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Wieści z gminy 

28 stycznia 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała cztery umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

działających  na terenie gminy na realizację zadań publicznych: 

1) z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym w Myszyńcu na kwotę 48 000,00 zł na realizację zadania publicznego  

z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.„Organizacja lekkoatletycznych zajęć sportowych dla dzieci 

i młodzieży z gminy Myszyniec”. Termin realizacji zadania od 28 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 

2) z Akademią Piłkarską Kurpie Myszyniec na kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania publicznego  

z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla 

dzieci w wieku od 4 do 11 lat z terenu gminy Myszyniec”. Termin realizacji zadania od 28 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 

3) ze Stowarzyszeniem „Myszynianki” z siedzibą w Myszyńcu na kwotę 70 000,00 zł na realizację zadania publicznego 

pn. „Prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, pomocy 

w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym”. Termin realizacji 

zadania od 28 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 

4) z ALDO Bartnik w Myszyńcu na kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej – nazwa zadania: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w gminie Myszyniec”. Termin 

realizacji zadania od 28 stycznia do 30 listopada 2022 r. 
* 

1 lutego 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy  

w Ostrołęce na kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego  

w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym”. Termin realizacji zadania: od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r. 
* 

15 lutego 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę ze Stowarzyszeniem „Nowa Droga” w Myszyńcu na kwotę 

10 000,00 zł na realizację zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, na 

zadanie: „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy 

Myszyniec”. Termin realizacji zadania od 15 lutego do 31 grudnia 2022 r. 
 * 

1 marca 2022 r. obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Burmistrz Myszyńca i poszczególne delegacje oraz zgromadzeni mieszkańcy złożyli 

kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Ofiar Represji okresu hitlerowskiego  

i stalinowskiego na Placu Wolności, następnie udali się na mszę św. w intencji 

Żołnierzy Wyklętych, poległych w obronie ojczyzny. Po mszy uczniowie z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wydmusach przedstawili program artystyczny. Minutą ciszy 

uczczono ofiary, które zginęły podczas trwającej wojny na Ukrainie.  
                                                                             * 

Trwają prace związane z montażem  tablic Miejskiego Systemu Informacji Myszyńca. Są to 

tablice z nazwami ulic oraz najważniejszych budynków/instytucji na terenie miasta. Koszt 

wykonania, transportu oraz montażu to 47 394,36 zł. Montażem tablic zajmują się pracownicy 

gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim. Zakończenie prac planowane jest na koniec 

kwietnia. Tablice kierunkowe w jasny i czytelny sposób ułatwią dotarcie do celu osobom 

odwiedzającym Myszyniec.  
                                                                             * 

Na terenie gminy Myszyniec przebywa obecnie 30 uchodźców narodowości ukraińskiej. Osoby te zostały przyjęte przez 

mieszkańców gminy w prywatnych domach w liczbie: 8 osób - Wykrot, 8 osób - Charciabałda, 14 osób - Myszyniec. 

Uchodźcom została udzielona niezbędna pomoc, głównie w formie rzeczowej wg. zgłaszanych potrzeb. Zostały 

przekazane następujące artykuły: żywność, odzież, obuwie, artykuły higieny osobistej, jak również artykuły gospodarstwa 

domowego (koce, pościel, talerze itp.) Kilku osobom została udzielona pomoc medyczna – nieodpłatna porada lekarska. 

Zakupiono potrzebne leki, inhalatory oraz termometry. 28 osób, które przebywają na terenie naszej gminy otrzymało 

numer PESEL, w tym 9 osób profil zaufany. Zbiórką oraz dostarczeniem potrzebnych produktów zajmują się pracownicy 

socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu. 
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Inwestycje, przetargi 

W dniach od 22 grudnia do 31 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących  budowy 90 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec wykonanych  przez firmę  EKOKORD Zbigniew 

Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu przy ul. Jaśminowej 3, na kwotę 1 682 380,29 zł.  Roboty te realizowane były  

w ramach operacji  pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” współfinansowanej  ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania wykonano 88 

przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Myszyniec i 2 na potrzeby szkół w Wykrocie  

i Wolkowych. 
* 

W dniu 20 stycznia 2022 r. dokonano rozstrzygnięcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej  

w Wykrocie”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” 

Ryszard Zieja z Łomży, z ceną ofertową 4 151 250,00 zł brutto oraz 80 miesięczną gwarancją i rękojmią. 

W chwili obecnej trwają negocjacje warunków umowy o dofinansowanie w związku ze złożonym przez Gminę Myszyniec 

wnioskiem o dofinansowanie w formie pożyczki częściowo umarzalnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
* 

Dnia 21 stycznia 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego  

w pierwszym półroczu 2022 r. Gmina Myszyniec ma możliwość przyjęcia do utylizacji ok 400 ton odpadów rolniczych  

z terenu naszej gminy. W chwili obecnej przyjęliśmy zgłoszenia na ok. 220 ton odpadów rolniczych. Kwota przyznanej 

dotacji 185 185,00 zł. Odbiór odpadów rolniczych planujemy na przełomie maja i czerwca. O szczegółach zbiórki 

będziemy informować zainteresowanych. 
* 

W dniu 21 lutego 2022 r. odebrano zadanie  pn. ,,Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym”. 

Przedmiotem zamówienia była usługa nasadzenia 400 drzew liściastych, celem poprawy estetyki terenu nad zbiornikiem 

wodnym „Zawodzie”. Zadanie realizowała firma OUTSIDE Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Wartość usługi 124 254,54 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego  

w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota 

pomocy finansowej 75 019,00 zł. 
                                                                               * 

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego w dniu 3 marca 2022 r. Gmina Myszyniec 

podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. na 

prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu na okres 37 

miesięcy, na łączną kwotę 455.100,00 zł brutto, tj.12 300,00 zł miesięcznie (do tej pory 

płaciliśmy poprzedniemu operatorowi konsorcjum spółek MPK/RDF - 21 842,06 zł miesięcznie). 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w dniach i godzinach jak dotychczas tj. od wtorku do 

piątku od 9.00 do 17.00 i w soboty od 8.00 do 16.00. Przyjmowane są w nim odpady wyłącznie posegregowane.  
                                                                                * 

W dniu 22 marca 2022 r. dokonano odbioru prac związanych z „Budową placu 

sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości 

Wydmusy”. Wykonawcą robót była firma NOBA-EXIM Bartłomiej 

Norkowski z Kawęczyna gmina Dobrzejewice. W ramach inwestycji 

wykonany został plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, streetworkout, dwie 

trampoliny, mini park linowy, zjazd linowy, stoły do gier w ping-ponga, szachy i chińczyka, stację naprawy rowerów. 

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 

224.760,00 zł brutto, z czego pomoc finansowa wyniesie 167.895,00 zł.  
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Inwestycje, przetargi c.d. 
 

W dniu 18 marca 2022 r. Gmina Myszyniec otrzymała informację o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości  

63 548 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. 

Wsparcie otrzymały szkoły: w Wykrocie w wysokości 10 000,00 zł, w Zalesiu 5 540,00 zł, w Krysiakach 4 008,00 zł,  

w Myszyńcu 44 000,00 zł. W ramach realizacji tego zadania szkoły przygotują i przeprowadzą do końca roku szkolnego 

wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. 
* 

W dniu 25 marca 2022 r. został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W  

w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki z ceną 1 686 410,16 zł. Pozostałe 

oferty złożone zostały w przedziale cenowym od 1 900 039,06 zł do 2 649 559,30 zł. W najbliższych dniach zostanie 

podpisana umowa na wykonanie zadania. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Inwestycja zostanie 

dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. w wysokości 

80% wartości zadania. 
* 

W dniu 28 marca 2022 r. Gmina Myszyniec ogłosiła przetarg na realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki 

kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących 

własność gminy Myszyniec wraz z wbudowaniem i wyprofilowaniem”. Dnia 6 kwietnia upływa termin składania ofert. 

Termin realizacji dostawy żwiru to dwa miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 
* 

W dniu 29 marca 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa na dofinansowanie Projektu „Cyfrowa Gmina”. Celem projektu jest wsparcie w zakresie usług publicznych 

przez zwiększenie cyfryzacji Urzędu i 7 szkół podstawowych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach 

projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie biurowe do Urzędu oraz na potrzeby szkół: laptopy  

z oprogramowaniem i monitory multimedialne. Wartość projektu: 311 880,00 zł Dofinansowanie: 100 %. 
* 

Gmina Myszyniec w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, który realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie. Celem projektu jest podniesienie 

jakości nauczania w szkole poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu 

przygotowanie szkoły, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie otrzymała 8 zestawów komputerowych, 15 laptopów,  

1 drukarkę, 1 urządzenie wielofunkcyjne. Na dalszym etapie szkoła otrzyma projektor multimedialny, monitor 

interaktywny oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie 

nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 80 000,00 zł. 
* 

W dniu 5 kwietnia 2022 roku została zawarta umowa na Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu 

budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu budynków Centrum Usług 

Medycznych w Myszyńcu – etap I: budowa budynku POZ wraz z zagospodarowaniem terenu” zawarta  

w związku z przeprowadzonym postępowaniem na podstawie  art. 304 i 305 pkt. 2  w związku z art. 213 i 217 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 2019 poz.2019 ze zm.) w trybie z wolnej ręki. Wartość wynagrodzenia umownego: 

5.234.330,19 zł. brutto. Wykonawca robót jest firma Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Grylak, ul. Jacka 

Malczewskiego 16 lok. 38, 05-091 Ząbki.  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wybudować budynek POZ, który składa się z trzech 

części połączonych łącznikami, pełniących funkcję wiatrołapów. Projektowany obiekt budowlany to zespół trzech 

budynków służby zdrowia. W każdym ze skrzydeł – oddzielna praktyka lekarska.   
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I Gala Sportu w Gminie Myszyniec 

13 lutego 2022 roku w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej odbyła się I Gala Sportu Gminy Myszyniec. Było 

to historyczne wydarzenie dla Myszyńca. Władze gminy nagrodziły sportowców, którzy rozsławiają i promują naszą 

gminę. Statuetki i nagrody wręczyli Burmistrz Myszyńca - Elżbieta Abramczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej - 

Sławomir Archacki oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Marcin Grabowski.  

„Sport to zdrowie” i dla obecnych władz samorządowych działania 

związane z poprawą zdrowia mieszkańców są priorytetowe.  Więc oprócz 

wsparcia dla klubów i działaczy z terenu naszej gminy została podjęta 

decyzja o budowie Centrum Usług Medycznych, budowie basenu, który 

ma służyć również do rehabilitacji, ale jest też realizowany program 

zdrowotny mający na celu dofinansowanie do rehabilitacji dla osób 60+. 

W harmonogramie wydarzenia znalazły się prezentacje wszystkich klubów działających na terenie gminy Myszyniec 

przedstawiające ich działalność oraz największe osiągnięcia. 

Podczas Gali zostali zauważeni i wyróżnieni wspaniali sportowcy, którzy swoją pasją zarażają innych. 

Wyróżnienia otrzymali przedstawiciele klubów sportowych: 

 Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec: Daniel Dziekoński - prezes i trener, Szymon Wasik, Aleksandra 

Czajkowska, Bartosz Makowiecki oraz przedstawiciele roczników trenujących w Akademii.  

 Predator MMA: Rafał Gnatkowski - trener, Mikołaj Chojnowski, Kacper Ropiak, Kacper Gnatkowski, Weronika 

Trzcińska, Aleksandra Szok, Bartosz Zapadka, Zuzanna Gnatkowska, Jakub Gnatkowski (mistrz Mazowsza 2020), 

Aleksandra Możdżeń, Lena Zyśk, Paulina Bziukiewicz, Zuzanna Bziukiewicz, Oliwia Kowalczyk, Mateusz Banach, 

Roksana Romanowska, Hubert Deptuła, Cezary Zyśk, Lena Gacioch i Kacper Kobus.  

 Wyróżniono także panie z Predatora MMA z sekcji Fit Kurpianki, które zajęły 16. miejsce drużynowo  

w Runmageddonie: Monikę Romanowską, Teresę Drężek, Iwonę Gawryś, Emilię Gnatkowską i Anetę Zyśk. 

 Miejski Klub Lekkkoatletyczny w Myszyńcu: Robert Michajłow (trener), Bartłomiej Wiśniewski, Wiktor Bors, 

Filip Wiśniewski, Kacper Kociński, Jan Rolka i Bartosz Bojarski. 

 MKKK - sekcja Myszyniec: Kinga Przybyłek - trener, Dominik 

Domian, Marcin Domian, Nikodem Kowalczyk i Amelia Duch.  

 Sekcja Ostrołęckiego Klubu Karate Kyokusin w Myszyńcu: 

Krzysztof Zieliński - trener (w jego imieniu nagrodę odebrała zawodniczka 

klubu Iwona Bryszewska-Ważna). 

 Aldo Bartnik Myszyniec - prezes Paweł Lis oraz trenerzy Kazimierz 

Puławski i Adam Kobus. 

Podczas gali zaprezentowali się także sportowcy trenujący w innych klubach lub działający indywidualnie: 

Katarzyna Butler - mieszkanka Zalesia - utalentowana lekkoatletka, przez wiele lat trenująca w Ostrołęckim Klubie 

Lekkiej Atletyki, obecnie studentka fizjoterapii w Białymstoku.  

Eugeniusz Chorążewicz - biega, jeździ na rowerze i morsuje. Brał udział m.in.  

w kolarskich ultramaratonach. Otrzymał z rąk Pani Burmistrz dyplom i nagrodę za bardzo 

wysokie osiągnięcia sportowe oraz godne reprezentowanie gminy Myszyniec. 

Ryszard Ropiak - doskonały biegacz. Przebiegł 218 maratonów, w tym dwa maratony  

w 2021 roku. Wspaniale reprezentuje naszą gminę i region startując przeważnie  

w koszulce z napisem „Kurpie Myszyniec Polska” 

Gala została zakończona występem  gości specjalnych: Izy Piskorek - złotej medalistki 

Mistrzostw Europy z Rumunii z 2021 r. oraz Marcina Nalewajk - brązowego medalisty Mistrzostw Europy z Rumunii  

z 2021 r. którzy zaprezentowali pokaz karate. 
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Urząd Miejski w liczbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba mieszkańców: 10710 10740 10697 10665 10614 10537 10477 

Urodzenia: 102 123 135 126 104 100 95 

Zgony: 105 97 120 102 98 133 111 

 

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA 

LUDNOŚCI, USC: 

2017 

rok 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021 

rok 

  Sporządzone akty urodzenia: 25 30 18 19 24 

  Sporządzone akty małżeństwa: 86 106 120 85 73 

  Sporządzone akty zgonów: 71 62 73 100 86 

  Wydane odpisy z akt stanu cywilnego: 1106 1163 1258 1020 1144 

  Złożone wnioski o dowód osobisty: 1843 1176 703 524 564 

  Zameld. stałe, czasowe, zameld.  

cudzoziemców, przemeldowania: 
296 227 201 244 250 

       
    
       
REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ: 

2017 

rok 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 
2021 

rok 

  Wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: 105 116 92 115 141 

  Wydane decyzje o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego: 7 7 8 4 13 
  Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: 3 8 6 19 5 

  Wydane decyzje zatwierdzające podział nieruchomości: 27 35 51 54 31 

  Wydane decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości: 10 7 5 3 3 

  Wydane decyzje na wycinkę drzew: 45 91 67 106 85 

  Przeprowadzone postępowania przetargowe: 7 17 16 24 20 

     
GOSPODARKA ODPADAMI: 2017 

rok 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 
2021 

rok 

  Wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
2613 2562 2555 2512 2528 

  Przeprowadzone postępowania przetargowe: 0 0 8 3 2 

     
PODATKI: 2017 

rok 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 
2021 

rok 

  Wydane decyzje o zwrot podat. akcyz. produc. rolnym  

zawartego w cenie oleju napęd. wykorzyst. do produkcji 

rolnej: 
1506 1476 1565 1565 1540 

  Wydane decyzje wymiarowe na podatek rolny, podatek od 

nieruchomości i podatek leśny: 
3847 4178 4212 4147 4231 

  Przyjęte deklar. i wydane decyzje na podat. od środk. transp.: 126 126 143 154 163 

  Przyjęte deklar. na podat. od nieruchomości dla osób 

prawnych: 
54 61 74 103 99 

  Wydane zaświadczenia o stanie majątkowym: 336 263 243 238 199 

     
OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU: 2017 

rok 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 
2021 

rok 

  Korespondencja przychodząca: 6282 6054 5855 7616 9886 

  Korespondencja wychodząca: 12044 12125 9963 23148 14271 

     
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: 2017 

rok 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 
2021 

rok 

  Złożone wnioski dot. wpisu, zmianę wpisu do CEIDG,  

zawieszenie, wznowienie wykon. działal., wykreśl. z CEIDG: 
305 277 344 304 282 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 
15 lutego 2022 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze 

środków Funduszu Solidarnościowego.  

Kwota dofinansowania wynosi 730 819,80 zł. Całkowita wartość wynosi 733 819,80 zł 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a w szczególności: 

1. wykonywaniu codziennych czynności dla uczestnika Programu,  

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, 

3. załatwianiu spraw urzędowych,  

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  

Usługi asystenta w ramach programu zostaną przyznane dla 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla: 

 24  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego; 

 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
 

„Korpus Wsparcia Seniorów” 
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest 

elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów 

niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby 

seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. Celem programu jest 

zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie 

usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary 

oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób 

starszych. Osoby samotne w wieku 65+ zainteresowane udziałem w programie  prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej.  

„Opieka wytchnieniowa” 
15 lutego 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu 

Solidarnościowego. Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad: 

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami  

traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 zostanie objętych 13 członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec, w tym  

4 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, oraz 9 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami  traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Łącznie do zrealizowania jest 2640 godzin usług opieki wytchnieniowej, świadczonych w formie 

pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2022 r. 

Całkowita wartość Programu w 2022 r. wynosi 104 326,40 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki 

finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 102 326,40 zł. 
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Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

1 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 11:00 w Kościele 

parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej 

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk w imieniu Prezydenta RP dokonała aktu dekoracji medalami 15 par, które 

przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia 4 pary nie przybyły na ceremonię wręczenia 

medali. 

Uroczystość wręczenia medali uświetniły tańcem i śpiewem dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona 

Żebrowskiego w Wykrocie pod przewodnictwem Pani Elżbiety Drężek.  

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone następujące pary: 

1. Krystyna i Stanisław Chojnowscy  

2. Michalina i Józef Dębowscy  

3. Krystyna i Czesław Grądzik 

4. Krystyna i Stanisław Jędrzejczyk 

5. Władysława i Czesław Kołodziejczyk  

6. Krystyna i Stanisław Kulas  

7. Weronika i Ludwik Mróz  

8. Halina i Eugeniusz Ruszczyk  

9. Zofia i Eugeniusz Ścibek 

10. Zofia i Czesław Śniadach 

11. Wanda i Edward Trzcińscy 

12. Czesława i Bolesław Załęscy 

13. Elżbieta i Lech Zapadka  

14. Czesława i Stanisław Zawrotni  

15. Jadwiga i Ryszard Zyśk  
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Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 

   

  

 

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec 

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec w 2022 roku rozpoczyna trzeci rok swojego funkcjonowania. Nowy rok 

rozpoczął się dla młodych piłkarzy i zarządu akademii bardzo dobrze. AP została wyróżniona podczas I w historii gminy 

Myszyniec Gali Sportu zorganizowanej z  inicjatywy Burmistrz Myszyńca Pani Elżbiety Abramczyk. Wyróżnienie, które 

Akademia otrzymała za wkład w rozwój sportu w gminie Myszyniec, jest wyjątkową nagrodą, tym bardziej, że AP Kurpie 

Myszyniec funkcjonujemy dopiero od dwóch lat. Sukces nie byłoby możliwy bez wspaniałych i pracowitych zawodników, 

zaangażowanych rodziców, oddanych trenerów oraz sponsorów i przyjaciół Akademii, którzy wspierają sportową 

inicjatywę od pierwszych dni.  

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec jest jednym z największych klubów sportowych  w tej części powiatu 

ostrołęckiego. Obecnie pod jej logo trenuje ponad 80 zawodników i zawodniczek w wieku od 7 do 12 lat. Od roku 

drużyny Akademii biorą również udział w rozgrywkach ligowych. Aktualnie zgłoszone są do Mazowieckiego Związku 

Piłki Nożnej  trzy grupy zawodników w rocznikach 2010/2011, 2012/2013 oraz 2014/2015, którzy swoje umiejętności 

będą mogli sprawdzić w rywalizacji piłkarskiej z takimi drużynami jak: Korona Ostrołęka, Ostrovia Ostrów Mazowiecka 

czy APN Ostrołęka. Zawodnicy Akademii biorą cyklicznie udział w różnych sparingach, turniejach i obozach. W dniach  

8-10 kwietnia zawodnicy z rocznika 2014/2015 będą przebywać na trzydniowym 

turnieju międzynarodowym w Mrągowie organizowanym przez D&D Sport. 

Najmłodsza drużyna Akademii będzie mogła więc porywalizować nie tylko  

z drużynami z całej Polski, ale także z Litwy. Odpowiadając na potrzeby dzieci  

i rodziców z gminy Myszyniec, AP planuje utworzyć od sierpnia 2022 roku kolejną 

grupę treningową tym razem w roczniku 2016/2017. Docelowo do końca tego roku 

Akademia przewiduje, że w jej barwach trenować będzie ponad 100 zawodników  

i zawodniczek.  

Akademia Piłkarska Kurpie Myszyniec wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom, bez których jej 

funkcjonowanie nie byłoby możliwe: 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 i wsparcie  finansowe. 
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Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

9 lutego 2022 r. Bibliotekę odwiedzili podopieczni z Placówki Wsparcia Dziennego TPD z Myszyńca ze świetlicy 

„Kolorowe kredki”. Spotkanie składało się z dwóch modułów. Pierwszy to lekcja biblioteczna, której tematem była: 

Komputerowa baza danych MGBP w Myszyńcu. Jak korzystać z Systemu Bibliotecznego „Mateusz”? Następnym 

modułem spotkania były warsztaty tworzenia kart do teatrzyku kamishibai oraz kodowania za pomocą kubeczków. 

Efektem było powstanie w grupie opowieści o „Czerwonym Kapturku” złożonych z dziesięciu plansz. Po wykonaniu 

plansz – kart ilustracyjnych, została zaprezentowana przed całą grupę opowieść w postaci seansu głośnego czytania 

kamishibai. Tworzenie kart i kodowanie było świetną i atrakcyjną zabawą dla dzieci.  

21 lutego 2022 r. w Filii Bibliotecznej w Wykrocie wspólnie z nauczycielami i uczniami kl. IV - VIII Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wykrocie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym wyjątkowym dniu 

uczniowie dowiedzieli się o historii języka polskiego, o pochodzeniu wyrazów z „ą” „ę” „ć”, „ś” „ó” „ł” „ż” „ń” „dż” 

„dź”, a także kiedy piszemy „ą” a nie „om”. Młodzież miała okazję poćwiczyć pisownię i wymowę wyrazów ze znakami 

diakrytycznymi, a także bez nich, przy czym śmiechu było co nie miara. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć (i usłyszeć) jak 

wielkie znaczenie ma pisownia z polskimi znakami. Mamy nadzieję, że te lekcje zapadną w pamięci uczniów na długo,  

a zdobyta wiedza będzie użytkowana na co dzień.  

3 marca 2022 r. w sali widowiskowo - kinowej odbyło się 

podsumowanie konkursu „Bajkowa maska karnawałowa”, 

zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 

im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Do konkursu 

przystąpiło 82 uczestników z terenu gminy Myszyniec, w tym: 

uczniowie klas 0-II – 54 uczestników, uczniowie klas III-IV - 28 

uczestników.  Spotkanie poprowadziła Pani dyrektor MGBP  

w Myszyńcu Pani Cecylia Bazydło. Nagrody zostały 

ufundowane oraz wręczone przez Burmistrza Myszyńca. Spotkanie zakończyło się opowiadaniem w formie teatrzyku 

kamishibai bajki „Brzydkie kaczątko” na podstawie baśni H. Ch. Andersena, które przedstawiła bibliotekarka Pani Irena 

Giers. Wspaniałe prace, można podziwiać na wystawie w czytelni w bibliotece.  

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ogłoszono konkurs on-line „Język Polski jest 

„ą” „ę” każdy uczeń o tym wie” dla klas IV-VIII PSP w Wykrocie oraz uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Białej 

Cerkwi na Ukrainie, którego organizatorami była Filia Biblioteczna w Wykrocie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa  

w Wykrocie. W konkursie wzięło udział 11 uczestników. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 25 

marca 2022 r. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, których fundatorem byli Burmistrz 

Myszyńca oraz Rada Rodziców PSP w Wykrocie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zapraszając 

jednocześnie do udziału w innych konkursach poetyckich i czytelniczych. 

14 i 21 marca 2022 r. w Bibliotece odbywały się warsztaty wykonywania kierców kurpiowskich, które od wczesnej 

wiosny do późnej jesieni będą ozdobą myszynieckiego dworca. W warsztatach uczestniczyły Panie z Koła Przyjaciół 

Teatru i Biblioteki, działającego przy naszej Bibliotece.   

15 marca 2022 r. do Biblioteki zawitały dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej SIGiE im. Karola 

Adamieckiego w Pełtach wraz z Panią Dyrektor Elizą Cichoń oraz wychowawcą Panią Anną Bors. Celem lekcji było 

poznanie Biblioteki, zapoznanie się z księgozbiorem i zasadami korzystania z ze zbiorów. Dzieci dowiedziały się także, 

jak należy dbać o książki oraz poznały budowę książki, która została szczegółowo umówiona przy pomocy prezentacji. 

Dla utrwalenia wiadomości wspólnie ułożyliśmy rozsypankę wyrazową na temat zalet płynących z czytania książek. Nie 

zabrakło też kamishibai oraz słodkiego poczęstunku. Na zakończenie uczniowie mieli okazję nauczyć się kodowania za 

pomocą papierowych kubeczków. Ta forma nauki poprzez zabawę bardzo spodobała się dzieciom i zainspirowała je do 

tworzenia ciekawych konstrukcji.  

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

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z  MGBP w Myszyńcu osobiście lub pod nr telefonu 297721677. 



Numer 14 | Kwiecień 2022          11 

[Wpisz tutaj] 
 

Wydarzenia kulturalne RCKK 
30 stycznia 2022 r. odbył się 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który był poświęcony okulistyce 

dziecięcej. Tego dnia kwestowało łącznie 28 wolontariuszy, ze Szkół w Wolkowych, Zalasiu i Myszyńcu oraz Pani 

Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk. Opiekę nad grupą wolontariuszy sprawowali: Zofia Bałdyga, Mirosław 

Bałdyga i Monika Kuzia-Popiołek. Sztab ustawił również dwie sztabowe puszki stacjonarne: jedna w Sklepie „Chemix”  

w Myszyńcu a druga w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym Mirosława Bałdygi w Zalasiu.  Łączna kwota zbiórki 

wyniosła 13872,84 zł.  

W dniach 31 stycznia – 11 lutego 2022 r. RCKK zorganizowało ferie zimowe dla dzieci i młodzieży pod nazwą 

„Teleturniej show”. Ze względu na obostrzenia liczba uczestników musiała zostać ograniczona. Ostatecznie powstały 

cztery grupy do 10 osób, łącznie 34 osoby. W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły w przygotowanych przez pracowników 

RCKK specjalnych wersjach teleturniejów takich jak: „Familiada”, „Milionerzy” czy „Jaka to melodia?”. Uczestnicy 

chętnie bawili się klockami, grali w warcaby oraz planszówki czy też bardziej popularne gry, jak np. głuchy telefon, bądź 

kalambury, wzięli również udział w Balu Karnawałowym przebierając się za różne postacie z filmów czy bajek. Odbyło 

się spotkanie z Panem Policjantem, który opowiedział o swojej pracy i przybliżył zagrożenia jakie mogą płynąć  

z Internetu. Dodatkową atrakcją był Escape Room oraz specjalny seans filmowych w Sali kinowej RCKK. 

11 marca 2022 r. w ramach inicjatywy „Dnia Kobiet z RCKK” zorganizowało koncert Joanny Smajdor, która 

wykonała największe przeboje Anny Jantar. Panie, które tłumnie przybyły na koncert przy wejściu otrzymały pamiątkowe, 

ręcznie robione przez pracowników RCKK i Dyrektora – kwiaty. Koncert rozpoczął się od przywitania przybyłych gości, 

złożenia życzeń dla zgromadzonych Pań oraz przedstawienia gwiazdy koncertu Joanny Smajdor, której na scenie 

akompaniował, grając na pianinie, Jakub Kotowicz. Poza słuchaniem, publiczność była też zachęcana przez Panią Joannę 

do wspólnego śpiewu i wraz z nią wykonała kilka utworów. Koncert zakończył się wręczeniem kwiatów występującym na 

scenie, a potem przyszedł czas na wspólne zdjęcia gwiazdy koncertu z widzami.  

25 marca 2022 r. w Sali widowiskowo – kinowej RCKK odbył się spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie”, w którym  

w główne role wcieli się znani telewizyjnie aktorzy: Emilia Komarnicka, Redbad Klijnstra. Spektakl opowiedział 

historię jednego dnia  z życia Lisy i Gellesa, małżeństwa z piętnastoletnim stażem. On – dotknięty amnezją po wypadku, 

nic nie pamięta. Ona stara się odtworzyć jego życie. Gelles jednak nie przyznaje się, że amnezja się cofnęła i, tak jak żona, 

stara się ugrać swoje na udawanej utracie pamięci. Oboje więc kłamią i grają, by po latach odrodzić własne 

małżeństwo. Emocjonująca historia o miłości i jej granicach, ze zbrodnią w tle.  

W dniach 21 stycznia, 4-5 luty, 18 luty, 8 marca oraz 18-19 marca odbyły się cykliczne wyświetlania filmów w sali 

widowiskowo-kinowej.  

Harmonogram najbliższych wydarzeń RCKK w 2022 roku 

1. Spotkanie z kinem w RCKK  22 – 23 kwietnia 

2. 33. Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty. 22 maja 

3. Dzień Dziecka połączony z Festiwalem Piosenki Dziecięcej. 1 czerwca  

4. XXVI Noc Sobótkowa 18 czerwca 

5.

0 

Cykl imprez Myszynieckie Noce w Dzwonnicy 25 czerwca - 3 lipca 

Więcej informacji o bieżących imprezach i zajęciach stałych pod nr tel. (29) 77 21 363, na stronie internetowej www.rckkmyszyniec.pl  oraz na Facebook’u. 

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u oraz do skorzystania z naszej oferty kulturalnej. 
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Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu 

Miło nam poinformować że wśród nagrodzonych osób podczas pierwszej Gali Sportu w Myszyńcu znaleźli się 

sportowcy z naszego klubu. Statuetki oraz dyplomy odebrali : Bartłomiej Wiśniewski, Filip Wiśniewski, Kacper 

Kociński, Wiktor Bors, Jan Rolka, Bartosz Bojarski oraz Robert Michajłow.  

Natomiast 27 lutego młodzi sportowcy uczestniczyli w biegach towarzyszących 42 Półmaratonowi Wiązowskiemu pod 

Warszawą. W biegu M300 2 miejsce zajął Jaś Rolka, 14 miejsce Marceli Wierzbicki a 38 był Adaś Michajłow. W biegu 

M600 12 miejsce zajął Aleksander Zyśk, 19 miejsce Paweł Golan, 42 miejsce Bartosz Bojarski i 46 miejsce Miłosz Kobus. 

W biegu M1000 7 miejsce zajął Wiktor Bors, 10 miejsce Filip Wiśniewski, 21 miejsce Paweł Jurczak, 22 miejsce Szymon 

Pliszka i 24 był Paweł Zyśk. W biegu M1500 prawdziwy pokaz siły, wytrzymałości oraz mądrości  zaprezentowali nasi 

biegacze, którzy zajęli odpowiednio 2 miejsce Jakub Pliszka, 3 miejsce Bartłomiej Wiśniewski, 4 miejsce Kacper 

Kociński, przegrali jedynie ze zwycięzcą Mikołajem Olejnikiem z UKS Filipides Teresin, Mikołaj to aktualny Wicemistrz 

Polski Młodzików w biegu na 2000m z 2021r. Na tym samym dystansie wśród dziewcząt 6 miejsce zajęła Noemi Bors.  

Najbliższy start naszych zawodników a konkretnie 

 4 biegaczy weźmie udział w Finale Wojewódzkim  

w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkolnego 

Związku Sportowego, zawody odbędą się  

w miejscowości Kamion k.Skierniewic.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych dzieci, do 

uprawiania lekkiej atletyki. Treningi Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego odbywają się we wtorki oraz czwartki  

o godz.16.00   

ALDO Bartnik Myszyniec 
Przez 2,5 miesiąca piłkarze ALDO Bartnika Myszyniec przygotowywali się do rundy wiosennej rozgrywek ligowych  

A klasy. Pod wodzą szkoleniowca Kazimierza Puławskiego zawodnicy trenowali trzy razy w tygodniu. W weekendy 

natomiast piłkarze sprawdzali swoją formę na tle innych przeciwników w meczach sparingowych. ALDO Bartnik 

Myszyniec pokonał ŁKS II Łomża (6:1), SKS Szczytno (5:1), Orzyc Chorzele (10:2) oraz Mazur Pisz (7:4). Remisem 

zakończyły się spotkania z Kurpikiem Kadzidło (2:2) oraz Ostrovią Ostrów Mazowiecka (1:1). Natomiast wyższość 

rywala myszynieccy zawodnicy musieli uznać w meczach z drużynami SKS Szczytno (1:3) oraz Omulew Wielbark (2:4). 

Rozgrywki ligowe piłkarze rozpoczęli 26 marca meczem w Karolinowie z miejscową Koroną. Po emocjonującym 

spotkaniu ALDO Bartnik Myszyniec wygrał 2:1. Bramki zdobyli Rafał Lemański oraz Mateusz Majewski. Przed 

zawodnikami jeszcze wiele spotkań i walki o ligowe punkty. Zarząd klubu wraz z piłkarzami serdecznie zaprasza na 

mecze, które będą rozgrywane na myszynieckim stadionie. Informacje o datach spotkań będą publikowane na profilu 

facebookowym ALDO Bartnik Myszyniec oraz stronie internetowej portalu Moja Ostrołęka.  

Kadra ALDO Bartnik Myszyniec na rundę wiosenną rozgrywek A klasy: 

Bramkarze: Dawid Długołęcki, Michał Siok. 

Obrońcy: Adam Kobus, Rafał Lemański, Mateusz Majewski, Damian 

Zyśk, Jakub Kowalczyk, Paweł Lis, Bartosz Długołęcki, Jakub 

Pliszka. 

Pomocnicy: Mateusz Krajza, Kacper Jaksina, Patryk Gąska, Szymon 

Kulas, Mateusz Bałdyga, Krzysztof Szymański, Bartosz Zawitowski, 

Adrian Wajda, Maciej Markowski, Szymon Bors, Grzegorz 

Arcichowski, Paweł Patra. 

Napastnicy: Dominik Gąska, Marcin Kamiński, Maciej Szymański, 

Mariusz Izdebski, Paweł Balcerczyk, Sebastian Kośnik. 

Przybyli: Adrian Wajda (powrót z GKS Łyse), Mariusz Izdebski 

(Juksty Muntowo). 

 


