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Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku oraz odwiedzania naszej strony internetowej: www.myszyniec.pl.
Znajdą Państwo na niej wiele informacji o działaniach samorządu gminy Myszyniec oraz wydarzeniach z naszego regionu.
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Wieści z gminy
W dniach od 3 do 14 lipca 2020 r. na terenie gminy Myszyniec przeprowadzona była bezpłatna zbiórka odpadów
pochodzących z rolnictwa. Wszyscy posiadacze odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu BIG-BAG mogli skorzystać z programu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej w Warszawie dowożąc swoje odpady na teren targowiska w Myszyńcu.
W sumie podczas zbiórki zebraliśmy prawie 170 ton odpadów rolniczych. Koszt zbiórki 82 533,49 złotych.
*

Pismem z dnia 3 września 2020 r. Wykonawca - spółka PROL-LAS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 11/1,
15-620 Białystok, działająca na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, zwróciła się do Urzędu Miejskiego
w Myszyńcu z prośbą o wyłożenie do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu,
sporządzonych dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa. W związku z tym Burmistrz Myszyńca stosownie do
art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, obwieszczeniami z dnia 16 września 2020 r., znak
IN.GP.6162.1.2020 i znak IN.GP.6162.2.2020 zawiadamia zainteresowanych właścicieli lasów o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu obejmujących obszar gruntów położonych na
terenie obrębów: Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Gadomskie, Olszyny, Myszyniec Stary,
Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie oraz Zdunek – na okres 60 dni, tj. od dnia 16 września 2020 r. do
dnia 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.
Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku
leśnego. Właściciele lasów otrzymają pisemną informację o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz
z wyciągiem zawierającym m.in. numer działki, powierzchnię użytku leśnego oraz jego wiek.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r.
zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Starosta wydaje decyzje
w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Punkt Obsługi Mieszkańców
Urząd Miejski informuje, że od września został otwarty Punkt Obsługi Mieszkańców,
który mieści się w holu budynku na parterze. Można tam złożyć wnioski, pisma, otrzymać
odpowiedni formularz oraz uzyskać niezbędne informacje dotyczące załatwiania spraw
w urzędzie. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zachęcamy
do korzystania z punktu.

Stołówka w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu
W dniu 16 lipca 2020 r. dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem stołówki w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Myszyńcu. Wykonawcą prac była firma „JAKKON” z Ostrołęki. Wartość robót: 1 642 416,90 zł.
W ramach niniejszego zadania wykonano również udrożnienie sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej przez firmę
SANROD z Ostrołęki. Całkowita wartość inwestycji 1 740 000,00 zł.
Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie i od 14 września 2020 roku rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Stołówkę
prowadzi Spółdzielnia Socjalna Myszynianka. Serwowane są obiady składające się z dwóch dań. Z oferty mogą
korzystać uczniowie z terenu Gminy Myszyniec. Klienci indywidualni mają możliwość kupienia obiadu na miejscu lub na
wynos od poniedziałku do piątku w godz. 13.15 – 15.30. Realizowane są również zamówienia telefonicznie pod numerem
600 878 458 w godzinach 9.00-14.00. Odbiór posiłków osobisty. Smacznie i zdrowo - to dewiza pań kucharek.
Koszt dziennego posiłku gorącego dla dzieci:
Koszt dziennego posiłku gorącego dla dorosłych:
Zupa (300 ml) – 4 zł
Zupa (400 ml) – 5 zł
II danie – 5,50 zł
II danie – 7 zł
Pełen obiad – 9 zł
Pełen obiad – 12 zł (abonament miesięczny 11 zł)
Zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę stołówki. Nagrodą dla zwycięzcy jest miesięczny abonament na drugie
danie w listopadzie. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: stolowka.myszyniec@gmail.com bądź dostarczyć
osobiście do stołówki. Termin zgłaszania do 30 października.
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Inwestycje, przetargi
W dniu 26 czerwca 2020 r. została wydana decyzja Burmistrza Myszyńca o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia”. Wnioskodawcą jest spółka Dom System z siedzibą
w Warszawie działająca w mienieniu Polskiej Spółki Gazownictwa. Sieć gazowa przebiegać będzie przez miejscowości:
Gadomskie, Wykrot, Drężek oraz Myszyniec (ulice: Kolejowa, Prosta, 23 Stycznia, Władysława Reymonta, Stacha
Konwy, Poległych, Plac Wolności, Dr. Stanisława Pawłowskiego, Dzieci Polskich). Inwestor 27 lipca br. złożył wniosek
o zmianę przedmiotowej decyzji w zakresie zmiany przebiegu sieci na odcinku przyległym do ul. Dr. Stanisława
Pawłowskiego. W chwili obecnej trwa procedura mająca na celu wydanie decyzji zmieniającej. Według informacji
zasięgniętych od wnioskodawcy planowany termin na uzyskanie pozwolenia na budowę to koniec bieżącego roku.
*

W dniu 2 lipca 2020 r. gmina Myszyniec podpisała 5 umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu
województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Wsparcie otrzymały:
 Sołectwo Wydmusy na zadanie „Zakup wyposażenia sportowego dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej”
 Sołectwo Myszyniec Stary na zadanie „Doposażenie istniejącego placu zabaw”
 Sołectwo Cięćk na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”
 Sołectwo Zalesie na zadanie „Aktywizacja sołectwa Zalesie” – budowa siłowni
zewnętrznej
 Sołectwo Myszyniec-Koryta na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej”
Pomoc finansowa dla każdego sołectwa wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowanych
realizacji zadania, jednak w kwocie nie przekraczającej 10 000,00 zł. Całkowita wartość
kosztów kwalifikowanych jednego zadania wynosi 20 000,00 zł. Realizacja i rozliczenia
wykonania zadań do dnia 30 września 2020 r.
*

W dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Myszyniec zawarła umowę na zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego
w miejscowości Pełty” o nawierzchni żwirowej o długości 1630 m. Wartość umowy: 202 827,00 zł. Wykonawcą robót
jest firma: Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa. Planowany termin wykonania prac: do 15 października 2020 r.
Na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – zadanie
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 105 000,00 zł
*

W dniu 20 lipca 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Myszyniec została podpisana umowa na
zadanie „Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Myszyniec”. W ramach podpisanej umowy Gmina Myszyniec
otrzymała dotację w wysokości 49 996,57 zł. na utylizację 142,880 Mg azbestu.
*

W dniu 21 lipca 2020 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 250805W WydmusyWykrot (przez Lipniak). Wykonawcą prac była firma: Zakład Usług Inżynieryjnych PJK Dziekońscy z Ostrołęki. Wartość
wykonanych robót: 492 445,83 zł. Wykonano jezdnię z kostki betonowej na długości 437 m (droga do kompleksu
„Kurpiowska Kraina”).
*

W dniu 23 lipca 2020 r. dokonano wyboru oferty przetargowej na zadanie pn. „Poprawa oferty kulturalnej
Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – II etap”. Zakres robót: remont istniejących łazienek
i rozbudowa hollu, doposażenie sali widowiskowej oraz remont kotłowni. Planowany termin zakończenia prac: 31 maja
2021r. Najkorzystniejszą i jedyną ofertą została wybrana oferta firmy PHU RADEK Tadeusz Radek z Ostrołęki. Na
ww. inwestycję Gmina Myszyniec pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości
588 000,00 zł. Kwota całej inwestycji wynosić będzie ok. 1 000 000,00 zł.
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Inwestycje, przetargi c.d.
Gmina Myszyniec otrzymała wsparcie na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myszyniec
w kwocie 100 000,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 17 lipca 2020 r. Natomiast Zarząd Powiatu Ostrołęckiego
reprezentowany przez Starostę Ostrołęckiego Stanisława Kubła przeznaczył na ten cel w formie dotacji Gminie
Myszyniec kwotę 200 000,00 zł Umowa została podpisana w dniu 30 lipca 2020 r.
*

W dniu 30 lipca 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację inwestycji „Przebudowa części
budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie”. Umowa została podpisana z firmą Zakład Remontowo-Budowlany KAMBUD Kamionowski Spółka Jawna ul. Podbipięty 24, 07-410 Ostrołęka za cenę ofertową 1 119 715,75 zł. brutto. Termin
realizacji inwestycji do 7 grudnia 2020 r.
*

W dniu 10 sierpnia 2020 r. Gmina złożyła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Zdunek – Charciabałda
o długości 1226 mb. Szacowana wartość zadania wynosi 1 267 670,07 zł
*

Dnia 20 sierpnia 2020r. Gmina Myszyniec podpisała umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021r.
z Ostrołęckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce prowadzącym Instalację Komunalną
Miasta Ostrołęki i gmin powiatu. Szacowana wartość umowy wynikająca z przetargu to 816 912,00 zł i będzie uzależniona
od ilości zebranych poszczególnych frakcji odpadów oraz ceny jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Przedmiot
umowy zostanie wykonany w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
*

Dnia 24 sierpnia 2020r. Gmina Myszyniec ogłosiła przetarg na usługę: „Odbiór i transport odpadów komunalnych
z terenu gminy Myszyniec 2021r.". Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Myszyniec do wskazanej instalacji komunalnej w Ostrołęce
wyłonionej w przetargu na zagospodarowanie odpadów. Trwa badanie i ocena ofert.
*

W okresie wakacji szkolnych Gmina Myszyniec
dokonała przekazania laptopów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem w liczbie 44 sztuk do Publicznych
Szkół Podstawowych. Przekazane laptopy pozostaną w dyspozycji szkół,
a w przypadku konieczności nauczania zdalnego, laptopy zostaną użyczone
uczniom. Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska
Cyfrowa na lata 2014- 2020.
*

Ministerstwo Rozwoju prowadziło nabór wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I etapie od 27 lipca
do 10 sierpnia 2020 r. Gmina Myszyniec złożyła wniosek i 4 września otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 3.818.388,00 zł.
Pieniądze planuje się przeznaczyć na wydatki związane z budową Centrum Usług Medycznych.
W II etapie -do 30 września- Gmina Myszyniec złożyła 6 wniosków do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem
Wojewody Mazowieckiego na:
 Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej w Wykrocie;
 Budowę dróg gminnych w miejscowości Białusny Lasek;
 Budowę ulicy Brata Zeno w Myszyńcu;
 Przebudowę targowiska gminnego w Myszyńcu;
 Rozbudowę, modernizację i częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz
rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec;
 Przebudowa obiektu stadionu sportowego w Myszyńcu.
Czekamy na rozpatrzenie w/w wniosków
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Inwestycje, przetargi c.d.
W dniu 7 września 2020 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym 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” Część
I zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie 90 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Myszyniec w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec”
Część II zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na:
a) rozbudowie 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) rozbudowie 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”. 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 postępowaniu przetargowym łącznie wpłynęło 16 ofert wykonawców, z czego 8 na część I zamówienia oraz 8 na II
część zamówienia. Obecnie trwa proces badania ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych dla obu części zamówienia.
*

W dniu 16 września 2020 r. dokonano odbioru robót związanych z zadaniem pn. „Modernizacja drogi transportu
rolniczego w miejscowości Wykrot” o nawierzchni żwirowej długości 1546 m. Wartość umowy: 111 154,18 zł brutto.
Wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa.
*

W dniu 21 września 2020 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym 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:
a) 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”
b) rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe
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.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa proces badania ofert w celu wyboru najkorzystniejszej.
*

W dniu 21 września 2020 r. dokonano odbioru prac związanych z realizacją
inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na placu przed Szkołą Podstawową
w Wolkowych”. Została wykonana droga manewrowa w rejonie bramy, droga
wewnętrzna, chodnik, zatoka parkingowa, plac manewrowy i utwardzenie terenu.
Wykonawca robót było konsorcjum firm: Łukasz Mielnicki AM-PROJEKT
i Patrycja Mielnicka Amstone” z Ostrołęki. Wartość inwestycji: ok.350 000,00zł.
*

Po unieważnieniu poprzedniego postępowania w dniu 24 września 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn.:
„Wymiana 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”. Przedmiotem zamówienia jest wymiana glikolu w 393 instalacjach solarnych będących własnością
Gminy Myszyniec, zamontowanych w latach 2013 – 2014 na nieruchomościach należących do mieszkańców. Otwarcie
ofert nastąpi 5 października 2020 r.
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Na terenie gminy Myszyniec trwa realizacja trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który
wspiera budowę sieci światłowodowej. W ramach projektu w 420 gminach w Polsce powstanie sieć światłowodowa.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE. Spółki FIBEE są beneficjentami programu na 19 z 33 obszarów
konkursowych. Wykonawcą prac w naszej gminie jest firma Syntis z siedzibą w Grabówce,
ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka.
Dzięki infrastrukturze światłowodowej mieszkańcy będą mogli korzystać z usług
internetowych i telewizyjnych oferowanych przez ogólnopolskich i lokalnych dostawców.
Infrastruktura ta budowana jest w technologii, która opiera się na kablach światłowodowych
doprowadzanych bezpośrednio do domów, gwarantujących szybkość i niezawodność usług cyfrowych.
Prace prowadzone będą na terenie miejscowości: Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Pełty, Wykrot, Wydmusy,
Zdunek i Zalesie. Zastosowane będą linie doziemne oraz napowietrzne. Większość prac związanych z budową sieci
prowadzonych jest w drogach publicznych, jednak prace wiążą się również z przejściem przez teren prywatny. W tym
przypadku potrzebna jest zgoda właściciela posesji. Ważna jest zatem przychylność mieszkańców przy zbieraniu zgód
dysponenckich, która jest niezbędna do kontynuowania prac oraz terminowości realizacji inwestycji.
*

Gmina Myszyniec podjęła działania zmierzające do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030. W celu wypracowania wstępnych założeń do strategii oraz
opracowania problemów obszarowych, które zostaną ujęte w opracowywanym dokumencie odbędą się w najbliższym
czasie trzy warsztaty. Ponadto opracowana jest ankieta, która będzie przeprowadzona na terenie gminy. Jej celem będzie
zidentyfikowanie problemów społecznych występujących na terenie gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu po raz kolejny realizuje resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Program dofinansowywany jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego.
W dniu 6 lipca 2020 r. Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agaty
Anny Kobus podpisała umowę na realizację wyżej wymienionego zadania.
Celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności jak i osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej,
czasowej pomocy.
Na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Myszyniec otrzymała wsparcie finansowe
w wysokości 80% kosztów realizacji tj. 46 104,00 zł. Planowany udział środków własnych gminy wynosi 20%
przewidywanych kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.
W naszej gminie usługi opieki wytchnieniowej świadczone są od sierpnia 2020 r.
Obecnie w gminie Myszyniec z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, korzysta łącznie dziesięciu członków
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności jak i osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
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Jaka jest rola doradcy zawodowego w szkole?
Wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej jest ważnym etapem w życiu człowieka. Dokonanie samookreślenia
się co do wyboru szkoły ponadpodstawowej to duże wyzwanie. Aby sprostać temu zadaniu, uczeń musi poznać swoją
osobowość, zasoby i możliwości, a także uwierzyć w siebie na tyle, by nie bać się podejmować ważnych decyzji.
Co to oznacza? Oceń się sam. Samoocena to przede wszystkim zdolność oceny samego siebie ze wszystkimi
zaletami, jak też wadami. To umiejętne spojrzenie na własne możliwości i ograniczenia. W pracy doradcy zawodowego
często jednak można spotkać się z zaniżoną samooceną uczniów. O zbyt niskiej samoocenie mówimy wtedy gdy istnieje
rozbieżność między tym jak siebie postrzegam (deprecjonując własne możliwości) a jakie realne
posiadam zasoby. Jest to też dysonans między tym jaki jestem, a jaki pragnę być. Powodów
zaniżonej samooceny wśród uczniów jest wiele. Do najczęściej występujących zaliczamy:
chroniczne karanie, postawa krytyczna rodziców, stosowanie przemocy, zbyt wysokie
oczekiwania otoczenia, brak akceptacji ze strony rówieśników lub poczucie, że jest się
„outsiderem” oraz brak wystarczającej ilości pozytywnych doświadczeń.
Niestety zaniżona samoocena niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Powoduje
ona zaburzone relacje społeczne, trudności w nawiązaniu oraz podtrzymaniu interakcji społecznych. Osoby takie unikają
pracy zespołowej, często towarzyszy im strach przed wyśmianiem. Oprócz lęku osoby stają się także podejrzliwe,
z dystansem podchodzą do nowych ludzi, pomysłów. Co najważniejsze, są bardzo krytyczny wobec własnej osoby i nie
radzą sobie z informacjami zwrotnymi, które wskazują na ich ograniczenia. Maja też przeświadczenie o swojej niskiej
skuteczności i sprawczości.
W związku z powyższym rolą doradcy zawodowego jest kształtowanie oceny realnej, adekwatnej ucznia.
Samoocena realna to taka, która jest obiektywnym odzwierciedleniem zasobów i potencjału ucznia.
Celem spotkań z doradcą jest przygotowanie uczniów do wskazania czynników wpływających na wybory zawodowe.
Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich pomysłów poprzez zastosowanie ćwiczeń oraz pracy
w zespołach oraz indywidualnie.
Po zakończeniu pracy przez uczniów ćwiczenia są omawiane zgodnie z celem i w kontekście treści programowej
z rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego.

Uroczystość 100-lecia bitwy pod Myszyńcem
W dniu 23 sierpnia 2020 roku na cmentarzu parafialnym w Myszyńcu odbyła się
uroczystość 100-lecia bitwy pod Myszyńcem w wojnie polsko- bolszewickiej.
Obchody rozpoczęła polowa msza święta w intencji Poległych Bohaterów
z udziałem władz Gminy Myszyniec, przedstawicieli Instytutu Pamięci
Narodowej, żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
z Komorowa, Strzelców Kurpiowskich, zuchów z Gromady Zuchowej
Wędrowne Skrzaty, mieszkańców Myszyńca i okolicznych miejscowości.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod odnowiony Pomnik
7 Bohaterów, który został odsłonięty przez Burmistrza Myszyńca Panią Elżbietę
Abramczyk i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myszyńcu Pana Sławomira Archackiego. Poświęcenia
odrestaurowanego pomnika dokonał ks. dziekan Zbigniew Jaroszewski- proboszcz parafii Myszyniec. Na mogile
odnowionej ze środków Gminy Myszyniec i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
złożono wieńce i zapalono znicze. Pomnik ten wykonany przy udziale miejscowych kolejarzy został
odsłonięty 96 lat wcześniej - 23 sierpnia 1924 roku. Wykonawcą prac konserwatorskich
i restauratorskich Pomnika 7 Bohaterów i położonego obok nagrobka Strażników Granicznych był
p. Marcin Witkowski. Prace zostały wykonane z wielką dbałością o zachowanie historycznej materii
obu nagrobków.
Na koniec uroczystości wspólnie odśpiewano hymn narodowy, a zuchy przekazały uczestnikom
okolicznościowe broszury wydane ze środków Gminy Myszyniec „Rok 1920 w Gminie Myszyniec”
autorstwa p. Leszka Zugaja.

Numer 8 | Wrzesień 2020

8

Z życia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
W sobotę 12 września 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.
Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wraz z Kołem Przyjaciół Teatru
i Biblioteki włączyli się w dziewiątą edycję Narodowego Czytania pod
honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego
Czytania był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. W bohaterów dramatu
wcielili się mieszkańcy miasta i gminy Myszyniec na czele z Panią Burmistrz
Elżbietą Abramczyk, czytając akt I i II oraz akt V scenę IV. Dziękujemy za
aktywny udział w tym ogólnopolskim wydarzeniu, które w tym roku odbyło się
w wyjątkowym miejscu - w Zabytkowej Dzwonnicy Myszynieckiej.
W dniu 14 września 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego „Wakacje z Książką”. Konkurs skierowany był do uczniów
kl. I-IV i V-VIII Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec.
Komisja konkursowa wyłoniła następujące miejsca: I nagroda: ex aequo Gabriela Kobus, Maja Lipka i Lidia Pijanowska;
II nagroda: ex aequo Wiktor Bors, Julia Kobus i Kinga Kobus; III nagroda: ex aequo Noemi Bors, Natalia Lipka, Kulas
Łucja, Aleksander Śniadach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez
Burmistrza Myszyńca.
16 września 2020 r., w ramach cyklu „Myszynieckie Noce
w Dzwonnicy”, pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu uczcili pamięć Świętego Jana
Pawła II organizując wzruszającą Noc Poezji poświęconą 100.
rocznicy Jego urodzin. Spotkanie odbyło się w nastrojowym klimacie
przy blasku świec w zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy. Na wstępie
Ksiądz Dziekan Zbigniew Jaroszewski przybliżył nam wspomnienia
dotyczące tematu: Jan Paweł II i Kurpie. Dopełnieniem słowa
wstępnego była krótka prezentacja ukazująca wiele zdjęć Ojca
Świętego z lat dzieciństwa, szkolnych, pontyfikatu. Główną atrakcją
wieczoru była recytacja wierszy własnego autorstwa przez uczestników
konkursu poetyckiego zorganizowanego on-line przez bibliotekę
w maju 2020 r., poświęconego życiu i osobie Papieża. Mieszkańcy naszego miasta i gminy wysłuchali także poezji
autorstwa Jana Pawła II, prezentowanej przez zaproszonych gości. Między recytacjami usłyszeliśmy słowa Jana Pawła II
skierowane do wiernych podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Zaśpiewaliśmy Jego ulubione pieśni: Barkę, Abba Ojcze,
Liczę na Ciebie Ojcze oraz Czarna Madonno. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas
tego wieczoru. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=pakfy7hJFI
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu oraz Filia Biblioteczna w Wykrocie od października serdecznie
zapraszają rodziców i dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2014-2017) do udziału
w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Jego celem jest popularyzacja
czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych. W ramach projektu dzieciom wydawane
będą Wyprawki Czytelnicze składające się z: Karty Małego Czytelnika oraz książki
„Pierwsze czytanki dla…”. Dzieci otrzymają Wyprawki Czytelnicze w prezencie.
Do udziału w projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie
co najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego. W projekcie mogą wziąć
udział dzieci już wcześniej zapisane do Biblioteki. Posiadanie Karty Małego
Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki
i wypożyczenie co najmniej jednej książki. Po uzbieraniu 10 naklejek Mały Czytelnik
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Serdecznie zapraszamy!

Numer 8 | Wrzesień 2020

9

„Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”
W dniach od 14 do 20 września 2020 roku w Myszynieckiej Dzwonnicy zorganizowano Blok wydarzeń
kulturalnych pn. „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”. Organizatorami wydarzenia byli: Regionalne Centrum Kultury
Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Miasto i Gmina Myszyniec, Parafia Rzymskokatolicka
w Myszyńcu, Województwo Mazowieckie oraz Powiat Ostrołęcki.
Cykl warsztatów obejmował organizację kilkugodzinnych spotkań w dzwonnicy w ramach których odbyły się
następujące wydarzenia:
Nocne Czuwania w Dzwonnicy - 14- 15 września 2020 r.
Czuwanie modlitewne w tradycji Kurpiowskiej stanowią ważny i nieodłączny
element znaczniejszych wydarzeń religijnych, społecznych i rodzinnych. Zabieranie
obrazów z kościoła do wsi w okresie Oktawy Bożego Ciała, czy peregrynacja Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach stanowiły okazję do wspólnych
modlitw, śpiewu pieśni religijnych oraz integrowały społeczność wiejską.
Myślą przewodnią w tych dniach było odtwarzanie peregrynacji obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej po wsiach i rodzinach, które miało miejsce w drugiej połowie XX
wieku. Uczestnicy w strojach ludowych spotkali się na wspólnym śpiewie Maryjnych
pieśni ludowych i modlitw, które towarzyszyły temu wydarzeniu.
Kolejne wydarzenie to Noc Poezji w Dzwonnicy – 16 września 2020 r. Wydarzenie
zorganizowane we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. ks.
Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Uczestnicy spotkali się nocą i wspólnie czytali poezję
w dzwonnicy przy klimatycznym świetle świec i lamp. Poprzez wydarzenie chcieliśmy
promować nieznaną twórczość ludowych poetów. Tematem przewodnim wydarzenia
była „100-tna rocznica urodzin Jana Pawła II” .
W dniach 16, 17 i 18 września 2020 r. odbyły się Nocne Warsztaty Malarskie
w Dzwonnicy. Był to 3 dniowy cykl warsztatów malarskich odnoszących się do
tradycyjnego malarstwa sakralnego stosowanego niegdyś na Kurpiach, np. przy
malowaniu feretronów. Malowanie w specjalnym świetle przy świecach i lampach
pozwoliło inaczej dostrzec barwy i pobudzić wyobraźnię, dając możliwość poczucia
atmosfery dawnych czasów. Efektem warsztatów jest wystawa przygotowana
w Dzwonnicy, na której zostały zaprezentowane prace wykonane przez instruktorów
i uczestników warsztatów.
Kolejnym elementem wydarzenia były warsztaty i konkurs „Nocny
Dzwonnik z Myszyńca” Cykl wydarzeń odbył się w dniach 19 i 20
września 2020 r. i obejmował: warsztaty bicia w dzwony oraz konkurs
bicia w dzwony . Wydarzenie nawiązywało
do dawnego zwyczaju „Dzwonienie na
chwałę Pana” i w celu wzywania Bożego
miłosierdzia. Jest to dawny zwyczaj na
ziemiach kurpiowskich, który niegdyś
powszechny, lecz w czasach dzisiejszych
ograniczony tylko do niektórych obrzędów
religijnych.
Unikatowa
dzwonnica
w Myszyńcu, w której znajdują się 4 dzwony jest doskonałym miejscem do organizacji
innowacyjnego w skali kraju wydarzenia. Warsztaty poprowadził zawodowy muzyk
i kompozytor Adam Tański.
Na zakończenie bloku wydarzeń kulturalnych pn. „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”
w niedzielę 20 września o godz. 18:00 w Bazylice Myszynieckiej odbył się Koncert finałowy
– Koncert organowy w wykonaniu Adama Tańskiego, podsumowujący cykl imprez.
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Wydarzenia kulturalne RCKK
29 czerwca 2020 r. po raz kolejny od ponad 40 lat został ogłoszony konkurs twórczości ludowej „RĘKODZIEŁO
WSI KURPIOWSKIEJ im. Anny Kordeckiej”. Organizatorami konkursu są Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca. Współorganizatorem konkursu było
również Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Konkurs skierowany jest do
twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny. Celem konkursu jest
podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki
ludowej. Konkurs obejmuje następujące dziedziny: wycinanka, plecionkarstwo,
bursztyniarstwo, ciasto obrzędowe, kierce, kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
garncarstwo, rzeźba, tkactwo, haft, koronka, „z tradycją w nowoczesność” –
twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową. Zdjęcia prac
zgłoszonych do konkursu zostały umieszczone w publikacji pokonkursowej,
a same prace wyeksponowane na wystawie w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu. Otwarcie wystawy
pokonkursowej odbyło się 30 sierpnia 2020 r. Nagrody w konkursie zostały ufundowane ze środków Starostwa
Powiatowego w Ostrołęce
12 lipca 2020 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowało
„Kulturalny wieczór w plenerze”. W ramach wydarzenia, o godz. 20:00 zaprosiliśmy najmłodszych na spektakl „Nad
kolorową rzeczką” przygotowany przez teatr ITAKZAGRAMY, a o 21:00 został wyświetlony film familijny „Mia i Biały
Lew”. Seans został zorganizowany we współpracy z Radiem Nadzieja w ramach akcji Letnie Kino Nadziei. Wydarzenie
odbyło się w Amfiteatrze RCKK przy ulicy Dzieci Polskich.
W dniach 13-24 lipca 2020 r. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego zorganizowało
półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Myszyniec. Cykl zajęć pod nazwą „Wakacje z RCKK” był bogaty w wiele
różnorodnych atrakcji: zajęcia sportowe, animacyjno-ruchowe, interaktywne gry, zajęcia plastyczne oraz gry planszowe.
W związku z panującą pandemią wirusa Sars-Cov-2 i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi zajęcia odbywały się
w dwóch grupach, W półkoloniach wzięło udział rotacyjnie około 40 dzieci.
15 sierpnia 2020 r. w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich, odbył się III Festiwal Iluzji. W świat magicznych
sztuczek, iluzji i trików zabrali publiczność iluzjoniści: Pan Buźka, Magik Markus & Arashi oraz Filip Piestrzeniewicz.
W ramach obchodów 100–tnej rocznicy „Cudu nad Wisłą” , Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej we
współpracy z Panią Martą Wojciechowską przygotowało wystawę pt. „Bitwa. Warszawska Stulecie Zwycięstwa.
Rok 1920 w Gminie Myszyniec”. Wystawa została otwarta 23.08.2020 r., w Myszynieckiej Dzwonnicy. Można ją
było oglądać do 10 września. Wystawa będzie udostępniana poszczególnym szkołom z terenu Gminy Myszyniec. Wystawa
została przygotowana w oparciu o materiały udostępnione w ramach Kampanii społecznej #Wiktoria1920. Jest to projekt
Biura Programu „Niepodległa” realizowany w związku z obchodami stulecia wojny polsko-bolszewickiej. Udostępniona
tematyczna wystawa „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” została przygotowanej we współpracy z Muzeum
Wojska Polskiego. Myszyniecka wystawa została uzupełniona o plansze z działań wojennych odbywających się na terenie
kurpiowszczyzny.
30 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie pracy bartników
i pszczelarzy wraz z wręczeniem dyplomów uznania Marszałka Województwa
Mazowieckiego
w podziękowaniu za podnoszenie świadomości i znaczenia
dziedzictwa niematerialnego i kultury bartnej w naszym regionie, kraju i na arenie
międzynarodowej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum
Kultury im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu we współpracy z Gminą Myszyniec,
Starostwem Powiatowym w Ostrołęce oraz Kurpiowskim Bractwem Bartnym.
Rozpoczęło się uroczysta Mszą św. w Bazylice Myszynieckiej, a główne uroczystości
odbyły się w Dzwonnicy Myszynieckiej. W ramach wydarzenia odbyła się promocja
albumu pt. "Prawdziwe Kurpie, czyli Skarby Myszynieckiej Puszczy Zielonej".
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W dniach 25 – 27 września 2020 r. odbył się cykl wydarzeń organizowanych w ramach 31. Jarmarku
Kurpiowskiego. Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza folklorystyczna organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół
Myszyńca we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Tegoroczna edycja Jarmarku
składała się z dwóch elementów:
1. Przegląd tanecznych zespołów folklorystycznych, zespołów śpiewaczych, solistów i kapel
kurpiowskich w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli, seniorzy).
2. Warsztaty rękodzieła ludowego i plener rzeźbiarski.
Cykl imprez rozpoczął się 25 września plenerem rzeźbiarskim, który odbywał się
w dniach: 25, 26 i 27 września, przy amfiteatrze RCKK, przy ul. Dzieci Polskich. Został
przeprowadzony przez 3 rzeźbiarzy, a podczas pleneru powstały rzeźby, które zostaną
rozmieszczone w widocznych miejscach na terenie miasta i gminy Myszyniec stając się
ozdobą i dodatkową wizytówka naszego regionu.
Główna część "31.Jarmarku Kurpiowskiego" odbyła się 27 września 2020 r.
uroczystą Mszą Św. w Bazylice Myszynieckiej. Po zakończonym nabożeństwie
w amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich. nastąpiło uroczyste otwarcie
i Przegląd zespołów, grup, solistów i kapel kurpiowskich, który jest jednym
z największych na Kurpiach konkursem zespołów folklorystycznych, solistów
i muzyków ludowych prezentujących pieśni, muzykę i tańce Puszczy Zielonej. Celem
imprezy jest popularyzacja folkloru kurpiowskiego, twórczości ludowej oraz
krzewienie kultury kurpiowskiej wśród dzieci i młodzieży.
W dniu Jarmarku odbywały się również Warsztaty rękodzieła ludowego i kiermasz
sztuki ludowej na terenie przy zabytkowej dzwonnicy i Bazylice w centrum
miasta, (Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego).
Od czerwca jest dostępne dla zwiedzających „Muzeum multimedialne w Dzwonnicy”. Nowoczesne multimedialne
muzeum w odrestaurowanym gmachu XVIII-wiecznej Dzwonnicy z salą edukacyjną można zwiedzać od wtorku do soboty
w godz.: 11:00 – 19:00, a w niedzielę od 10:00 do 19:00. W muzeum odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych

tj. wystawy, konkursy, cykl wydarzeń kulturalnych „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”. W czasie zwiedzania
można oglądać aktualne wystawy czasowe.

Siłownia miejska przy Stadionie w Myszyńcu
Od 8 czerwca działalność wznowiła po okresie zamknięcia spowodowanego pandemią korona wirusa siłownia sportowa
prowadzona przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej, która mieści się w budynku przy stadionie, przy ul. Dzieci
Polskich. Gmina Myszyniec informuje, że z końcem września została wyposażona w nowe sprzęty do ćwiczeń, takie jak:
 dwie bieżnie elektryczne
 atlas do ćwiczeń
 przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha
 przyrząd do ćwiczeń obręczy barkowej
 przyrząd do ćwiczeń ramion
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, również Panie do korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku w godz. 16002100. Cena miesięcznego karnetu to 30 zł. dla osoby dorosłej, młodzież w wieku od14 do 18 lat 15 zł. miesięcznie.
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ALDO Bartnik Myszyniec
Za nami dziewięć kolejek nowego sezonu ciechanowsko-ostrołęckiej klasy A.
Piłkarze ALDO Bartnik Myszyniec odnieśli w nich pięć zwycięstw: z Orlętami
Baboszewo (4:3), Opią Opinogóra (2:0), Orłem Sypniewo (6:2), Rzekunianką
Rzekuń (6:2) i Mazowszem Jednorożec (4:2). Remis udało się przywieźć
z Karolinowa (2:2), natomiast lepsi okazali się od nas piłkarze Orzyca
Chorzele (0:1), Kurpika Kadzidło (1:3) i Pełty Karniewo (2:5). W tym
momencie Bartnik zajmuje w tabeli piąte miejsce, mając na koncie
16 punktów. – Cieszy fakt, że co tydzień gramy w podobnym składzie, bo to
dowód na zaangażowanie naszych piłkarzy, którzy pokonują wiele trudności,
aby być na treningu i meczu. Nie brakuje im serca i wiary w to, co robimy, choć wciąż musimy bardzo dużo pracować –
przekonuje Radosław Rogowski.
Najlepszym strzelcem klubu jest zdobywca dziesięciu bramek Maciej Szymański. Za nim – z czterema golami – znajduje
się Marcin Kamiński. Krzysztof Szymański jest natomiast najlepszym asystentem: ma pięć asyst. Powodów do dumy
dostarczyli także młodzi wychowankowie, którzy latem dołączyli do pierwszej drużyny. Dziesięć występów – na
jedenaście możliwych – zanotował Maciej Markowski (dwa mecze w Pucharze Polski i osiem ligowych), dziewięć razy
zagrał Kacper Jaksina, który zdobył trzy bramki, a dwa razy – raz w Pucharze i raz w lidze – na murawie pojawił się
Szymon Domian.
W ostatnich dniach okna transferowego Bartnik ogłosił prawdziwy hit.
To powrót na boisko Marka Kaliszewskiego. 37-letni skrzydłowy z Łysych
jest jednym z najlepszych zawodników w historii naszego regionu. W swym
bogatym CV ma występy w drugiej lidze (Pogoń Siedlce, Radomiak Radom),
trzeciej lidze (Narew Ostrołęka, ŁKS 1926 Łomża) oraz czwartej lidze
(Korona Ostrołęka, Pilica Białobrzegi, Ostrovia Ostrów Mazowiecka i Tęcza
Łyse). Kaliszewski ma za sobą już cztery mecze, w których zdobył dwa gole
i zanotował trzy asysty. – Długo pracowaliśmy nad dopięciem szczegółów,
ale nie mamy wątpliwości, że Marek będzie naszym kluczowym
zawodnikiem. Nie tylko na murawie, gdzie pokazał już swoje wysokie
umiejętności, ale także w szatni – zapewnia prezes Bartnika Sebastian Staszewski.
Przed nami sześć ligowych kolejek. Tylko trzy z nich zostaną rozegrane w Myszyńcu. W październiku podejmiemy
u siebie Wkrę Sochocin i Wymakracz Długosiodło, a w listopadzie – Borutę Kuczbork. Na wyjeździe zagramy natomiast
z zespołami: GUKS Krasnosielc, Wkra Radzanów oraz GKS Andrzejewo.
Zarząd klubu kieruje szczególne podziękowania do firm, które mimo okresu pandemii koronawirusa postanowiły wciąż
wspierać nasz zespół. Są to ALDO, M&R Company, Kurpiowski Bank Spółdzielczy, Zajazd u Dzidka, EMAR, TIMBEX,
a także nowy sponsor: pan Zdzisława Krajza i sklep Tomi-Market.

Pierwszy profesjonalny klub sportów walki w Myszyńcu
Otwarcie klubu PREDATOR MMA MYSZYNIEC odbyło się 29 sierpnia 2020 r. pod Patronatem Burmistrza Myszyńca.
Klub zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dzieci od 5 roku życia
zapraszamy na treningi ogólnorozwojowe
z elementami MMA, zostaną również
utworzone grupy dla młodzieży i dorosłych
MMA,
K1,
treningi
kondycyjnowytrzymałościowe oraz sekcje dla pań. Nabór
ruszył! Zapisy przyjmowane są pod nr. tel.
739210703, poprzez wiadomość na fb oraz
osobiście w recepcji klubu.
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