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Kolektory słoneczne – program dla mieszkańców
W dobie stale rosnących cen nośników energii (węgiel, drewno, gaz, energia elektryczna) oraz ich
ograniczonej ilości niezbędne staje się sięgnięcie do odnawialnych źródeł.
Największym źródłem nieograniczonej, darmowej, czystej i ekologicznej energii jest SŁOŃCE. Energia
słońca może być przetwarzana w specjalnych urządzeniach t.j. kolektorach w ciepło służące do między
innymi do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody w gospodarstwach domowych. Aby skorzystać z
energii solarnej, trzeba ją zmagazynować w zasobniku do ciepłej wody użytkowej lub zasobniku buforowym
(aby wspomagać c.o. w okresach przejściowych). Kolektor można zamontować na gruncie, dachu płaskim
lub spadzistym, jak również na pionowej ścianie budynku lub np. balkonie. Jest jeden warunek: kolektor
powinien być zamontowany w kierunku południowym (z ew. lekkimi odchyleniami na wschód/zachód nie
przekraczającymi 15%). Jeśli odchylenia są większe należy odpowiednio zwiększyć powierzchnie absorpcji
kolektorów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, oraz w trosce o ochronę środowiska naszej
gminy, Urząd Miejski w Myszyńcu przygotuje projekt umożliwiający mieszkańcom montaż kolektorów
słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.
W związku z pojawiającą się możliwością uzyskania dofinansowania na źródła energii odnawialnej
Gmina postanowiła umożliwić Państwu wykonanie takiej instalacji. W projekcie mogą wziąć udział
wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani założeniem kolektorów słonecznych. Dofinansowanie będzie
pochodziło z funduszy Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, z działania 4.3 „Ochrona
powietrza, energetyka”. Wysokość dofinansowania – do 85%. Koszt jednego kolektora dla 4-5 osobowej
rodziny wynosi około 12-13 tys. zł.
W związku z planowanym przygotowaniem projektu zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 sierpnia 2010 r. o godz. 1300 w
budynku Myszynieckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Plac Wolności 58 w Myszyńcu.
Przed spotkaniem istnieje możliwość wypełnienia ankiety technicznej, która jest dostępna na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego www.myszyniec.pl
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Wieści z gminy
Miód kurpiowski jest już produktem chronionym przez Unię Europejską. 12 lipca 2010r. zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jej rozporządzenie, które umieszcza miód
kurpiowski w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Nasz miód
jest już 17 chronionym polskim produktem, oprócz między innymi oscypka. W całej Unii Europejskiej jest
ich ok. 900. Miód kurpiowski ma słodkawy korzenny aromat. Tradycje pszczelarskie na Kurpiach datują się
od XV wieku.
*
Zakończyła pracę powołana przez Wojewodę Mazowieckiego komisja do szacowania strat w
gospodarstwach rolnych spowodowanych intensywnymi opadami deszczów w maju tego roku. Sporządziła
ona protokoły w 490 gospodarstwach. Straty w użytkach rolnych nie mogły być mniejsze niż 30% a
powierzchnia działki dotkniętej uszkodzeniami nie mniejsza niż 0,1 ha. Jeżeli protokoły zostaną
zatwierdzone przez Wojewodę, to rolnicy będą mogli ubiegać się o różnorodną pomoc. Zgodnie z
informacją uzyskaną od Wojewody przewidziane są między innymi dopłaty do oprocentowania kredytów i
zasiłki z pomocy społecznej.
*
Gmina Myszyniec zakończyła realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
Program był finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie
53 049,90 zł. i trwał od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r. Umowę o dofinansowanie kosztów nauki
ucznia niepełnosprawnego realizowaną w ramach powyższego programu podpisało 30 osób. Spośród
30 uczniów - 21 pobierało naukę w szkole podstawowej, 6 uczniów w gimnazjum oraz 3 w szkole
ponadgimnzjalnej bez obowiązku uiszczania opłat za naukę. Przyznane dofinansowanie przeznaczone było
przede wszystkim na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę oraz dostęp do
Internetu. Często rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy osiągają niezbyt
wysokie dochody i nie są w stanie zapewnić im wszystkich potrzebnych rzeczy do edukacji.
*
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Od 1 września do 30 września 2010 r. należy złożyć
wniosek o zwrot podatku akcyzowego do Burmistrza Myszyńca wraz z fakturami (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010r do 31 sierpnia 2010 r. Wnioski
mogą składać rolnicy, którzy w pierwszym terminie tj. w marcu nie wykorzystali limitu lub nie składali
wniosku. Z jednego hektara użytków rolnych można uzyskać zwrot maksymalnie za 86 litrów oleju. Z
jednego litra 0,85 zł, co daje 73,10 zł. z hektara. W pierwszym półroczu tego roku zwrot podatku otrzymało
613 rolników (średnio po 465, 86 zł.). Łącznie na ten cel przeznaczono 285.575, 47 zł.
*
Od przyszłego roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznymi dokumentami tożsamości.
Nowe dowody będą wzbogacone o elektroniczny nośnik danych (chip). Mają one umożliwiać między
innymi załatwianie spraw przez Internet, składanie podpisu elektronicznego przy załatwianiu spraw w
urzędach, potwierdzanie uprawnienia do korzystania z wielu usług np. zdrowotnych. Będą one potwierdzały
tożsamość i obywatelstwo na terenie kraju oraz państw strefy Schengen. Nowe dowody osobiste będą
przysługiwały Polakom już z chwilą urodzenia. Ich wyrobienie będzie bezpłatne.
*
19 sierpnia 2010 r. odbędzie się XI Miting Lekkoatletyczny Środowiskowych Domów Samopomocy
Województwa Mazowieckiego. Na stadionie w Myszyńcu pensjonariusze takich placówek z całego
województwa mazowieckiego będą rywalizować w konkurencjach lekkoatletycznych. Rozpoczęcie imprezy
przewidziane jest na godz.1100. Zapraszamy.
*
Od 12 sierpnia 36 dzieci z naszej gminy będzie wypoczywało na dwutygodniowych koloniach nad
Bałtykiem w Pogorzelicy koło Kołobrzegu. Kolonie są przeznaczone dla dzieci z rodzin rolniczych i są
częściowo finansowane przez KRUS. Wypoczynek został zorganizowany przez Urząd Miejski w Myszyńcu
we współpracy ze stowarzyszeniem „PROMINI” z Warszawy.
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Zakończyła się przebudowa ulicy Targowej w Myszyńcu (ulica łącząca starą targowicę z nową).
Droga ma dwie warstwy asfaltu, chodniki, zjazdy, odwodnienie. Koszt inwestycji to 2.598.179 zł., z czego
85% to środki pozyskane z Unii Europejskiej, a 15% to środki własne gminy. Drogę wykonała wyłoniona w
drodze przetargu ostrołęcka firma „Ostrada”.
*
Zakończyła się przebudowa ciągu ulic: Kurpiowska, Bema, Witosa, Ogrodowa, Borowczyka,
23 Stycznia. Wykonane zostały dwie warstwy asfaltu, chodniki, zjazdy, odwodnienie. Koszt inwestycji to
3.171.000 zł., z czego 85% to środki pozyskane z Unii Europejskiej, a 15% to środki własne gminy. Drogę
wykonała wyłoniona w drodze przetargu ostrołęcka firma „Ostrada”. Wykonanie inwestycji na odcinku
ulicy Witosa było utrudnione. Niektórzy właściciele działek nie zgodzili się na sprzedaż jej części pod
drogę. Dlatego też w niektórych miejscach chodnik jest węższy lub też nie ma go w ogóle. Jednak w
przyszłości będą czynione starania, aby w tych miejscach go wybudować.
*
Trwa przebudowa drogi gminnej Zawodzie – Wolkowe o dł. 5.100m. Zostanie wykonana nowa
podbudowa, dwie warstwy asfaltu, pobocza, nowe rowy przydrożne i oznakowanie pionowe. Prace wykona
wyłoniona w drodze przetargu firma „Ostrada” z Ostrołęki za kwotę 2.964.53 zł., z czego 50% to środki
pozyskane przez gminę z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 50% to środki własne
gminy. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia tego roku.
*
Trwa budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Inwestycja jest
współfinansowana w 85% ze środków unijnych. Centrum powstaje na niezagospodarowanym terenie
pomiędzy rzeką Rozogą a Zespołem Szkół w Myszyńcu. Jest to obszar o powierzchni jednego hektara.
Przetarg obejmuje budowę m.in. muzeum, karczmy, salonu wystawowego, amfiteatru – sceny i widowni,
bud jarmarcznych, chodników, dróg i parkingów monitoringu terenu za pomocą kamer, a także oświetlenia
zewnętrznego. Inwestycję wykona za 6.498.983 zł, wyłoniona w drodze przetargu firma „Rezydent” z
Gdańska. Jej zakończenie planowane jest na koniec tego roku.
*
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę boiska i placu zabaw w Myszyńcu Starym (działka przy
drodze krajowej za przystankiem PKS). Na placu zabaw znajdą się między innymi: piaskownica, huśtawki,
karuzele. Na boisku o nawierzchni poliuretanowej będzie można grać w koszykówkę i siatkówkę. Teren
wokół będzie ogrodzony. Prace wykona wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm: BUDO –LAND
z Ciechanowa i „ARIM” z Jeleniej Góry (złożono cztery oferty przetargowe) za kwotę 280.512 zł., z czego
75%, to środki pozyskane przez gminę z Unii Europejskiej. Zakończenie prac przewidziane jest do końca
sierpnia tego roku.
*
Gmina Myszyniec pozyskała środki finansowe na budowę 399 przydomowych oczyszczalni ścieków
(etap I) z funduszy unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013). Dofinansowanie
wyniesie 3.800.000 zł. Całkowity koszt inwestycji ok. 6.200.000 zł. Ze względu na ograniczenie
dofinansowania na gminę do kwoty 4.000.000 zł., budowa wszystkich oczyszczalni w gminie została
podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie znajdują się wszystkie miejscowości gminy Myszyniec
oprócz Wykrotu i Wolkowych.
Gmina Myszyniec podpisała już umowę na dofinansowanie. Do końca sierpnia tego roku zostanie
ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków planowane jest we wrześniu 2010 roku, a
zakończenie do końca września 2011 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu, zostanie wysłane pismo do
każdego mieszkańca, który podpisał umowę na współfinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni z
Gminą Myszyniec w celu podpisania aneksu do umowy na zmianę terminu realizacji inwestycji i terminu
wpłaty środków własnych mieszkańca. Zgodnie z harmonogramem jeszcze w tym roku oczyszczalnie mają
być budowane w miejscowościach: Krysiaki, Niedźwiedź, Cięćk, Pełty i Świdwiborek. W przyszłym roku w
pozostałych miejscowościach.
Na budowę 161 przydomowych oczyszczalni ścieków w Wykrocie i Wolkowych (etap II) gmina
stara się pozyskać środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. W tym celu został złożony wniosek o dofinansowanie. W przypadku otrzymania
dofinansowania budowa oczyszczalni w tych miejscowościach mogłaby rozpocząć się najwcześniej w II
połowie 2011 roku.
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Kończy się zagospodarowanie poddasza w budynku MOKSiR (powstało ono nad biblioteką po
wymianie dachu) na pomieszczenia użytkowe oraz remont przybudówki, gdzie są zlokalizowane
pomieszczenia biurowo-administracyjne. Prace wykonuje firma Pana Krzysztofa Brakonieckiego z
Myszyńca, która złożyła najtańszą ofertę przetargową (wpłynęło 9 ofert). Koszty inwestycji to 507.740 zł., z
czego 313.279 zł., to środki pozyskane przez gminę z Unii Europejskiej. Zakończenie prac przewidziane
jest do końca sierpnia tego roku.
*
Zakończył się remont wnętrza budynku Ośrodka Zdrowia w Myszyńcu. Poprawiono tynki,
pomalowano ściany, ułożono terakotę. Przychodnia „Medyk” zrezygnowała z pomieszczeń na piętrze i
zajmuje w tej chwili cześć parteru. Taką decyzję podjął doktor Krupski, który uznał, że Przychodni w
zupełności wystarczą pomieszczenia na parterze. Oprócz tego na parterze, tak jak dotychczas, część
pomieszczeń zajmuje Pogotowie Ratunkowe. Większość górnej kondygnacji zajmuje od 1 lipca tego roku
Posterunek Policji. Dzięki rezygnacji „Medyka” z części pomieszczeń można było je przeznaczyć dla
policji. Od wielu lat myszyniecka policja zlokalizowana była na uboczu, do którego dojazd był utrudniony.
Na piętrze dwa wyremontowane pomieszczenia są już wynajęte lekarzowi ze Szczytna, który w tej chwili
stara się o kontrakt ginekologiczny w Narodowym Funduszu Zdrowia.
*
Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację drogi transportu rolniczego w Pełtach o dł. 843 m.
Wykonana zostanie nowa nawierzchnia żwirowa o grubości 20 cm. Prace wykona wyłoniona w drodze
przetargu firma „ANDY” Pana Andrzeja Drężka z Klonu za 81.410 zł. (wpłynęło sześć ofert
przetargowych). 35.000 zł, to środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, a pozostała
kwota, to środki gminy. Zakończenie robót planowane jest na koniec września tego roku.
*
Trwają remonty dróg żwirowych w naszej gminie. Przetarg na dostawę żwiru wygrała firma Pana
Dariusza Lisa ze Szczytna, która za dostawę 10.000 m3 zaproponowała 364.170 zł. Wpłynęło sześć ofert
przetargowych.
*
Trwa przebudowa drogi powiatowej Zalesie - Zdunek - Charciabałda o długości 11 km.
Nawierzchnia żwirowa zostanie zastąpiona asfaltową. Wartość inwestycji to ponad 6.250.000 zł, z czego
5.314.000. zł., to środki unijne. Zakończenie prac przewidziane jest do końca września tego roku.
*
Gmina pozyskała 60.000 zł. z rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie we wszystkich
dziewięciu szkołach podstawowych miejsc zabaw dla uczniów z klas I-III. Pomieszczenia w szkołach
zostaną wyposażone w różnorodny sprzęt do zabaw ruchowych (klocki, piłki, materace, tory przeszkód itp.).
Mają to być miejsca służące rozwijaniu różnorodnych uzdolnień (plastycznych, konstrukcyjnych), ale też
wypoczynkowi i relaksowi.
*
W budżecie gminy na rok 2011 został wyodrębniony fundusz sołecki. Środki funduszu będą mogły
być przeznaczone na finansowanie różnych zadań w sołectwach np. remont drogi, remonty obiektów
użyteczności publicznej itp. To mieszkańcy na zebraniu sołeckim będą decydowali o tym na co chcą
przeznaczyć pieniądze. Wnioski o środki z funduszu powinni złożyć do burmistrza do 30 września 2010r.
Cały fundusz sołecki na 2011 rok to 281.824 zł. Zostanie on podzielony na poszczególne sołectwa
(18 sołectw). O jego wysokości decyduje, generalnie, liczba jego mieszkańców). Gmina będzie mogła
ubiegać się o zwrot z budżetu państwa do 30% wykorzystanych środków funduszu sołeckiego.
*
17 sierpnia 2010r. odbędzie się przetarg na sprzedaż działek gminnych. Na sprzedaż będą
wystawione cztery działki o powierzchniach od 8 do 10 arów. Działki położone są w Myszyńcu przy ulicy
Tęczowej (osiedle w kierunku na Zdunek). Są one przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowousługowe. Uzbrojenie działek stanowią: energia elektryczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna - sieci
biegnące w ulicach bezpośrednio przylegających do działek. Więcej informacji w prawie przetargu można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pok. nr 1, tel. (029) 7721141, wew. 16.
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Informacje z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Myszyńcu
W trakcie przebudowy ulic na terenie Myszyńca Zakład przy współudziale
zainteresowanych mieszkańców wykonał wiele przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
zmodernizował stare zasuwy wodociągowe. Wymieniono również bądź zmodernizowano liczne
hydranty i studzienki kanalizacyjne.
Oznaczane są zasuwy wodociągowe i studnie kanalizacyjne. Dzięki temu szybciej można
zlokalizować ich położenie.
Po przebudowie ulicy Targowej nastąpiła zmiana organizacji ruchu na tej ulicy. Na całej jej
długości i szerokości obowiązuje zakaz zatrzymywania się.
Zwiększono strefę bezpłatnego parkingu przy wjeździe na teren targowiska od ulicy
Kolejowej. Trwają prace nad powiększeniem powierzchni targowiska w części zwierzęcej.
Wykonano szereg prac porządkowych na wysypisku odpadów w celu usprawnienia jego
funkcjonowania.
Rozpoczęto numerowanie pojemników na odpady. Ma to na celu lepszy przepływ
informacji o gospodarce odpadami pomiędzy Zakładem, Urzędem Miejskim i odbiorcami usług.

„POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010”
Spis rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od
użytkowników gospodarstw rolnych przeprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010r., według stanu na
dzień 30 czerwca - godz. 2400
Spis rolny zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym, który ma na celu weryfikację przez
rachmistrzów spisowych istnienia gospodarstwa rolnego oraz weryfikację adresu głównego
użytkownika.
Obchód przedspisowy rozpoczyna się od 9 sierpnia i trwa do 23 sierpnia 2010r.

Dane do powszechnego spisu rolnego w okresie od 1 września do 31
października 2010r. pozyskiwane będą poprzez:
- samospis internetowy (użytkownik gospodarstwa rolnego może dokonać samospisu poprzez
internet po wejściu na stronę GUS po wprowadzeniu loginu i hasła);
- wywiad telefoniczny realizowany będzie poprzez ankieterów statystycznych telefonicznie,
ankieter telefonując do respondenta powinien podać swoje niezbędne dane identyfikacyjne);
- wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika gospodarstwa rolnego na
urządzeniu typu hand-held (przy wykonywaniu prac spisowych rachmistrz spisowy posługuje się
umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym zdjęcie, dane osobowe, oraz
pieczęć urzędu statystycznego,
a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu
statystycznego, który wydał identyfikator).
Wszystkie zebrane i zgromadzone dane indywidualne i dane osobowe są poufne i
podlegają szczególnej ochronie.
Osoby zbierające dane do spisu są zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie
danych osobowych.
Na terenie gminy Myszyniec do prac związanych z przeprowadzeniem spisu zostało
utworzone Gminne Biuro Spisowe zlokalizowane w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac
Wolności 60. Pozyskiwaniem danych u użytkowników gospodarstw rolnych na terenie gminy
Myszyniec będzie zajmowało się 8 rachmistrzów spisowych.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
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MOKSIR zaprasza
Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji na czas wakacji przygotował wiele
atrakcji dla tych, którzy tego lata postanowili zostać w domu. Odbywają się zajęcia
tematyczne, plenery, wystawy, konkursy oraz imprezy.
Zajęcia stałe (cotygodniowe)
Poniedziałek - 10:00 – 12:00
I ty możesz zostać artystą. Zajęcia z decupage – technika serwetkowa Zajęcia prowadzi Pani
Ewelina Pawłowska)
Wtorek - 10:00 – 12:00
Zajęcia ceramiczne (zdobienie naczyń) Zajęcia prowadzi Pani Ewelina Pawłowska)
13:00 – 16:00 - Dyskoteka - CRRIS DJ
Środa - 10:00 – 14:00
Wycieczki rowerowe z cyklu „Poznajemy okolice”, połączone z konkursem fotograficznym
„Poznajemy okolice”. Każdy chętny uczestnik zabiera własny prowiant, aparat fotograficzny.
Czwartek 10:00 – 12:00
Zajęcia ceramiczne (zdobienie naczyń) Prowadzi je Pani Ewelina Pawłowska.
Piątek

10:00 – 12:00

„I ty możesz zostać artystą” – zajęcia z decupage – technika serwetkowa (zajęcia prowadzi Pani
Ewelina Pawłowska)
Zajęcia dodatkowe:
11 sierpień godz. 13:00 – „Letni pejzaż” zajęcia plastyczne w plenerze.
4 sierpień – 5 sierpień – Letnia akademia ceramiki – dwudniowe warsztaty plenerowe w
Surowem.
10 sierpień – „Co się latem na Kurpiach działo”- Spotkanie z gawędziarzem ludowym z cyklu
„Cztery pory roku na Kurpiach”.

Zajęcia realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca we współpracy
z MOKSiR w ramach Programu Integracji Społecznej:
- próby Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”,
- nauka gry na harmonii,
- nauka gry na skrzypcach,
- warsztaty ceramiczne.
Konkursy, wystawy, imprezy
23 – 29 sierpień – wystawa pokonkursowa „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej”.
29 sierpień (niedziela) godz. 12:00 – Polana w Zawodziu – XXXIII Miodobranie Kurpiowskie.
1 – 30 wrzesień – wystawa zdjęć z konkursu „Poznajemy okolice”.
Propozycja zajęć odpłatnych
Wyjazdy raz w tygodniu na basen do Czarni. Cena biletu - 10 zł od osoby.
Wakacyjne warsztaty językowe dla dzieci w wieku 4-7 lat i 8-14 lat. Pięć spotkań po 2 godziny
dziennie. Cena – 50 zł za całą grupę.

7

KURPIK NR 59
Usługi w ramach Programu Integracji Społecznej w 2010 roku.

Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do przedszkola w Myszyńcu.
Zajęcia prowadzone są w budynku myszynieckiego przedszkola przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi
Kurpiowskiej.
Warsztaty ceramiczne prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w MOKSIR.
Zespół wielopokoleniowy prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w MOKSiR.
Nauka gry na instrumentach (skrzypce i harmonia) prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w
MOKSiR.
Porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prowadzone przez
Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w MOKSIR.
Warsztaty regionalne „Kurpiowszczyzna - nasza mała Ojczyzna” prowadzone przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. bp. Edwarda Samsela.
Spotkania literacko-teatralne
prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca przy
współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Myszyńcu.
Zajęcia o charakterze przyrodniczo-ekologicznym pod nazwą „Eko-Kurp” prowadzone przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Wolkowych.
Warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej w
Charciabałdzie

TOWARZYSTWO
ROZWOJU
ZIEMI
KURPIOWSKIEJ
ORAZ
MYSZYNIECKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W MYSZYŃCU
Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież
na warsztaty rzeźbiarskie
przeprowadzane przez znakomitego rzeźbiarza w
Charciabałdzie - Uroczysko za Górą.
Wykonanie 6 dużych rzeźb nastąpi w dniach od 04 do 15 sierpnia 2010r.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Zorganizowany dojazd do Charciabałdy o godz. 10.00 spod MOKSiR w Myszyńcu w
dniach :
Sierpień: 05 (czwartek), 09 (poniedziałek), 12 (czwartek), 16 (poniedziałek),
19 (czwartek).
MOŻLIWE RÓWNIEŻ INNE TERMINY, WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W
MOKSIR LUB POD NR. TEL. 505 006 302
Już po raz szósty rzeźbiarze z całej Polski zaprezentują swoje prace we wsi Charciabałda,
gdzie odbywa się Mazowiecki Plener Rzeźbiarski na Kurpiach. Tegoroczny Plener trwa od 1 lipca
do 31 sierpnia 2010 r. i połączony został z warsztatami nauki rzeźbiarstwa, dzięki którym młodzi
ludzie będą mieli możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do wykonania rzeźby w drewnie, mydle i
plastelinie. Zajęcia prowadzone przez wybitnego twórcę ludowego Andrzeja Staśkiewicza z
Kadzidła. Rzeźby wykonane podczas pleneru zostaną przekazane jako eksponaty do nowo
powstającego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Organizatorami pleneru są
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej wraz z Myszynieckim Ośrodkiem Kultury Sportu i
Rekreacji. Tegoroczny Plener finansowany jest z Programu Integracji Społecznej realizowanego w
ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich przez gminę Myszyniec.
Patronat honorowy objął Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.
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XXXIII Miodobranie kurpiowskie
29 sierpnia 2010 r – polana w Zawodziu.
Program imprezy
• 10:30 - msza św. miodobraniowa z elementami gwary kurpiowskiej w
kolegiacie myszynieckiej, po mszy św. korowód furmanek przejedzie trasą
Myszyniec - Zawodzie.
• 11:00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z zawodów strzeleckich i
wędkarskich.
• 12:30 - Uroczyste rozpoczęcie imprezy na Polanie
• 13:00 – Widowisko obrzędowe „W chacie bartnika” w wykonaniu
kurpiowskich zespołów folklorystycznych
• 14:10 – Widowisko folklorystyczne „Oczepiny”
• 15:00 – Koncert kapel ludowych
• 16:00 – Gwiazda imprezy– Krzysztof Krawczyk z Zespołem
• 17:30 – występ kabaretu „Klakier”
• 19:00 - Koncert Zespołu Volver
• 20:30 - Koncert Zespołu Korzuh.
• 22:00 - Zakończenie.
Imprezę poprowadzą Witold Kuczyński i Szymon Kusarek.
Imprezy towarzyszące:
• Zawody strzeleckie i wędkarskie
• Pokaz kowalstwa
• Targi Techniki Rolnej
• Kiermasz sztuki ludowej
• Wystawa rękodzieła ludowego
• Wystawa sprzętu pszczelarskiego
• Wesołe miasteczko
• Stoiska handlowe z miodem, pieczywem regionalnym i jadłem kurpiowskim.

Zapraszamy do odwiedzania naszego internetowego
serwisu informacyjnego www.myszyniec.pl

