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Pieniądze na rozwój regionu
Związek stowarzyszeń „Kurpsie Razem” pozyskał pieniądze na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju. Została ona wybrana do realizacji przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego. Na ten cel związek otrzyma 7.477. 708 zł.
LSR (jak się w skrócie mówi o Lokalnej Strategii Działania) jest kompleksowym,
planistycznym dokumentem, który szczegółowo przedstawia cele, przedsięwzięcia i
operacje, które będą sfinansowane przez „Kurpsie Razem” w latach 2009-2015.
Związek z tych środków sfinansuje inicjatywy służące rozwojowi regionu w następujących
obszarach: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (dla tych rolników, którzy
chcieliby czerpać dochody z działalności nierolniczej) - do wydania 897.324 zł., tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw - 972.102 zł, odnowa i rozwój wsi – 4.486.624 zł,
małe projekty – 1.121.656 zł. Wsparte zostaną zatem różne projekty z zakresu edukacji,
kultury, przedsiębiorczości, małej infrastruktury, a nie typowe przedsięwzięcia
infrastrukturalne, na które środki unijne mogą pozyskiwać samorządy.
Pierwsze nabory wniosków planowane są na jesień 2009r., na działania: odnowa i
rozwój wsi oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jest Lokalną Grupą działania powstałą w
2007r. Jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, spo łecznego i gospodarczego.
Należy do niego osiem gmin (siedem gmin północnej części powiatu ostrołęckiego:
Myszyniec, Kadzidło, Czarnia, Baranowo, Łyse, Lelis, Olszewo-Borki i gmina Jednorożec
z powiatu przasnyskiego), trzynaście stowarzyszeń (z naszej gminy Towarzystwo
Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda
Samsela, stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”) oraz pięciu przedsiębiorców.
Nazwa „Kurpsie Razem” ma przypominać o tym, że Lokalna Grupa Działania ma
charakter partnerstwa, a także że przyświeca jej wspólny cel – rozwój obszarów wiejskich
ośmiu gmin kurpiowskich, przez co należy rozumieć w szczególności poprawę warunków
życia oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców. „Kurpsie” jest gwarowym odpowiednikiem
terminu Kurpie - mieszkańcy Kurpiowszczyzny i jest używane w potocznym języku w tym
regionie. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie partnerstwa czują silny związek ze
swoja Małą Ojczyzną – Kurpiowszczyzną. Ze względu na wartość wspólnych działań
partnerzy wybrali również określenie „razem”. Razem można zrobić znacznie więcej.
„Kurpsie Razem” realizowały projekt „Kurpiowszczyzna-produkty markowe”,
którego celem była promocja walorów turystyczno-kulturowych siedmiu gmin kurpiowskich
oraz projekt „Przedszkola bez granic”- zajęcia przedszkolne dla dzieci 3-5 lat w małych
miejscowościach (tzw. ośrodki przedszkolne). W chwili obecnej „Kurpsie Razem” realizują
program stypendialny dla maturzystów, którzy rozpoczn ą studia wyższe.
Więcej informacji o działalności „Kurpsie razem” można znaleźć na stronie
internetowej - www.kurpsierazem.eu.
Biuro związku mieści się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu i czynne jest od
poniedziałku do wtorku w godz. 8-16.
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Wieści z gminy
Ukazała się książka „Dzieje Parafii i Kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w
Myszyńcu”. Powstała ona z inicjatywy księdza proboszcza Zbigniewa Jaroszewskiego pod redakcją
Marii Przytockiej, przy udziale wielu naukowców. Jest to pierwsza pozycja, która tak obszernie przedstawia
dzieje naszej parafii i kościoła. Myszyniecka kolegiata uważana jest za wybitny przykład późnego
neogotyku. Twórcą projektu świątyni był Franciszek Przecławski. Sympozjum naukowe poświęcone
historii myszynieckiej kolegiaty odbyło się w czerwcu w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, z
udziałem Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Zachęcamy do lektury książki.
*
14 czerwca 2009 roku odbył w myszynieckiej kolegiacie koncert Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita. Został zaprezentowany, specjalnie przygotowany na tę
okazję repertuar inspirowany muzyką kurpiowską. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać
utworów skomponowanych m.in. przez Karola Szymanowskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego oraz
pieśni w gwarze kurpiowskiej. Koncert był wielkim wyróżnieniem dla Myszyńca. Filharmonia Narodowa
właściwie nie koncertuje w tak małych miejscowościach. Wydarzenie to zapewne przejdzie do historii
Myszyńca. Pomysłodawcą i głównym organizatorem koncertu był pan Mieczysław Olender, który pochodzi
z naszej gminy.
*
Dnia 28 lipca 2009r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
W kościele parafialnym w Myszyńcu została odprawiona msza św. w intencji jubilatów, a następnie w
Myszynieckim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu
Prezydenta RP udekorował medalami dwadzieścia par. Dziesięć par nie przybyło na uroczystość ze względu
na stan zdrowia. Zostali oni odznaczeni w miejscu zamieszkania. Najstarsza para przeżyła w związku
małżeńskim 62 lata, a pozostałe pary 51-52 lata.
*
W klasach III szkół podstawowych został przeprowadzony sprawdzian wiedzy i umiejętności
uczniów. Wszyscy uczniowie pisali ten sam sprawdzian. Zadania badały poziom osiągnięć uczniów w
zakresie czytania, pisania i rozumowania. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać
30 punktów. Sprawdzian najlepiej napisali uczniowie z Myszyńca Starego, najgorzej uczniowie z Krysiak.
Średnie wyniki szkół są następujące: Myszyniec Stary - 19,43 pkt, Białusny Lasek - 19,33 pkt,
Myszyniec -19,19 pkt, Wydmusy - 19,14 pkt, Wykrot - 18,55 pkt, Wolkowe - 18,14 pkt, Zalesie - 18 pkt,
Olszyny - 16,67 pkt, Krysiaki - 11,56 pkt. Aby wyniki sprawdzianu były jak najbardziej obiektywne, został
on przygotowany i sprawdzony przez firmę Meritum z Gdańska.
*
Wskutek częstych i obfitych opadów deszczu (tzw. deszcze nawalne) wiele użytków rolnych w
naszej gminie, w szczególności łąk, zostało zalanych. W 525 gospodarstwach rolnych, które zgłosiły
podtopienia zostały oszacowane straty. Stopień zniszczeń w uprawach nie może być niższy niż 30%,
a powierzchnia dotknięta stratami nie mniejsza niż 0,1 ha. W chwili obecnej wojewoda dla poszkodowanych
rolników przewiduje pomoc w formie kredytów preferencyjnych.
*
W ostatnim czasie odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w naszej gminie. Konkurs
na stanowisko dyrektora szkoły w Wydmusach wygrała Pani Izabela Drężek, która ostatnio zajmowała to
stanowisko. Konkurs nie wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Wolkowych (żaden kandydat
nie uzyskał wystarczającej liczby głosów). Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Białusnym
Lasku i Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu nie przystąpił żaden kandydat. W sytuacji, gdy do
konkursu nie przystąpi żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata, to burmistrz powierza to
stanowisko wybranemu przez siebie kandydatowi.
*
Tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół w Myszyńcu bardzo dobrze zdali maturę. Zdali ją wszyscy
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (już trzeci kolejny rok), a wynik w Liceum Profilowanym był
wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej.

Inwestycje
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Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu. Powstanie ona w tych miejscach, gdzie
nie wykonano jej w poprzednich latach, między innymi na obrzeżach miasta i powstałych w
ostatnim czasie ulicach. Nowa sieć będzie służyła około 70 gospodarstwom domowym. Jej
wykonawcą jest wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm: HTS z Poznania i ZBS z Lubina.
Jej koszt to 1.743.350 zł., czego 1.500.000 zł zostanie sfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umarzalnej
w wysokości do 35%.
*
Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Myszyniec Stary - Wujaki. Roboty objęły
wykonywanie nawierzchni asfaltowej o długości 4600m i chodników obustronnych w terenie
zabudowanym w Myszyńcu Starym o dł. 573 metry bieżące, wykonanie przepustów, poboczy,
wjazdów bramowych, zjazdów gospodarskich oraz oznakowania poziomego i pionowego.
Inwestycję wykonała firma „Ostrada” z Ostrołęki za 2.305.644 zł. Gmina pozyskała na ten cel
1.161.714 zł. z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2009-2011, który zakłada
dofinansowanie z budżetu państwa budowy dróg gminnych i powiatowych. Największe szanse na
dofinansowanie mają drogi o znaczeniu regionalnym. Dlatego też gmina złożyła wniosek o środki
na tę drogę, gdyż łączy ona dwie gminy, dwa powiaty i dwa województwa.
*
Wkrótce rozpocznie się budowa czterech dróg asfaltowych w nasze gminie: ulicy Targowej
w Myszyńcu (ulica łącząca starą targowicę z nową); droga będzie miała dwie warstwy asfaltu,
chodniki, zjazdy, odwodnienie - koszt 2.554.999 zł., ciągu ulic: Kurpiowska, Bema, Witosa,
Ogrodowa, Borowczyka, 23 stycznia; wykonane zostaną dwie warstwy asfaltu, chodniki zajazdy,
odwodnienie - koszt 3.041446 zł., drogi Zdunek-Wydmusy o dł. 5 km; wykonane zostaną dwie
warstwy asfaltu o łącznej grubości 10 cm, chodnik w miejscowości Wydmusy, wjazdy bramowe,
zjazdy gospodarskie, rowy odwodnieniowe - koszt 4.274.062 zł. Wszystkie trzy drogi wykona
wyłoniona w drodze przetargu ostrołęcka firma „Ostrada”. Gmina pozyskała na ich budowę środki
unijne w wysokości 85% kosztów, a 15% to środki własne gminy. Będzie także zmodernizowana
ulica Marii Konopnickiej w Myszyńcu (ulica za Bankiem Spółdzielczym). Zostanie wykonana
nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, odwodnienie. Gmina pozyskała na ten cel 290 000 zł.
z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wkrótce odbędzie się przetarg na roboty budowlane.
*
Trwa procedura przetargowa na budowę Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w
Myszyńcu. Inwestycja jest współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Centrum
powstanie na niezagospodarowanym terenie pomiędzy rzeką Rozogą a Zespołem Szkół w
Myszyńcu. Jest to obszar o powierzchni około 1 hektar. Przetarg obejmuje budowę m.in. muzeum,
karczmy, salonu wystawowego, amfiteatru – sceny widowni, chodników, dróg i parkingów
monitoringu terenu za pomocą kamer, a także oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja ma być
zakończona w drugiej połowie przyszłego roku.
*
Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Z tej racji, że kwota dofinansowania
może wynosić maksymalnie 4 mln. zł., nie uda się od razu sfinansować budowy wszystkich
600 oczyszczalni. Dlatego też burmistrz i radni zdecydowali, o rozłożeniu ich budowy na tury. W
pierwszej turze, o ile uda się uzyskać dofinansowanie, oczyszczalnie zostaną wybudowane w tych
miejscowościach, gdzie dotychczas nie było większych inwestycji. W drugiej turze zostaną
wybudowane, o ile także uda się pozyskać dofinansowanie, oczyszczalnie w Wykrocie
i Wolkowych. W tych dwóch ostatnich wioskach najwcześniej powstały wodociągi, stąd decyzja,
aby oczyszczalnie wybudować nieco później. Jest szansa na to, aby wszystkie oczyszczalnie
powstały w ciągu najbliższych dwóch lat.

Inwestycje
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Gmina zakupiła ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Myszyńcu. Jest to nowoczesny specjalistyczny pojazd, przystosowany do udziału w różnych
akcjach i poruszania się po trudnym terenie. Zakup samochodu w kwocie 778 960 zł, z czego
594 040 zł, to środki pozyskane przez gminę z różnych źródeł:
• Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
• Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. Mazowieckiego
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w Ostrołęce
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
a 183 960 zł. to środki własne gminy. Myszyniecka jednostka OSP i działający w miesiącach
letnich posterunek Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęki zyskają nowe możliwości działania.
Liczba wyjazdów strażaków do różnych zdarzeń waha się w skali roku od 150-200.
*
W Wykrocie zostanie wybudowana droga żwirowa. Będzie ona służyła rolnikom, którzy
mają grunty w pobliżu zbiornika wodnego w Wykrocie i dotychczas mieli wielki problem z
dojazdem do nich. Droga będzie miała długość 1350 m i 10 cm warstwę żwiru. Na jej budowę
gmina pozyskała 30 000 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
*
Gmina Myszyniec udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w
Myszyńcu dotacji w kwocie 50 000 zł. na renowację fresków w kościele parafialnym. Jest to już
kolejna pomoc finansowa udzielona na ten cel dla parafii. Ksiądz Proboszcz podtrzymał
zobowiązanie, że prace związane z rozbudową cmentarzu sfinansuje ze środków parafii
(szacowany koszt to ok. 800.000 zł). Gmina zrezygnowała z dalszej budowy cmentarza
komunalnego, gdyż większość mieszkańców nie akceptowało jego lokalizacji, jak też istnienia
drugiego cmentarza w Myszyńcu.
*
Został ogłoszony przetarg na budowę wodociągu Myszyńcu (ul. Most Kopański, Brata
Zeno, Bema) i Myszyńcu Starym. Zostanie on wybudowany miedzy innymi w tych miejscach,
gdzie powstały nowe domy lub też wkrótce one powstaną. Powstanie około 2 km sieci
wodociągowej.

*
50 nowych koszy ulicznych na śmieci zamontowano na ulicach Myszyńca. Mają one służyć
osobom poruszającym się po ulicach, a nie do pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych.
Zdarzają się przypadki podrzucania do nich czy wręcz pozostawiania na poboczach ulic odpadów
komunalnych. Przypominamy, że każdy powinien posiadać na swojej posesji kosz do takich
odpadów.

USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE MYSZYNIEC
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu
Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Myszyniec uzyskała dotację w wysokości
503 583,10 zł..
Dzięki tym środkom stowarzyszenia z terenu gminy realizują usługi, które wychodzą
naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, tych najmłodszych jak i najstarszych.
Już w 2008 roku można było sfinansować działalność dwóch świetlic wiejskich
w Charcibałdzie i Wykrocie. Okazuje się, że świetlice są doskonałym, często też jedynym
miejscem na wsi, gdzie można się spotkać, choćby na wieczorze poświęconym pamięci
Jana Pawła II, czy uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji. Świetlice oferowały swoim mieszkańcom
zajęcia z języka angielskiego, aerobic, zajęcia sportowe, zajęcia regionalne i wiele innych atrakcji.
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Dnia 30 czerwca 2009 r. został rozstrzygnięty konkurs na dalsze funkcjonowanie świetlic
w Charcibałdzie i Wykrocie.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wykrot proponuje mieszkańcom Wykrotu wyjazdy na basen,
zajęcia sportowe, plastyczne, techniczne, naukę tańca nowoczesnego, aerobic. Usługodawcy
zamierzają też zorganizować festyn rodzinny oraz zabawę andrzejkową.
Koło Gospodyń Wiejskich w Charcibałdzie w partnerstwie z RZRKiOR z Ostrołęki oferuje
swoim mieszkańcom wycieczkę do Warszawy, objazdowe kino, wyjazdy na basen, kurs
fotograficzny oraz warsztaty „Ginące Zawody”. Pomyślano też, o najbiedniejszych i najbardziej
potrzebujących mieszkańcach wsi.
To z myślą o nich została zorganizowana akcja
„Niewidzialna Ręka”.
Osoby po 50 roku życia, z terenu naszej gminy, będą mogły skorzystać z kursu obsługi
komputera i urządzeń technicznych. Oferta jest nastawiona nie tylko na szkolenie, ale również na
integrację oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z dostępu do nowoczesnych
urządzeń technicznych i narzędzi komunikacyjnych. Usługa będzie realizowana przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wykrot od 1 września 2009 roku.
Tym razem do konkursu na zadanie „Koła zainteresowań w tym zajęcia sportowe”
przystąpiła Ochotnicza Straż Pożarna z Wolkowych. Od 1 września 2009 r. dzieci i młodzież
z miejscowości Wolkowe, Krysiaki i Niedźwiedź będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach o
charakterze regionalnym „Kurpiem jestem”. Będzie to cykl zajęć z tańca kurpiowskiego, twórczości
ludowej i historii regionu. Odbędzie się też konkurs „Czy znasz Kurpie?”, a podsumowaniem
projektu będzie wydanie folderu, „Co każdy Kurp o Kurpiach wiedzieć powinien”.
Najmłodsi mieszkańcy gminy – dzieci w wieku 3-5 lat – od 1 września 2009r. będą mogły
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i skorzystać z pomocy logopedy. Usługa cieszy się
ogromnym zainteresowaniem i jest realizowana właściwie od początku obecności
Programu Integracji Społecznej w naszej Gminie. We wszystkich miejscowościach, w których
prowadzone są zajęcia usługą objętych jest około 100 dzieciaków.
Usługę realizują:
1. Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w miejscowościach: Białusny Lasek, Myszyniec
Stary, Olszyny, Wolkowe, Wydmusy i Zalesie.
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wykrot w miejscowości Wykrot.
3. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej w Myszyńcu.
Warto też wspomnieć o usługach, które są realizowane od 1 maja tego roku przez
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Są to:
• kurs języka angielskiego metodą Callana,
• zajęcia artystyczne w ramach konkursu „Koła zainteresowań w tym zajęcia sportowe”,
• porady prawne,
• wielopokoleniowy zespół folklorystyczny w ramach konkursu „Inicjatywy własne mieszkańców
w celu aktywizacji i integracji ze środowiskiem (kultura i tradycja).
Zajęcia odbywają się w MOKSiR, który udziela wsparcia w realizacji projektów udostępniając
bazę lokalową, środki czystości, materiały biurowe. Tam też w każdy wtorek w godzinach 14-18,
dla wszystkich mieszkańców gminy, dostępny jest prawnik, który udziela porad z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego. Wielopokoleniowy zespół tworzą dzieci, młodzież, dorośli
oraz seniorzy. Jest to doskonała forma integracji wielu pokoleń oraz możliwość przekazania
tradycji kurpiowskiej szczególnie młodszym członkom zespołu. Uczęszczający na kurs językowy
będą mogli wyjechać do Anglii na warsztaty językowe, gdzie będą mieli możliwość doskonalenia
swoich umiejętności językowych oraz nawiązania kontaktów z anglojęzycznymi rówieśnikami.
Na realizację usług w Programie Integracji Społecznej w roku 2008 i 2009 Gmina Myszyniec
przekazała dotychczas 370.750,04 zł w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej
Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
Wszystkich mieszkańców
GMINY MYSZYNIEC
zapraszamy do korzystania z usług
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Program XXXII Miodobrania Kurpiowskiego – 30 VIII 2009r.
10.30- Msza Św. Miodobraniowa z elementami gwary kurpiowskiej w kolegiacie
Myszynieckiej koncelebrowana przez Prymasa Polski Józefa Glempa, po mszy
korowód furmanek Myszyniec- Zawodzie.
SCENA GŁÓWNA;
11.00- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z zawodów strzeleckich i
wędkarskich,
12.30- Uroczyste rozpoczęcie imprezy na Polanie,
13.00- Prezentacja połączonych zespołów folklorystycznych z Gminy Myszyniec,
14.30- Widowisko obrzędowe „NIODZIE, NAS NIODZIE KOCHANY” w
wykonaniu kurpiowskich zespołów folklorystycznych,
15.30 - Koncert kapel ludowych,
16.00- Koncert Zespołu „ENEJ” z Olsztyna,
17.00- Gwiazda imprezy - Zespół „RAZ, DWA, TRZY”
18.30 - Kabaret „GRUPA RAFAŁA KMITY”,
20.00- Koncert zespołu ITEX,
22.00- Zakończenie.
Imprezy towarzyszące:
- Wesołe Miasteczko
- Targi Techniki Rolnej
- Kiermasz sztuki ludowej
- Wystawa rękodzieła ludowego
- Wystawa sprzętu pszczelarskiego
- VII Bieg Miodobraniowy
- Zawody strzeleckie i wędkarskie
- Stoiska handlowe z miodem, pieczywem regionalnym i jadłem kurpiowskim
- Pokaz kowalstwa
PROWADZENIE: WITOLD KUCZYŃSKI i URSZULA BORUCH,
Patronat Medialny: Tygodnik Ostrołęcki, Radio Nadzieja
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik i
Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł
Wsparcie
finansowe:
Burmistrz
Mazowieckiego, Starosta Ostrołęcki.

Myszyńca,

Marszałek

Województwa

