 2007r. Wydłużenie
ważności dowodów osobistych do 31 marca 2008 roku dotyczy wyłącznie osób, które złożą
wnioski o jego wydanie do końca grudnia 2007 roku. Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania
na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, osoby te będą po 1 stycznia 2008r. pozbawione
możliwości załatwienia różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości. Dlatego
zwracamy się z gorącym apelem do tych mieszkańców, którzy nie posiadają nowego dowodu
osobistego, aby nie czekali z ich wymianą na ostatnią chwilę i jak najszybciej udali się do Urzędu
Miejskiego w Myszyńcu, aby dopełnić obowiązku jego wymiany.

Inwestycje
Trwa budowa sieci wodociągowej w Zalesiu o długości 13,2 km. Z wodociągu będzie
korzystało 108 gospodarstw domowych. Koszt inwestycji to 754.846,22 zł. Gmina pozyskała na
nią 500 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Jest to pożyczka umarzalna w 45%. Reszta to środki własne gminy. Wodociąg buduje
firma „HYDROBUD” z Ostrołęki, która wygrała przetarg.
Rozpoczęła się także budowa sieci wodociągowej w Myszyńcu-Korytach o długości 5,4 km.
Będzie ona służyła 38 gospodarstwom domowym. Przetarg wygrała firma „HYDROTECH” z
Łomży, która wykona inwestycję za 209.463 zł. Gmina pozyskała na nią 100 000 zł. z Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Pozostała część to środki własne gminy.
*
Trawa budowa ulic Nadrzecznej, Modrej i Sportowej w Myszyńcu (kanalizacja deszczowa,
chodniki, nawierzchnia asfaltowa). Łączny koszt inwestycji to 1.459.000 zł. Jej wykonawcą jest
firma „Ostrada” z Ostrołęki. 200 000 zł to środki pozyskane z Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Pozostała kwota to środki własne gminy.
*
Zakończyła się budowa boiska do gier zespołowych z nawierzchni sztucznej (koszykówka,
siatkówka) wraz z urządzeniem placu zabaw w Zalesiu. Prace wykona za 174 700 zł. wyłonione w
drodze przetargu konsorcjum firm Polimer-Mysłowice Multisport-Katowice. Gmina pozyskała na
inwestycję środki unijne w wysokości 128.000 zł. Pozostała część to środki własne gminy.
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Zakończyły się prace przy budowie miejsc parkingowych wzdłuż drogi krajowej w
Myszyńcu (od Banku Spółdzielczego do MOKSIR). Roboty za 83 643 zł. wykonała firma Pana
Czesława Kozona z Myszyńca. Inwestycja została sfinansowana ze środków gminy – 75 643 zł. i
środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 8000 zł.
*
Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej w drodze łączącej ul. Stacha Konwy i
Witosa w Myszyńcu. Roboty za 209 492 zł. wykonała firma „SANPROD” z Ostrołęki.
*
Została wybudowana linia oświetlenie ulicznego w Wykrocie o długości 1050 m i w
Myszyńcu o długości 300 m (ul. Obwodowa). Prace za 23 739 zł. wykonała firma „ENBUD”
Stanisława Samsla z Myszyńca.
*
Gmina przeznaczyła od początku roku 347 835 zł. na utrzymanie i remonty dróg
żwirowych. (dostawa żwiru, profilowanie, naprawa przepustów).
*
Gmina pozyskała 50 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi żwirowej w
Pełtach o długości około 1,5 km. Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie
inwestycji. Całkowity jej koszt szacowany jest na 100 000 zł.
*
Gmina planuje budowę chodnika łączącego Myszyniec z Myszyńcem Starym (Górki).
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie.
*
Obecnie gmina przygotowuje dokumentację na modernizację ulicy Kadzidlańskiej w
Myszyńcu.

Ośrodki Przedszkolne po wakacjach.
Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim swoją pracę wznowiły Ośrodki Przedszkolne
znajdujące się na terenie naszej gminy. Dzięki wsparciu ze strony Fundacji Rozwoju Dzieci
im. Jana Amosa Komeńskiego i Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w naszej gminie
prowadzone są zajęcia dla siedmiu grup przedszkolaków. Na spotkania uczęszcza ok. 85 dzieci
w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkola w Wykrocie i Starym Myszyńcu istnieją już trzeci rok i jak
zwykle na listach zgłoszeń znalazło się więcej osób niż było to przewidziane. Ze względu
na zmianę nauczycielki w Olszynach i Starym Myszyńcu, rozpoczęcie zajęć wydłużyło się o
tydzień. Nastąpiła również zmiana osoby zajmującej się koordynacją pracy Ośrodków, obecnie
jest nią Aneta Kalinowska (tel. 029 77 21 148; e – mail: cifo@o2.pl). Oddziały Przedszkolne
finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I-jarmark
W ramach programu „Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e-VITA II”
powstaje aplikacja internetowa o nazwie i-Jarmark. Twórcy określają ją jako „internetową tablicę
ogłoszeń gminy”. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie mieszkańcom gmin, które przystąpiły
do programu, sprzedaży za pomocą internetu różnych przedmiotów począwszy od niepotrzebnych
podręczników szkolnych, a skończywszy na własnych wyrobach. Każdy kto chce umieścić
bezpłatnie swoje ogłoszenie musi jedynie wejść na stronę www.i-jarmark.pl, zarejestrować się i
zamieścić ogłoszenie. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy z rejestracją bądź dodawaniem
ogłoszeń, wtedy należy zgłosić się do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie przemiłe
Panie bibliotekarki z pewnością udzielą pomocy. Osobą odpowiedzialną za aktualność ogłoszeń i
treści w nich zawarte jest Pani Barbara Gieryk (tel.: 029 77 21 677). Bardzo serdecznie
zapraszamy mieszkańców naszej gminy do korzystania z serwisu i-Jarmark.

5

KURPIK NR 52
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Miejski w Myszyńcu planuje na terenie gminy Myszyniec budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, które pomogą mieszkańcom wsi, w tym w szczególności rolnikom
rozwiązać problem ścieków socjalno-bytowych powstających w ich gospodarstwach.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń, które pozwalają na oczyszczenie ścieków
bytowych powstających w gospodarstwie. Są one najlepszym rozwiązaniem problemu ścieków na
terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieopłacalna ze
względu na ogromne koszty. Tego typu zabudowa dominuje na terenie naszej gminy (Białusny
Lasek, Charcibałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty,
Świdwiborek, Wydmusy, Zdunek, Zalesie i w częściach wsi Myszyniec Stary, Myszyniec-Koryta,
Wolkowe, Wykrot). Całkowity koszt budowy takiej oczyszczalni wraz z przygotowaniem
wymaganej prawem dokumentacji wynosi około 10 tysięcy złotych. Gmina zamierza pozyskać na
tę inwestycję środki finansowe z Unii Europejskiej i innych źródeł. Wymagany wkład własny
rolnika wynosi 20-30% tej kwoty. Ta inwestycja zwróci się w ciągu pierwszych kilku lat
eksploatacji, jest tania w utrzymaniu i jest rozwiązaniem problemu ścieków w gospodarstwie na
długie lata. Rolnik posiadający prawidłowo funkcjonującą przydomową oczyszczalnię nie musi się
obawiać kontroli z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przestrzegania
zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej w postępowaniu ze ściekami w gospodarstwie. Prosimy
zainteresowanych mieszkańców o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu p. 23, II
piętro do dnia 30 listopada 2007 roku (sprawę prowadzi Marta Wojciechowska) w celu uzyskania
bliższych informacji i ewentualnego podpisania umowy przedwstępnej.

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu bierze udział w projekcie pn. „Wolontariat w
Ośrodkach Pomocy Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Warszawie, trwa od grudnia 2006r do grudnia 2007r i składa się z cyklu szkoleń
mających przygotować pracowników socjalnych do pełnienia funkcji koordynatorów wolontariatu
w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Z naszego Ośrodka zostały zgłoszone dwie osoby: Elżbieta
Bloch i Hanna Szydłowska.
W związku z przygotowaniem Ośrodka do wprowadzenia wolontariatu na terenie gminy,
odbyło się w czerwcu br jednodniowe szkolenie pn. „Wolontariat i możliwości jego
wykorzystania” dla kadry Ośrodka oraz przedstawicieli różnych grup społecznych (władze gminy,
nauczyciele, przedstawiciele Kościoła, stowarzyszeń, Środowiskowego Domu Samopomocy,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
W oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności koordynatorzy wolontariatu w lipcu br
zapoczątkowali nabór wolontariuszy, którzy uczestniczyli w imprezie organizowanej przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu tj. VIII Mityng Lekkoatletyczny
Niepełnosprawnych Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego.
Uczestniczyło w nim 25 wolontariuszy, część z nich brała udział w regularnych spotkaniach już na
miesiąc przed imprezą. Sześciu z nich dalej wykonuje pracę wolontarystyczną działając w
świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz w świetlicy „Iskierka”.
Obecnie poszukujemy osób, które chciałyby zostać wolontariuszem ale także osób,
które wymagają różnego rodzaju pomocy. Należy wspomnieć, że wolontariuszem może być
nie tylko młodzież, ale także osoby pełnoletnie, pracujące, bezrobotni, emeryci i renciści,
każdy kto może zaoferować swoją pomoc drugiej osobie. Jedynie wspólne działania mogą
przynieść owocne rezultaty – osoby potrzebujące nie zostają same.
Bliższych informacji udzielają koordynatorzy:
Elżbieta Bloch i Hanna Szydłowska w budynku Urzędu Gminy pok. 27 II piętro lub pod
numerami tel. (29)77 21 758 (29)77 21 398 w godz. 8 – 16.
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Nowa kadencja sołtysów

Mamy już wybranych sołtysów w naszej gminie. Kadencja sołtysa trwa cztery lata i
kończy się wraz z kadencją samorządu. Sołtys wybierany jest na okres czterech lat przez
mieszkańców danej wioski. Wspiera go trzyoosobowa Rada Sołecka. Sołectwo jest jednostką
pomocniczą gminy. W praktyce rolą sołtysa jest przekazywanie informacji mieszkańcom,
przedstawianie ich spraw różnym instytucjom, organizowanie zebrań wiejskich. W ostatnich
wyborach było bardzo zróżnicowanie zainteresowanie wyborami sołtysa. W niektórych wioskach
frekwencja w wyborach była bardzo wysoka (np w Zalesiu blisko 100 osób), a w innych trzeba
było organizować kilka zebrań, aby zgromadzić przynajmniej minimalną liczbę wyborców,
niezbędną do przeprowadzenia wyborów. W Wolkowych I, mimo trzech prób zorganizowania
zebrania wyborczego, nie udało się wybrać sołtysa. Na każde z zebrań przychodziły 2-3 osoby. W
większości wiosek na sołtysów zostały wybrane osoby pełniący tę funkcje w poprzedniej kadencji.
Nowe osoby pełnią te funkcję w Zalesiu, Olszynach, Świdwimborku, Gadomskich, Wolkowych II,
Charcibałdzie, Drężku. Wśród sołtysów 3 osoby to kobiety (w poprzedniej kadencji tylko jedna
kobieta była sołtysem). W naszej gminie niektórzy sołtysi są zarazem radnymi.
Poniżej zamieszczamy wykaz sołtysów naszej gminy.
L.P.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1.

Kiernozek Stanisław

Białusny Lasek

2.

Chojnowski Stanisław

3.

Kostewicz Halina

Charcibałda

4.

Archacki Tadeusz

Drężek

5.

Kwiatkowski Ryszard

6.

Trzciński Marian

7.

Szydłowski Janusz

8.

Andrzejczyk Tadeusz

9.

Soliwoda Edward

10.

Kołodziejczyk Krzysztof

11.

Drząszcz Edward

12.

Domian Bożena

13.

Piórkowski Stanisław

Wydmusy

14.

nie dokonano wyboru

Wolkowe I

Cięćk

Gadomskie
Krysiaki
Myszyniec Stary
Niedźwiedź
Myszyniec Koryta
Olszyny
Pełty
Świdwiborek

sołtysa
15.

Lis Krystyna

Wolkowe II

16.

Grudziądz Stanisław

Wykrot

17.

Gwara Ryszard

Zdunek

18.

Drężek Jarosław

Zalesie
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Wyniki sprawdzianu i egzaminu

Od 2002 roku uczniowie kończący szkołę podstawową piszą sprawdzian, a uczniowie kończący
gimnazjum egzamin. Przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminu zajmują się Centralna Komisja
Egzaminacyjna wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi (przygotowanie arkuszy sprawdzianu
egzaminu, ich sprawdzenie, analiza i przygotowanie sprawozdania). U uczniów kończących szkołę
podstawową sprawdzane są następujące kompetencje: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystywanie
wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji. Uczniowie gimnazjum piszą egzamin składający się z części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, a wykazać się muszą umiejętnością: czytania, tworzenia,
stosowania wiedzy, stosowania terminów, wskazywania, wyszukiwania. Uczeń klasy szóstej mógł zdobyć
maksymalnie 40 punktów, a uczeń gimnazjum maksymalnie po 50 punktów z każdej części egzaminu. W
województwie mazowieckim najlepiej sprawdzian napisali uczniowie powiatu warszawskiego (średnia
30,44 pkt). Średnia wojewódzka to 27.43 pkt. Powiat ostrołęcki ze średnią 25,21 pkt znalazł się na jednym z
ostatnich miejsc w województwie. Oddzielnie zostało sklasyfikowane miasto Ostrołęka - 27,33 pkt. Część
humanistyczną egzaminu najlepiej napisali uczniowie z Warszawy - 36,71 pkt oraz powiatu otwockiego 35,36 pkt i pruszkowskiego - 35,24 pkt, a najgorzej powiatu ostrołęckiego - 28,76 (miasto Ostrołęka
– 32,06 pkt). Średnia wojewódzka to 32,85 pkt. Część matematyczno-przyrodniczą najlepiej napisali także
uczniowie z Warszawy – 30,41 pkt, a najgorzej wyszkowskiego – 23 pkt. Powiat ostrołęcki ze średnią 23,85
znalazł się na jednym z ostatnich miejsc ( miasto Ostrołęka – 27,89 pkt). Średnia wojewódzka to 26,77 pkt.
Poniżej zamieszczamy wyniki sprawdzianu i egzaminu z naszej gminy. Możecie Państwo porównać jak
nasze szkoły uplasowały się na tle naszego powiatu, Ostrołęki i województwa.
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Ze sportu

1 września w Białymstoku na stadionie MOSiRU odbył się mityng Młodzików (14-15 lat), który był
jednocześnie mistrzostwami woj. podlaskiego młodzików. W tej kategorii startowało dwóch naszych
reprezentantów (Paweł Chorążewicz i Kamil Sobotka). Paweł w biegu na 600m zajął III miejsce - 1:38:47, a
Kamil wygrał rywalizację na 1000m z nowym rekordem życiowym 2:47:01.
W dniach 15-16 września w Płocku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w lekkiej
atletyce (były to jednocześnie eliminacje do Mi strzostw Polski Młodzików, (zajęcie miejsca I i II dawało
awans do finału). Bardzo dobrze zaprezentował się Kamil Sobotka, który w biegu na 1000m, zajął II miejsce
z nowym rek. życ.2:44:63. Pozostali nasi biegacze zaj ęli odpowiednio: miejsce X Paweł Chorążewicz 600m, czas 1:38:32 i miejsce XV Mateusz Wróblewski - 600m, czas 1:44:63.
W dniach 29-30 września w Słubicach odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików. Jedyny nasz
reprezentant Kamil Sobotka zajął XVII miejsce (po raz trzeci z rzędu) poprawiając rekord życiowy 2:43:99
(sklasyfikowano 29 zawodników).
*
Młodzi pięściarze sekcji bokserskiej wzięli udział w turnieju o Puchar Marszałka Województwa
Podlaskiego, który odbył się 29 września w Białymstoku. Swoje walki wygrali Tobiasz Zawadzki (RSC 2
runda), Arkadiusz Szwaczyk (KO 3 runda), natomiast Michał Zieliński nieznacznie przegrał na punkty. Arek
Szwaczyk otrzymał puchar dla najlepszego technika turnieju.
6 października na sali Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbył się turniej bokserski o Puchar
Burmistrza Szczytna, w którym uczestniczyli zawodnicy LUKS „Bartnik”. Zwyci ęstwa odnieśli Arkadiusz
Szwaczyk (3-0), Tobiasz Zawadzki (2-1). Remisem zakończył walkę Marcin Domian, a ostatni z naszych
bokserów Karol Zyśk przegrał 0-3 z wicemistrzem Polski z klubu Mazur Ełk. Miło mi zakomunikować, że
LUKS „Bartnik” został wyróżniony pucharem za najlepiej rozwijający się klub z okolicy Warmii i Mazur.
Sukcesy sekcji bokserskiej klubu przestały być tylko domeną Myszyńca i okolic, ale znalazły również
uznanie u naszych sąsiadów. W tym miejscu muszę wymienić trenera Krystiana Rogalskiego oraz panów
Marcina Ćwiklińskiego i Daniela Dziekońskiego, to dzięki nim boks w Myszyńcu żyje i nadal się rozwija
(w chwili pisania tego artykułu sekcja bokserska jest prowadzona przez Marcina Ćwiklińskiego, - posiada
uprawnienia instruktora boksu i sędziego oraz Daniela Dziekońskiego - posiada uprawnienia sędziego, jest
nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkó ł w Myszyńcu). Krystian Rogalski niestety z powodów
osobistych zrezygnował z prowadzenia sekcji (tajemnica poliszynela jest, że pan Rogalski całkowicie za
darmo prowadził od 2 lat naszą sekcję bokserską, będąc jednocześnie nauczycielem wychowania
fizycznego w Zespole Szkół w Myszyńcu, łączenie tych dwóch jakże ważnych obowiązków, ciągłe wyjazdy
na zawody po Polsce, a w boksie często są to dwudniowe turnieje, zapewne wszystko to mia ło wpływ na
podjęcie takiej a nie innej decyzji). Mimo kilku spotka ń z władzami naszej gminy nie udało się pozyskać
środków na zatrudnienie instruktora boksu.
Nasi pięściarze przygotowują się do ważnej imprezy, jaką będą eliminacje Pucharu Polski Kadetów
w Elblągu (27-28 października)
*
Nasza drużyna piłkarska jest aktualnie w trakcie sezonu jesiennego B- klasy seniorów. Grupa
Ciechanowska, w której występuje drużyna „Bartnika” liczy 10 zespołów Rozegrano do tej pory 5 spotkań, w
których „Bartnik” zremisował 4-4 z KS Pniewo, przegrał 0-2 z Narew Zambski Kościelne oraz 2-3 z
LUKS Ołdaki, natomiast wygrał 3-2 ze Świtem Baranowo, 3-0 z GKS Pokrzywnica, 3-1 z Jantar Parciaki
oraz 2-1 z Łęgiem Przedmiejskim. Cieszą ostatnie zwycięstwa, ponieważ po słabym początku (dwa
pierwsze mecze graliśmy na wyjazdach, pierwszy z nich w roli gospodarza na boisku w Pniewie z powodu
renowacji płyty boiska w Myszyńcu), zaczęliśmy odrabiać straty punktowe do czołówki. Obecnie „Bartnik”
jest na 4 miejscu, tracąc do lidera 5 punktów a wicelidera zaledwie 3 punkty. Jak ju ż wspomniałem państwu,
boisko w Myszyńcu „wreszcie”, doczekało się naprawy. Nawierzchnia była w tak fatalnym stanie, że aby
zapanować nad piłką, potrzeba byłoby wirtuozerii zręcznego cyrkowca. Urząd Miejski w Myszyńcu
przeznaczył środki finansowe na napraw ę płyty stadionu (zakup ziemi i trawy) oraz nowych ławek dla
zawodników rezerwowych (koszt jednej profesjonalnej z wymogami FIFA to wydatek rz ędu ok. 6000 zł.) i
tzw. łapaczy do piłek, które będą umiejscowione za obiema bramkami. To wszystko zostanie zrobione w
Myszyńcu, koszt materiału 2 ławek z robocizną to 4500 zł. ( prace wykona pan Wiesław Zieliński), natomiast
łapacze wykonane zostaną przy pomocy zawodników „Bartnika” oraz pracowników interwencyjnych pod
kierunkiem trenera piłki nożnej Zenona Modzelewskiego. Do ko ńca sezonu pozostały jeszcze dwa
spotkania, w tym jeden w roli gospodarza. I tak gramy:
21 października o godz.14:00 WKS Mystkówiec – Bartnik
28 października o godz.13:00 Bartnik – Narew II Ostrołęka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej na mecze naszej drużyny.
Robert Michajłow
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