
OFERUJEMY m.in.:
• Profesjonalną kadrę
•  Bogatą ofertę zajęć dodatkowych (karate, tańce, język angielski, rytmika, 

zajęcia plastyczne)
• Atrakcyjne ceny
•  Przestronny, dobrze wyposażony budynek
• Opiekę przez cały rok

ZAPRASZAMY DZIECI w wieku od 2,5 do 5 lat
grupy całodzienne (w godz. 700-1700)

grupy popołudniowe (1200-1700) BEZPŁATNIE
zerówka BEZPŁATNIE

KRIS-BET
Krzysztof Gołaś
SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUCENT BLOCZKÓW BETONOWYCH
STROPÓW TERIVA I MONOLITÓW

�  bloczki betonowe
�  stropy  �  kostka brukowa
�  nadproża  �  płyny do zapraw i betonu
�  nawozy  �  węgiel, wapno
�  pustaki  �  cement, styropian
�  kleje  �  farby  �  płyty gipsowe
�  wełna  �  hydraulika  �  stal budowlana

ul. Reymonta 44, 07-430 Myszyniec • tel. 29 646 28 69

www.radosnyzakatek.pl

Myszyniec, ul. Sportowa 37, tel. 668 134 696, 505 835 310

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7:00-17:00
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� blachodachówka
� dachówka cementowa i ceramiczna
� podbitka dachowa
� okna dachowe
� systemy kominowe
� szwedzkie pokrycia dachowe 
    z 50-letnią gwarancją
� szeroki wybór fi rm

07-430 Myszyniec • ul. Stefanowicza 61
tel./fax 29 772 13 91, kom. 794 735 812

e-mail: syldom.sbednarczyk@o2.pl

Dystrybutor kompleksowych pokryć dachowych i okien PCV

Polecamy znane ekipy dekarskie
gwarantujące wysoką jakość usług

Sylwia Bednarczyk

SYLDOM

Sieć sklepów spożywczych i przemysłowych,
w których oferujemy m.in.:

07-430 Myszyniec, ul. Kolejowa 63
tel./fax 29 772 10 97

tel. 29 772 10 55, 29 772 10 04

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 

w Myszyńcu

•  znakomite kurpiowskie pieczywo 
wg tradycyjnej receptury

•  nawozy, pasze, artykuły do produkcji rolnej
•  sprzęt pszczelarski
•  środki 

ochrony roślin 
•  opał 

– bezpośredni 
dystrybutor 
P.G.G. Katowice

•  okna i drzwi 
balkonowe DRUTEX

07-430 Myszyniec
ul. Most Kopański 46c
tel. +48 606 347 500

OGRODZENIA BETONOWE
(montaż i produkcja)
UKŁADANIE KOSTKI 
BRUKOWEJ (projekty)
NIWELACJA TERENU, KORYTOWANIE
ZAKŁADANIE AUTOMATYCZNYCH 
SYSTEMÓW NAWADNIANIA (ogrody)
ODWADNIANIE TERENU

Zakład Kamieniarsko-Betoniarski

PROBET

O f e r u j e m y :
■  materiały 

budowlane od A do Z
■  wyroby hutnicze
■  pokrycia dachowe
■  materiały 

wykończeniowe
■  osprzęt budowlany
■  węgiel, nawozy

Stary Myszyniec 18c, 07-430 Myszyniec
tel./fax 29 772 10 18, tel. 29 772 17 67

Zakład Usługowo-Handlowy
Wiesław Gnoza

TIMBEX
1 4

52



Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

OFERUJEMY:

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel. 29 772 70 87 • tel. kom. 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Oferta całoroczna
Na skraju lasu – Puszczy Kurpiowskiej
Atrakcja – własna kapela rodzinna
Zagroda edukacyjna

Oferujemy:
• pobyty rodzinne z noclegiem i wyżywieniem
• plac zabaw dla dzieci 
• możliwość korzystania z basenu
• własne produkty spożywcze
• kontakt ze zwierzętami domowymi

Specjalność – kuchnia regionalna
• potrawy z dziczyzny • pieczony na rożnie dzik lub prosię 

Organizujemy:
•  wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe, 

wycieczki rowerowe, krajoznawcze po Kurpiowszczyźnie, 
przejażdżki wozem i saniami oraz inne atrakcje turystyczne

Zapraszamy

O F E R U J E M Y :

� przecinaki do bel
� mieszadła i pompy do gnojowicy
� remont pomp do beczkowozów
� wały do belownic
� spawanie kwasówki i aluminium
� toczenie, frezowanie
� dorabianie części do maszyn zachodnich

Usługi Ślusarskie i Mechaniczne
www.zewex.pl 07-430 Myszyniec, ul. Sportowa 5

tel. 29 772 15 55, kom. 504 837 734

Wiesław Zieliński
ZEWEX

Myszyniec, ul. Brata Zeno 19 • tel. 501 292 339
www.enel24.pl

•   konserwacja oświetlenia ulicznego
•   budowa linii oświetlenia ulicznego
•   instalacje elektryczne
•   instalacje grzewcze (kable, maty)
•   instalacje teletechniczne
•   instalacje odgromowe
•   instalacje sieć-agregat
•   automatyczne sterowanie oświetleniem
•   oświetlenie ogrodów
•   iluminacje budynków
•   przyłącza napowietrzne
•   awarie 24h
•   serwis

Usługi elektryczne:

ATRAKCYJNE

CENY!

KRÓTKIE TERMINY

REALIZACJI!

• Regionalna kuchnia kurpiowska
• Zwiedzanie muzeum
• Szkolenia, imprezy plenerowe
• 35 miejsc noclegowych
• Wypożyczanie rowerów

SPĘDŹ URLOP W CISZY I SPOKOJU, BLISKO LASÓW I JEZIOR

www.kurpiowskizakatek.pl
07-430 Myszyniec • ul. Dzieci Polskich 2 • tel. 784 891 874

�  tachografy
�   serwis samochodowy
�  autoszyby
�  wulkanizacja
CENTRUM ZAOPATRZENIA 
ROLNICTWA
�  maszyny rolnicze
�  ciągniki
�  części do maszyn rolniczych
�  serwis gwarancyjny, 

pogwarancyjny
�  Autoryzowany SERWIS STIHL 

PILARKI - KOSIARKI - KOSY 07-430 Myszyniec
Wydmusy 96 B

tel. 29 772 14 18
      29 772 21 34 

      (serwis, stacja, autoczęści)
      29 772 20 89 (rolnicze)

e-mail: agro.masz@wp.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

P.H.U.
AGRO-MASZ

WYDMUSY

www.agro-masz.pl

Nasza specjalność:
•  domowe regionalne przysmaki
•  piwo kozicowe (napój regionalny)
•  piękne otoczenie Puszczy Kurpiowskiej
•  pobyty rodzinne •  pokoje gościnne
Organizujemy:
•  ogniska, grillowanie, 

przyjęcia weselne, bankiety
•  imprezy okolicznościowe 

i integracyjne, szkolenia
• zagroda edukacyjna

zapraszamy przez cały rok
Agroturystyka Ela

07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 29 772 19 12, kom. 609 858 698

e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl

ATRAKCYJNE POŁOŻENIE
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w sa-

mym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 
(Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Po-
jezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury 
i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 50% dróg ma nawierzchnię 

twardą.
Praktycznie cała gmina jest zwodociągowana, tj. w 98%, wszystkie miejscowo-

ści posiadają bieżącą wodę pitną. Woda pochodzi z ujęcia o bardzo wysokiej jakości 
wody nie wymagającej uzdatniania. Dla aglomeracji Myszyniec funkcjonuje nowa 
oczyszczalnia ścieków. Skanalizowanie gminy wynosi 38%, w tym aglomeracji Myszy-
niec – prawie 99%. Na terenach wiejskich wybudowanych zostało prawie 650 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

KULTURA I TURYSTYKA
Uwarunkowania geografi czne i historyczne powodują, że jest to region szczegól-

nie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo boga-
ta tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest waż-
nym atutem zachęcającym turystów do pogłębiania zainteresowań etnografi cznych. 
Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8-hek-
tarowym kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem 
wodnym Wykrot. Na turystów czeka tu m.in. karczma z miejscami noclegowymi, sala 
konferencyjna, punkt informacji turystycznej, amfi teatr, wiaty grillowe i budki pikni-
kowo-jarmarczne oraz korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne, skałka wspinaczkowa, 
plaża z boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. W kompleksie 
tym corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się Miodobranie Kurpiowskie – 
największa i najstarsza impreza folklorystyczna na północno-wschodnim Mazowszu. 
Obiektami zabytkowymi zwracającymi uwagę przejeżdżających są neogotycki kościół 
podniesiony do rangi Bazyliki Mniejszej oraz najstarsza budowla na Kurpiach – XVIII-
-wieczna murowana dzwonnica. Nieskażone środowisko, trasy i szlaki turystyczne 
przyciągają tu licznych turystów.

•  elementy do produkcji balustrad
i ogrodzeń (tralki, groty, rozety itp.)

• kształtowniki, pręty, płaskowniki
•  usługa cynkowania i malowania proszkowego

KONSTRUKCJE • WIATY • GARAŻE 
OGRODZENIA • DRZWI GARAŻOWE
SCHODY STALOWE • AUTOMATYKA

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH
BAZA DREWNA

P.H.U. „STAN”

Świdwiborek 2, 07-430 Myszyniec

� 506 460 433
�  AUTO-HOLOWANIE
�  CZĘŚCI SAMOCHODOWE
�  WYREJESTROWYWANIE SAMOCHODÓW
�  SKUP I SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO, 

KOMINKOWEGO I PALETOWEGO

Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Sp.J.
ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka

NIP: 758-20-25-578
Biuro: tel. 29 766 51 13

Węzeł betoniarski:
Myszyniec, ul. Reymonta, tel. 660 674 236, 602 351 995

Kopalnia kruszywa:
Machary 65, 11-710 Piecki, tel. 600 225 246

e-mail: megakrusz@wp.pl

W swojej ofercie posiadamy 
szeroką gamę kruszywa i betonu, 

dysponujemy własną flotą transportową

USŁUGI 
DEKARSKIE

Kamil Murzyn

•  krycie blachodachówką, 
dachówką ceramiczną, 
papą, gontem itp.

•  obróbki na zamówienie 
pod wymiar

•  parapety pod wymiar
•  więźby dachowe

Atrakcyjne 

ceny!

Myszyniec • ul. Tęczowa 9 tel. 500 723 643

ZAGŁĘBIE MLECZARSKIE
Ważną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo, z którego utrzymuje się więk-

szość mieszkańców. W tym zakresie zdecydowanie przeważa hodowla bydła mlecz-
nego, w której obserwować można znaczący rozwój i nastawienie na nowoczesne 
technologie produkcji mleka. Na terenie gminy działają trzy duże, profesjonalne fi rmy 
dostarczające sprzęt rolniczy, zaopatrujące rolników z pobliskich powiatów.

TERENY INWESTYCYJNE
Wielkim atutem Gminy Myszyniec są atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne 

o łącznej powierzchni 11 ha. Położone przy drodze wojewódzkiej nr 645 (Myszyniec 
– Łomża). Duże zasoby siły roboczej oraz proinwestycyjna i prorozwojowa polityka 
władz miasta sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Miasto i gmina Myszyniec stwa-
rzają korzystne warunki dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

GMINA EKOINNOWACJI
Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z nowych technologii opartych na od-

nawialnych źródłach energii. Duża część gospodarstw wyposażona jest w systemy wy-
korzystujące energię słoneczną do podgrzewania wody w domach. W 2015 r. Gmina 
Myszyniec została laureatem ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk wdrożenia 
ekoinnowacji w gminach pn. „Gmina Ekoinnowacji” za inwestycję w odnawialne źró-
dła energii dla mieszkańców i jednostek publicznych.

WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE MYSZYNIEC:
• Kościół parafi alny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Neogotycki, pięcio-

nawowy kościół z dwiema wieżami zbudowanymi w latach 1909-1922. W latach 
1995-2000 kościół został wyremontowany i odnowiony. W dniu 9 listopada 2013 r. 
kościół parafi alny w Myszyńcu został podniesiony przez Ojca Świętego Franciszka 
do godności Bazyliki Mniejszej.

• Dzwonnica przy kościele. Dzwonnica jest najstarszą budowlą sakralną na Kurpiach. 
Wzniesiona została w stylu gotyckim, w I poł. XVIII w. Obecnie pełni rolę kaplicy.

• Kościół Rektoralny pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wykro-
cie. Na terenie parafi i Myszyniec w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w miejscu 

objawień Matki Boskiej wybudowano kościół i klasztor. Klasztor mniszek kapucy-
nek w Wykrocie nazywany jest kurpiowskim sanktuarium.

• Pomnik Żołnierzy 3. Pułku Ułanów Spieszonych AK poległych podczas II wojny 
światowej – Charciabałda.

• Pomnik ku czci Kurpiów poległych w bitwie ze Szwedami w 1708 roku w lesie przy 
drodze nr 614 Myszyniec – Chorzele.

• Pomnik oddziałów powstania styczniowego z 1863 roku, które pod dowództwem 
gen. Zygmunta Padlewskiego stoczyły bitwę z wojskami carskimi. Pomnik znajduje 
się przy drodze nr 614 z Myszyńca w kierunku Chorzel.

• Galeria Twórczości Kurpiowskiej, ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec. Galeria mieści 
się w dwóch przeszklonych salonach wystawowych, w których można obejrzeć wy-
roby twórców ludowych.

IMPREZY, NA KTÓRE WARTO PRZYJECHAĆ 
DO GMINY MYSZYNIEC:

• Miodobranie Kurpiowskie, największa i najstarsza impreza cykliczna odbywająca 
się w gminie Myszyniec. Organizowana jest co roku w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a od 2014 roku odbywa się w nowym miejscu na terenie 8-hektarowego komplek-
su sportowo-rekreacyjnego Kurpiowska Kraina nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 
Poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w sobotę na scenie 
amfi teatru w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Miodobra-
nie jest jedną z największych imprez folklorystycznych o charakterze miodowym 
w kraju.

• Noc Sobótkowa jest plenerową imprezą cykliczną organizowaną w czerwcu w am-
fi teatrze w Myszyńcu. Stałym elementem Nocy Sobótkowej jest Konkursowy Prze-
gląd Zespołów Artystycznych.

• Jarmark Kurpiowski to cykliczna impreza konkursowa odbywająca się w maju 
w amfi teatrze w Myszyńcu. Jej celem jest podtrzymywanie tradycyjnych form mu-
zykowania, tańca i śpiewu z terenu Puszczy Zielonej.

• Boże Ciało – co roku w święto Bożego Ciała ulice Myszyńca zamieniają się w barw-
ny korowód Kurpianek i Kurpiów w strojach ludowych. Procesja z okazji święta 
przyciąga wiele osób z całej Polski.
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� blachodachówka
� dachówka cementowa i ceramiczna
� podbitka dachowa
� okna dachowe
� systemy kominowe
� szwedzkie pokrycia dachowe 
    z 50-letnią gwarancją
� szeroki wybór fi rm

07-430 Myszyniec • ul. Stefanowicza 61
tel./fax 29 772 13 91, kom. 794 735 812

e-mail: syldom.sbednarczyk@o2.pl

Dystrybutor kompleksowych pokryć dachowych i okien PCV

Polecamy znane ekipy dekarskie
gwarantujące wysoką jakość usług

Sylwia Bednarczyk

SYLDOM

Sieć sklepów spożywczych i przemysłowych,
w których oferujemy m.in.:

07-430 Myszyniec, ul. Kolejowa 63
tel./fax 29 772 10 97

tel. 29 772 10 55, 29 772 10 04

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 

w Myszyńcu

•  znakomite kurpiowskie pieczywo 
wg tradycyjnej receptury

•  nawozy, pasze, artykuły do produkcji rolnej
•  sprzęt pszczelarski
•  środki 

ochrony roślin 
•  opał 

– bezpośredni 
dystrybutor 
P.G.G. Katowice

•  okna i drzwi 
balkonowe DRUTEX

07-430 Myszyniec
ul. Most Kopański 46c
tel. +48 606 347 500

OGRODZENIA BETONOWE
(montaż i produkcja)
UKŁADANIE KOSTKI 
BRUKOWEJ (projekty)
NIWELACJA TERENU, KORYTOWANIE
ZAKŁADANIE AUTOMATYCZNYCH 
SYSTEMÓW NAWADNIANIA (ogrody)
ODWADNIANIE TERENU

Zakład Kamieniarsko-Betoniarski

PROBET

O f e r u j e m y :
■  materiały 

budowlane od A do Z
■  wyroby hutnicze
■  pokrycia dachowe
■  materiały 

wykończeniowe
■  osprzęt budowlany
■  węgiel, nawozy

Stary Myszyniec 18c, 07-430 Myszyniec
tel./fax 29 772 10 18, tel. 29 772 17 67

Zakład Usługowo-Handlowy
Wiesław Gnoza

TIMBEX
1 4

52



OFERUJEMY m.in.:
• Profesjonalną kadrę
•  Bogatą ofertę zajęć dodatkowych (karate, tańce, język angielski, rytmika, 

zajęcia plastyczne)
• Atrakcyjne ceny
•  Przestronny, dobrze wyposażony budynek
• Opiekę przez cały rok

ZAPRASZAMY DZIECI w wieku od 2,5 do 5 lat
grupy całodzienne (w godz. 700-1700)

grupy popołudniowe (1200-1700) BEZPŁATNIE
zerówka BEZPŁATNIE

KRIS-BET
Krzysztof Gołaś
SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUCENT BLOCZKÓW BETONOWYCH
STROPÓW TERIVA I MONOLITÓW

�  bloczki betonowe
�  stropy  �  kostka brukowa
�  nadproża  �  płyny do zapraw i betonu
�  nawozy  �  węgiel, wapno
�  pustaki  �  cement, styropian
�  kleje  �  farby  �  płyty gipsowe
�  wełna  �  hydraulika  �  stal budowlana

ul. Reymonta 44, 07-430 Myszyniec • tel. 29 646 28 69

www.radosnyzakatek.pl

Myszyniec, ul. Sportowa 37, tel. 668 134 696, 505 835 310

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7:00-17:00
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OFERUJEMY m.in.:
• Profesjonalną kadrę
•  Bogatą ofertę zajęć dodatkowych (karate, tańce, język angielski, rytmika, 

zajęcia plastyczne)
• Atrakcyjne ceny
•  Przestronny, dobrze wyposażony budynek
• Opiekę przez cały rok

ZAPRASZAMY DZIECI w wieku od 2,5 do 5 lat
grupy całodzienne (w godz. 700-1700)

grupy popołudniowe (1200-1700) BEZPŁATNIE
zerówka BEZPŁATNIE

KRIS-BET
Krzysztof Gołaś
SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUCENT BLOCZKÓW BETONOWYCH
STROPÓW TERIVA I MONOLITÓW

�  bloczki betonowe
�  stropy  �  kostka brukowa
�  nadproża  �  płyny do zapraw i betonu
�  nawozy  �  węgiel, wapno
�  pustaki  �  cement, styropian
�  kleje  �  farby  �  płyty gipsowe
�  wełna  �  hydraulika  �  stal budowlana

ul. Reymonta 44, 07-430 Myszyniec • tel. 29 646 28 69

www.radosnyzakatek.pl

Myszyniec, ul. Sportowa 37, tel. 668 134 696, 505 835 310

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
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