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Innowacyjne firmy,
innowacyjne społeczności.

Szanowni Państwo!

 Łomża i Ziemia Łomżyńska to nasza mała ojczyzna. Wszyscy pragnie-
my służyć i tej małej i tej dużej Ojczyźnie. Tak rozumianego patriotyzmu uczył nas 
Jan Paweł II mówiąc: „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiło-
wanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, 
która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.” 
 Proszę wybaczyć tych kilka zdań refleksji ogólnych przy bardzo kon-
kretnej okazji wydania folderu „ Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny 
w województwie podlaskim i wiarygodny partner w biznesie”, który przybliża ofertę 
samorządów stowarzyszonych w  Łomżyńskim Forum Samorządowym.      
 Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe powstało w paź-
dzierniku 2015 roku. Z definicji miało stać się silną grupą dbającą o interesy 
zrzeszonych miast i gmin w województwie i kraju. Założyciele, czyli 18 samorzą-
dów dawnego województwa łomżyńskiego, czy może bardziej - historycznej Ziemi 
Łomżyńskiej, przewidywali wspólne starania o fundusze unijne nieosiągalne dla 
pojedynczych podmiotów, inicjatywy dotyczące infrastruktury, przedsiębiorczości 
i rynku pracy, spraw społecznych, edukacji, kultury.  
 Jako zaszczyt i zobowiązanie potraktowałam powierzenie mi funkcji 
prezesa Łomżyńskiego Forum Samorządowego.  Niech mi zatem będzie wolno 
uhonorować tych samorządowców, którzy byli w grupie założycielskiej ŁFS i z któ-
rymi od tej pory współpracuję. Są to: Mariusz Chrzanowski - prezydent Łomży, 
Lech Szabłowski - wicestarosta powiatu łomżyńskiego, Bogdan Zieliński - sta-
rosta powiatu wysokomazowieckiego, Dariusz Latarowski 
-  burmistrz Grajewa, Andrzej Duda - burmistrz Kolna, Jaro-
sław Siekierko - burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Mi-
chał Chajewski - burmistrz Jedwabnego, Józef Wiśniewski 
- wójt gminy Kolno, Piotr Kłys -wójt gminy Łomża, Zenon 
Białobrzeski -wójt gminy Zbójna, Piotr Niedbała - wójt gmi-
ny Turośl, Andrzej Krajewski – zastępca wójta gminy Rutki, 
Krzysztof Krajewski - wójt gminy Wysokie Mazowieckie, 
Kazimierz Ramotowski - wójt gminy Przytuły, Rafał Pstrą-
gowski - wójt gminy Śniadowo.
 Bardzo pragmatycznie określony sens współ-
pracy od początku uzupełniały odniesienia do wspólnej 
tożsamości. Wielu z uczestników spotkania założycielskiego 
mówiło o regionie jednolitym kulturowo, odmiennym od 
pozostałych części województwa podlaskiego z niezmiernie 
ważnym spoiwem w postaci Diecezji Łomżyńskiej. Łomża 
była w tym gronie nie narzuconym, a po prostu naturalnym 
liderem jako centrum gospodarcze czy edukacyjne.   
 Pierwszy okres Forum poświęcony był docieraniu szczegółów orga-
nizacyjnych, poszukiwaniu sfer współdziałania, konkretnych projektów, po które 
warto sięgnąć.  Mogę śmiało powiedzieć, że nawet wtedy, gdy nie rozpoczęła się 
jeszcze realizacja zadań, pokazywaliśmy krytykom i malkontentom, że ten pomysł 
się sprawdza. Wiadomo było, że jako młoda organizacja musieliśmy zaczynać od 
skromniejszych przedsięwzięć, by zbudować swoje „CV”. Korzystaliśmy z part-
nerstwa z bardziej doświadczonymi podmiotami ucząc się operowania dużymi 
funduszami.  
 Stopniowo dojrzewaliśmy do coraz poważniejszych wyzwań.  „Do-
bry zawód, fajne życie. Popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie 
podlaskim”, „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji II edycja”, „Polska 
Cyfrowa”, czyli działania dotyczące kompetencji cyfrowych nauczycieli - to tylko 
niektóre z nich. 
 Rozpoczynający się właśnie ogromny projekt  „Kompleksowy system 
rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami re-
gionalnej gospodarki” nie odbywa się wprawdzie pod egidą ŁFS, ale Łomża jest 
jego liderem w dużej mierze za sprawą doświadczeń zdobywanych w działaniach 
Forum. Skorzystają mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej, a dodatkowo również powiaty 
Bielsk Podlaski, Hajnówka i  Siemiatycze. 
Jestem przekonana, że bez działalności Łomżyńskiego Forum Samorządowego 
i zdobywanych tam umiejętności, podejmowanie takich zadań nie byłoby jeszcze 
dla nas osiągalne.

 Od trzech lat pracuję w administracji samorządowej. Wcześniej w 
dużej instytucji edukacyjnej, a mam także doświadczenia zawodowe w wyższych 
uczelniach. W każdej z tych ról miałam okazję stykać się z przedstawicielami in-
nych miast, regionów i państw. Dlatego z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, 
że jest coś takiego jak „łomżyńskie esprit”. Jakiś nieuchwytny czynnik, który w 
wielu sytuacjach decyduje o sukcesie ciekawych inicjatyw.
 Myślę, że najważniejsze cechy „łomżyńskości” to: życzliwa i konse-
kwentna współpraca z partnerami, nie „ciągnięcie” czy „popychanie” tych mniej-
szych tylko towarzyszenie im doświadczeniem i radą, brak wzajemnych kom-
pleksów wielkości, ważności, historyczności. Każde z naszych miast i gmin jest 
równym sobie „małym centrum świata”. Dlatego możemy skutecznie współdziałać 
i myśleć o kolejnych „przeło(m)żeniach” pomysłów i pracy na sukcesy mieszkań-
ców naszego regionu. 

   Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego 
dr Agnieszka Barbara Muzyk 
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Innowacyjne firmy,
innowacyjne społeczności.

Innovative companies,
innovative communities.

Dear Sir or Madam!

 Łomża and Łomża Land are our little homeland. We all want to 
serve this little and this large homeland. John Paul II taught us patriotism 
in this way, saying: “Patriotism means loving what is native: love for 
history, tradition, language, or motherland. It is a love that also includes 
the work of compatriots and the fruits of their genius.”

 Please, forgive these few sentences of general reflection at a 
very specific occasion of issuing the folder “Lomza’s Subregion as the 
most innovative in podlaskie voivodship and reliable partner in business” 
that brings closer the offer of self-governments affiliated in the Łomża 
Local Government Forum. 
 Łomża Association of Local Government Forum was 
established in October 2015. By definition it supposed to become a strong 
group which takes care of the interests of affiliated cities and boroughs in 
the voivodship and the country. The founders, i.e. the 18 local authorities 
of the former Łomża voivodship, or perhaps more the historic Łomża 
Land, foresaw joint efforts for EU funds not available to individual entities, 
initiatives connected with infrastructure, entrepreneurship and labour 
market, social affairs, education and culture.

 I treated my appointment of the president of the Łomża 
Local Government Forum as a great honour and commitment. Let me, 
therefore, be allowed to honour those members of the local government 
who have been in the founding group of ŁLGF and with whom I have 
been cooperating since. Our members of the local government are: 
Mariusz Chrzanowski - the president of Łomża, Lech Szabłowski - the 
vice governer of the Łomżyński District.

 Łomża district, Bogdan Zielinski - the governer  of 
Wysokomazowiecki District, Dariusz Latarowski - the mayor of Grajewo, 
Andrzej Duda - the mayor of Kolno, Jarosław Siekierko - the mayor of 
Wysokie Mazowieckie, Józef Wiśniewski – the Commune Head of Kolno; 
Piotr Kłys - the Commune Head of Łomża, Zenon Białobrzeski - the 
Commune Head of Zbójna, Piotr Niedbała - the Commune Head of Turośl, 
Andrzej Krajewski – the deputy of the Commune Head of Rutki, Krzysztof 
Krajewski - the Commune Head of Wysokie Mazowieckie, Kazimierz 
Ramotowski - the Commune Head of Przytuły, Rafał Pstrągowski - the 
Commune Head of Śniadowo.

 From the very beginning, a very pragmatically defined sense 
of cooperation complemented the references to a common identity. Many 
of the participants of the founding meeting talked about a culturally 
homogeneous region different from the rest of the Podlaskie Voivodship 
with an extremely important binder in the form of the Łomża Diocese. 
Łomża was not an imposed leader of this group, but simply a natural 
leader as it has been an economic or educational centre.

 The first period of the Forum was devoted to finalise 
organizational details, searching for spheres of cooperation, specific 
projects, which were worth to look into. It would be safe to say that 
even when the task has not been started yet, we showed critics 
and malcontents that this idea worked. It was known that as a new 
organization we had to start with more modest ventures to build our 
“CV”. We used a partnership with more experienced entities learning 
how to handle large funds.

 We gradually matured to even more demanding challenges. 
“Good job, good life. Popularization of vocational education in 
the Podlaskie voivodship, “Podlasie Non-governmental Fund for 
Microentrepreneurship II edition”, “Digital Poland”, which are actions 
concerning the digital competence of teachers, and there are much more 
projects to mention. The huge project “Developing the competences and 
skills of adults in accordance with the needs of the regional economy” 
which has started, is not under the protection of ŁLGF, but Łomża is its 
leader, largely due to the experience gained in the Forum. The inhabitants 
of the Łomża region and the districts of Bielsk Podlaski, Hajnówka and 
Siemiatycze will benefit from it. I am convinced that without the activity 
of the Łomża Local Government Forum and the skills acquired there, 
undertaking such tasks would not be possible for us yet.

 For three years I have been working in local administration. 
Previously in a large educational institution, and I also have professional 
experience from universities. In each of these roles, I had the opportunity 
to meet with representatives of other cities and regions and countries. 
Therefore, I can say with full confidence that there is something like 
“Łomza esprit”. There is an elusive factor that in many situations decides 
about the success of interesting initiatives. 

 I think that the most important features of “Łomżyńskość” 
are: friendly and consistent cooperation with partners, not “pulling” or 
“pushing” the smaller ones but sharing experience and advice, lack of 
mutual complexes of magnitude, importance and historicity. Each of our 
cities and boroughs is the equal “small centre of the world”. That is why 
we can effectively cooperate and think about successive shift of ideas 
and work for the success of our region.

President of the Lomza Local Government Forum
PhD Agnieszka Barbara Muzyk
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City Hall in Łomża
Urząd Miejski w Łomży
ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
tel. + 48 86 215 67 00,
fax: 48 86 216 45 56,
e-mail: ratusz@um.lomza.pl

www.lomza.pl ; www.biznes.um.lomza.pl   

 Łomża - 600 letnie - miasto na prawach powiatu, stanowi jeden 
z trzech głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i akademickich 
subregionu. Miasto leży przy głównym szlaku transportowym o znaczeniu 
międzynarodowym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 61 i 63 oraz drogi S61 
Via Baltica Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Łomża jest położona 
w odległości 140 km od Warszawy i wschodnich granic Polski stanowiących 
granicę Unii Europejskiej.
 Tereny inwestycyjne oferowane w Podstrefie Łomża znajdują się 
przy ul. Ciepłej (powierzchnia 2,5 ha) i należą do Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A.

TERENY INWESTYCYJNE OFEROWANE POZA STREFĄ: 

Strefa Aktywności – obszar o powierzchni około 50 ha położony w rejonie 
ulic Wojska Polskiego, Meblowej, Poznańskiej i Ciepłej w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi krajowej numer  61. W pełni uzbrojony teren przeznaczony jest 
na produkcję i usługi zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego; 
Działka przy Grobli Jednaczewskiej - 90 ha z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne 
i sporty wodne. 
Profesjonalną obsługę w Urzędzie Miejskim w Łomży oraz wsparcie 
i pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego zapewnia Centrum Obsługi 

Przedsiębiorców. 

MIASTO ŁOMŻA OFERUJE PRZEDSIĘBIORCOM I INWESTOROM:

Najwyższą w kraju wysokość pomocy publicznej - do 70% oraz dla nowych 
przedsiębiorców zwolnienie z podatku od nieruchomości do 6 lat;
Możliwość współpracy z łomżyńskimi uczelniami wyższymi, tj. Państwową 
Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości (PWSIiP) i wchodzącym w jej 
skład Instytutem Żywności i Gastronomii, będącym zapleczem naukowo – 
badawczym  rozwoju technologii sektora rolno-spożywczego oraz Wyższą 
Szkołą Agrobiznesu z kształceniem miedzy innymi na kierunkach: informatyka, 
automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo i rolnictwo. Na 
wyżej wymienionych uczelniach studiuje 3500 studentów;
Wykształconych mieszkańców Łomży, z których 22 % osób posiada 
wykształcenie wyższe.
Zasoby i potencjał pracowniczy (65,7% ludności w wieku produkcyjnym);
Wysoki poziom rozwoju i zaawansowania technologicznego branży rolno – 
spożywczej;
Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. z ofertą Inkubatora Przedsiębiorczości 
w zakresie: doradztwa prawnego i inwestycyjnego, wynajmu powierzchni, biur, 
sal konferencyjnych, pracowni informatyczno-multimedialnych. 

Firmy będące lokalnymi i krajowymi liderami przetwórstwa rolno – spożywczego 
wybrały Miasto Łomża jako miejsce swoich inwestycji. Dysponują one 
opatentowanymi technologiami oraz wprowadzają nowe rozwiązania techniczne 
i produkty unikalne na skalę całego kraju. Gospodarkę naszego miasta 
stanowią w 99,9 % małe i średnie przedsiębiorstwa, z czego 15 % to 
firmy branży rolno-spożywczej.

ŁOMŻA MIASTEM INNOWACYJNEJ PRODUKCJI 

Firmy branży rolno-spożywczej inwestujące swój potencjał na terenie miasta:  

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. - jeden 
z największych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w północno-
wschodniej Polsce. Spółka zajmuje się przetwórstwem ziemniaków oraz produkcją 
skrobi ziemniaczanej. Głównymi odbiorcami są: Rosja, Ukraina, Białoruś, 
Litwa, Łotwa, kraje Azji, Ameryki i Unii Europejskiej;
- Browar Łomża - Van Pur Sp. z o.o.– producent piwa Łomża z kampanią 
reklamową „Źródło Świadomego Łomżingu”;

- Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o. - producent 100 różnych produktów 
spożywczych do sprzedaży detalicznej, gastronomii, przemysłu oraz na eksport;
- Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. - firma specjalizująca się w kreowaniu 
i wdrażaniu  kompleksowych rozwiązań technologicznych w zakresie tworzenia 
i stosowania dodatków do żywności dla branży mięsnej, owocowo - warzywnej, 
rybnej, piekarniczej i cukierniczej;
- TMT Sp. z o.o. - producent serów plasterkowanych, kostkowanych, tartych, 
topionych oraz masła; 
- UNICO Katarzyna, Adam Jasińscy Spółka Jawna - firma oferująca produkty dla 
przemysłu spożywczego, mięsnego i mleczarskiego;
- „SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna -  firma zajmująca się 
organizacją rynku amarantusa w Polsce i wdrażaniem go do produkcji. Przy jej 
udziale w 1993 roku zostały założone pierwsze plantacje w Polsce;
- Greenvit Sp. z o.o. - producent wysokiej jakości ekstraktów roślinnych dla 
przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i paszowego.

INNOWACYJNE I ZAAWANSOWANE TECHNOLOGICZNIE FIRMY: 

- UniGlass Polska Sp. z o.o. - producent szyb zespolonych, szyb zespolonych 
z zastosowaniem szkła ciepłochronnego, ochronnego, dekoracyjnego o różnym 
stopniu przezroczystości i przepuszczalności światła, przeciwsłonecznego 
i samoczyszczącego;

Obszar: teren miasta o powierzchni 32,67 km2 
Liczba mieszkańców: 59 819 osób

Miasto Łomża
Łomża City
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- Domel Sp. z o.o. - producent okien i drzwi z PVC i aluminium, posiadający 
innowacyjny system okien energooszczędnych i licencje Laboratorium 
Techniki Drzewnej GmbH Drezno (EPH) na produkcję okien w standardzie 
antywłamaniowym WK1 i WK2;
- AQUATECH S.A. – producent biologicznych oczyszczalni ścieków. Firma jest 
jednym  z czołowych ekspertów w dziedzinie zdecentralizowanych technologii 
oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków przemysłowych 
oraz użyteczności publicznej; 
- Eko Park Łomża - producent najwyższej jakości pelletu drzewnego, drewna 
kominkowego, zabawek ogrodowych. Ponadto zajmuje się handlem biomasą. 

POTENCJAŁ INTELEKTUALNY FIRM BRANŻY IT: 

- Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. – firma specjalizująca 
się w tworzeniu oprogramowania dla sektora bankowego. Firma jest integratorem 
i dostawcą kompleksowych systemów informatycznych dla banków spółdzielczych;
- Unitechnik Sp. z o.o. – firma koncentrująca się na usługach dotyczących 
wdrożeń systemów informatycznych; 
- Automatyka Wschód  Sp. z o.o. – firma świadcząca usługi w zakresie 
automatyki przemysłowej, budowlanej i dla rolnictwa; 
- Easyorder Sp. z o.o. - platforma mobilna „Easyorder” pozwala w łatwy 
sposób zamówić jedzenie. Firma została zakwalifikowana do inkubacji w ramach 
Platformy startowej dla nowych pomysłów „Hub of Talents”.

ŁOMŻA NA WEEKEND - CHILLOUT 

 Miasto Łomża położone jest na nadnarwiańskiej skarpie w otoczeniu 
parków krajobrazowych. Do miasta przylega Narwiański Park Krajobrazowy, 
w sąsiedztwie leżą dwa parki narodowe: Narwiański i Biebrzański. Unikalne 
atrakcje turystyczne zapewniają wiele możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Łomża to ulubione miejsce paralotniarzy, ornitologów oraz wszystkich 
ludzi ceniących sobie ciszę i spokój. 
 Miasto nad Narwią wyróżnia ponadprzeciętny potencjał kulturowy, 
który jest wyższy niż w  miastach o porównywalnej wielkości i pozycji. 
Funkcjonują tu samodzielnie i niezależnie: Muzeum Północno-Mazowieckie, 
Teatr Lalki i Aktora, Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego, Miejski 
Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”. Najważniejsze 
wydarzenia cykliczne to Międzynarodowy Teatr w Walizce, Ogólnopolski Turniej 
Tańca Młodzieżowego Wirująca Strefa, Sacrum et Musica.
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 Łomża - 600 years old city on the rights of the district is one of the 
three main economic, cultural, and academic centres in the sub-region. The city 
is located on the main international tourist route at the intersection of the national 
roads No. 61 and 63, and the road S61 Via Baltica Pan-European Transport 
Corridor. Łomża is located 140 km from Warsaw and the eastern border of Poland 
which is the border of the European Union.
 Investment areas offered in the Łomża Subzone are at the Ciepła Street 
(2,5 ha) and belong to Suwałki Special Economic Zone SA.

INVESTMENT AREAS OFFERED OUTSIDE THE ZONE:

Activity Zone – an area of approximately 50 ha located in the area of Wojska 
Polskiego, Meblowa, Poznańska, and Ciepła Streets in the nearest neighbourhood 
of national road no. 61. Fully equipped area is intended for production and 
services according to the current provisions in the treaties of the Local Spatial 
Development Plan. 
 The plot at Grobla Jednaczewska - 90 ha intended for recreational 
areas and water sports.
 The professional service at the City Hall in Łomża, the support, and 
the help at any stage of the investment process is provided by the Entrepreneur 
Service Centre

ŁOMŻA OFFERS TO ENTREPRENEURS AND INVESTORS:

The highest public aid in the country up to 70% and the exemption from 
property tax up to 6 years for the new entrepreneurs.
The possibility of cooperation with Łomża State University of Applied Science 
(PWSIiP) and belonging to it the Institute of Food and Gastronomy which is a 
scientific and research base for the development of agrifood technology sector, 
and also with Higher School of Agribusiness with the training in, among 
others: IT, automatics and robotics, food technology, building engineering, and 
agriculture. In Łomża study 3.500 students
Well-educated inhabitants of Łomża City: 22 % of inhabitants have the higher 
education degree.
Resources and the workforce potential - 65,7% of the population is in the 
working age.
High level of development and technological advancement in the agrifood 
industry.
Łomża Industrial Park Sp. z o.o. with the offer of the Business Incubator 
within the scope of: legal and investment advisory, rental of the space, offices, 
conference rooms, IT-multimedia rooms.

 Łomża as a place for investments was chosen by the companies which 
are the local and the national leaders in the agrifood processing with the patented 
technologies, and which introduce new technical solutions and unique products 
at national level. Łomża’s economy, in 99,9 %, constitute small and 
medium enterprises with a 15% share of the agrifood companies.

Area: 32, 67 km2 
Number of inhabitants: 59 819
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ŁOMŻA IS A CITY OF INNOVATIVE PRODUCTION

The companies from the agrifood industry that invest in Łomża:

- Food Industry Company Pepees S.A. – is one of the largest agrifood 
processing plants in the north-eastern Poland. The company deals with the potato 
processing and producing potato starch. The main recipients are Russia, Ukraine, 
Belarus, Lithuania, and Latvia, the countries of Asia, America and European Union.
- Łomża Brewery - Van Pur Sp. z o.o. – is the producer of the Łomża beer 
with the promotional action 
‘Source of Conscious Łomżing”. 
- Food Company “BONA” Sp. z o.o. – is the producer of 100 different food 
products for retail, catering, industry, and export.
- Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. – is a company specializing in the 
creation and implementation of complex technological solutions in terms of 
creation and use of food additives for meat, fruit and vegetable, fish, bakery, and 
confectionary industries.
- TMT Sp. z o.o. – is the producer of sliced, in pieces, grated, and processed 
cheese, and butters.
- UNICO Katarzyna, Adam Jasińscy general partnership – is the company offering 
products for the food, meat and dairy industries.
- “SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna – is the company that deals 
with the implementation of the amaranth to the production and organisation of its 
market in Poland. With the company’s participation, in 1993 the first plantations 
in Poland were established.
- Greenvit Sp. z o.o. – is the producer of the high quality plant extracts for the 
pharmaceutical, food, and feed industries.
INNOVATIVE AND TECHNOLOGICALLY ADVANCED COMPANIES: 

- UniGlass Poland Sp. z o.o. – the manufacturer of double glazing glass, 
double glazing glass with the application of thermal, safety, decorative glass with 
the different levels of transparency and the light transmittance, anti-sun glass, and 
self-cleaning glass.
- Domel Sp. z o.o. – the manufacturer of the windows and doors with the 
PVC and aluminium – with the innovative energy-efficient windows’ system and 
the licenses of Wood Technology Laboratory GmbH Dresden (EPH) for windows’ 
production in anti-theft system WK1 and WK2.

- AQUATECH S.A. - the biological wastewater treatment plants. Over the 
past few years, the company became one of the leading experts in the field of 
decentralized wastewater treatment technologies for single-family houses, public 
and industrial buildings.
- Eco Park Łomża - producer of the highest quality wood pellet, firewood, 
garden toys. In addition, it deals with the biomass trade. 

INTELLECTUAL POTENTIAL IS USED BY THRIVING COMPANIES FROM 
THE IT INDUSTRY:

- IT Services Novum sp. z o.o. – specialising in the software development 
for the banking sector. The company is an integrator and provider of the 
comprehensive IT systems for cooperative banking.
- Unitechnik Sp. z o.o. – a company focused on IT system implementation.
- Automatyka Wschood sp. z o.o.- a company providing automation services 
for industry, construction and agriculture;
- Easyorder Sp. z o.o. – mobile platform “Easyorder” for easy food ordering. 
Start-up qualified to the incubation under the launching Platforms for the new 
ideas “Hub of Talents”.

ŁOMŻA FOR THE WEEKEND - CHILLOUT
 Łomża is located on the Nadnarwiański slope, surrounded by the 
landscape parks. The Narwiański Landscape Park is adjacent to the city; in 
the vicinity are two national parks: Narwiański and Biebrzański. Unique tourist 
attractions provide many opportunities for an active spending the leisure time. 
Łomża is the favourite place of paragliders, ornithologists, and all the people who 
seek the peace and quiet.
 City situated alongside the Narew River is distinguished by the above-
average cultural potential, which is greater than in the cities of comparable size 
and position. Autonomously and independently, among others, are functioning 
here: the Northern-Masovia Museum, The Puppet and Actor Theatre, Witold 
Lutosławski Chamber Philharmonic, The Municipal Cultural Centre – The Artistic 
Community Centre, The Municipal Public Library, and The Tourist and Cultural 
Activity Centre “Pastor’s House”. The most important regularly organised events 
are: International Theatrical Festival Valise, National Dance Competition “Wirująca 
Strefa”.
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Powiat Łomżyński 
Łomżyński District

Obszar: 1.353,93 km2

Liczba mieszkańców: 51.363 osób

 Powiat Łomżyński położony jest w zachodniej części województwa 
podlaskiego. Administracyjnie obejmuje swoim terytorium obszar 9 gmin  
(2 miejsko-wiejskie i 7 wiejskich).
 To wyjątkowe miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych, 
kulturowych, turystycznych ale także i gospodarczych. Powiat Łomżyński jest 
regionem typowo rolniczym. Bogate ekologicznie czyste zaplecze surowcowe 
sprawia, że potencjał przemysłowy zdominowany jest tu głównie przez 
przetwórstwo rolno – spożywcze, które reprezentują małe i średniej wielkości 
zakłady przetwarzające miejscowe produkty rolne. Najwyższą dynamikę rozwojową 
wykazuje przemysł mleczarski. Na terenie powiatu swoją siedzibę ma znana w całej 
Polsce i nie tylko z naturalnych produktów - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Piątnicy. Stosunkowo nieźle rozwinięty jest tu także przemysł drzewny 
i materiałów budowlanych a także działalność okołorolnicza głównie w zakresie 
obsługi rolnictwa. Największymi przedstawicielami tych branż w powiecie są: 
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie, „Agro-
Rolnik” Sp. z o.o. w Śniadowie prowadzący sprzedaż maszyn rolniczych, Zakład 
Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski z Jedwabnego, 
„Sonarol” z Jedwabnego świadczący usługi dla budownictwa, przemysłu oraz 
rolnictwa czy firma Metal-Technik z Miastkowa specjalizująca się w branży 
metalowej i budowlanej. Mimo typowo rolniczego charakteru i rozwoju branż 
ściśle z tym powiązanych na terenie Powiatu nie brakuje też firm wprowadzających 
najnowszą myśl technologiczną, procesową czy produktową. Wyróżnić tu można 
takie podmioty jak wyżej wspomniane: Prefbet  Przedsiębiorstwo Produkcji 
Betonów PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie, „Sonarol” z Jedwabnego czy OSM 
z Piątnicy.
 Powiat łomżyński jest dogodnym miejscem dla inwestorów. Istnieje tu 
możliwość realizacji inwestycji związanych np. z ochroną środowiska, przedsięwzięć 
w sferze infrastruktury turystycznej, a także w zakresie rozbudowy zakładów 
przetwórstwa rolno - spożywczego. Podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych 
na tym terenie sprzyja: atrakcyjne położenie przy trasach komunikacyjnych 
prowadzących do przejść granicznych z Europą Wschodnią, wolne tereny i obiekty 
do zagospodarowania, dostatek czystych ekologicznie surowców dla przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz duże zasoby siły roboczej.
 Na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonują gminne przedszkola, 
liczne szkoły podstawowe, dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Marianowie, dwa technika i jedna szkoła policealna. 
Młodzież może kształcić się tu m.in. w zawodach związanych z rolnictwem, 
mechanizacją rolnictwa czy w zawodach ogrodniczych.
 Gminy z terenu Powiatu Łomżyńskiego dysponują terenami 
i nieruchomościami, które mogą być wykorzystane na rozwój przedsiębiorczości. 
Natomiast na terenie gminy Nowogród istnieją w pełni przygotowane tereny 
inwestycyjne w ramach Podstrefy Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.Powiat łomżyński ma dobry układ komunikacyjny, na który 
składa się sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 
kolej w trakcie modernizacji, po zakończeniu której będzie pełna dostępność 
do transportu kolejowego. Przez teren powiatu prowadzą trasy do przejścia 
granicznego na Litwę i Białoruś. Wkrótce przebiegać będzie tędy także połączenie 
drogowe Via Baltica, biegnące z Europy Zachodniej przez Warszawę, Kowno, 
Rygę i Tallinn, które stanowić będzie istotną część transeuropejskiego korytarza 
transportowego.

 Powiat Łomżyński stara się wpierać rozwój przedsiębiorczości na 
swoim terenie. Głównie poprzez instrumenty Starostwa Powiatowego w Łomży 
oraz Powiatowego Urzędu Pracy (szkolenia kadry, staże, wspierane zatrudnienie, 
dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy, itp.), pozyskiwanie i realizację 
projektów ze środków zewnętrznych, w tym UE (szkolenia kadr, dotacje 
na założenie działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy w ramach 
spółdzielni socjalnych, działania promujące lokalnych przedsiębiorców, itp.), 
współorganizując konkursy, które maja wyróżniać i doceniać działalność i rozwój 
lokalnych przedsiębiorców czy modernizując lokalną infrastrukturę.

Powiat oferuje różnorodne formy aktywnego wypoczynku:

• wędkarstwo,
• kajakarstwo,
• paintball,
• turystyka rowerowa,
• turystyka piesza,
• nordic walking,
• narciarstwo, w tym biegowe

Do głównych atrakcji Powiatu Łomżyńskiego zaliczyć można: 

• Zabytkowe kościoły,
• Dworek Rodziny Lutosławskich, będących siedzibą Muzeum Przyrody 

w Drozdowie,
• Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie,
• Forty Obronne w Piątnicy,
• Wzgórze św. Wawrzyńca,
• Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.

 

District Office in Łomża 
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
tel. + 48 86 215 69 00
fax: 48 86 215 69 04

e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl        www.powiatlomzynski.pl  

autor fot. M.Maliszewski
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Area: 1.353,93 km2  
Population: 51.363

 Łomża District is located in the west part of the Podlaskie Voivodship. 
The administrative area covers 9 municipalities (2 urban-rural and 7 rural). 
 This is a unique place with remarkable natural, cultural, touristic, 
but also economic values. Łomża District is a region typically agricultural. Rich 
ecologically pure raw materials base caused that the industrial potential is mainly 
dominated here by the agrifood processing which is represented by the small and 
medium plants that process the local agriculture products. The dairy industry 
shows the highest growth dynamics. In the territory of the district, its seat has the 
known throughout the Poland but not only from the natural products - the District 
Dairy Cooperative in Piątnica. The wood and building materials industries, 
as well as activities close to the agriculture, mainly in terms of agriculture 
services, are also relatively well developed here. The largest representatives of 
those industries in the district are: Concrete Production Company PREFBET 
Sp. z o.o. in Śniadowo, “Agro-Rolnik” Sp. z o.o. in Śniadowo selling agricultural 
machinery, Plant of Construction Elements and Aggregate A. Męczkowski from 
Jedwabne, “Sonarol” from Jedwabne providing the services for construction, 
industry, and agriculture, or the company Metal-Technik from Miastkowo 
specialising in metal and construction industry. Despite the typical agriculture 
character and development of the closely related sectors, in the area of the District 
there are also the companies introducing the new technological, process, and 
product ideas. Here, can be distinguished such entities as previously mentioned: 
Concrete Production Company PREFBET Sp. z o.o. in Śniadowo, “Sonarol” from 
Jedwabne, or the District Dairy Cooperative from Piątnica.
 Łomża District is a convenient place for the investors. There is an 
opportunity for the realisation of investments connected, for example, with 
environmental protection, tourism infrastructure projects, and development of 
agrifood processing plants. Investing in this area is conductive to: attractive 
location close to the tourist routes which lead to the border crossing points 
with the Eastern Europe, free areas and facilities to the development, wealth of 
the ecological raw materials for agrifood processing, and the large workforce 
resources. 
 In the area of Łomża District are the municipal kindergartens, numerous 
primary schools, two upper-secondary schools complex, Centre for Lifelong 
Learning in Marianowo, two technical secondary schools, and one post-secondary 
school. Young people can gain skills here, among others, in professions related to 
agriculture, mechanization of agriculture, or horticulture.  Municipalities from the 
Łomża District dispose of the areas and properties which can be used for the 
entrepreneurship development. However, in the municipality of Nowogród are 

fully prepared investment areas under the Suwalska Special Economic Zone – the 
Nowogród sub-zone. Łomża District has a good communication structure which 
consists of national, regional, county, and municipal road network, as well as 
railway in the process of being modernised, after which it will be fully available 
to the rail transport. Through the area of the district lead the routes to the border 
crossing points to the Lithuania and Belarus. Soon, there will also lead the road 
link Via Baltica, running from the Western Europe through Warsaw, Kaunas, Riga, 
and Tallinn, which will constitute an important part of trans-European transport 
corridor.

 Łomża District seeks to support the development of entrepreneurship 
in its area. Mainly through the instruments of County Office in Łomża and District 
Labour Office (staff trainings, internships, supported employment, covering costs 
of equipping work stands, etc.), acquisition and realization of the projects from 
external funds, including EU (staff training, grants for setting up a business, 
job creation under social cooperatives, activities in order to promote local 
entrepreneurs, etc.), co-organising competitions which have to distinguish and 
appreciate the activity and development of the local entrepreneurs or modernising 
the local infrastructure.

The district offers various forms of active recreation:

• fishing,
• canoeing,
• paintball,
• bicycle touring,
• hiking,
• nordic walking,
• skiing, including cross-country skiing.

The main attractions of the District of Łomża include: 

• The historical churches,
• The Manor House of the Lutosławski Family, which is the location of 

Nature Museum in Drozdowo,
• The Kurpiowskie Outdoor Museum in Nowogród,
• The Defensive Forts in Piątnica,
• The Saint Lawrence Hill,
• The Łomża Landscape Park of the Narew Valley.

siedziba Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z o.o. w Śniadowie.
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Gmina Łomża
Municipality of Łomża

Obszar: 208 km2

Liczba mieszkańców: 10 982 osób  
(na dzień 31 grudnia 2016 r.) 

 Gmina Łomża położona jest w zachodniej części województwa 
podlaskiego, na obszarze „Zielonych Płuc Polski”, na skraju Międzyrzecza 
Łomżyńskiego i w Dolinie Dolnej Narwi. Teren przecinają szlaki komunikacyjne na 
szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, które sprzyjają rozwojowi 
gospodarczemu regionu.

 Gmina dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą 
wodociągową i drogową, która jednak wymaga modernizacji.

 Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z rolnictwa. Ponadto 
w gminie Łomża funkcjonuje 560 podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa 
z tego terenu zajmują się głównie handlem, przetwórstwem i budownictwem. 

 Szansą dla regionu może być korzystne położenie wokół ośrodka 
miejskiego, budowa drogi Via Baltica wraz z obwodnicą Łomży, budowa tzw. 
„małych obwodnic” Konarzyc i Starych Kupiski, rozwój turystyki i agroturystyki 
oraz rolnictwa ekologicznego. 

 Obecnie na obszarze gminy można wskazać łącznie ponad 160 
ha potencjalnych terenów inwestycyjnych w miejscowościach: Giełczyn, 
Stara Łomża przy Szosie, Podgórze, Grzymały, Stare Sierzputy i Sierzputy 
Młode. Działki usytuowane są m.in. w pobliżu planowanego węzła „Łomża 

The Municipal Office of Łomża
Urząd Gminy Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża,
tel.:  +48 86 224 50 05

e-mail: sekretariat@gminalomza.pl        www.gminalomza.pl   

Zachód” na skrzyżowaniu Via Baltica z drogą krajową nr 61 oraz planowanego 
łącznika obwodnicy Łomży z drogą krajową nr 63 (Łomża – Zambrów - 
Siedlce), a także drogi wojewódzkiej nr 679 (Łomża - Mężenin – Białystok). 
Tereny znajdują się w sąsiedztwie zabudowań, dzięki czemu mają dostęp  
do sieci energetycznej i wodociągowej.

 Gmina Łomża oferuje przedsiębiorcom konkurencyjne - w stosunku 
do ościennych samorządów - stawki podatku od nieruchomości, uchwalone 
jednogłośną decyzją Rady Gminy Łomża oraz indywidualne ulgi. 

 Samorząd może poszczycić się centrum kultury w postaci Biblioteki 
Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu, która od kilku lat zajmuje bardzo 
wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek, organizowanym przez 
Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”, a w województwie podlaskim nie ma 
sobie równych. Placówka, wyposażona w odpowiedni sprzęt i najnowsze pozycje 
książkowe, jest także miejscem spotkań i integracji mieszkańców z terenu gminy.
Malowniczy widok na rzekę Narew z punktu widokowego w Siemieniu 
Nadrzecznym, Wzgórze Św. Wawrzyńca, grodzisko w Starej Łomży, rezerwaty 
przyrody tj. „”Rycerski Kierz” oraz „Wielki Dział”, Park Krajobrazowy 
Doliny Narwi to miejsca, które z pewnością warto zobaczyć  w wolnym 
czasie. Dla amatorów zimowego szaleństwa, w uroczym zakątku wsi Rybno 
funkcjonuje Rodzinna Stacja Narciarska o łącznej długości 1800 m tras 
zjazdowych, gdzie specyficzny mikroklimat powoduje, że śnieg utrzymuje się 
aż do późnej wiosny. Na terenie gminy w ramach projektu „Trasy rowerowe  
w Polsce Wschodniej”, powstały ścieżki rowerowe wraz z miejscami obsługi 
rowerzystów, dla osób ceniących aktywny wypoczynek na łonie natury.
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Area: 208 km2

Population: 10 982
(at 31 December 2016) 

 Municipality of Łomża is located in the western part of Podlaskie 
Voivodship, on the territory of “Green Lungs of Poland”, at the border of 
Międzyrzecze Łomżyńskie, and in the Valley of Dolna Narew. The area is intersected 
by the communication routes at the international, national, and regional level, 
which foster economic development of the region. 

 The municipality has a relatively well developed water supply and road 
infrastructure; however, they need to be modernised.

 The inhabitants of the municipality live mainly from agriculture. 
Furthermore, in the municipality of Łomża functions 560 economic entities. 
Enterprises from that area are mainly involved in trading, processing, and 
constructing.

 The opportunity for the region can be advantageous location around 
an urban centre, construction of the road Via Baltica with the ring road for Łomża, 
construction of the so-called “small ring roads” for Konarzyce and Stare Kupiski, 
the development of the tourism, agrotourism, and organic farming.

 Currently, over 160 ha of the potential investment areas in Giełczyn, 
Stara Łomża przy Szosie, Podgórze, Grzymały, Stare Sierzputy, and Sierzputy 
Młode can be indicated. Plots are situated, for instance, near the planned node 
“Łomża Zachód” at the junction of Via Baltica with the national road No. 61, and 
the planned link of the ring road for Łomża with the national road No. 63 (Łomża 
- Zambrów - Siedlce), and also the provincial road No. 679 (Łomża - Mężenin – 
Białystok). Those areas are located close to the buildings, so they have the access 
to water supply network and energy grid.

 The municipality of Łomża offers to entrepreneurs competitive – in 
relation to neighbouring local governments – property tax rates, enacted with 
unanimous decision by Municipal Council of Łomża, and individual credits.

 The local government boasts the culture centre in the form of The 
Public Library of Municipality of Łomża in Podgórze which for several years 
has been very high in the “National Libraries’ Ranking” that is organised by the 
Book Institute and the daily “Rzeczpospolita”; in the Podlaskie Voivodship it is 
second to none. This facility is equipped with the suitable gear and the latest 
published books; it is also the meeting and integration place for inhabitants from 
the municipality area. The picturesque view of the River Narew from the vantage 
point in Siemień Nadrzeczny, St. Lawrence Hill, settlement in Stara Łomży, nature 
reserve, i.e. ”Rycerski Kierz” and “Wielki Dział”, Łomża Landscape Park of the 
Narew Valley are the places which surely are worth seeing in the leisure time. For 
the winter sports enthusiasts, in the charming part of the Rybno country functions 
the Family Skiing Station of a total length of 1800 m downhill runs. Due to a 
special microclimate, in this place the snow lasts until past spring. In the area of 
the municipality, for the people that value an active relaxation in the heart of the 
nature, have been created the cycle routes with the areas for cyclists’ service; it 
was possible under the project called “Cycling routes in Eastern Poland”. 
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Gmina Jedwabne
Jedwabne Municipality

Obszar: Gmina Jedwabne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w północno – wschodniej części powiatu łomżyńskiego. 
W podziale fizyczno-geograficznym obszar gminy położony jest w granicach mezoregionu Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Kotliny Biebrzańskiej 
wchodzących w skład makroregionu Niziny Północno podlaskiej. Gmina położona jest na obszarze Zielonych Płuc Polski. 

Liczba mieszkańców: 5 468 osób         
Powierzchni ogólna gminy: 15 942 ha 
w tym miasto: 1 147 ha

 W Gminie Jedwabne dominuje rolnictwo, leśnictwo, budownictwo, 
oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia i opieka społeczna, 
kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek, handel. Największym atutem 
turystycznym Gminy Jedwabne, stwarzającym jej szansę rozwoju, jest lokalizacja 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Granicą parku i gminy jest rzeka Biebrza. 
Całe rzesze miłośników ptaków przyjeżdża tutaj, aby obserwować wiosenne oraz 
jesienne przeloty. Szczególnie ulubionymi miejscami, które chętnie odwiedzają 
turyści, jest wieś Brzostowo oraz wieża widokowa w Burzynie. Rozciąga się 
stąd niezwykła panorama na całą dolinę Biebrzy. Piękny, malowniczy krajobraz 
oraz czyste powietrze i woda, sprawiają, że na terenach tych licznie powstają 
gospodarstwa agroturystyczne o wysokim standardzie usług. Bliskość parku daje 
możliwość wycieczek pieszych i rowerowych po licznych bagiennych szlakach. 
Organizowane są również spływy kajakowe po nieustannie meandrującej 
Biebrzy. W miejscowościach położonych wzdłuż rzeki znajdują się także pola 
namiotowe, z których korzystają nie tylko krajowi turyści, ale także zagraniczne 
grupy zorganizowane (np. rajdy po Biebrzańskim Parku Narodowym). Biebrza jest 
rajem dla wędkarzy. Turyści uciekający od zgiełku miasta znajdą tu ciszę i spokój 
na łonie natury. Turyści, którzy szczególnie pokochali tutejsze okolice wykupują 
niewielkie działki, na których powstają domki letniskowe.

Tereny inwestycyjne: 
 Gmina Jedwabne to głównie obszar produkcji rolnej. Grunty orne 
oraz użytki zielone zajmują 76,9% powierzchni gminy. Jakość gleb jest dobra. 

Udział użytków rolnych gleb i klas III i IV wynosi 48,5%. Lasy zajmują ok. 
16,16% powierzchni gminy i są w miarę równomiernie rozłożone, z nieznaczną 
ich przewagą w środkowej i południowej części gminy. Na terenie Gminy 
systematycznie poprawiana jest infrastruktura drogowa, co ułatwia komunikację.

 Gmina Jedwabne stara się wspierać rozwój przedsiębiorczości na 
swoim terenie. Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy (szkolenia, staże, 
zatrudnianie osób bezrobotnych). Na terenie miasta Jedwabne występują obiekty 
i tereny zabytkowe świadczące o tożsamości miasta. Na szczególną uwagę 
zasługuje:
1. Zespół dworsko-parkowy i sam dwór, który został odbudowany po II wojnie 
światowej;
2. Kościół parafialny p. w św. Jakuba Apostoła obejmujący:
- kościół, mur z 1926-1935 r.
- plebania, mur z końca XIX w.
3. Cmentarz rzymsko-katolicki (w jego obrębie znajduje się niemiecki cmentarz 
ewangelicki  
z okresu I wojny światowej);
4. W miejscowości Burzyn znajduje się kościół wraz z zabytkowym cmentarzem. 
Zachował się również zabytkowy układ zabudowy wiejskiej, który ze względu 
na swoją unikatową wartość jest objęty ochroną. Ponadto w miejscu zwanym 
„Betlejem” znajduje się punkt krajobrazowy, z którego można podziwiać piękno 
doliny biebrzańskiej.

Jedwabne Town Hall 
Urząd Miejski w Jedwabnem 
ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
tel./fax +48 86 217 20 40
e-mail: burmistrz@jedwabne.pl      
e-mail: urzad@jedwabne.pl         www.jedwabne.pl
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Area: Jedwabne Municipality is located in the western part of the Podlaskie Voivodship, in the north-eastern part of the Łomża district. Due to physical geographic 
division, the area of the municipality is located within the mesoregion of Kolnenska Highland and the Biebrza Basin, which are the part of macroregion of the North 
Podlasie Lowland (Nizina Północno podlaska). The municipality is located in the area of the Green Lungs of Poland.

Number of inhabitants: 5 468        
Total area: 15 942 ha 
Town: 1 147 ha 

 In Jedwabne Municipality dominates agriculture, forestry, 
construction, education and upbringing, culture and art, health and social care, 
physical fitness, tourism and leisure, trade. When it comes to tourism, one of 
the biggest advantage that gives Jedwabne Municipality chance for prosperity 
is Biebrza National Park location. The border of the park and municipality is the 
Biebrza River. The area is full of bird lovers who come here to watch spring and 
autumn flights. The most popular places to visit are the Brzostowo village and the 
observation tower in Burzyn. An incredible panorama of the entire Biebrza Valley 
extends from here. Thanks to the beautiful, scenic landscape as well as clean 
water and air there are many agritourism farms built within the area. Because 
of their kindness and great cuisine  these farms attract not only tourists but 
thousands of  people every year. The proximity of the park gives the possibility 
of hiking and cycling through numerous swampy trails. Biebrza River gives a 
possibility to organize canoe rafting because it is constantly meandering. In the 
villages along the river there are also tent camps, which are not only used by 
domestic tourists but also by foreign organized groups (e.g. rallies in the Biebrza 
National Park). Biebrza River is a paradise for anglers. Tourists escaping from 
the hustle and bustle of the city, will find here peace and quiet in the bosom of 
nature. Tourists, who have especially loved those areas, buy small parcels, on 
which summer cottages are built. The tourist season lasts from 1st March to 30th 
October, however, individual agritourism farms are very flexible in this respect. 
The period of particularly intensified tourist traffic is the late spring and summer.

Investment Area: 
 Jedwabne Municipality is mainly the area of agricultural production. 
Arable lands and grasslands occupy 76.9% of the area of the municipality.  The 
quality of the soil is average which makes it less suitable for organic agriculture. 
The share of the III and IV class soil in local farming is about 48,5%. The rest 

includes mainly soils of the very poor nutritious and agricultural value. All 
the above factors have to be taken into account during the production space 
assessment which is considered to be average. The forests occupy about 16.16% 
of the area of the municipality and are fairly evenly distributed, with a slight 
advantage in the central and southern parts of the municipality.

 Jedwabne Municipality tries to support the development of 
entrepreneurship in its area. It cooperates with the District Employment Office 
(trainings, internships, employment of the unemployed).

 There are historical sites and monuments in the town of Jedwabne, 
which show the identity of the town. They were entered, according to the list of 
Monument Preservation Authority in Białystok - representation in Łomża, to the 
register of the monuments in Podlaskie Voivodship. Particular attention should be 
drawn to:

1. A manor-and-park complex and the manor itself, which was rebuilt after the 
Second World War
2. The church complex dedicated to Saint James including:
- the church, the wall built between 1926 and 1935
- the parsonage, the wall built in late XIXth century
3. The Roman - Catholic cemetery (within its area there is the German Evangelical 
cemetery from the First World War)
4. In Burzyn there is a church with a historic cemetery, which was entered in the 
register of class „A” monuments. The historic layout of the countryside has also 
been preserved, which due to its unique value is protected. In addition, in the 
place called „Bethlehem” there is a landscape point from which you can admire 
the beauty of the Biebrza Valley.
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Gmina Śniadowo
Śniadowo Municipality

Obszar: 162,59 km2

Liczba mieszkańców: 5 531 osób

 Gmina leży w zachodniej części Województwa Podlaskiego w Powiecie 
Łomżyńskim. Przebiega przez nią droga wojewódzka Nr 677 wiodąca z Warszawy 
na Pojezierze Mazurskie i Suwalsko Augustowskie.

 Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, 
leśnictwo, przemysł, usługi i turystyki. Szczególną uwagę należy zwrócić na małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które służą zaspokojeniu rynku lokalnego. Na terenie 
gminy zarejestrowanych jest 199 podmiotów  gospodarczych. Gmina Śniadowo 
jest gminą o dominującym udziale rolniczym  w strukturze gospodarczej.  Wysoki 
poziom rozwoju prezentuje tu również firma „PREFBET” zajmująca się produkcją 
materiałów budowlanych oraz firma „AGRO-ROLNIK” zaopatrująca rolników 
w najnowocześniejsze maszyny i sprzęt rolniczy, jak również kilka innych firm 
obsługujących rolnictwo. Od 2001 roku gmina współpracuje z gminą Marklkofen 
w Niemczech w którym to roku podpisane zostało porozumienie obejmujące 
współpracę w zakresie: kultury, oświaty, sportu, polityki komunalnej.

 Gmina posiada znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe. 
Znaczna część jej powierzchni jest bogato zalesiona. Południowo-wschodnią część 
gminy stanowi wał morenowy o najwyższym wzniesieniu 209 m n.p.m. pokryty 
kompleksem leśnym Czerwony Bór. Lasy te latem i jesienią są pełne grzybów, zaś 
przez cały rok stanowią idealny teren wycieczek pieszych i rowerowych.

The Municipal Office of Śniadowo 
Urząd Gminy Śniadowo 
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo (18-400 Łomża)
tel.: +48 86 217 61 46, +48 86 473 83 90
fax + 48 86 217 61 68
e-mail: sekretariat@sniadowo.pl      www.sniadowo.pl
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Area: 162,59 km2

Number of inhabitants: 5 531

 The municipality is located in the western part of the Podlaskie Voivodeship in the Łomża District. Regional road No. 677, leading from Warsaw to Masurian 
Lakeland and Suwalsko Augustowskie Lakeland, runs through it. 

 The economy sector consists of five basic departments: agriculture, forestry, industry, services and tourism. Particular attention should be paid to small 
and medium-sized enterprises that serve the local market. There are 199 business entities registered in the area of the municipality. Śniadowo is the municipality with a 
dominant agricultural share in the economic structure. High level of development is also presented by „PREFBET”, the company producing construction materials and 
„AGRO-ROLNIK”, the company providing farmers with state-of-the-art machinery and agricultural equipment, as well as several other agricultural companies. Since 
2001, the municipality has been cooperating with the Marklkofen Municipality in Germany, where the agreement was signed in that year. The agreement covers fields 
such as: culture, education, sport and municipal politics.

 The municipality has excellent natural and landscape conditions. A considerable part of its area is richly forested. The eastern part of the municipality is a 
moraine shaft with the highest elevation (209 meters above sea level) covered by the Czerwony Bór forest complex. These forests are full of mushrooms in the summer 
and autumn, and throughout the year, they are ideal for hiking and cycling.
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Gmina Przytuły 
Przytuły Municipality

Obszar: wiejskI
Liczba mieszkańców: 2 198 osób 

 Podstawową funkcją gminy Przytuły jest rolnictwo. Kilka wsi pełni także funkcję usługową oraz funkcję produkcyjno – usługową. Jest tu nowoczesna 
infrastruktura informatyczna, oddana do użytku w 2004 roku sieć wodociągowa, nowa stacja paliw w Kubrze Nowej , bank, poczta oraz stawy rybne Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Wialmowie.
 Na cmentarzu wytyczonym w 1805 roku znajduje się pomnik Sybiraków -wywiezionych przemocą w głąb Rosji. Na starym wojskowym cmentarzu znaleźli 
miejsce wiecznego spoczynku polegli w latach l i II Wojny Światowej, a tuż koło kościoła postawiono kamień upamiętniający jednego z „żołnierzy wyklętych” -majora 
Jana Tabortowskiego „Bruzdy”, którego ostatnia potyczka z MO/SB w Przytułach zakończyła się tragicznie.
 W 2008 roku został postawiony pomnik poświęcony bohaterom w rocznicę 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

The Municipal Office of Przytuły 
Urząd Gminy Przytuły
ul. Supska 10, 18-423 Przytuły
tel./fax + 48 86 217 70 03,
e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
www.przytuly.powiatlomzynski.pl   
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Area: Rural area
Population: 2 198 people

 The primary function of the Przytuły Municipality is agriculture. Some 
of the villages also serve as local production and service centers. There is modern IT 
infrastructure, a water supply network commissioned in 2004, a new fuel station in 
Kubra Nowa, a bank, a post office and fish ponds of the Polish Fishing Association 
in Wialmów.

 In the cemetery set in 1805 there is a monument of Siberians - people 
who were brutally sent to the Siberia. The old military cemetery is the place of 
eternal rest for those who passed away during the First World War and the Second 
World War. Next to the church, there is a stone dedicated to one of the „cursed 
soldiers” - Jan Tabortowski with the rank of major, whose last battle with Poland’s 
communist-era police MO (Citizens’ Militia) and SB (Security Service) ended 
tragically.

 In 2008, the monument dedicated to the heroes was set up on the 90th 
anniversary of regaining of Poland’s independence.
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Obszar: 185,77 km2 w tym: las 50 %.
Na terenie gminy  znajduje się 19 sołectw.
Liczba mieszkańców: 4 319 osób

 W układzie administracyjnym Gmina Zbójna położona jest 
w województwie podlaskim (w jego zachodniej części), w powiecie łomżyńskim 
pomiędzy rzekami: Narwią, Pisą i Szkwą, przy drodze wojewódzkiej nr 645 Łomża 
- Myszyniec - Olsztyn. Odległość do Białegostoku wynosi 110 km, do Łomży   -  
25 km, do Warszawy  - 150 km.

 Gmina Zbójna jest jedną z najmniej uprzemysłowionych gmin 
w województwie podlaskim. W gminie aktualnie działa 95 podmiotów 
gospodarczych, specjalizujących się przede wszystkim  w branży budowlanej. 
Działalność produkcyjna prowadzona jest przez Nadleśnictwo Nowogród 
w Dębnikach, tartak, stolarnię, ślusarstwo w Zbójnej i Kuziach. Oprócz tego 
w Zbójnej prowadzona jest produkcja łubianek i opakowań drewnianych oraz 
innych wyrobów z łuszczki i drewna.  Placówki handlowe z podstawowymi 
artykułami spożywczymi i z chemią gospodarczą  zlokalizowane są w większości 
miejscowości.

 Gmina Zbójna posiada tereny inwestycyjne, które zgodnie z prawem 
mogą być przeznaczone pod określone inwestycje, gdyż cała gmina znajduje się 
w Strefie Krajobrazu Chronionego.

 Bardzo duże znaczenie dla gminy, mają przedsięwzięcia ukierunkowane 
na działalność turystyczną. Gmina Zbójna jest terenem atrakcyjnym turystycznie. 
Podstawowe atuty to bogactwo zabytków, ludowej kultury, turystycznych tras, 
a także cisza i piękna przyroda. Jedyny szlak wodny do Wielkich Jezior Mazurskich. 
W tym zakresie z innymi samorządami od Pisza do Ostrołęki realizujemy projekt 
„Pisa-Narew”.

 Potencjał ludzki to wykształcone społeczeństwo, przedsiębiorcze, 
liderzy działający na rzecz lokalnego społeczeństwa, twórcy i artyści ludowi, 
rzemieślnicy, zespoły ludowe i koła gospodyń wiejskich.

 Warto zobaczyć pięć rezerwatów przyrody, bogatą faunę (łoś, jeleń, 
sarna, wilk, orlik krzykliwy, kraska, łabędź, czarny bocian) oraz florę (roślinność 
bagienna, piękne lasy i łąki). Możliwość uprawiania wędkarstwa, łowiectwa, 
zbieractwa leśnego (grzyby, jagody, żurawina, zioła). Pyszna kuchnia kurpiowska.

 Będąc w Gminie Zbójna warto zobaczyć zabytki do których 
należą  Zespoły Kościelne w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oraz odwiedzić 
cmentarz z okresu Powstania Styczniowego, I i II Wojny Światowej oraz wojny  
z bolszewikami.

Gmina Zbójna 
Municipality of Zbójna
The Municipal Office of Zbójna 
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,
tel./fax  +48 86 214 00 29
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl      www.zbojna.powiatlomzynski.pl   
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Area: 185,77 km2 including: forest in 50 %. 
In the territory of the municipality are 19 villages.
Number of inhabitants: 4 319 

 In the administrative structure, the Municipality of Zbójna is located 
in the Podlaskie Voivodship (in its western part), in the District 
of Łomża between the rivers: Narew, Pisa, and Szkwa, by 
the provincial road No. 645 Łomża - Myszyniec - Olsztyn 
The distance to Białystok is 110 km, to Łomża - 25 km, and to Warsaw - 150 km. 
 The Municipality of Zbójna is one of the least industrialised 
municipalities in the Podlaskie Voivodship. In the municipality acts 95 
economic entities, specialised mainly in the construction sector. Manufacturing 
activity is carried out by the Forest District Nowogród in Dębniki, sawmill, 
jointer’s shop, locksmithery in Zbójna and Kuzie. Besides that, in Zbójna is 
located the production of punnets and wooden packaging, as well as different 
products from veneer and wood. Trading establishments with the basic 
foodstuffs and the household chemicals are located in most of the towns.  
 Municipality of Zbójna has the investment areas which legally can be 
designed for certain investments because the whole municipality is located in the 
Protected Landscape Area.
 The projects aimed at the tourist activity have a great importance 
for the municipality; it is the attractive tourist area. The basic advantages are 
numerous monuments, folk culture, and tourist routes, but also quietness and 
beautiful nature. Here, is the only waterway to the Great Masurian Lakes. In this 
regard, we implement the project “Pisa-Narew” with other local governments from 
Pisz to Ostrołęka. 
 The human potential includes: educated society, entrepreneurial, 
leaders working for the local society, creators and folk artists, craftsmen, folk 
groups, and rural housewives associations. 
 It is worth to see five nature reserves, rich fauna (moose, deer, roe 
deer, wolf, lesser spotted eagle, European roller, swan, and black stork) and 
flora (swamp vegetation, beautiful forests and meadows). In that area you have a 
possibility of fishing, hunting, forest gathering (mushrooms, berries, cranberries, 
and herbs). There is also the delicious kurpiowska cuisine.
 While being in the municipality of Zbójna it is worth seeing monuments 
such as Churches in Zbójna, Kuzie, and Dobry Las, and to visit cemetery from the 
January Uprising, the First and Second World War, and war with the Bolsheviks.
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Gmina Rutki 
Municipality of Rutki

Obszar/ Area: 200 km2 

Liczba mieszkańców: 6 442 osób

 Gmina typowo rolnicza, brak rozwiniętych i dominujących branż 
przemysłowych, a te działające wyłącznie obsługują gospodarstwa rolne. Dobrze 
rozwinięta hodowla trzody chlewnej i produkcji mleka, w typowo rodzinnych 
gospodarstwach rolnych. Gmina praktycznie w całości zwodociągowana i w dużej 
części skanalizowana. Sprawnie funkcjonujące 2 oczyszczalnie ścieków. Dobry 
układ komunikacyjny: drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie o układzie 
pozwalającym na swobodny dojazd do każdego miejsca. Gminę praktycznie na pół 
dzieli droga szybkiego ruchu S8 (Białystok-Wrocław), która umożliwia doskonałą 
komunikację z Warszawą i Białymstokiem.

   Tereny inwestycyjne na dzień dzisiejszy brak terenów inwestycyjnych. Gmina 
posiada szereg nieruchomości, niestety rozproszonych, o niedużej powierzchni. 
Dobry układ dróg umożliwia łatwy transport we wszystkich kierunkach. 

 Gmina Rutki zainteresowana jest współpracą z potencjalnymi 
inwestorami. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zambrowie 
i wspierać będziemy wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gminy. Rutki położone 
są w odległości 3o km od Łomży, 20 km od Zambrowa i 50 od stolicy województwa 
podlaskiego -  Białegostoku. Umożliwia to dojazd pracowników również z tych 
miast, a także całego województwa podlaskiego. 

Gmina Rutki znajduje się na szlaku rowerowym Green Velo, który pozwala 
zwiedzić na rowerze dużą część gminy. Gmina położona jest blisko parków 
narodowych, a przed II wojną światową planowano tutaj uruchomić uzdrowisko. 
Rutki pozbawione ciężkiego przemysłu, są najlepszym przykładem „Zielonych 
płuc Polski” z typowo rolniczym układem gospodarki. Bliski jest też dostęp do 
rzeki Narwi z możliwością wędkowania, spływów kajakowych oraz obserwacji 
unikatowej fauny i flory.

The Municipal Office of Rutki
Urząd Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki
tel.: + 48 86 276 31 61
fax  +48 86 276 31 60
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl      www.gminarutki.pl  
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Area: 200 km2

Population: approx. 6 442

 The municipality is typically agricultural, there are no developed and 
dominant industrial sectors, and these operating exclusively serve agricultural 
holdings. There is well-developed pig farming and milk production in typical 
family farms. The municipality is almost completely water-tight and largely sewn 
in place. There are two efficiently functioning treatment plants. Furthermore, good 
transport system: communal, district and voivodeship roads with a layout allowing 
easy access to every place. The municipality is practically halfway between the 
express road S8 (Białystok-Wrocław), which enables excellent communication 
with Warsaw and Białystok.

 Investment areas: as of today lack of investment areas. The commune 
owns a number of properties, unfortunately scattered with a small area. Good road 
layout for easy transport in all directions. The municipality of Rutki is interested in 
cooperation with potential investors. We cooperate with the District Labour Office 
in Zambrów and we will support all initiatives aimed at the development of the 
commune. Rutki is situated 3 km away from Łomża, 20 km away from Zambrów 
and 50 km away from the capital of the Podlaskie Voivodeship, Białystok. This 
makes it possible for employees to get there from these cities and also from the 
entire Podlaskie Voivodeship. 

 The municipality of Rutki is located on the Green Velo cycling route, 
which allows you to cycle through a large part of the commune. The commune is 
located close to national parks, and before the Second World War it was planned 
to open a health resort here. Rutki without heavy industry is the best example of 
„Green Lungs of Poland” with a typically agricultural economy. The access to 
the Narew River is also close to the river Narew with the possibility of fishing, 
canoeing trips and observation of unique fauna and flora.
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Miasto Grajewo
City of Grajewo

www.grajewo.pl     
www.inwestycje.grajewo.pl  

 Grajewo - miasto leży na pograniczu Mazur, Podlasia i Kurpiowsz-
czyzny, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, dróg krajowych 61 
i 65 oraz planowanej drogi ekspresowej Via Baltica Paneuropejskiego Korytarza 
Transportowego, w pobliżu granicy państwowej z Rosją, Białorusią i Litwą.

 Wieloletnia tradycja łączy się tu z prężnym rozwojem i ciągłym 
patrzeniem w przyszłość. Miasto Grajewo charakteryzuje się wielkim potencjałem 
gospodarczym. Do tej pory zaufało nam już ponad tysiąc podmiotów 
gospodarczych, a liczba ta ciągle rośnie. W mieście prowadzą działalność 
produkcyjną m.in. takie firmy jak: SM „MLEKPOL” - lider w branży mleczarskiej, 
Pfleiderer Grajewo S.A. – wiodący producent materiałów dla przemysłu 
meblarskiego w Europie, P.H.U. „UNIROL” oraz UNIDROG  sp. z.o.o. w branży 
drogowej i betonowej, ZAKREM sp. z o.o. w branży metalowej.

 Atrakcyjne położenie z dobrym zapleczem komunikacyjnym, 
kapitał ludzki i rozwinięty system środowiska biznesu, to tylko niektóre z zalet 
szczególnie cenionych przez naszych obecnych inwestorów. W trosce o komfort 
współpracy z obecnymi i przyszłymi inwestorami miasto wciąż się rozwija. 
Chęć ciągłego zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej Grajewa skutkuje 
dynamicznymi zmianami w zakresie infrastruktury, zasad wspierania inwestycji, 
a także usprawniania systemów komunikacji z inwestorami.

Tereny inwestycyjne:

ul. Inwestycyjna - działka nr 5006 - 3,2787 ha, 
ul. Inwestycyjna, działka nr 5005/2 - 2,3673 ha,
ul. Inwestycyjna - działka nr 5007 - 3,6634 ha.

 Dojazd zapewniony jest z ulicy inwestycyjnej poprzez ulicę Robotniczej 
(obie o nawirzchni bitumicznej).

Tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa 
Grajewo. Znajdują się w odległości: 3 km od drogi krajowej nr 61 (Warszawa 
– Augustów- Suwałki – do granicy z Litwą), 1,2 km od drogi krajowej nr 65 
(Białystok – Ełk – do granicy z Rosją).

 Z myślą o przedsiębiorcach Miasto Grajewo wprowadziło ulgi 
i zachęty mające ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji na 
terenie miasta: zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis;  zwolenienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy 
inwestycyjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: 
www.grajewo.pl; www.inwestycje.grajewo.pl

 Miasto leży w sąsiedztwie rezerwatów przyrody oraz Biebrzańskiego 
Parku Narodowego (BPN) co umożliwia rozwój turystyki aktywnej. Grajewo jest 
doskonałym miejscem wypadowym na szlaki BPN. W 2016 roku w Grajewie 
(przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 ) powstało Centrum Tradycji Mleczarstwa – 
Muzeum Mleka. To pierwsza tego typu placówka w Polsce, multimedialna, 
w której wszyscy nie tylko rodziny z dziećmi mogą ciekawie spędzić czas wolny. 
Muzeum ma interaktywny charakter, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. 
Odwiedzający, poprzez zabawę i wzajemną interakcję z elementami wystaw mogą 
poznawać ciekawą historię mleczarstwa.

Najcenniejsze, podlegające ochronie zabytki na terenie miasta Grajewo to m.in.:
•  zespół kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej
•  budynek kasyna w zespole koszar (obecnie Klub Hades) 
•  budynek dworca kolejowego

Najważniejszym wydarzeniem cyklicznym odbywającym się w Grajewie jest 
Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka.

Obszar: teren miasta o powierzchni 18,93 km2

Liczba mieszkańców: 21 467 osób

Grajewo City Hall 
Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6 A, 19-200 Grajewo
tel.: + 48 86 273 08 00
fax  + 48 86 273 08 03                           
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl      
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www.grajewo.pl     
www.inwestycje.grajewo.pl  

 Grajewo - the city is located on the border of Mazuria, Podlasie, and 
Kurpiowszczyzna, at the crossroads of important communication routes, national 
roads 61 and 65 and the planned express road Via Baltica of the Pan-European 
Transport Corridor, near the state border with Russia, Belarus and Lithuania.

 Many years of tradition is connected here with dynamic development 
and continuous looking into the future. The city of Grajewo has great econom-
ic potential. We have already trusted more than a thousand businesses so far, 
and this number is constantly increasing. In the city, they conduct production 
activities, among others such companies as SM „MLEKPOL” - the leader in the 
dairy industry, Pfleiderer Grajewo S. A. leading manufacturer of materials for the 
furniture industry in Europe, P. H. U. UNIROL” and UNIDROG sp. z. o.o. in the 
road and concrete sector, ZAKREM sp. z o.o. in the metalworking industry.

 Attractive location with good communication facilities, human capital, 
and a well-developed business environment are just some of the advantages that 
our current investors particularly appreciate. In order to ensure the comfort of co-
operation with current and future investors, the city is still developing. Grajewo’s 
willingness to continuously increase its investment attractiveness results in dy-
namic changes in infrastructure, rules of investment support and improvement of 
investor communication systems.

Investment Area:
- Inwestycyjna Street, a plot of land No. 5006 - 3.2787 ha, 
- Inwestycyjna Street, a plot of land No. 5005/2 - 2,3673 ha,
- Inwestycyjna Street, a plot of land No. 5007 - 3,6634 ha.

 The access is guaranteed from Inwestycyjna Street through Robotnicza 
Street (both with bituminous surfaces). The investment areas are covered by the 
Suwałki Special Economic Zone of the Grajewo Subzone. They are located at a 
distance of 3 km from national road no. 61 (Warsaw - Augustów - Suwałki - to 
the border with Lithuania), 1.2 km from national road no. 65 (Białystok - Ełk - to 
the border with Russia). 
 For entrepreneurs, the City of Grajewo has introduced reliefs and 
incentives to facilitate investors’ decision to locate investments in the city: real 
estate tax exemption under de minimis aid; property tax exemption under regional 
investment aid. Detailed information can be found on the following websites: 
www.grajewo.pl; www.inwestycje.grajewo.pl
 The city is located in the vicinity of nature reserves and Biebrza 
National Park (BPN), which enables the development of active tourism. Grajewo 
is an excellent starting point for the BPN trails. In 2016, the Centre of Dairy 
Tradition - the Milk Museum - was established in Grajewo (at Kostytucji 3 Maja 
Street 36). It is the first such facility in Poland, a multimedia facility where families 
with children can spend their free time in an interesting way. The Museum has 
an interactive character, which makes it even more attractive. Visitors can learn 
about the interesting history of dairy farming through fun and interaction with the 
elements of exhibitions.

The most valuable and protected monuments in the town of Grajewo include:
•  The complex of the parish church of The Holy Trinity
•  casino building in the barracks complex (currently Hades Club) 
•  railway station building

The most important cyclical event taking place in Grajewo is the Wolf’s 
International Street Run.

Area: The area of the city is 18.93 km2

Number of inhabitants: 21467 people
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Obszar: 115,7 km2 

Liczba mieszkańców: 6 442 osób
Zapraszamy inwestorów do Szczuczyna

 Szczuczyn stał się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności 
produkcyjnej i przemysłowej. Wszystko dzięki powstaniu Strefy Aktywności 
Gospodarczej i objęciu jej zasięgiem oddziaływania Suwalskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Działania Szczuczyna doskonale wpisują się w strategię Podlasia, 
które stawia na rozwój przedsiębiorczości. Miasto przygotowało idealne warunki 
do prowadzenia firmy. 
 Na styku dróg krajowych DK61 (Warszawa-Ostrów Mazowiecka 
-Suwałki) oraz  DK58 (Pisz-Olsztyn) powstała Strefa Aktywności Gospodarczej. 
Na powierzchni 15 ha  wybudowano drogi, chodniki oraz infrastrukturę 
wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W 2015 roku całość została objęta 
ulgami wynikającymi z działania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Jest to ogromna szansa dla inwestorów na dostęp do wszelkich ulg i ułatwień, 
które gwarantują strefy ekonomiczne. Pierwsze lata funkcjonowania przyniosły 
zaskakujące rezultaty. Obecnie w Podstrefie Szczuczyn swoje inwestycje 
rozpoczęły trzy podmioty z branży: drzewnej, spożywczej i produkcji opakowań.
 Atutem Szczuczyna jest doskonała lokalizacja przy międzynarodowej 
trasie Via Baltica, przy budowie której właśnie rozpoczęto prace. Do 2020r. 
stanie się ona największą arterią komunikacyjną łączącą ten region Polski nie 
tylko z resztą kraju, ale także z sąsiednimi państwami. Szczuczyn to znakomite 
miasto do inwestowania zarówno dla firm logistycznych, jak i firm produkcyjnych 
– podkreśla Wojciech Kierwajtys, zarządzający Podstrefą Ełk Suwalskiej SSE. 
 Cały region jest dobrze rozwinięty. Wsparty kadrami z pobliskich 
większych miast (Grajewo, Ełk) może dać szanse produkcji w każdej branży przy 
zachowaniu konkurencyjnych cen wytworzenia produktu.

 Władze Szczuczyna zapewniają, że każda z działek jest w pełni 
przygotowana do potrzeb inwestorów. Mogą oni liczyć na dobre drogi dojazdowe, 
bliskość węzła wjazdowego na wybudowaną już obwodnicę Szczuczyna, wodociąg, 
kanalizację sanitarną i deszczową, doprowadzenie prądu.

 Tutejsi urzędnicy faktycznie, a nie tylko w teorii służą wsparciem 
i pomocą przedsiębiorcom, którym oferowane są zwolnienia z podatków i opłat 
lokalnych. Ulgi te uzależnione będą od poziomu inwestycyjnego oraz liczby 
zatrudnionych osób i mogą sięgać nawet 70% wartości nakładów inwestycyjnych. 
Inwestując w Szczuczynie, można liczyć na dobrą kooperację z istniejącymi 
firmami w dużym kompleksie przemysłowym podstrefy Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Ełku. Nie bez znaczenia jest również to, że władze 
samorządowe są bardzo przyjazne. Możemy tu liczyć nie tylko na kompleksową 
obsługę inwestycyjną, ale także na zachęty finansowe w ramach pomocy de 
minimis i pomocy regionalnej, co oznacza zwolnienia z podatku od nieruchomości 
nawet do pięciu lat. Pierwsze przetargi na sprzedaż  działek w Podstrefie Szczuczyn 
ruszyły w 2016 roku. Władze samorządowe postarały się, aby wśród udogodnień 
dla inwestora znalazła się również atrakcyjna cena proponowanych na sprzedaż 
gruntów.

Przedsiębiorcy inwestujący w Szczuczynie mogą uzyskać przewagę konkurencyjną 
dzięki tańszym kosztom pracy, niskim cenom zakupu gruntu, ale przede wszystkim 
należy pamiętać o możliwości skorzystania z pomocy publicznej w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To zwrot do 70 proc. inwestycji.

Szczuczyn Town Hall 
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
tel.: + 48 86 273 50 80
fax  +48 86 273 50 81 
e-mail: um@szczuczyn.pl      www.um.szczuczyn.pl  

Gmina Szczuczyn
Municipality of Szczuczyn
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Area: 115.7 km2

Population rate: 6442

We invite investors to Szczuczyn

 Szczuczyn has become an attractive place for production and industrial 
activity. All of this thanks to the establishment of the Economic Activity Zone and 
its extension to the Suwałki Special Economic Zone. The activities of Szczuczyn fit 
perfectly well into the strategy of Podlasie, which focuses on the development of 
entrepreneurship. The city prepared ideal conditions for running the company.

 The Economic Activity Zone was established at the junction of DK61 
(Warsaw-Ostrów Mazowiecka - Suwałki) and DK58 (Pisz-Olsztyn) national roads. 
Roads, pavements and water supply, sewage and electrical infrastructure were 
built on an area of 15 ha. In 2015, the whole project was granted benefits resulting 
from the operation of the Suwałki Special Economic Zone. It is a great opportunity 
for investors to have access to all the reliefs and facilities that economic zones 
guarantee. The first years of operation brought surprising results. Three entities 
from the wood, food and beverage and packaging industries have started their 
investments in the Szczuczyn Subzone.

 Szczuczyn’s advantage is its excellent location at the international Via 
Baltica road, which has just begun construction works. By 2020, it will become the 
largest communication artery connecting this region of Poland not only with the 
rest of the country but also with neighbouring countries. Szczuczyn is an excellent 
city to invest in logistics companies and production companies - emphasizes 
Wojciech Kierwajtys, the manager of the Ełk Suwalska Subzone of SSE. 

 The whole region is well developed. It is supported by staff from 
nearby larger cities (Grajewo, Ełk) and it can give a chance to produce in any 
branch at competitive prices of the product’s production.

 The authorities of Szczuczyn ensure that each plot is fully prepared 
for investors’ needs. They can count on good access roads, proximity of the 
entry point to the Szczuczyn bypass, waterworks, sanitary and rainwater drainage 
system and electricity supply.

 The local officials actually, and not only in theory, are there to support 
and assist entrepreneurs who are offered exemptions from local taxes and charges. 
These benefits will depend on the investment level and number of employees 
and may reach up to 70% of the value of investment outlays. When investing in 
Szczuczyn, you can count on good cooperation with existing companies in a large 
industrial complex of the subzone of the Suwałki Special Economic Zone in Ełk. It 
is also important that the local authorities are very friendly. We can count here not 
only on comprehensive investment services but also on financial incentives within 
the framework of de minimis aid and so-called regional aid. The first tenders for 
the sale of plots of land in the Szczuczyn Subzone were launched in 2016. Local 
government authorities made an effort to make an attractive price for the land 
proposed for sale.

 Entrepreneurs investing in Szczuczyn may gain a competitive 
advantage thanks to cheaper labour costs, low prices for land purchase, but 
first of all, it is important to remember about the possibility of using public aid 
in the Suwałki Special Economic Zone. This is a payback of up to 70% of the 
investments.
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Obszar: 25 km2

Liczba mieszkańców:  ok 11 000 osób

Fot: Tereny inwestycyjne w Kolnie.  Grunty o powierzchni 11 ha, na prawo od hali produkcyjnej Domczar,  również przeznaczone są pod inwestycje przemysłowo-usługowe.

 Kolno, miasto leżące w województwie podlaskim, ale na historycznym 
Mazowszu ma już prawie 600 lat! Otwartość, gościnność oraz operatywność 
i przedsiębiorczość mieszkańców to nasza wielopokoleniowa tradycja. Kolno 
w ostatnich latach stało się jednym z krajowych liderów w pozyskiwaniu środków 
z UE. Dzięki tym europejskim środkom Kolno wypiękniało i stało się miastem 
z nowoczesną infrastrukturą. W pełni uzbrojone  z funduszy Rozwój Polski 
Wschodniej tereny w Parku Inwestycyjnym Kolno, są doskonałym miejscem 
do ulokowania inwestycji  usługowych i produkcyjnych. Na inwestorów czekają 
grunty z kompletną  kanalizacją, siecią wodociągową i teleinformatyczną oraz 
drogami, a nawet ścieżkami rowerowymi. Powstały tam już pierwsze zakłady 
z branży rolniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Nasze tereny inwestycyjne mają 
wyśmienite rekomendacje. Największa działka została nagrodzona przez Polską 
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych tytułem „Grunt na medal”. To 
prestiżowe wyróżnienie trafia do samorządów, które potrafią przygotować tereny 
inwestycyjne na wysokim poziomie. Największym atutem Parku Inwestycyjnego 
są jednak oprócz atrakcyjnych gruntów, wykształceni, operatywni mieszkańcy. 
Z myślą o dalszych inwestycjach powiększyliśmy tereny przemysłowe o kolejnych 
11 ha. Dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje Miasto Kolno oferuje 
ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
 Poza profesjonalnym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych Kolno 
szuka innych niekonwencjonalnych dróg rozwoju. Taką ciekawą i przyszłościową 
alternatywą są inwestycje w odnawialne źródła energii. Na dalekich obrzeżach 
miasta powstała  jedna z największych w Polsce elektrowni słonecznych. 
W energetykę słoneczną inwestuje również nasz samorząd. W ramach unijnego 
projektu „Energia słoneczna pracuje dla Kolna” na najważniejszych budynkach 
użyteczności publicznej posadowione zostały panele fotowoltaiczne. Najnowsze 
rozwiązania techniczne  w panelach fotowoltaicznych oraz unijne dofinansowanie 
pozwolą na realne zmniejszenie rachunków za energię elektryczną. 

Kolno - nieduże miasto, dużych projektów

Dzięki Funduszom Europejskim nasze miasto bardzo się zmieniło i unowocześniło. 
Kolno ciągle jednak posiada też ten charakterystyczny urok i klimat niedużego  
miasta.  To miejscowość z  długą historią i słynnymi postaciami, z legendarnym 
odkrywcą Ameryki, żeglarzem Janem z Kolna na czele. Najwyższy już czas poznać 
Kolno - miasto odkrywców. Odkryj jego urok i atuty. Kolno -  małe miasto wielkich 
żeglarzy. Znakomita przystań dla inwestorów. 
Największe zakłady w Kolnie.

ZPM Kolno Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Produkowane są tutaj m.in. 
cenione w kraju i zagranicą sery żółte. 
www.mlekpol.pl 

Domczar – największy inwestor w Parku Inwestycyjnym Kolno. Planowane 
zatrudnienie to ponad 100 osób. Firma znana wśród europejskich producentów 
prefabrykowanych modułów. Projektuje i produkuje szeroką gamą gotowych 
modułów łazienkowych dla obiektów masowych takich jak hotele, akademiki itp. 
Całość produkcji skierowana jest na export. 
www.domczar.pl 

Zakłady Mechaniczne KOLNO 
ZM Kolno S.A. specjalizują się w  produkcji oprzyrządowania technologicznego 
do obróbki skrawaniem. Eksportują swoje 
wyroby do ponad 40 krajów na całym świecie. 
www.zmkolno.pl/

HETMAN - producent odzieży ochronnej
- sitodruk - haft komputerowy - drukarnia wielkoformatowa. 
www.hetmansprzedaz.pl

Burmistrz Andrzej Duda
Kolno Town Hall / Urząd Miasta Kolno 
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
tel.: + 48 86 278 21 33  
fax + 48 86 278 31 00
e-mail: kolno@home.pl     www.umkolno.pl

Miasto Kolno
Kolno Town
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Area: 25 km2² 
Number of inhabitants: about 11 000

 Kolno is a town located in the Podlaskie voivodeship and on the 
historical Mazowsze it is almost 600 years old! Openness, hospitality, and the 
operability and entrepreneurship of our residents are our multi-generational 
tradition. Kolno has in recent years become one of the national leaders in 
raising funds from the EU. Thanks to this European means Kolno has become a 
city with modern infrastructure. Fully equipped with the funds from Operational 
Program Development of Eastern Poland, areas in the Park Inwestycyjny Kolno 
are an excellent place to locate services and production investment. Investors are 
waiting for land with complete sewerage, water and telecommunication networks, 
roads and even bicycle paths. The first agricultural, construction and automotive 
companies were established there. Our investment areas have excellent 
recommendations. The biggest plot was awarded by the Polish Information and 
Foreign Investment Agency as “Ground for medal”. This prestigious award goes 
to local governments, which are able to prepare high quality investment sites. 
The biggest asset of the Park Inwestycyjny, apart from being an attractive land, 
is having educated and operative residents. For further investment, we have 
expanded our industrial estates by another 11 hectares. The town of Kolno offers 
discounts and exemptions from real estate tax for entrepreneurs undertaking new 
investments.

 Apart from professional investment vehicles Kolno is looking for other 
unconventional development routes. An interesting and promising alternative is 
investment in renewable energy. On the outskirts of the city, one of the largest 
solar power stations in Poland was established. Solar power is also invested by 
our local government. Within the framework of the EU project „Solar energy is 
working for Kolno”, photovoltaic panels have been installed in the most important 
public buildings. The latest technical solutions in photovoltaic panels and EU 
funding will allow for a real reduction of electricity bills. Thanks to the European 

Kolno - small city, large projects

Funds our city has changed and modernized. Kolno still has the characteristic 
charm and atmosphere of a small city. This is a place with long history and 
famous people, with the legendary discoverer of America, the sailor John of Kolno 
at the head. It is time to visit Kolno - the town of explorers. Discover its charms 
and virtues. Kolno is also a small town of great sailors. It is like heaven on earth 
for investors.

Biggest employing establishments in Kolno.

ZPM Kolno Dairy Cooperative Mlekpol. This company produces cheeses that 
are valued in the country and abroad. 
www.mlekpol.pl 

Domczar – the largest investor in the Park Inwestycyjny Kolno. The planned 
employment is over 100 people. A company is known among European manu-
facturers of prefabricated modules. It designs and manufactures a wide range of 
ready-made bathroom modules for mass facilities such as hotels, dormitories, 
etc. The whole production is directed to export. 
www.domczar.pl 

Zakłady Mechaniczne KOLNO 
ZM Kolno S.A. specializes in the production of technological tools for machin-
ing. It exports its products to more than 40 countries around the world. 
www.zmkolno.pl

HETMAN - manufacturer of protective clothing, screen printing, computer 
embroiders large format printing company. 
www.hetmansprzedaz.pl

 Urząd Miasta Kolno. Na najważniejszych budynkach użyteczności publicznej w Kolnie posadowione zostały panele fotowoltaiczne.
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Obszar: 282,13 km2

Liczba mieszkańców: 8 901 osób

 Jeśli szukasz pięknych i cennych przyrodniczo terenów, rąk do pracy, 
chcesz mieć blisko do miasta, ale działać i korzystać z potencjału gminy wiejskiej, 
szukasz miejsca na granicy województw, terenów położonych wzdłuż ważnej 
drogi krajowej,  chcesz mieć niedaleko do wschodnich sąsiadów Polski, a na 
dodatek lubisz smacznie i zdrowo zjeść, kochasz naturę, historię, kulturę i szukasz 
niecodziennego miejsca do wypoczynku, albo do prowadzenia biznesu   – to może 
jeszcze o tym nie wiesz, ale masz na myśli Gminę Kolno! 
 Znajdziesz nas w zachodniej części województwa podlaskiego, 
graniczymy z województwem warmińsko – mazurskim. Jesteśmy największą 
gminą w powiecie kolneńskim – zajmujemy 30 % jego powierzchni, na której 
żyje ponad 22% wszystkich mieszkańców powiatu. Do wschodnich granic Polski 
mamy:  144 km do przejścia polsko – białoruskiego w Kuźnicy i 145 do przejścia 
polsko – rosyjskiego w Gołdapi. Do najbliższego portu lotniczego Olsztyn – 
Mazury w Szymanach zaledwie 85 km. Przez naszą gminę przebiega droga krajowa 
nr 63 - intensywnie uczęszczana trasa na Mazury, droga wojewódzka nr 647 oraz 
setki kilometrów dróg powiatowych i gminnych. Mamy też znany i malowniczy 
szlak wodny – rzekę Pisę, która  łączy Wielkie Jeziora Mazurskie z wyjątkową 
rzeką Narew. Gmina położona jest w obszarze „Zielonych Płuc Polski”, znajdziesz 
tu puszcze, malownicze zakątki, rzadkie gatunki roślin i zwierząt, ciekawe ślady 
historii, pyszne jedzenie i czyste powietrze. Mamy potencjał do rozwoju turystyki, 
a coraz liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne już dziś czekają na gości z kraju 
i zagranicy.
 Naszym atutem  jest nie tylko naturalne środowisko, położenie, 
obszar i liczba ludności - w tym w większości w wieku produkcyjnym. Jesteśmy 
gminą typowo rolniczą, słynącą z produkcji mleka, gdzie funkcjonuje wiele 

wysokorozwiniętych gospodarstw rolnych, ale wyróżnia nas też  to, że wśród 
gmin wiejskich z powiatu kolneńskiego to u nas jest najwięcej przedsiębiorców 
zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
Małe przedsiębiorstwa specjalizują się oczywiście w branżach związanych 
z rolnictwem, ale też z  budownictwem, handlem, wynajmem i dzierżawą maszyn, 
transportem i przetwórstwem przemysłowym. Czy spodziewałbyś się, że to właśnie 
u nas powstają ulepszone kontrolery i pady do komputerów, konsol Xbox oraz 
PlayStation, nowoczesne drzwi zewnętrzne, czy ręczne zaginarki do obróbki blach? 
A jednak, innowacyjne rozwiązania są stosowane przez naszych przedsiębiorców ! 
Myślę, że jeszcze nie raz jesteśmy w stanie pozytywnie Cię zaskoczyć. Potrafimy 
współpracować, co potwierdziliśmy realizując mnóstwo wspólnych przedsięwzięć 
z innymi samorządami, czy z członkami stowarzyszeń, do których należymy np.: 
Łomżyńskie Forum Samorządowe, czy Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem 
Płynąca. W ostatnich latach dzięki pozyskanym funduszom unijnym intensywnie 
rozbudowujemy gminną infrastrukturę drogową, wodociągową i społeczną (szkoły, 
ośrodki kultury, place zabaw) w trosce o mieszkańców, ale też z myślą o turystach 
i inwestorach. Podejmujemy szereg działań aktywizujących i integrujących, 
sprzyjamy rozwojowi kapitału społecznego. W porozumieniu z przedsiębiorcami 
z naszej gminy staramy się wypracować optymalny model współdziałania, dlatego 
w 2016 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno, 
gdzie w gronie ekspertów dyskutowaliśmy o współpracy, ale też o potencjale 
gospodarczym Gminy Kolno, czy możliwościach pozyskiwania  pieniędzy na 
rozwój działalności gospodarczej.  
 Serdecznie zapraszamy, odwiedź nasze strony i przekonaj się jakim 
potencjałem dysponuje Gmina Kolno. Będziemy przewodnikiem i towarzyszem tej 
podróży i kto wie, może okaże się, że  jest nam po drodze?

fot. S. Nicewicz

Wójt: Józef Bogdan Wiśniewski
The Municipal Office of Kolno / Urząd Gminy Kolno 
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
tel.: + 48 86 278 91 20  
fax  + 48 86 278 91 36
e-mail: ugkolno@gminakolno.pl     www.gminakolno.pl

Gmina Kolno
Municipality of Kolno



31Offer of cooperation Subregion Łomżyńskiwww.lfs.lomza.pl  

Area: 282,13 km2 
Number of inhabitants: 8 901

 If you are looking for beautiful and valuable natural areas, working 
hands, you want to be close to the city and work or use the potential of a rural 
community, you are looking for a place on the border of voivodships, areas along 
an important national road. You like delicious and healthy food, you love nature, 
history, culture and you are looking for an unusual place to rest or business - you 
may not know it yet, but you have Kolno in mind!

 You will find us in the western part of the Podlaskie voivodship, we 
border with the Warmińsko-Mazurskie voivodship. We are the largest district in 
Kolno county - we occupy 30% of its area, where over 22% of all inhabitants of 
the county live. To the eastern borders of Poland we have: 144 km to the Polish-
Belarusian transition in Kuźnica and 145 to the Polish-Russian transition in 
Gołdap. The nearest airport is Olsztyn - Masuria in Szymany, only 85 km. Through 
our district goes the national road no. 63 - the intensive route to Masuria, the 
provincial road no. 647 and hundreds of kilometers of district and borough roads. 
We also have a famous and picturesque waterway - Pisa River, which connects 
the Great Masurian Lakes with the unique river Narew. The borough is located 
in the area of   „Green Lungs of Poland”, where you will find forests, picturesque 
corners, rare species of plants and animals, interesting traces of history, delicious 
food and clean air. We have the potential to develop tourism, and more and more 
agri-tourism farms are waiting for visitors from our country and abroad.

 Our advantage is not only the natural environment, the location, the 
area and the number of people - including most of the working age. We are a typical 

agricultural borough, famous for its milk production, where many high-farmed 
farms operate, but among the rural boroughs in the county of Kolno we have 
the greatest number of registered entrepreneurs in the Central Registration and 
Information on Business that are in our country. Small businesses are specialized 
in agriculture, but also in construction, trade, rental and leasing of machinery, 
transport and processing. Would you expect us to have improved controllers and 
pads for computers, Xbox consoles and PlayStation, modern external doors, or 
manual sheet metal folding machines? And yet, innovative solutions are used by 
our entrepreneurs! I think we will be able to surprise you more than once. We 
are able to cooperate, which we confirmed by carrying out a lot of joint ventures 
with other local governments or with members of associations, such as: Łomża 
Local Government Forum or Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca. In 
recent years thanks to the EU funds we have been extensively developing borough 
roads, water and social infrastructure (schools, cultural centers, playgrounds) in 
the interest of the inhabitants, but also for the tourists and investors. We undertake 
a series of activating and integrating actions, and we promote the development 
of social capital. In agreement with entrepreneurs from our community, we try 
to develop an optimal model of cooperation, so in 2016 we organized the Forum 
of Kolno Community Entrepreneurs for the first time, where we discussed the 
cooperation among the experts, but also about the economic potential of the 
Kolno borough or possibilities of raising money for business development.
  
 We invite you to visit our website and learn about the potential of 
Kolno borough. We will be the guide and companion of this trip and who knows, 
maybe it will turn out that we are on the same way?

fot. S. Nicewicz
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Obszar: 19 843 ha
Liczba mieszkańców: 5 200 osób

 Gmina Turośl leży na obszarze Równiny Kurpiowskiej. Zajmuje 
powierzchnię 19 843 hektarów i zamieszkiwana jest przez 5.200 mieszkańców Cały 
obszar gminy wyróżnia się środowiskiem przyrodniczym  w niewielkim stopniu 
przekształconym przez człowieka. Rozległa dolina rzeki Pisy jest korytarzem 
ekologicznym łączącym jeziora mazurskie z obszarami dolin Narwi i Wisły.  Jest 
regionem typowo rolniczym specjalizującym się w produkcji mleka.
 
  Gmina nie posiada typowych terenów inwestycyjnych lecz jest 
właścicielem działek rozrzuconych po całym terenie. Atutem tych działek jest 
dobra lokalizacja, położenie na terenie czystym ekologicznie, dojazd drogami 
utwardzonymi. Obecność rzeki Pisy o stosunkowo czystej wodzie umożliwiającej 
kąpiele i zasobnej w różne gatunki ryb, należącej do krajowej sieci szlaków 
turystyki wodnej, czyni z gminy rejon atrakcyjny turystycznie. Liczne walory 
przyrodnicze oraz wysoka ich jakość, jak również brak przemysłu i niska gęstość 
zaludnienia sprawiają, iż gmina jest obszarem umożliwiającym rozwój różnych 
form turystyki.  W 1995 roku w miejscowości Ptaki wybudowano ośrodek 
sportowo-rekreacyjny,  wyposażony w korty, boisko, przystań, zaplecze biwakowe.  
Liczne miejsca umożliwiają budowę bazy turystycznej  (ogólnodostępne miejsca 
noclegowe , domy letniskowe, gastronomia   i inne usługi turystyczne). Ze względu 
na zamulenie dna zalewu oraz niski poziom wody, nie spełnia on swoich funkcji 
i wymaga przebudowy. Gmina posiada projekt budowlany  i pozwolenie na budowę 
ośrodka, gdzie ulegnie on powiększeniu i zostaną zastosowane pompy wody 
oczyszczające wprowadzaną wodę do zalewu oraz utrzymujące jednakowy poziom 
wody. Planowane jest pozyskanie środków na ten cel w ramach stowarzyszenia 
„Pisa – Narew”, bądź ”Łomżyńskie Forum Samorządowe”, w których  jesteśmy 
członkiem. 

 Wysoka jakość produktu (mleka) oraz jego wielkość produkcji 
stwarza warunki do rozwoju niewielkich zakładów do przetwórstwa mlecznego 
- ekologicznego. Obecnie wyprodukowane mleko odbierane jest przez zakłady 
mleczarskie, gdzie masowo jest  przerabiane na różne produkty. Teren gminy 
to także atrakcyjne miejsce do produkcji rolno spożywczej  i przetwórstwa runa 
leśnego (jagody, grzyby, borówka).

Na terenie gminy funkcjonują   przedsiębiorcy pragnący nawiązać 
współpracę: 

AGRO-SERWIS KRYSIAK 
Łukasz Krysiak, Nowa Ruda 28A, 18-525 Turośl,
tel. +48 503 088 391
e-mail: lukasz@agroserwiskrysiak.pl,
www. agroserwiskrysiak.pl
Firma specjalizuje się w produkcji mieszadeł do gnojowicy, pomp cieczy. 
Prowadzi sprzedaż swoich produktów na terenie całego kraju a obecnie prowadzi 
sprzedaż (internetowo) poza granice kraju (Europa). 
  
LAK-MET Marek Rydel
Charubin36A, 18-525 Turośl,
Tel. +48 506 166 504,
e-mail: zormet36@wp.pl
Firma istnieje od 1993 roku zajmuje się lakierowaniem proszkowym 

śrutowaniem, piaskowaniem, renowacją elementów stalowych,  wykonywaniem  
ogrodzenia , balustrady, podjazdy dla niepełnosprawnych, daszków 
z poliwęglanu i szkła, konstrukcji stalowych.

Będąc w gminie Turośl szczególnie polecamy na spędzenie wolnego 
czasu poprzez: 

1. spotkanie z kulturą kurpiowską w  Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli– 
(wycinanka, kwiaty i bukiety, kierce, pisanka, taniec, śpiew, gra na harmonii 
pedałowej,  wystawy stałe i okolicznościowe) oraz w Centrum Edukacji 
Kulturalnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli (w  zasobach Centrum 
znajduje się ponad 500 sztuk eksponatów); 

2. zwiedzanie zabytków: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli;  Kościół 
pw. św. Rocha w Lemanie; Przydrożne kapliczki i krzyże

3. wędrówki piesze i trasy rowerowe, zbieranie grzybów, jagód i ziół, 
użytkowanie łowieckie) -  polecamy trasy rowerowe prowadzące malowniczymi 
zakątkami gminy Turośl (47 km.)

4. spływy kajakowe rzeka Pisą.

The Municipal Office of Turośl 
Urząd Gminy Turośl
ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl
tel.: + 48 86 278 67 65  kom. 504 913 356
fax  + 48 86 278 61 49
e-mail: sekretariat@turosl.pl     www.turosl.pl

Gmina Turośl
Municipality of Turośl
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Area: 19 843 ha
Number of inhabitants: 5 200

 The Municipality of Turośl is located in the Kurpiowska Plain. It covers 
19,843 hectares with a population of 5,200. The whole area is characterised by 
the natural environment, with low human transformation. The vast valley of the 
Pisa River is an ecological corridor connecting Masurian lakes with the areas of 
the Narew and Vistula valleys.  It is a region with a typical agricultural background 
and specialises in milk production. 
 The Municipality does not have any typical investment land but owns 
plots scattered over the entire area. The advantages of these plots are their good 
location in an ecologically clean area and access by paved roads. The presence of 
the Pisa River with relatively clean water that allows swimming rich in various fish 
species, which belongs to the national network of water tourism routes, makes the 
Municipality an attractive tourist destination. Numerous natural values and their 
high quality, as well as a lack of industry and low population density, make the area 
suitable for the development of various forms of tourism.  In 1995 a sports and 
recreation centre was built in the town of Ptaki, equipped with courts, playground, 
marina and camping facilities.  There are numerous places which are great for the 
construction of tourist accommodation facilities (public accommodation, holiday 
homes, catering and other tourist services). Due to the siltation of the bottom of 
the lagoon and low water level, the centre does not fulfil its function and needs 
to be rebuilt. The municipality has a construction project and a building permit 
for the construction of the site: it will be enlarged and water pumps will be used 
to purify the water entering the lagoon and maintain the same level of water. It is 
planned to raise funds for this purpose within the framework of the association 
„Pisa - Narew” or „Łomża Local Government Forum”, of which we are a member.  
 The high quality of the product (milk) and its production volume create 
the conditions for the development of small plants for organic milk processing. 
The milk produced today is collected by the dairy industry, where it is processed 
into various products in bulk. The area of the commune is also an attractive 
place for agri-food production and processing of forest undergrowth (weather, 
mushrooms, blueberries).

There are entrepreneurs in the area of the commune who want to 
establish cooperation:

AGRO-SERWIS KRYSIAK 
Łukasz Krysiak, Nowa Ruda 28A, 18-525 Turośl,
tel. +48 503 088 391
e-mail: lukasz@agroserwiskrysiak.pl,
www. agroserwiskrysiak.pl
The company specializes in the production of agitators for slurry and liquid 
pumps. It sells its products all over the country and currently sells (internet) its 
products abroad (Europe).
  
LAK-MET Marek Rydel
Charubin36A, 18-525 Turośl,
Tel. +48 506 166 504,
e-mail: zormet36@wp.pl
The company has been operating since 1993 in the field of shot blasting powder 
painting, sandblasting, renovation of steel elements, making fences, railings, 
driveways for the disabled, roofs made of polycarbonate and glass, steel 
structures. 

Being in the Municipality of Turośl, we particularly recommend 
spending your free time by:

1. meeting with Kurpian culture at the Community Cultural Centre in Turośl 
- (cut-outs, flowers and bouquets, directions, writing, music, dance, singing, 
pedal harmony, permanent and occasional exhibitions) and at the Cultural 
Education Centre at the Community Cultural Centre in Turośl (over 500 exhibits 
are present in the Centre’s resources);  
2. sightseeing tours of monuments: The Church of the Holy Spirit; The Church 
of St. John the Baptist in Turośl; Church of St. Roch in Leman; Roadside chapels 
and crosses
3. hiking and cycling routes, mushroom picking, berries and herbs, hunting) - 
we recommend cycling routes leading through picturesque corners of the Turośl 
commune (47 km),
4. canoeing trips along the Pisa river.



34 Oferta współpracy Subregionu Łomżyńskiego www.lfs.lomza.pl  

Obszar: 15 km2

Liczba mieszkańców: 9 470 osób

 Wysokie Mazowieckie to niespełna dziesięciotysięczne miasto, 
położone w południowo-zachodniej części województwa  podlaskiego nad rzeką 
Brok. Jest gminą miejską i jednocześnie siedzibą powiatu wysokomazowieckiego. 
Oprócz funkcji gospodarczych Wysokie Mazowieckie spełnia również funkcje 
administracyjne i usługowe dla kilku gmin w powiecie. Wiąże się to z rozwiniętą 
oświatą oraz lokalizacją i funkcjonowaniem wielu instytucji. Miasto posiada 
aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe 
miasto, co  umożliwia skrócenie procedur. Wysoki poziom rolnictwa w regionie 
wpłynął na rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Największą firmą w mieście 
jest Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, która  jest najnowocześniejszym 
i największym zakładem tej branży w Polsce. Wysokie Mazowieckie posiada 
wiele atutów, które wpływają na jego obecny wizerunek, do których na pewno 
należy zaliczyć czystość i dużą ilość zieleni. Samorząd miasta przykłada dużą 
wagę do stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Świadczą o tym coroczne 

znaczące wydatki budżetowe na inwestycje w mieście. W pełni wykorzystywane  
są możliwości pozyskiwania środków unijnych a starania samorządu, dbającego 
o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców są honorowane  wysokimi 
lokalami w rankingach samorządowych w kraju – w 2017 r. II miejsce w kraju 
w kategorii miasta powiatowe w rankingu wydatki inwestycyjne samorządów. 
Wysokie lokaty miasta w rankingach inwestycyjnych od kilku lat, świadczą 
o stabilnej polityce inwestycyjnej miasta, która opiera się nie tylko na dotacjach 
zewnętrznych, ale racjonalnym gospodarowaniu budżetem miasta. Herbem miasta 
jest łabędź, jeden z piękniejszych symboli. Uosabia doskonałość, szlachetność, 
dumę i wdzięk – chcemy, aby nasze miasto było tak spostrzegane, miasto wielkich 
możliwości. Zapraszamy do odwiedzenia nas.
 Miasto posiada ulgę w podatku od nieruchomości nowo 
wybudowanych i tworzących nowe miejsca pracy, istnieje możliwość wsparcia 
szkoleniowego z PUP.

Wysokie Mazowieckie City Hall 
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.: + 48 86 275 25 92
fax  + 48 86 275 25 93
e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl     www.wysokiemazowieckie.pl

Miasto Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie City Hall
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Area: 15 km2

Number of inhabitants: 9 470

 Wysokie Mazowieckie is located in the south-western part of the 
Podlaskie Voivodship on the Brok River. It is the municipality and at the same 
time it is the seat of district authorities. Apart from its economic functions, 
Wysokie Mazowieckie also has administrative and service functions for several 
municipalities in the district. This is caused by well developed education, location 
and functioning of many institutions. The city has an up-to-date local spatial 
plan covering the entire city, which allows for shortening of procedures. Highly 
developed agriculture in the region influenced the development of agri-food 
industry. The largest company in the city is the „Mlekovita” Dairy Cooperative, 
which is the most modern and the largest plant of this industry in Poland. Wysokie 
Mazowieckie has many advantages that directly influence its overall image. Such 
advantages are for sure purity and greenery. Local government pays great attention 
to the state of technical and social infrastructure. The possibilities of obtaining 
EU funds are fully utilized, and the efforts of the local government, taking care 
of the development and improvement of the quality of life of the inhabitants are 
honored with high places in the local government rankings in the country. In 2017 
Wysokie Mazowieckie was awarded second place in the district cities category in 
the ranking of local governments’ investment expenditures. The coat of arms of the 
city is a swan, one of the most beautiful symbols. It embodies excellence, nobility, 
pride and grace - we want our town to be perceived this way as the town of great 
opportunities. We invite you to visit us.

 The city offers a tax relief on newly built and creating new jobs 
properties, the District Employment Office offers the possibility of receiving 
training support.
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District Office 
Starostwo Powiatowe
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel.: + 48 86 275 24 17 
fax  + 48 86 275 31 53
e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl     www.wysokomazowiecki.pl  

Obszar: powierzchnia powiatu wynosi 1288 km2 z czego:
- użytki rolne 986 km2,
- tereny leśne 239 km2,
- grunty zabudowane 44 km2,
- nieużytki 15 km2,
- pozostałe 4 km2.
W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Wysokie Mazowieckie; gmi-
ny miejsko- wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo; gminy wiej-
skie: Klukowo, Kobylin – Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, 
Sokoły, Wysokie Mazowieckie. 

Liczba mieszkańców: 58 177 osób

 Powiat Wysokomazowiecki leży na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, 
pomiędzy doliną górnego brzegu Narwi a Bugiem na południu. Od zachodu 
granicę wyznacza Czerwony Bór, a od strony północnej i wschodniej przechodzi 
w pradolne rzeki Narew. Teren powiatu to zlewisko trzech rzek- Narwi, Nurca 
i Broku. Cecha charakterystyczna jest dobra jakość gleb- występują tu czarnoziemy 
kompleksu pszennego dobrego, a w części północnej gleby płowe i bielicowe. 
Powiat charakteryzuje się bardzo dużym odsetkiem gruntów rolnych oraz małym 
odsetkiem lasów. Grunty rolne i warunki wodne wspaniale nadają się do hodowli 
bydła, co jest z powodzeniem przez mieszkańców wykorzystywane, powiat jest 
w ścisłej krajowej czołówce producentów mleczarskich. Tutaj swoja siedzibę ma 
największa w Polsce Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”. 
    

 Na terenie powiatu warto zobaczyć: Muzeum Rolnictwa im. Księdza 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, zespół dworsko- pałacowy z folwarkiem 
w Klukowie, siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego, Sanktuarium 
w Hodyszewie z barkowym obrazem z ok. 1630 roku, uznawanym za cudowny, 
Cmentarz a okresu II wojny światowej we wsi Krasowo Częstki (gm. Nowe 
Piekuty), dawny dworek rodziny Glogerów w Jabłonce Kościelnej.

Powiat Wysokomazowiecki
Wysokomazowiecki District
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Area: the area of   the county is 1288 km2, of which: 
agricultural land 986 km2, 
forest land 239 km2, 
built land 44 km2, 
wasteland 15 km2, 
other 4 km2.

 Wysokomazowiecki District is on the Wysoczyzna Wysokomazowiecka, 
between the upper valley of the river Narew and the river Bug in the south. The 
border from the west is marked by Czerwony Bór, and from the north and east it 
passes into the river Narew. The area of   the district is a catchment of three rivers 
- Narew, Nurca and Brok. Its distinguishing feature is the good quality of the 
soil. There are chernozems of the good wheat complex, and in the northern part, 
lessive and podsolic soil. The District has a very high percentage of agricultural 
land and a small percentage of forests. The agricultural land and water conditions 
are excellent for a cattle breeding, which is successfully used by the inhabitants, 
the county is in the strictest list of the best dairy producers in the country. In 
Wysokomazowiecki District there is the largest Dairy Cooperative in Poland 
„Mlekovita”.    

 On the territory of the county is worth to visit: Father Krzysztof Kluka in 
Ciechanowiec, a manor-palace complex with a farm in Klukowo, the residence of 
the Narwiański National Park, a sanctuary in Hodyszewo with a barn painting from 
around 1630 that is considered to be miraculous, the cemetery from the period 
of Second World War in the village of Krasowo Częstki (Nowe Piekuty village), a 
former manor house of the Gloger family in Jabłonka Kościelna.

The district consists of municipalities: Wysokie Mazowieckie; urban-rural 
municipalities: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo; rural municipalities: 
Klukowo, Kobylin - Borzymy, Kulesze Koscielne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie 
Mazowieckie.

Number of inhabitants: 58 17
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Commune Head / Wójt: Krzysztof Krajewski
ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.: + 48 86 275 26 27 
fax  + 48 86 275 74 50
e-mail: gmwm@op.pl     www.gminawysokiemazowieckie.pl  

Obszar: Gmina zajmuje powierzchnię 16 611 ha, 
co stanowi 13% powiatu wysokomazowieckiego.

Liczba mieszkańców: 5 491 osób

Obie nieruchomości zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 66.
- Brzóski Tatary, powierzchnia ok 1 ha (istnieje możliwośc podłączenia gazu 
ziemnego).
 Mieszkańcy naszej Gminy chętnie spędzają swój wolny czas nad wodą. 
Oprócz aktywnego wypoczynku wiele osób korzysta z bogatej oferty naszych 
łowisk. Na terenie Gminy znajduje się wiele stawów, które w ostatnich latach 
zostały gruntownie zmodernizowane. Największe znajdują się w miejscowościach: 
Tybory – Kamianka, Brzóski Stare, Brzóski Brzezińskie, Miodusy – Litwa, Miodusy 
Wielkie, Buczyno – Mikosy, Bryki oraz Sokoły – Jaźwiny. Każde miejsce posiada 
swój unikalny mikroklimat, który warto poznać i polubić.

 Gmina Wysokie Mazowieckie posiada również bazę gastronomiczno 
– noclegową. Obecnie posiadamy sześć gospodarstw agroturystycznych, 
w miejscowościach Mystki – Rzym, Bryki,. Mścichy, Trzeciny, Mazury. Usługi 
gastronomiczne świadczą: Zajazd „Dankos” w m. Brzóski – Gromki, „Dworek 
w Brzóskach”  w m. Brzóski - Markowizna, „Karczma u Stryja” w m. Osipy – 
Wydziory Pierwsze, „Mścichowianka” w m. Mścichy. Wielbiciele koni mogą 
udać się do miejscowości Wróble, Brzóski - Falki lub Dąbrowa – Dzięciel, gdzie 
znajdują się Stadniny Konne. Odbywają się tam zajęcia teoretyczne i praktyczne 
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

 Gmina Wysokie Mazowieckie stanowi unikalne połączenie dbałości 
o tradycję oraz nowatorskiego sposobu zarządzania. Jesteśmy gminą, która 
patrzy w przyszłość, a jednocześnie hołduje starym wartościom. Dbamy 
o rzeczy najmniejsze wiedząc, że w konsekwencji wpłyną one pozytywnie na 
całokształt Naszej Małej Ojczyzny. Wizja Gminy jest nierozerwalnie związana 
z bezpieczeństwem oraz dobrem naszych mieszkańców, dlatego nasza gmina jest 
miejscem dla każdego.
 
 Struktura funkcjonalno-przestrzenna Gminy to przede wszystkim 
gospodarstwa rolne, nastawione na produkcje mleka. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa to 10 ha. Główne uprawy na terenie gminy, to: kukurydza, zboża 
jare i ozime. 
 
 Gmina posiada dobrze rozwiniętą siec dróg (główną oś komunikacyjną 
gminy stanowią: droga krajowa Nr 66 i droga wojewódzka Nr 678). Teren gminy 
jest w pełni zwodociągowany, (3 stacje uzdatniania wody z siecią wodociągową 
ok. 140 km.), ponadto do części miejscowości doprowadzony jest gaz ziemny.
Tereny inwestycyjne
– nieruchomoścci w miejscowościach:

-  Tybory - Żochy, powierzchnia ok. 1,9 ha,
-  Osipy - Wydziory Pierwsze, powierzchnia ok. 1,5 ha.

Gmina Wysokie Mazowieckie
Municipality of Wysokie Mazowieckie
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Area: The borough covers an area of   16 611 ha, which constitutes 13% 
of the high-altitude county. 
Number of inhabitants: 5491

Both properties are located in close proximity to national road No. 66. 
- Brzóski Tatary, area of   about 1 ha (there is a possibility of connecting the natural gas). 

 Residents of our borough willingly spend their free time close 
to the water reservoir. In addition to active recreation, many people enjoy 
the rich offer of our fisheries. There are many ponds in the borough that 
have been thoroughly modernized in recent years. The biggest ponds are 
located in: Tybory - Kamianka, Brzóski Stare, Brzóski Brzezińskie, Miodusy 
- Lithuania, Miodusy Wielkie, Buczyno - Mikosy, Bryki and Sokoły - Jaźwiny. 
Each place has its own unique microclimate, which is worth to know and like. 

 Wysokie Mazowieckie municipality also has a gastronomic and 
accommodation base. At present we have six agritourism farms in Mystki - Rzym, 
Bryki. Mścichy, Trzęciny, Mazury. The food service is provided by: inn „Dankos” 
in Brzóski - Gromki, „Dworek w Brzózkach” in Brzóska - Markowizna, „Karczma u 
Stryja” in Osipy - Wydziory Pierwsze, „Mścichowianka” in Mścichy. Horse lovers 
can go to Wróble, Brzóski - Falki or Dąbrowa - Dzięciel, where horse studs are 
located. There are theoretical and practical classes there for both children and 
adults.

 Wysokie Mazowieckie municipality is a unique combination of care 
for tradition and innovative management. We are a community that looks to the 
future and at the same time shares the old values. We take care of the smallest 
things knowing that in consequence they will positively affect the whole of our 
Little Motherland. The vision of the borough is inextricably linked to the safety and 
well-being of our inhabitants, which is why our borough is a place for everyone. 

 The functional-spatial structure of the borough is primarily agricultural 
farms, aimed at milk production. The average farm size is 10 hectares. Main crops 
in the borough are: corn, spring and winter cereals.

 The municipality has a well-developed road network (the main 
communication axis of the borough is the national road no. 66 and the provincial 
road no. 678). The area of   the borough is fully drained, (3 water treatment plants 
with water supply network about 140 km.), and the natural gas is also channeled 
to the village.
Investment areas
- real estate in the locality:

- Tybory - Żochy, area about 1.9 ha, 
- Osipy - Wydziory Pierwsze, area of   about 1.5 ha.
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Obszar: 13.000 ha
Liczba mieszkańców:  6 635 osób

 Czyżew to miasto i gmina, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. 
Położenie w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego na granicy 
z województwem mazowieckim, daje możliwości czerpania z potencjału dwóch 
regionów: Mazowsza i Podlasia. Atutem gminy jest atrakcyjna lokalizacja z uwagi 
na przebiegające lub będące w bezpośredniej  bliskości ważne sieci transportowe: 
kolejowa międzynarodowa magistrala Rail Baltica  (Berlin, Warszawa, Białystok, 
Helsinki) a także drogi: krajowa 63 Siedlce-Łomża i międzynarodowa S8 
Warszawa-Białystok oraz planowana droga S61 Via Baltica dające możliwości 
szerokiej współpracy z kontrahentami, Rosji, Ukrainy, Białorusi czy państw 
nadbałtyckich. 

 Gmina posiada także dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych i dobry stan 
infrastruktury gospodarczej tj. nowoczesną sieć telefonii, pełne zwodociągowanie 
, sieć kanalizacji sanitarnej czy przygotowane kompleksowo tereny inwestycyjne 
włączone do Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, która pozawala na 
prowadzenie inwestycji na bardzo korzystnych warunkach z zastosowaniem 
dużych ulg podatkowych. Grunty inwestycyjne zajęły I miejsce w województwie 
podlaskim w ogólnopolskim konkursie „ Grunt na medal”.

 Przyszli inwestorzy mogą również liczyć na szereg ulg i zwolnień 
w podatkach lokalnych w zależności od wielkości firmy, wartość inwestycji i liczby 
utworzonych miejsc pracy.

Miasto Czyżew oraz w dużej części gmina objęte są uchwalonymi  planami 
zagospodarowania przestrzennego ułatwiającymi potencjalnym inwestorom 
przygotowanie prowadzenia inwestycji. 

Poza walorami infrastrukturalnymi i geograficznymi wielkim kapitałem gminy są 
jej mieszkańcy, których  aktywność, przygotowanie edukacyjne, przedsiębiorczość 
oraz możliwości i gotowość dostosowania do potrzeb rynku pracy jest podstawą 
planowania działań gospodarczych.

 Gmina Czyżew, to także bardzo interesujące miejsce do życia 
i spędzania wolnego czasu i wypoczynku. Bogata oferta kulturalna, oświatowa 
i dobra baza rekreacyjna i sportowa to atuty socjalne, podnoszące atrakcyjność 
inwestowania i osiedlania się. Zachęcając do inwestowania w naszym mieście 
i gminie zapraszamy wszystkich do odwiedzania ciekawych miejsc takich jak 
:zalew rekreacyjny, park podworski, Muzeum Ziemi Czyżewskiej, zabytki będące 
pozostałością ciekawej i bogatej historii gminy oraz uczestnictwa w bogatej ofercie 
kulturalnej przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury z której najważniejsze to: 
Dni Czyżewa, Święto Rodziny, festiwale piosenki, grupy teatralne, muzyczne itp.

 Zapraszamy wszystkich do inwestowania w naszej gminie, do 
osiedlenia się lub choćby do odwiedzenia  a spotkacie się z życzliwością 
mieszkańców i fachową obsługą instytucji, urzędów i władz gminy.

Town Hall in Czyżew 
Urząd Miejski w Czyżewie 
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
tel.: + 48 86 275 50 36  
fax  + 48 86 275 51 16
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl     www.umczyzew.pl

Gmina Czyżew
Municipality of  Czyżew
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Area: 13.000 ha 
Number of inhabitants: 6 635 

 Czyżew is a city and a municipality, where tradition is connected 
with modernity. Located in the south-western part of the Podlaskie voivodship, 
on the border with the Mazowieckie voivodship, gives the opportunity to take 
advantage of the potential of two regions: Mazowsze and Podlasie. The advantage 
of the borough is its attractive location due to the fact that there are important 
transport networks operating in or near to it: Rail Baltica international railway 
(Berlin, Warsaw, Bialystok, Helsinki) as well as national roads 63 Siedlce-Łomża 
and international S8 Warsaw-Bialystok and planned road S61 Via Baltica, provide 
opportunities for extensive cooperation with contractors of Russia, Ukraine, 
Belarus or the Baltic states.
 The municipality also has a well-developed network of local roads 
and a good state of the economic infrastructure, i.e. a modern telephone network, 
full drainage, sanitary sewerage network and comprehensive investment areas 
integrated into the Suwałki Special Economic Zone, which allows for investment 
on very favorable terms with large taxation discounts. Investment land took the 1st 
place in the Podlaskie voivodship in the national competition „Land for medal”.
 
 New investors can also count on a number of reliefs and exemptions 
in local taxes depending on the size of the business, the value of the investment 
and the number of created jobs.

 Czyżew town and a large part of the borough are covered by the 
approved spatial development plan, which facilitates potential investors to prepare 
their investments.In addition to the infrastructure and geographic value, the 
capital of the borough is its inhabitants, whose activity, educational preparation, 
entrepreneurship as well as the possibilities and willingness to adapt to the needs 
of the labor market is the basis for economic planning.
 
 Czyżew municipality is also a very interesting place to live and 
spend free time and leisure. The rich cultural and educational offer and a good 
base for recreation and sport are social assets that increase the attractiveness 
of investing and settling. To encourage to do investments in our town and 
municipality, we invite all to visit interesting places such as: recreational 
reservoir, the park, Muzeum Ziemi Czyżewskiej, historical remains of interesting 
and rich history of the borough and participation in the rich cultural offer 
prepared by the Gminny Ośrodek Kultury: Dni Czyżewa (the town celebration), 
Święto Rodziny (family feast), music festivals, theater and music groups, etc. 

We invite all to invest in our municipality, to settle or even to visit it and you 
will familiarize yourself with the friendliness of the inhabitants and professional 
service of the institutions, offices and municipality authorities.
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The Municipal Office of Sokoły 
Urząd Gminy Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel.: + 48 86 476 30 10  kom. 519 412 544
fax  + 48 86 476 30 12
e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl     www.sokoly.pl 

Obszar: 15.570 ha
Liczba mieszkańców: gmina - ok. 6 tys. 
Sokoły – ok. 1 500 osób

 Gmina Sokoły położona jest na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej 
w obrębie tzw. „Zielonych Płuc” Polski. Teren gminy w znacznej części przylega do 
obszaru Narwiańskiego Parku Narodowego uznanego w Europie za najciekawszy 
region bagienno – rzeczny. Gmina skupia 48 miejscowości wiejskich. 
Najwięcej osób pracuje w sektorze rolnictwa, ale również w handlu, usługach, 
oświacie i administracji samorządowej. W gminie jest około 600 gospodarstw 
specjalizujących się w chowie bydła mlecznego. Ważnym elementem rozwoju 
naszego rolnictwa jest Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie. Działają 
również zakłady produkcyjne związane z branżą rolniczą lub budowlaną. Jednak 
przede wszystkim ludzie młodzi i coraz lepiej wykształceni stanowią duży potencjał 
i są szansą na rozwój tej ziemi. Można więc tutaj śmiało inwestować, bo władze 
gminy tworzą sprzyjający klimat. 
 Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy oraz położenie 
dużą uwagę przywiązuje się tematom związanym z rozwojem agroturystyki. 
Propagujemy aktywne formy wypoczynku dla środowisk miejskich naszego 
regionu oraz turystom krajowym i zagranicznym. 
 Pierwsza wzmianka historyczna o Sokołach pochodzi z 1239 roku. 
Atrakcyjne położenie na szlaku wiodącym z Mazowsza na Podlasie, uzyskanie 
w 1659 roku przywileju na targi oraz dodatkowo przywileju na jarmarki sprawiło, 
że stały się one ważnym centrum handlowym w regionie. Tradycja miejscowych 
jarmarków jest nadal żywa. Dzięki staraniom dziedziczki w 1827 roku Sokoły 
zostały podniesione do rangi miasta. Prawa miejskie traciły dwukrotnie, ostatnio 
w 1950 r. i od tego czasu są  miejscowością wiejsko-gminną. Sokoły szczycą się 
drewnianym kościołem unickim z 1655 roku. Dominującą budowlą naszej gminy 

jest piękny kościół wybudowany w 1912 roku w stylu neogotyckim.
Gmina dysponuje nieruchomościami położonymi w miejscowości Nowe Racibory 
i Jeńki. 
- Nieruchomość w Nowych Raciborach o pow. 1,0634 ha zabudowana jest 
dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. użytkowej 
1127 m2. Teren wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową i telefoniczną. 
Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Obiekt znajduje w pobliżu czynnej linii 
kolejowe PKP relacji Warszawa – Białystok ze stacją w Nowych Raciborach.
- Nieruchomość w m. Jeńki o pow. 0,35550 ha zabudowana jest 
dwukondygnacyjnym budynkiem po byłym ośrodku zdrowia o pow. użytkowej 
238,6 m2. Nieruchomość wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną i siłową, 
wodociągową i telefoniczną. Dojazd z drogi asfaltowej. Obiekt znajduje się 
w odległości ok. 2,5 km od drogi wojewódzkiej Białystok – Wysokie Mazowieckie, 
ok. 13 km od m. Sokoły i ok. 30 km od Białegostoku.
 Bliższe informacje dotyczące zagospodarowania ww. nieruchomości 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokoły pod nr tel. 86-4763010 wewn. 328.
Gmina Sokoły posiada urozmaicony kształt krajobrazu, bogatą i unikatową faunę 
i florę. Szczególnie cenna jest Dolina Narwi. Narew stanowi osobliwy przykład 
rzeki wielokorytowej. Wywiera zniewalające wrażenia i sprawia, że każdy, kto jest 
wrażliwy na piękno natury, zachwycony jest dzikim czarem narwiańskiego świata. 
Przez trzciny, bagna  i rozlewiska objęte Narwiańskim Parkiem Narodowym 
prowadzi kładka Waniewo – Śliwno o długości ok. 1500 m. Z wysokiej wieży 
widokowej można oglądać krajobraz zapierający dech w piersiach. I to o każdej 
porze roku. Wszyscy, którzy marzą o urlopie z dala od zgiełku wielkich miast 
i zatłoczonych kurortów znajdą tu ciszę i niezapomniane widoki. Oazą turystyczną 
gminy Sokoły a także perłą na mapie turystycznej Podlasia jest miejscowość 
Waniewo i znajdująca się tam infrastruktura turystyczna oraz kwatery 
agroturystyczne z kuchnią regionalną i produktami żywności ekologicznej. 

Gmina Sokoły
Municipality of  Sokoły
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Area: 15.570 ha 
Number of inhabitants: borough - approx. 6 thousand 
Sokoły - about 1 500 inhabitants

 Sokoły municipality is located in the Wysoczyzna Wysokomazowiecka 
within the so-called „Green Lungs” of Poland. The area of   the municipality is 
largely adjacent to the area of   Narew National Park recognized in Europe as 
the most interesting swamp and river region. The borough consists of 48 rural 
localities. Most people work in the agricultural sector, but also in trade, services, 
education and local administration. There are about 600 farms specializing in 
dairy cattle breeding. An important part of the development of our agriculture 
is Stacja Doświadczalna Oceny Odmian in Krzyżewo. There are also production 
plants in the agricultural or construction sector. However, above all, young and 
better educated people represent a great potential and an opportunity to develop 
this land. It is a place for investments because the municipality authorities create 
a favorable climate.
 
 Due to the typical agricultural character of the borough and the 
location, a lot of attention is paid to topics connected with the development of 
agritourist. We promote active forms of recreation for the urban environment of 
our region as well as domestic and foreign tourists.

 The first historical mention of Sokoły dates back to 1239. Attractive 
location on the route leading from Mazowsze to Podlasie region, gaining the 
privilege of trade fairs in 1659 and additionally the privilege of fairs made them an 
important trade center in the region. The tradition of local fairs is still alive. Thanks 
to the efforts of the heiress in 1827, Sokoły were raised to the rank of town. City rights 
have been lost twice, most recently in 1950 and since then Sokoły has been a village-
town locality. In Sokoły borough there is also a famous wooden Uniate church of 
1655. The dominant building of our borough is a beautiful church built in 1912 in 

Neo-Gothic style. The borough has real estate located in Nowe Racibory and Jeńki. 
- Property in Nowe Racibory with surface area 1, 0634 hectares is built on a 
two-storey building after the former primary school of the usable surface area 
1127 m2. The area is equipped with electricity, water and telephone. There is 
an access from an asphalt paved road. The object is located near the railway 
line PKP relations Warsaw - Białystok with a station in Nowy Raciborz. 
- Property in the Jenki with surface area 0.35550 hectares is developed with a two-
storey building after the former health center with the usable surface area 238.6 
m2. The property is equipped with electricity and power network, water supply and 
telephone. The approach is from the asphalt road. The object is located about 2.5 
km from the Białystok provincial road - Wysokie Mazowieckie, about 13 km from 
Sokolniki and about 30 km from Bialystok.

 Further information on this development you can get at the Municipal 
Office of Sokoły at this telephone number 86-4763010 ext. 328. The Sokoły 
borough has a varied landscape, rich and unique fauna and flora. Especially 
valuable is the Narew Valley. Narew is a peculiar example of the multi-river. It 
exerts a captivating impression and makes anyone who is sensitive to the beauty 
of nature delighted with the wildness of the narvian world. Through Narwiański 
National Park, covered by wetlands, swamps and floodplains, runs Waniewo - 
Śliwno footbridge, with a length of about 1500 m. From the high viewing tower 
you can see the breathtaking landscape at any time of the year. Everyone who 
dreams of vacation away from the hustle of big cities and crowded resorts will 
find silence and unforgettable views here. The tourist oasis of the Sokoły borough 
as well as the pearl on the tourist map of Podlasie is the village of Waniewo and 
there is a tourist infrastructure and agritourism houses with regional cuisine and 
organic food products.
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Dane teleadresowe Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Łomża Local Government Forum Contacts

Prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego dr Agnieszka Barbara Muzyk
Łomżyńskie Forum Samorządowe
President of the Łomża Local Government Forum
PhD Agnieszka Barbara Muzyk
Łomża Local Government Forum
Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
tel: + 48 724 551 858, + 48 724 551 859
biuro@lfs.lomza.pl
www.lfs.lomza.pl

Prezydent Miasta Łomża  Mariusz Chrzanowski
Miasto Łomża 
Urząd Miejski w Łomży 
President of Łomża City Mariusz Chrzanowski Łomża City
Łomża City Hall
Pl. Stary Rynek 14 
18-400 Łomża 
tel. +48 86 215 67 00  faks + 48 86 216 45 56
E-mail: ratusz@um.lomza.pl
www.lomza.pl ; www.biznes.um.lomza.pl

Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych
Starostwo Powiatowe w Łomży
Governer of the Łomżyński District Elżbieta Parzych
District Office in Łomża
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
tel. + 48 86 215 69 00
fax: + 48 86 215 69 04
e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl
www.powiatlomzynski.pl

Wójt Gminy Piotr Kłys Urząd Gminy Łomża
The Commune Head Piotr Kłys The Municipal Office of Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża
tel.: + 48 86 224 50 05
e-mail: sekretariat@gminalomza.pl
www.gminalomza.pl

Burmistrz Michał Chajewski
Urząd Miejski w Jedwabnem
Mayor Michał Chajewski
Jedwabne Town Hall
ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
tel./fax  + 48 86 217 20 40
e-mail: burmistrz@jedwabne.pl
e-mail: urzad@jedwabne.pl
www.jedwabne.pl

Wójt Gminy Rafał Pstrągowski
Urząd Gminy Śniadowo
The Commune Head Rafał Pstrągowski
The Municipal Office of Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo,
tel.  + 48 86 217 61 46, 086 473 83 90
fax + 48 86 217 61 68
e-mail: sekretariat@sniadowo.pl
www.sniadowo.pl

Wójt Gminy Kazimierz Ramotowski
Urząd Gminy Przytuły
The Commune Head Kazimierz Ramotowski
The Municipal Office of Przytuły
ul. Supska 10, 18-423 Przytuły
tel./fax + 48 86 217 70 03
e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
www.przytuly.powiatlomzynski.pl

Wójt Gminy Zenon Białobrzeski
Urząd Gminy Zbójna
The Commune Head Zenon Białobrzeski
The Municipal Office of Zbójna
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,
tel./fax + 48 86 214 00 29
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl
www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Wójt Gminy Teresa Grodzka
Urząd Gminy Rutki
The Commune Head Teresa Grodzka
The Municipal Office of Rutki
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki
tel. + 48 86 276 31 61
fax +48 86 276 31 60
e-mail: sekretariat@gminarutki.pl 
www.gminarutki.pl

Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Urząd Miasta Grajewo
Mayor of the City Dariusz Latarowski
Grajewo City Hall
ul. Strażacka 6 A, 19-200 Grajewo
tel. + 48 86 273 08 00
fax + 48 86 273 08 03
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
www.inwestycje.grajewo.pl



45Offer of cooperation Subregion Łomżyńskiwww.lfs.lomza.pl  

Dane teleadresowe Łomżyńskiego Forum Samorządowego

Łomża Local Government Forum Contacts

Burmistrz Miasta Artur Kuczyński
Urząd Miejski w Szczuczynie
Mayor of the City Artur Kuczyński
Szczuczyn Town Hall
Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
tel. + 48 86 273 50 80
fax +48 86 273 50 81
e-mail: um@szczuczyn.pl
www.um.szczuczyn.pl

Burmistrz Miasta Andrzej Duda
Urząd Miasta Kolno
Mayor of the City Andrzej Duda
Kolno Town Hall
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
tel. + 48 86 278 21 33
fax + 48 86 278 31 00
e-mail: kolno@home.pl
www.umkolno.pl

Wójt Gminy Józef Bogdan Wiśniewski
Urząd Gminy Kolno
The Commune Head Józef Bogdan Wiśniewski
The Municipal Office of Kolno
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
tel. + 48 86 278 91 20
fax + 48 86 278 91 36
e-mail: ugkolno@gminakolno.pl
www.gminakolno.pl

Wójt Gminy Piotr Niedbała
Urząd Gminy Turośl 
The Commune Head Piotr Niedbała
The Municipal Office of Turośl
ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl
tel. + 48 86 278 67 65 
fax + 48 86 278 61 49
e-mail: sekretariat@turosl.pl
www.turosl.pl

Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Mayor of the City Jarosław Siekierko
Wysokie Mazowieckie City Hall
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. + 48 86 275 25 92
fax + 48 86 275 25 93
e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl
www.wysokiemazowieckie.pl

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Governer of the Wysokomazowiecki District Bogdan Zieliński
District Office in Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
tel. + 48 86 275 24 17
fax + 48 86 275 31 53
e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl
www.wysokomazowiecki.pl

Wójt Gminy Krzysztof Krajewski
Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
The Commune Head Krzysztof Krajewski
The Municipal Office of Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. + 48 86 275 26 27
fax + 48 86 275 74 50
e-mail: gmwm@op.pl
www.gminawysokiemazowieckie.pl

Burmistrz Miasta Anna Bogucka
Urząd Miejski w Czyżewie
Mayor of the City Anna Bogucka
Czyżew Town Hall
ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew
tel. + 48 86 275 50 36
fax + 48 86 275 51 16
e-mail: sekretariat@umczyzew.pl
www.umczyzew.pl

Wójt Gminy Józef Zajkowski
Urząd Gminy Sokoły
The Commune Head Józef Zajkowski
The Municipal Office of Sokoły
ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. + 48 86 476-30-10 
fax + 48 86 476-30-12
e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl
www.sokoly.pl
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