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Wieści z gminy
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwał na terenie naszego kraju Powszechny Spis Rolny. Koniec Powszechnego
Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to
przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie
udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.
Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym.
W samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników
gospodarstw rolnych.
Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie
nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich,
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.
To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla
organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu.
Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne
Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli
Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich
„Liczy się rolnictwo”!
Na terenie Gminy Myszyniec spisanych zostało 1486 gospodarstw rolnych. 209
z nich spisało się samodzielnie przez Internet. Dziękujemy.
*
W dniu 30 października 2020 r. wystawiono decyzje dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na
rok szkolny 2020/2021.
Łączna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego: 436. Stypendia w wysokości 693,00 zł
i 680,00 zł zostaną wypłacone do końca tego roku po przedłożeniu przez wnioskodawców faktur lub rachunków
dokumentujących poniesione wydatki na cele edukacyjne. Gmina na stypendia szkolne otrzymała od Wojewody
Mazowieckiego kwotę 270 tys. zł przeznaczając z budżetu gminy kwotę 30 tys. zł. Świadczenie przysługuje uczniom szkół
podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec.
*
Gmina Myszyniec otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 mln zł na „Rozbudowę, modernizację
i częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę, modernizację i częściową przebudowę kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Myszyniec”. Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody
zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
*
W dniu 22 września 2020 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021
i w roku szkolnym 2021/2022 w Gminie Myszyniec” została podpisana umowa na dowóz uczniów do szkół z wykonawcą
„Przewóz Osób Mieczysław Łasisz” z Myszyńca za kwotę: Trasa Wykrot - 3,03 zł/1 km, Trasa Wolkowe - 3,24 zł/1 km,
Trasa Myszyniec Stary - 3,50 zł/1 km.
*
Dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Myszyniec
Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku dnia 14 grudnia
2020r. otrzymał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
Jest to 9–cio osobowy mikrobus marki Renault Trafic. Samochód będzie
świadczył usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych, które są
Uczestnikami w/w placówki. Dom swoim wsparciem obejmuje 28 osób
niepełnosprawnych, które przez 5 dni w tygodniu korzystają z różnych form
wsparcia. Dzięki temu otrzymują większą szansę na rozwój
i możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 137.022,00 zł
Udział środków PFRON – 81.000,00 zł
Udział środków Gminy Myszyniec – 56.022,00 zł
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Inwestycje, przetargi
Gmina Myszyniec do końca listopada br. zrealizowała dwa zadania pod nazwą „Odbiór transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec”. Zadania zostały zrealizowane z dofinansowaniem
w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Koszt realizacji obydwu zadań wynosi 105 481,57 zł w tym 99 996,57 zł – środki
finansowe w formie dotacji z WFOŚiGW natomiast 5 485,00 zł. – to środki własne gminy.
Odbioru azbestu dokonano z 81 gospodarstw domowych i z 2 budynków komunalnych. Razem 267,88 Mg azbestu.
*

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”
Gmina Myszyniec zrealizowała do dnia 30 września 2020 r. następujące zadania :
1. „Zakup wyposażenia sportowego dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Wydmusy” na kwotę 19 893,74 zł.
2. „Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Myszyniec Stary” na kwotę 22 525,20 zł.
3. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cięćk” na kwotę 20 177,56 zł.
4. „Aktywizacja sołectwa Zalesie” – budowa siłowni zewnętrznej na kwotę 20 790,76 zł.
5. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyniec-Koryta” na kwotę 21 637,00 zł.
Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
wynosi do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych tj. 48 275,02 zł.
*

W dniu 2 października 2020r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Poprawa oferty kulturalnej
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – II etap” na kwotę 1 471 838,93 zł. Zakres robót:
rozbudowa hollu,remont istniejących łazienek, doposażenie sali widowiskowej w sprzęt sceniczny oraz remont kotłowni.
Realizacja robót trwa, a planowany termin zakończenia zadania: 31 maja 2021r.
Na ww. inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 588 000,00
zł. Wykonawcą robót jest firma PHU RADEK – Tadeusz Radek z Ostrołęki.
*

W dniu 15 października 2020 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Budowa chodników
w miejscowości Myszyniec w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka” z firmą: Zakład Usług Inżynieryjnych
PJK Dziekońscy z msc. Olszewo-Borki za kwotę 390 718,52 zł. Zostanie wykonany chodnik przy ul. Pawłowskiego
i Stefanowicza. Prace zostaną rozpoczęte po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
*

W dniu 19 października 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego
w miejscowości Pełty” o nawierzchni żwirowej na długości 1630 mb. Wartość inwestycji ogółem 275 693,35 zł brutto.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – w wysokości 105 000,00 zł.
Wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa.
*

W dniu 20 października 2020 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z firmą Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c
z siedzibą w Mławie na kwotę 705 263,35zł brutto na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki
wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec”. Inwestycja ta obejmuje:
▪ rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec Stary, Drężek, Wolkowe, Wydmusy,
Zdunek oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolkowe realizowane w ramach zadania
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz
▪ rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe
realizowane w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec”.
Na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” złożono wniosek
o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Termin wykonania zadania wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy. Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wolkowe.
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Inwestycje, przetargi c.d.
W dniu 27 października 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa drogi żwirowej w miejscowości Zalesie”.
Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości 614,00 mb. Wartość inwestycji ogółem: 110 566,68 zł.
Wykonawcą robót była firma PHU Czesław Zdunek z Myszyńca Starego.
*

Dnia 29 października 2020 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z wybraną w postępowaniu przetargowym firmą F.H.U.
„EURO-PROJEKT” mgr inż. Łukasz Mirczak z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łokietka 13, 42-200 Częstochowa na
wymianę glikolu w instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej
poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec” na
kwotę 135 868,80złbrutto.Przedmiotem zamówienia była wymiana glikolu w 393 instalacjach solarnych będących
własnością Gminy Myszyniec, zamontowanych w latach 2013 – 2014 na nieruchomościach należących do
mieszkańców.Realizacja wymiany glikolu została zakończona 15 grudnia 2020 r.
*

Dnia 3 listopada 2020 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na dofinansowanie projektu „E- usługi dla mieszkańców
Gminy Myszyniec”. Gmina składała wniosek i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 035 560,40 zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.Wkład własny w realizację projektu to 269 037,60 zł.
Projekt zakłada wdrożenie 6 e-usług: E-podatki, E-odpady, E-zezwolenia, E-rada, E-interwencje i E-konsultacje społeczne.
Z e-usług będą korzystać obywatele z gminy Myszyniec i spoza niej chcący załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim
w Myszyńcu oraz przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu. Usługi te pozwolą użytkownikowi komunikować się drogą
elektroniczną z urzędem, m.in. za pomocą aplikacji (możliwość pobrania i odesłania formularza, sprawdzenia stanu konta
opłat, zapłaty przez internet za podatki lub odpady). W ramach projektu zostaną zakupione licencje i oprogramowanie,
sprzęt komputerowy (m.in. serwer, 5 zestawów komputerowych), zostanie przeprowadzona modernizacja sieci
informatycznej oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie. Pracownicy Urzędu zostaną skierowani
na szkolenia z zakresu pracy i obsługi systemów informatycznych.
*

W dniu 17 listopada 2020r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na zadanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych
z terenu gminy Myszyniec w 2021 r.”. W przetargu nieograniczonym na te zadanie oferty złożyło trzech wykonawców –
najkorzystniejszą złożyła spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle. Wartość podpisanej umowy
560 962,40 zł tj. 373,95 zł za 1 tonę odpadów odebranych i przetransportowanych od mieszkańców gminy Myszyniec do
instalacji zagospodarowującej odpady w Ostrołęce. Odbiór odpadów w 2021 roku odbywać się będzie na takich samych
zasadach jak w roku obecnym, zarówno częstotliwość odbioru zostanie zachowana jak i segregacja na frakcje.
W najbliższym czasie mieszkańcy dostaną od nowego wykonawcy harmonogramy na 2021 rok i pakiety startowe worków.
*

W dniu 24 listopada 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn.„ Zagospodarowanie
terenu przy Szkole Podstawowej w Myszyńcu”. Na placu szkolnym od strony
drogi krajowej nr 53 utwardzono plac kostką brukową, wydzielając miejsca
postojowe dla pojazdów, chodnik oraz posadzono krzewy. Wartość inwestycji
ogółem: 244 658,17 zł. Wykonawcą robót była firma BUD-MAX Jarosław
Barankiewicz z Grajewa.
*

Postępowanie przetargowe na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Myszyniec w okresie od
01.02.2021 do 31.01.2023r.” zostało podzielone na dwa zadania. Wykonawcą I zadania tj. ubezpieczenia mienia gminy
Myszyniec w ww. okresie będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” , które złożyło ofertę na kwotę 189
297,00 zł. Natomiast Wykonawcą II zadania – tj. ubezpieczeniem pojazdów gminy Myszyniec zajmie się Towarzystwo
Ubezpieczeniowe Concordia S.A. – za kwotę łączną 89 313,00 złotych.
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Inwestycje, przetargi c.d.
W dniu 20.11.2020 r. została zawarta umowa z firmą Sanprod Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 875 095,21 zł
brutto na „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza
aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec”
z podziałem na części I, II” w zakresie części II zamówienia.
W ramach umowy mają zostać wykonane roboty budowlane obejmujące:
a) rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec (poza aglomeracją) i Wykrot oraz sieci
kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Myszyniec (poza aglomeracją) w ramach operacji „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec”
b)rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec (w aglomeracji) oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami
w miejscowości Myszyniec (w aglomeracji) w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Myszyniec”.
Termin wykonania zadania: 12 miesięcy od podpisania umowy.
W dniu 14.12.2020 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
przetargowym pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem
na części I, II” w zakresie części I zamówienia. Obejmuje ona budowę 90
oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Myszyniec. Spośród 8 złożonych ofert
wybrano ofertę firmy EKOKORD Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu
przy ul. Jaśminowej 3, na kwotę 1 692 507,64 zł. Oferta ta spełniła warunki
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najkorzystniejszą łączną
liczbę punktów w zakresie wszystkich kryteriów oceny ofert. Termin wykonania zadania: 12 miesięcy od podpisania
umowy.
Operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
*
W dniu 4 grudnia 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą
„Przebudowa części budynku remizoświetlicy OSP w Wykrocie”. W ramach
inwestycji wykonano termomodernizację
budynku oraz remont wewnątrz budynku.
Ogólny koszt inwestycji to kwota
1 179 515,13 zł
w tym pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości 384 596,66 zł
*
W dniu 18.12.2020 r. upłynął okres trwałości projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie
instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”, który został zrealizowany
w okresie od 28.12.2010 r. do 31.03.2014 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka”, Priorytet IV
„Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.
Inwestycja obejmowała m.in. montaż 393 zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej
w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Myszyniec. W najbliższym czasie instalacje solarne zamontowane w ramach
realizacji projektu zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom na własność.
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Świetlica ,,Iskierka” w Myszyńcu
Świetlica ,,Iskierka” jest placówką wsparcia dziennego, mieszczącą się w Myszyńcu. Działalność świetlicy
w większości finansowana jest ze środków Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pozostała część finansowania pochodzi od
darczyńców oraz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Świetlica prowadzi zajęcia wyrównawcze, profilaktyczne,
pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00. -16.00. Do świetlicy uczęszcza 30 osób, pod opieką dwóch
wychowawców z przygotowaniem pedagogicznym.
Rok 2020 był trudny i pełen niespodzianek, ale wspólnymi siłami udało się
wszystkiemu sprostać, a to dzięki zaangażowaniu i współpracy różnych ludzi. Nasze
dzieci mogły brać udział w corocznym kolędowaniu w domach rodzin, które chciały
nas przyjąć, a także w Urzędzie Miejskim, gdzie nas przyjęto z otwartymi
ramionami. W ramach ferii zimowych wyjechaliśmy na basen i pizzę, a także przez
tydzień chętne dzieci brały udział w zajęciach, w ramach których wykonywały
ozdoby wielkanocne oraz miały możliwość uczestniczenia w zajęciach
profilaktycznych, sportowych i wyrównawczych. Przygotowaliśmy również wyjazdy
na trzy kiermasze oraz Apel Wielkanocny.
Niestety początek marca zaskoczył nas wszystkich pandemią. Szybko podjęliśmy decyzję o pracy zdalnej,
kontynuowaliśmy pomoc emocjonalną dla dzieci i ich rodziców oraz pomoc w odrabianiu lekcji i organizowaniu czasu
wolnego.
Od maja do czerwca zaczęliśmy jako jedyni organizować zajęcia sportowe z zachowaniem rozporządzeń i obostrzeń
wydanych przez Rząd. Czas pandemii wykorzystaliśmy również na organizację placu zabaw na boisku świetlicowym,
pojawiły się nowe bramki, huśtawka obrotowa, pajęczak i domek zabawowy. To wszystko cieszyło i mobilizowało nas do
dalszej pracy.
W ramach wypoczynku letniego zorganizowaliśmy dzieciom zajęcia
zabawowo- sportowe w lipcu. Chociaż nie było żadnego wyjazdu dzieci
bawiły się świetnie. Uczestniczyły w pieszych wycieczkach do miejsc
upamiętniających historię Myszyńca. Organizowaliśmy liczne pikniki
i grille z pogadankami edukacyjnymi i wyjścia rekreacyjne z zajęciami
sportowymi. Były to nasze pierwsze zajęcia wakacyjne. W sierpniu przez
tydzień chętne dzieci były obserwatorami i uczestnikami warsztatów
fotograficznych z wykorzystaniem światłocienia, a także warsztatów
filmowych oraz warsztatu śpiewu. Dzięki temu ostatniemu dzieci poznały bliżej naszą kulturę kurpiowską poprzez
spotkanie z rodowitymi Kurpiankami w strojach ludowych, które przybliżyły nam wszystkim tradycje, obyczaje i obrzędy
kurpiowskie. Dzieci uczestniczyły także w grze miejskiej składającej się z licznych zagadek umiejscowionych w różnych
punktach naszego miasta. Nasi podopieczni dobrze się bawili, a przy tym poznali kolejne tradycje kurpiowskie.
Z niecierpliwością i nadzieją oczekiwaliśmy rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Do naszej placówki zgłosiło się dużo
dzieci, na które czekała niespodzianka w postaci altany oraz mebli ogrodowych, częściowo dofinansowanych ze środków
z Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. W ten sposób zyskaliśmy miejsce pracy na
świeżym powietrzu, które chroni dzieci przez słońcem, wiatrem
i opadami. Jako Placówka wsparcia dziennego dla dzieci jesteśmy dumni
z naszych wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu za
co im serdecznie dziękujemy.
Rok 2020 kończymy przygotowaniami do Jasełek, praca zdalna poprzez
komunikatory nie jest dla nas przeszkodą aby wykonać próby i nauczyć się
wspólnie tekstów.
Zbliża się czas Uroczystości Bożego Narodzenia. Życzymy Wszystkim
i sobie, aby Nowy Rok 2021 zaskakiwał nas dobrocią i bezinteresownością ludzi
wyczulonych na Boga obecnego w drugim człowieku. Dobro ofiarowane drugiemu człowiekowi, które dajemy - powraca.
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Placówka Wsparcia Dziennego w Myszyńcu „Kolorowe kredki”
Prowadzona przez Odział Powiatowy TPD w Ostrołęce palcówka Wsparcia Dziennego „Kolorowe kredki” ma
swoja siedzibę w budynku Centrum Usług Społecznych ul. Plac Wolności 61. Zajęcia odbywają się w godzinach od 12.00
do 16.00. Obecnie z powodu pandemii praca odbywa się zdalnie poprzez codzienne kontakty z dziećmi na założonych
grupach, pomoc w odrabianiu prac domowych. Codziennie służymy pomocą i wsparciem. Jesteśmy dla dzieci. Dlatego też
z przyjemnością łączymy się z nimi online poprzez wideo rozmowy. Ze względu na ograniczone możliwości łączenia się
z większą grupą, część uczestników wymienia się w trakcie pracy.
Przekazujemy dzieciom wiadomości, w razie potrzeby tłumaczymy,
rozmawiamy i wspieramy. Cieszymy się, że możemy je usłyszeć
i zobaczyć. W ten niełatwy sposób prowadzimy zajęcia, oczywiście po
skończonych szkolnych lekcjach. Wiemy, że wymaga to też dużo wysiłku
od nich, chęci i zaangażowania. Niestety z niektórymi dziećmi jest
utrudniony kontakt, ze względu na brak czasu rodziców lub brak dostępu
do komputera.
Podczas zajęć utrwalamy z dziećmi zdobytą wiedzę
z przedmiotów szkolnych. Przypominamy również o świętach
okolicznościowych, m.in. ustanowienie przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej roku 2020 rokiem Św. Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin i 15
rocznicę śmierci papieża Polaka oraz 100 rocznicę Cudu nad Wisłą,
organizując wieczornice poświęcone tym jakże ważnym wydarzeniom.
Obchodziliśmy również Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
Barbórkę, Mikołajki, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Jeża, podczas których dzieci oglądały filmiki, wykonywały karty pracy
czy zadania online. Raz w tygodniu prowadzimy zajęcia dotyczące emocji, jakie mogą przeżywać, np. smutek, radość, lęk.
Zarówno podczas obecnej, jak i poprzedniej fali pandemii, cały czas staramy się wspierać nasze rodziny.
Organizujemy paczki żywnościowe i dostarczamy je do rodzin naszych wychowanków, z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i wymogów sanitarnych. Rodziny otrzymały również mydła antybakteryjne. Nie zapomnieliśmy też
o naszych wychowankach podczas ich święta, każdy otrzymał prezent z okazji Dnia Dziecka.
W ferie zimowe organizowaliśmy warsztaty kulinarne oraz rękodzielnicze podczas których dzieci własnoręcznie
przygotowały świeczki, mydełka oraz świeczniki.
Podczas wakacji, kiedy możliwe było zorganizowanie kolonii oraz wycieczek, dzięki Fundacji PEPCO odbyła się
wycieczka do Olszynki oraz Nowych Kiejkut, gdzie wychowankowie mieli możliwość sensorycznego poznawania świata.
W lipcu wychowankowie wyjechali na kolonie wypoczynkowo-profilaktyczne do Gdyni. Zwiedziły zabytki Sopotu,
Gdańska i Gdyni, a każdą wolną chwilę i korzystną aurę wykorzystywano
na kąpiele w morzu. Kolonie były prowadzone z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności przewidzianych w rekomendacjach
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
W ramach „Lata w mieście” dla dzieci odbyły się warsztaty
kulinarne, sportowe, plastyczne oraz wycieczki. Dzięki dofinansowaniu
z Fundacji PEPCO nasi wychowankowie mieli możliwość zabawy, nauki
i doświadczania wszystkimi zmysłami. Skupiliśmy się na sensorycznym
poznawaniu świata, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem
i zadowoleniem. Zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna
zabawa, dostarczająca dużą dawkę różnych kontrolowanych wrażeń.
Wypoczynek wakacyjny dofinansowany był również przez:
Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Gminę Myszyniec.
Działalność placówki w ponad 70% finansowana jest ze środków Gminy Myszyniec. W trakcie całego roku
odbywają się zajęcia z psychologiem, pedagogiem, profilaktykiem i innymi zaproszonymi gośćmi, którzy prowadzą
wspaniałe zajęcia dla naszych wychowanków.
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
8 października 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowała
warsztaty „Witraże Myszynieckie/Kurpiowskie w Dzwonnicy”. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Gminy Myszyniec,
nauczyciele plastyki i techniki ze Szkół Podstawowych oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białusnym Lasku. Zajęcia poprowadziła Lidia Kostrzyńska – instruktor witrażu i fushingu.
Podsumowaniem warsztatów o był Konkurs „Witraże Myszynieckie/Kurpiowskie” zorganizowany dla uczniów klas
V-VIII Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Ostrołęckiego polegający na wykonaniu kolorowego witraża formatu A3
z papieru technicznego i bibuły. Do konkursu przystąpiło ogółem 77 uczestników. Fundatorem nagród było Starostwo
Powiatowe w Ostrołęce i Burmistrz Myszyńca. Z prac pokonkursowych została zorganizowana wystawa w Dzwonnicy
Myszynieckiej oraz w czytelni Biblioteki.
16 października 2020 r. w Bibliotece Myszynieckiej odbyło się VI wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod
hasłem „Klimat na Czytanie”. W ramach tej akcji odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich – pochodzącą
z Mrągowa autorką książek takich jak „Akuszerka z Sensburga”, „Ziele
Marianny”, „Rzeka ludzi osobnych” czy serii „Prowincja pełna…”, w których
splata historię Mazur z opowieściami czytelników i fikcją literacką. Po
powitaniu gości przez Dyrektora Biblioteki Cecylię Bazydło Pani Burmistrz
Elżbieta Abramczyk serdecznie powitała panią Katarzynę Enerlich. W tajniki
dotyczące Nocy Bibliotek pod hasłem „Klimat na Czytanie” wprowadziła
uczestników bibliotekarka Pani Irena Giers.
23 października 2020 r. w Dzwonnicy Myszynieckiej odbyły się warsztaty pn. „Poszukiwanie przodków. Genealogia
dla każdego”, zorganizowane przez Bibliotekę w Myszyńcu. W spotkaniu,
które poprowadziła Pani Marta Wojciechowska, wzięli udział mieszkańcy
gminy Myszyniec. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z bazami
internetowymi, zawierającymi genealogiczną kartotekę urodzeń, małżeństw
i zgonów naszych przodków, a także z zagranicznymi bazami, zawierającymi
dane tych, którzy wyemigrowali do USA. Dziękujemy Pani Marcie za
podzielenie się swoją wiedzą podczas niezwykłych warsztatów.
W Bibliotece Myszynieckiej odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego o tematyce patriotycznej poświęconej
Wojnie Polsko-Bolszewickiej w „100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej” dla uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII
z terenu Gminy Myszyniec. Konkurs przeprowadzony został on-line w formie nagrań filmowych recytacji wiersza
odnoszącego się do wydarzeń Wojny Polsko-Bolszewickiej. Do eliminacji przystąpiło 23 uczniów ze szkół podstawowych.
Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Myszyńca.
W listopadzie w Bibliotece odbył się przegląd nagrań filmowych zgłoszonych na XXXVII edycję Konkursu
Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”. Konkurs przeprowadzony został on-line w formie nagrań filmowych
recytacji wiersza lub gadki dotyczących Ziemi Kurpiowskiej przez uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych z Gminy
Myszyniec. Nadesłano 15 nagrań recytacji: 13 wierszy i 2 gadki kurpiowskie. Wszyscy laureaci i uczestnicy eliminacji
gminnych konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Myszyńca oraz zostali
zakwalifikowani do finałowego etapu konkursu, który 17 listopada został rozstrzygnięty w Centrum Kultury Biblioteki
i Sportu w Lelisie. Uczniowie z naszej Gminy zajęli następujące miejsca: w kategorii poezji: I miejsce - Emilia Szyszka,
II miejsce - Aleksandra Gieryk. Wyróżnienie: Kacper Kociński.
W kategorii gadki kurpiowskiej: I miejsce - Piotr Gołaś. Serdecznie
gratulujemy!
Od 29 października do 30 listopada 2020 r. można było obejrzeć
wystawę pod nazwą "Wpisani w Historię Myszyńca" w Dzwonnicy
Myszynieckiej oraz w czytelni Biblioteki. Obecnie wystawę można
obejrzeć również na profilu Biblioteki na Facebooku.

Numer 9 | Grudzień 2020

9

Wydarzenia kulturalne RCKK
12 października 2020 r. w Multimedialnym Muzeum w Myszynieckiej Dzwonnicy odbyły się warsztaty z zakresu
projektowania i dekorowania strojów kurpiowskich –„Chustka kurpiowska” zainicjowane przez Regionalne Centrum
Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Warsztaty poprowadziła Pani
Michalina Dębowska z Wolkowych. Pasjonuje się ona nie tylko strojem
kurpiowskim, ale ma duże doświadczenie również w innych dziedzinach,
np. w bibułkarstwie czy w hafcie. Podczas zajęć Pani Dębowska najpierw
objaśniła, jak wykonuje się chustkę kurpiowską, przedstawiła historię tego
elementu stroju oraz jego zastosowanie, a następnie zaprezentowała
sztukę wiązania chustki. Uczestniczki zajęć, na czele z Panią Burmistrz
Myszyńca Elżbietą Abramczyk, z zaciekawieniem obserwowały Panią Michalinę przy pracy, a następnie z jeszcze
większym zapałem zabrały się do wiązania chustek na głowach koleżanek. Ich nauce towarzyszył również wspólny śpiew
dawnych pieśni kurpiowskich, które pięknie rozbrzmiewały w niezwykłych wnętrzach zabytkowej Dzwonnicy.
30 października 2020 r. RCKK w Myszyńcu ogłosiło konkurs fotograficzny pn. „Zaułki Myszyńca w obiektywie”,
skierowany do mieszkańców gminy Myszyniec. Celami konkursu było zarejestrowanie uroków gminy, jej przyrody oraz
architektury, a także ludzi (jako społeczeństwa) i ich działań, uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno przyrody
i architektury, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów oraz
odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Myszyńcu i okolicach. W konkursie
wzięło udział 13 osób: 7 dzieci i 6 dorosłych, którzy łącznie złożyli 66 zdjęć
Powołana przez Organizatora komisja konkursowa przyznała następujące
nagrody: W kategorii dzieci do lat 18 – 1 miejsce – Karolina Gnoza, 2 miejsce –
Natalia Jaksina, oraz pięć równorzędnych 3 miejsc – Alicja Jaksina, Gabriela
Kobus, Julia Kobus, Kinga Kobus oraz Julia Samsel. W kategorii dorośli –
1 miejsce – Adam Wnęta, 2 miejsce – Karol Kaczmarczyk, 3 miejsce – Martyna
Rolka, wyróżnienia: Wiktoria Rolka, Wioleta Gołaś i Kazimierz Drężek.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe (dzieci) i finansowe (dorośli). Wszystkie
prace w konkursie można zobaczyć na wystawie Online „Zaułki Myszyńca w Obiektywie” na profilu Youtube RCKK
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej.
11 listopada 2020 roku obchodziliśmy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na panującą
sytuację epidemiczną w kraju obchody miały skromniejszą formę. Odwołano coroczne wydarzenie pn. „XIV Spotkania na
Kopańskim Moście”, które miało obejmować m.in. konkurs kurpiowskiej pieśni żołnierskiej i patriotycznej oraz koncert
pieśni patriotycznej.
Pomimo panujących obostrzeń, z zastosowaniem wszystkich
wytycznych sanitarnych udało się, chociaż w niewielkim stopniu
podkreślić wyjątkowość tego ważnego dnia. W ramach obchodów
święta Niepodległości, w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu o godzinie
12:00 odprawiona została uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny,
połączona z odpustem ku czci Św. Marcina, patrona parafii.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz Gminy Myszyniec,
a oprawę przygotowali harcerze pod opieką Pani Cecylii Majewskiej.
Po zakończeniu mszy odbył się koncert Kwartetu wokalnego
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży. Dyrygentem
kwartetu był ks. mgr lic. Kazimierz Jan Ostrowski. Piękne wykonania
pieśni patriotycznych przez doświadczonych i profesjonalnych wokalistów przyciągnęły uwagę wielu parafian oraz osób
spoza lokalnej społeczności. Członkowie kwartetu otrzymali od Pani Burmistrz Myszyńca Elżbiety Abramczyk i Dyrektora
RCKK, Zdzisława Ścibka kwiaty oraz podziękowania. Organizatorem koncertu było Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.
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Wystawa online „sKURPieni” - 27 listopada 2020 na kanale
Youtube RCKK odbyła się premiera wystawy online
pt. „sKURPieni”, która przedstawiała prace Marka Sachmata.
Marek Sachmata to uzdolniony rysownik, który od kilkunastu
miesięcy tworzy projekt pn. „sKURPieni”, który polega na
ukazywaniu komiksowych bohaterów w kurpiowskiej scenerii
i regionalnym stroju. Prace Marka Sachmata są niezwykłe
i jedyne w swoim rodzaju oraz w nietypowy sposób przyczyniają
się do promocji Kurpiowszczyzny.
Wystawę można nadal oglądać na kanale Youtube Regionalnego
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, a wszystkie prace zamieszczone na wystawie są dostępne w formie albumu
w wersji elektronicznej.
Premiera wieczorynki „Kim Ty jesteś Mikołaju?”6 grudnia na kanale
Youtube RCKK w Myszyńcu odbyła się premiera wieczorynki pt. „Kim Ty
jesteś Mikołaju”. Wieczorynka powstała we współpracy RCKK
z lokalnymi, młodymi artystami – lektorami i rysownikami. Głównym
tematem wieczorynki był św. Mikołaj i przedstawianie jego postaci
w różnych częściach świata. Bajka była przeznaczona przede wszystkim
dla najmłodszych widzów. Przy organizacji i powstawaniu wieczorynki
wzięli udział: Karolina Gnoza, Matylda Brakoniecka, Dżesika Szymczyk,
Sandra Głażewska (lektorzy) oraz Karol Kaczmarczyk (rysownik).
Bajkę można nadal oglądać na kanale Youtube Regionalnego Centrum
Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, zapraszamy!
18 grudnia 2020 r. na kanale RCKK Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej na YouTube pojawił się pierwszy odcinek Programu
Kulturalnego„KIERC”
(K-kultura,
I-informacja,
E-edukacja,
R-rozrywka, C-ciekawostki). W programie chcemy przedstawić bieżącą
działalność kulturalną RCKK oraz informacje i ciekawostki z regionu.
W naszym zamiarze jest, by program KERC był emitowany cyklicznie.
Pierwsza emisja będzie miała charakter świąteczny.
W związku z obostrzeniami związanymi z panującą pandemią wirusa
Sars-CoV-2 i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Rządowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, od 7 listopada do odwołania pracuje
w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zostają odwołane wszystkie zajęcia stacjonarne, spotkania oraz planowane imprezy.
Dotychczasowe zajęcia są organizowane w formie on-line. W tym czasie bardzo prosimy o ograniczenie wizyt w RCKK
do niezbędnego minimum.
Serdecznie zapraszamy na indywidualne zajęcia on-line z zakresu gry na gitarze oraz akordeonie. Zapisy na zajęcia
przyjmujemy telefonicznie (nr tel. 29 77 21 363).
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu informuje również, że w okresie jesienno – zimowym (od 3
listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.), zwiedzanie Muzeum Multimedialnego w Dzwonnicy jest możliwe tylko po
uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (nr tel. 29 77 21 363, e-mail: kulturamyszyniec@gmail.com).
W Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu został zorganizowany Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podczas nadchodzącego 29 Finału, który odbędzie się 31 stycznia 2021 r. na ulicach miasta będzie kwestowało 30
wolontariuszy. Tegoroczny Finał odbędzie się pod hasłem: „Finał z głową” - tym razem Fundacja będzie się skupiać
na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany
laryngologii.
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PREDATOR MMA MYSZYNIEC
Nowo powstały klub sportów walki mieści się przy ul. Stefanowicza 59. Grupowe oraz indywidualne zajęcia w klubie
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Prowadzone są
grupy wiekowe już od 5roku życia. Zawodnicy z klubu startują na
prestiżowych zawodach w całej Polsce uzyskując coraz lepsze
wyniki. Na swoim koncie mamy medale na Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski, Mistrzostwach Mazowsza oraz na turniejach K1.
W każdej płaszczyźnie rozwijamy swoje umiejętności. Obecnie
mamy sporo dobrze rokujących zawodników. Treningi prowadzone są
przez trenera Rafała Gnatkowskiego.

MIĘDZYSZKOLNY KLUB KYOKUSHIN KARATE
Klub działa na zasadzie stowarzyszenia. Należy do Okręgowego Związku Karate Województwa Mazowieckiego (OZK)
Europejskiej Organizacji Karate (EKO) oraz Światowej Organizacji Karate (WKO) jest największym
klubem karate na Północnym Mazowszu. Przeznaczony dla miłośników wschodnich sztuk walki.
Prezesem klubu jest wieloletni instruktor, szkoleniowiec oraz pedagog - sensei Artur Prusiński.
Zajęcia w Myszyńcu prowadzone są od 2014 r. przez zawodniczkę i instruktorkę posiadającą czarny
pas w karate oraz pełne kwalifikacje pedagogiczne- sensei Kingę Przybyłek. Dużą grupę
uprawiającą ten sport stanowią dzieci. Dzięki treningom stają się otwarte na innych ludzi,
spokojniejsze, bardziej w siebie wierzą i lepiej radzą z obowiązkami szkolnymi. Karate bowiem
nierozerwalnie wiąże się z duchowością i umysłem. Zdrowa rywalizacja uczy uprzejmości, szacunku
dla rodziców oraz sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań. Zajęcia
w Myszyńcu odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 15.15 grupa
początkująca, 16.15 grupa starsza.
Zdobywane środki przeznaczane są na zakup sprzętu, opłaty związane
z wyjazdami na zawody i seminaria. Organizowane są też obozy letnie
i zimowe. W swoim dorobku posiadamy medalistów Mistrzostw Polski,
Pucharu Polski, Mistrzostw Europy a także udziały w zawodach w Japonii.
Do tego niezliczone miejsca na podium podczas ogólnopolskich zawodów.
Zapraszamy do wspólnych treningów karate, do tworzenia z nami czegoś,
co będzie pożyteczne, wartościowe, przyjemne, radosne i niezapomniane!
Tworzymy go dla Was i zapraszamy – budujcie go z nami!
Klub MKKK Myszyniec to promocja miasta i całego regionu.

ZAJĘCIA ZUMBY W MYSZYŃCU
Zapraszamy serdecznie na zajęcia Zumby w Myszyńcu od 18 stycznia 2021 r. Zumba to
kompletny program treningowy, zawierający wszystkie elementy fitnessu: cardio, pracę
mięśni, równowagę i gibkość. Choreografie inspirowane są głównie tańcami latynoskimi oraz
reggaeton.
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu: środy i piątki.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa.
Zapisy na zajęcia u pani Prezes Elżbiety Greloch-Sęk pod nr Telefonu : 600-013-746,
jak również podczas pierwszych zajęć w dniu 18.01.2021 r.
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MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY
Miejski Klub Lekkoatletyczny funkcjonuje na terenie Gminy Myszyniec od lutego 2020 roku. Zajęcia prowadzone są
3 razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 17.00 treningi odbywają się na sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu, natomiast w piątek o 16.00 jest trening indywidualny na stadionie lub na
bieżni mechanicznej. Zawodników trenuje pan Robert Michajłow. Obecnie w klubie trenuje ok 20 dzieci oraz 40 osób
dorosłych.

SZKOLENIE MŁODYCH ZAWODNIKÓW W AKADEMII PIŁKARSKIEJ
KURPIE MYSZYNIEC PRZYNOSI EFEKTY
Po kilkunastu miesiącach funkcjonowania Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec może być
z siebie dumna. Prawie siedemdziesięciu zawodników trenuje w czterech grupach, po dwa razy
w tygodniu. Nasi najmłodsi piłkarze uczęszczający na treningi to chłopcy w wieku pięciu
i sześciu lat. Możliwość trenowania już w tak wczesnym okresie ich życia otwiera przed nimi szansę
na osiągniecie sukcesów w tej dyscyplinie sportowej. Kolejne roczniki dzieci, które trenują
w Akademii są to chłopcy urodzeni w latach 2012-2013 oraz 2010-2011. Mając na celu rozwój ich
umiejętności, Zarząd Akademii zgłosił zawodników powyższych roczników do rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej w sezonie 2019/2020. Rocznik 2010/2011 w rundzie jesiennej rozegrał dziesięć meczów z dobrymi
i doświadczonymi drużynami. Efekty ligowych rozgrywek można było obserwować w końcówce rundy, w której nasi
piłkarze na tle innych drużyn prezentowali się bardzo dobrze. Rewelacyjnie spisali się chłopcy z rocznika 2012/2013. Jak
na debiutanta w tych rozgrywkach, z siedmiu rozegranych meczów, wygrali pięć, zostawiając w tyle takie drużyny jak:
Korona Ostrołęka, LKS Ostrowianka, PS Football Dreams Passion Ostrów Mazowiecka czy Rzekunianka Rzekuń. Nasza
drużyna zajęła w tabeli drugie miejsce na osiem drużyn, ustępując tylko APN Ostrołęka. Jest to dobry prognostyk
i motywacja dla zawodników do jeszcze większej pracy na treningach w kolejnych miesiącach. Od następnego sezonu
2020/2021 Zarząd Akademii planuje zgłosić do rozgrywek swój najmłodszy rocznik 2014/2015. Trenerzy dostrzegają
w nich duży potencjał i tym samym stawiają na ich rozwój, który może nabrać tempa dzięki udziałowi w regularnych
rozgrywkach i rywalizacji z innymi drużynami w tej samej kategorii wiekowej.
Mimo że trwająca od marca pandemia uniemożliwiła prowadzenie
regularnych treningów przez trzy miesiące, udało się nam powrócić do
pracy. Wymagało to od trenerów, zawodników i rodziców
wprowadzenia wielu ograniczeń, jednak przy zachowaniu
szczególnych środków bezpieczeństwa i spełnieniu odgórnych
wymogów sanitarnych piłkarze mogą w bezpiecznych warunkach
rozwijać swoje talenty.
Wszystkie działania Akademii nie byłyby jednak możliwe bez
wsparcia naszych sponsorów. Chcielibyśmy bardzo podziękować Pani
Burmistrz i radnym Miasta Myszyniec, a także prywatnym firmom:
Sklep „KACPEREK” Milena i Rafała Kocińscy, ROTEX Krzysztof Ropiak, AGRO-MASZ Mariusz Drząszcz, PEGAZ
Andrzej Nicewicz, cukiernia ALUNIA Barbara i Bogdan Rzepkowscy za pomoc finansową w kończącym się roku.
Podziękowania kierujemy także do rodziców, którzy nam zaufali i wspierają nas w tych trudnych czasach pandemii.
Jeżeli chcielibyście Państwo dołączyć do naszej Akademii zapraszamy do zapisów swoich dzieci na treningi piłkarskie.
W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 692 039 347.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec składa najserdeczniejsze
życzenia. Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, a w nowym roku 2021 realizacji wszystkich zawodowych
i osobistych celów.
Zarząd AP Kurpie Myszyniec

