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Szanowni Państwo,
nie ulega wątpliwości, że jako konsumenci znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie tylko ze
względu na modę, ale przede wszystkim ze
względów zdrowotnych, wracamy do korzeni,
do natury – w niej słusznie upatrując źródła
zdrowia i życia. Rolnictwo ekologiczne generuje wiele korzyści, m.in. pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz wytwarzanie żywości
o wysokich walorach jakościowych. Stale rosnąca
świadomość konsumentów w zakresie zdrowej
żywności i jej udowodnionych prozdrowotnych właściwości oraz realny wzrost dochodów
gospodarstw domowych sprawia, że rośnie zainteresowanie rolników produkcją ekologiczną.
Mając powyższe na uwadze Powiat Łomżyński stworzył projekt, w tym ważnym dla
nas wszystkich obszarze. Nasz projekt „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz
tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” otrzymał dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020, Plan
operacyjny na lata 2018–2019, konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
Celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy i umiejętności fachowych w zakresie rolnictwa ekologicznego i prowadzenia gospodarstwa w systemie gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolników/producentów z terenu
Powiatu Łomżyńskiego oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, tworzenia sieci współpracy, wdrażania innowacji oraz ich promocja.
W ramach projektu zaplanowaliśmy do realizacji szereg kompleksowych działań, które
pomogą zrealizować postawione w projekcie cele tj.:
• szkolenia obejmujące cały proces tworzenia i funkcjonowania gospodarstwa
ekologicznego,
• wyjazdy studyjne do miejsc, gdzie eko-produkcja rozwija się i przynosi zakładane
rezultaty,
• promocyjne felietony filmowe i cykl artykułów prasowych poświęcone lokalnym gospodarstwom ekologicznym oraz wpływowi żywności ekologicznej na zdrowie i środowisko,
• utworzenie bazy internetowej gospodarstw ekologicznych,
• I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego,
• doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
• prospekt handlowy (materiał drukowany) prezentujący lokalnych producentów
eko-żywności.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą handlową producentów żywności ekologicznej z Powiatu Łomżyńskiego.

Starosta Łomżyński
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Wicestarosta Łomżyński

Ladies and Gentlemen,
It is undisputed that we, so-called consumers are turning towards the roots and the nature
– where we legitmately search for source of life and health, not only due to the latest trends
but mainly due to health reasons. Organic Agriculture generates many benefits such as good
influence on the environment and high quality food production. Constantly growing consumers’ awerness regarding healthy food and its’ proven health-promoting properties and
households income increase influences on farmers growing interest in organic production.
Having aforementioned in mind, Łomża Country District has created a project dedicated to this crucial for all of us area. Our project “NATURE-ally LOCALLY – the campaign for creating short supply chains in Łomża Country District” received a grant within
the Rural Network Development Action Plan 2014–2020, operational plan for 2014–2020,
operational plan for 2018–2019, competition no. 3/2019 for the partners of national rural
network.
The purpose of the project is to acquire, supplement and extend the knowledge and
professional skills essential in the area of organic farming and conducting the farm in ecological manner by the individual farmers/producer from Łomża Country District and to
create short supply chains, cooperation networks as well as implementation and promotion
of innovations.
Within the project we planned a set of comprehensive actions that shall facilitate achieving the goals:
• trainings dedicated to the organic farm establishment and functioning,
• study visit to those places where eco-production constantly develops and succeeds,
• promotional column and series of press releases dedicated to the local organic farms and
the organic food influence on health and environment,
• creating the online database of organic farms,
• I Organic Agriculture Convention in Łomża,
• professional advisory for participants about managing the organic farm,
• commercial prospect (in printed form) presenting local eco-food producers.
Please feel invited to get familiar with the organic food commercial offers of producers from Łomża Country District.

Łomża District Starost

Łomża District Vice-Starost
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Kilka słów o Powiecie…
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 i gospodarczych. Powiat Łomżyński jest regionem typowo rolniczym. 71,1%
aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego pracuje w sektorze rolniczym
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo). Nieskażona natura, czyste gleby i utrwalone
tradycje prowadzenia rodzinnych gospodarstw rolnych sprawiają, że potencjał przemysłowy
zdominowany jest tu głównie przez przetwórstwo rolno-spożywcze, które reprezentują małe
i średniej wielkości zakłady. Najwyższą dynamikę rozwojową wykazuje przemysł mleczarski.
Na terenie powiatu swoją siedzibę ma znana z wysokiej jakości produktów, zarówno w Polsce,
jak i za granicą, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Stosunkowo dobrze jest rozwinięty w naszym regionie 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,
MJ Jedwabne Męczkowscy Sp.j. produkujący m.in. kostkę brukową i kruszywo, SONAROL
Sp. j., w którego ofercie znajduje się zarówno produkcja styropianu oraz okien i drzwi, jak
również sprzedaż maszyn rolniczych, Metal-Technik s.c. z Miastkowa – producent maszyn
rolniczych i komunalnych, PLASTIXAL ze Starego Bożejewa – producent okien i drzwi,„Agro-Rolnik” Sp. z o.o. w Śniadowie prowadzący sprzedaż maszyn rolniczych.
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:
OSM z Piątnicy, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie, czy
SONAROL Sp. j. z Jedwabnego.
Powiat Łomżyński jest dobrym miejscem dla inwestorów. Podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na tym terenie sprzyjają: atrakcyjne położenie przy trasach komunikacyjnych prowadzących do przejść granicznych z Europą Wschodnią, wolne tereny i obiekty
do zagospodarowania, piękne tereny w dolinie rzeki Narew – idealne do rozwoju turystyki,
dostatek ekologicznych surowców dla przetwórstwa rolno-spożywczego oraz duże zasoby
siły roboczej.
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Few words about the District...
Łomża Country District in located in the western part of podlaskie voivodeship. Administratively it comprises 9 communes (2 urban-rural and 7 rural).
It is a unique place with remarkable environmental, cultural, touristic and economic
qualities. Łomża Country District is a typical farming region. 71,1% professionally active
Łomża Country District inhabitants work in agriculture (farming, forestry, hunting and
fishing). True nature, clean soil and long tradition of managing homestad indicate that food
processing performed mostly by small and medium-sized enterprises prevails in local industrial. Dairy industry experiences the most dynamic development. A very famous from its’
high-quality products, both in-country and abroad District Dairy Cooperative (OSM) in
Piątnica is also located in our district. Wood and building materials industries are relatively
well developed, just as the activities related to agriculture, mainly agriculture service. The
biggest representatives of those industries are: Concrete Production Company PREFBET
Sp. z o.o. in Śniadowo, MJ Jedwabne Męczkowscy Sp. j. producing e.g. paving stones and
aggregate, SONAROL Sp. j., that offers not only styrofoam, windows and doors but also
the agricultural machinery, Metal-Technik s.c. in Miastkowo – agricultural machinery and
municipal equipment producer, PLASTIXAL in Stare Bożejewo – windows and doors producer, „Agro-Rolnik” Sp. z o.o. in Śniadowo selling agricultural machinery.
Despite typically agricultural nature of the district and high development of industries
agro-related, there are also many companies introducing innovative technological, processing and product inventions. These are aforementioned entities such as: OSM in Piątnica,
Concrete Production Company PREFBET Sp. z o.o. in Śniadowo or SONAROL Sp. j. in
Jedwabne.
Łomża Country District is a perfect place for investors. Undertaking investment projects in this area is fostered by: an attractive location close to the communication routes
leading to the border crossings with Eastern Europe, areas and buildings for development,
beautiful surroundings in the Narew river valley – perfect touristic destination, plenty of
ecological materials for food industry and great amount of workforce.
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Na terenie Powiatu Łomżyńskiego funkcjonują gminne przedszkola, liczne szkoły podstawowe, dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych – w tym Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Marianowie, które kształci m.in. w zawodach związanych z rolnictwem,
mechanizacją rolnictwa czy w zawodach ogrodniczych.
Powiat Łomżyński ma dobry układ komunikacyjny, na który składa się sieć dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przez teren powiatu prowadzą trasy
do przejść granicznych na Białoruś i Litwę oraz pozostałych krajów bałtyckich. Aktualnie
budowane jest nowoczesne połączenie drogowe – Via Baltica, biegnące z Europy Zachodniej
przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallinn, które stanowić będzie istotną część transeuropejskiego korytarza transportowego.
W ramach budowy Centralnego
Portu Komunikacyjnego i rozbudowy połączeń kolejowych przez
teren powiatu wybudowana zostanie linia kolejowa nr 3. Plany zakładają budowę trasy, która poprowadzi z Ostrołęki przez Łomżę i Kolno
do Giżycka. Dzięki tej inwestycji
w przyszłości, Łomża odzyska połączenie kolejowe, skąd do Warszawy
dojedziemy w 1 godz. 15 min., a do
CPK w 1 godz. 35 min. Budowa
szybkich połączeń drogowych
i kolejowych znacząco podnosi
atrakcyjność naszego regionu.
Opis oferty współpracy z potencjalnym inwestorem:
Powiat Łomżyński wpiera rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, za pośrednictwem
posiadanych instrumentów. Powiat m.in. buduje infrastrukturę drogową, która zwiększa
dostępność terenów inwestycyjnych, wspiera mieszkańców i przedsiębiorców za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy (szkolenia kadry, staże, wspierane zatrudnienie, dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy, itp.), pozyskując na realizację ważnych projektów
środki zewnętrzne, 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. Nasz samorząd aktywnie włącza się we
wszystkie działania, które przyczyniają się do tworzenia warunków przyjaznych rozwojowi
przedsiębiorczości.
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:
• Dwór Rodziny Lutosławskich, będący siedzibą Muzeum Przyrody w Drozdowie, Skansen
Kurpiowski w Nowogrodzie, Forty Obronne w Piątnicy, Wzgórze św. Wawrzyńca, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, zabytkowe kościoły.
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There are many communal kindergartens, primary schools, two secondary school complexes
with Continuing Education Center School Complex in Marianowo that is known for offering education in professions agriculture related, agriculture mechanization or gardening.
Łomża Country District very well communicated with domestic, voivodeship, district
and communal road network. There is a cross border route going through the district, leading
to Belarus and Lithuania and other Baltic countries. Currently, an innovative road connection – Via Baltica-is being built, starting in Western Europe, going through Warsaw, Kaunas,
Riga and Tallinn, which will be an essential part of trans European transportation corridor.
A railway line no. 3 will be built as a part of a plan to build a central communication port
and expansion of railway connections through the district. Plans include building a route
that would lead from Ostrołęka to Giżycko through Łomża and Kolno. In the future that
investment would help Łomża to restore railway connection and enable reaching Warsaw
in 1 h 15 minutes and to CPK in 1 h 35 minutes. Building fast road and railway connections
significantly increases attractiveness of our region.
Description of cooperation with the
potential investor:
Łomża Country District exercises available
instruments to promote business development within the area. Availability of investment areas is being increased by building
road infrastructure, the inhabitants and
entrepreneurs are supported by Employment Agency activities (trainings, internships, supported employment, workstation
equipment financing, etc.), acquiring external funding to implement crucial projects,
including EU (workforce trainings, subsidies for opening new business, creation of
jobs in social cooperatives, activities promoting local entrepreneurs etc.), coorganization of competitions aimed at recognition, activity and development appreciation
of local entrepreneurs. Our self-government
actively participates in every activity that
contributes to creating business development friendly environment.
Our district has rich active holiday offer:
• fishing, canoeing, paintball, biking, trekking, nordic walking, skiing and cross-country
skiing
Major attractions in Łomża Country District are:
• Lutosławski mansion in which Museum of Nature in Drozdowo is also located, open-air
museum in Nowogród, Defensive Fort in Piątnica, Saint Lawrence Hill, Narew Valley
landscape Park, historical churches
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Piotr Krzysztof Kąkol

Piotr Krzysztof Kąkol
GOSPODARSTWO ROLNE

Miodowy Raj
ADRES GOSPODArstwa

ul. Szkolna 2
18-421 Piątnica Poduchowna

KONTAKT

piotr610@gmail.com
kom. 511-861-111

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Piątnica Poduchowna, gmina Łomża
w Powiecie Łomżyńskim.
Jest to gospodarstwo pasieczne zajmujące się produkcją miodu i innych produktów pszczelich
takich jak: pyłek pszczeli, kit pszczeli (propolis), świece z wosku pszczelego.
Na terenie gospodarstwa znajduje się także mały sad owocowy, gdzie uprawiane są m.in.: świdośliwa (mało znana, ale bardzo wartościowa), jabłonie, śliwy, gruszki, orzech włoski czy morele.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Miód i inne produkty pszczele takie jak: pyłek pszczeli, kit pszczeli (propolis), ramki z miodem.
W przyszłości planowane: domek do apiterapii, produkcja uli z poliuretanu , świeczek z wosku
pszczelego, odkładów pszczelich, matek pszczelich, przerób węzy pszczelej.
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Piotr Krzysztof Kąkol
HOMESTEAD

Honey Paradise
Homestad ADDRESS

ul. Szkolna 2
18-421 Piątnica Poduchowna

CONTACT

piotr610@gmail.com,
Mob. +48 511-861-111

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Homestad is located in Piątnica Poduchowna, Łomża Country District.

Production of this apiary is focused on honey and other bee products i.e.: bee pollen, propolis, candles of beeswax.
There is also a small fruit orchard on the holding area with: serviceberry (here not
popular but very valuable), apple trees, plums, pears, apricots, walnuts.

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

Honey and other bee products such as: bee pollen, propolis, frames with honey.
In the future i plan to purchase a house for apitherapy and start producing beehives of polyurethane, candles of beeswax, bee waste, queen bees, wax foundation
processing.
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Piotr Krzysztof Kąkol
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Jan Kołakowski

Jan Kołakowski
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Górki-Szewkowo 18
18-421 Piątnica Poduchowna

KONTAKT

xklaun@wp.pl
kom. 600-323-862

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Górki-Szewkowo, gmina Piątnica
w Powiecie Łomżyńskim.
Całkowita powierzchnia gospodarstwa obejmuje obszar 30 ha, z czego 10 ha to
grunty orne. Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę bydła mlecznego.
Poprzez swój udział w projekcie „NATURA-lnie LOKALNIE - kampania na rzecz
tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim” w niedalekiej
przyszłości planuje rozpocząć sprzedaż hurtową mleka ekologicznego.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Zwierzęca

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Mleko ekologiczne
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Jan Kołakowski
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Górki-Szewkowo 18
18-421 Piątnica Poduchowna

CONTACT

xklaun@wp.pl
Mob. +48 600-323-862

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Mr. Jan Kolakowski’s homestad is located in Górki-Szewkowo in Wizna commune, Łomża Country District. Total area of the homestad is 30 ha of which 10 ha
is arabe land.
The main objective is dairy cattle husbandery.
He would like to start wholesell of organic milk in the close future.

GOODS TYPE

Animal

OFFERED GOODS

Organic milk
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Jan Kołakowski
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Edyta i Jan Komorowscy

Edyta i Jan Komorowscy
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Taraskowo 13
18-430 Wizna

KONTAKT

jan.komorowski4@o2.pl
kom. 669-479-020

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Jan Komorowski wraz z żoną Edytą prowadzą gospodarstwo ekologiczne od roku
2009. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Taraskowo, gmina Piątnica
w Powiecie Łomżyńskim.
Całkowita powierzchnia gospodarstwa to 11,59 ha. Klasa gruntów ornych waha
się od IVb do VI, z czego większość to klasa V i VI.
Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną, obejmującą żyto ozime,
mieszankę strączkową, zboża oraz seradelę uprawną.
Państwo Komorowscy oferowane produkty sprzedają detalicznie. Sprzedaż prowadzona jest sezonowo.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Żyto ozime

17   |

Edyta i Jan Komorowscy
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Taraskowo 13
18-430 Wizna

CONTACT

jan.komorowski4@o2.pl
Mob. +48 669-479-020

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Since 2009 Jan Komorowski together with his wife Edyta run ecological homestad
located in Taraskowo in Piątnica commune, Łomża Country District.
Total area of the homestad is 11,59 ha. Soil type varies from IVb to VI, most of
which is V or VI type.
The homestad specializes in plant production: winter rye, legume mix, grains and
seradella.
Retail customer sale.

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

Winter rye
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Edyta i Jan Komorowscy        19   |
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Monika i Marcin Sobuta

Monika i Marcin Sobuta
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Dobrzyjałowo, ul. Zdrojowa 36
18-421 Piątnica Poduchowna

KONTAKT

marcinsobuta@wp.pl
kom. 604-272-494

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Dobrzyjałowo, gmina Piątnica
w Powiecie Łomżyńskim.
Zajmuje powierzchnię 18 ha. Areał 15 ha stanowią trwałe użytki zielone, a 3 ha to
grunty rolne, na których uprawiane jest żyto, owies, pszenżyto.
Na przestrzeni ostatnich lat zboża i trawy sprzedawane są konwencjonalnie okolicznym rolnikom.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Trawa, zboża
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Monika i Marcin Sobuta
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Dobrzyjałowo, ul. Zdrojowa 36
18-421 Piątnica Poduchowna

CONTACT

marcinsobuta@wp.pl
Mob. +48 604-272-494

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Homestad is located in Dobrzyjałowo, Piątnica commune, Łomża Country District.
Total area of the homestad is 18ha of which 15ha is a permanent grassland and 3ha
grain crops – triticale, oats, rye.
Over the past years, grain and grass have been sold conventionally to the local
farmers.

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

Grass, grain
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Monika i Marcin Sobuta
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Maria Pieńkowska

Maria Pieńkowska
GOSPODARSTWO ROLNE

Adres gospodarstwa

Żelechy 42
18-415 Piątnica Poduchowna

Kontakt

kom. 515-959-995

Krótki opis gospodarstwa i charakterystyka działalności

Gospodarstwo pani Marii Pieńkowskiej znajduje się w miejscowości Żelechy,
gmina Piątnica w Powiecie Łomżyńskim.
Uprawą ekologiczną zajmuje się od 7 lat. Gospodarstwo nastawione jest przede
wszystkim na uprawę ekologicznego zboża i ziemniaków. Pani Maria sprzedaje
również ekologiczne mleko i jaja. Prowadzi sprzedaż detaliczną i całoroczną.

Kategoria produkcji towarowej

Roślinno-zwierzęca

Produkty oferowane do sprzedaży

Zboża, ziemniaki, jaja, mleko, wołowina
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Maria Pieńkowska
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Żelechy 42
18-415 Piątnica Poduchowna

CONTACT

Mob. +48 515-959-995

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Mrs. Maria Pieńkowska homestad is placed in Żelechy, Piątnica commune, Łomża
Country District.
For 7 years she has been doing organic farming. The homestad is focused on eco
grains and potatoes. Mrs. Maria retails year-round organic milk and eggs.

GOODS TYPE

Plant-animal

OFFERED GOODS

Grains, milk, egg, beef, potatoes
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EDPOL

EDPOL

FOOD & INNOVATION

ADRES FIRMY

Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża

KONTAKT

mariusz.sazon@edpol.net.pl
tel. +48 86 218-30-32

KRÓTKI OPIS FIRMY I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Firma EDPOL Food & Innovation istnieje na rynku od 1991 roku. Specjalizuje się
we wdrażaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej, m.in.
mięsnej, owocowo-warzywnej, rybnej, piekarnictwa oraz cukiernictwa. Posiada
także profesjonalne produkty dla sektora HoReCa.
Oferowane produkty są wysokiej jakości. Produkcja nastawiona jest na prozdrowotność, poprzez tworzenie receptur opartych na naturalnych składnikach.
Firma posiada certyfikaty jakości, tj. certyfikat BRC, certyfikat IFC Food, certyfikat RSPO.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Produkcja roślinna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

W naszym portfolio oprócz m.in. przypraw, ziół, warzyw, mieszanek przyprawowych i funkcjonalnych, sosów, koncentratów, bulionów oraz galanterii słodkiej
znajdują się innowacyjne paniery, nadzienia termostabilne, mrożone sosy, a także
miksy maślane.
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EDPOL

FOOD & INNOVATION

Homestad ADDRESS

ul. Nowogrodzka 155a
18-400 Łomża

CONTACT

mariusz.sazon@edpol.net.pl
tel. +48 86 218-30-32

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

EDPOL Food & Innovation Company was founded in 1991. It has been specializing in implementation and creation of innovative solutions in food industry i.e.
meat, fruit – vegetable, fish, bakery and confectionery.
The company has also a professional offer for HoReCa sector. Produced goods are
only high quality and products Thanks for using formula based on the organic
ingredients.
The company owns quality certificates, e.g. BRC, IFC Food, RSPO.  

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

Our portfolio includes not only spices and herbs, vegetables, flavour mix, sauces,
bullions, sweet products but also innovative coatings, thermostable fillings, frozen
sauces, butter mix.
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Agata i Piotr Skrodzcy

Agata i Piotr Skrodzcy
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Rutkowskie 47
18-430 Wizna

KONTAKT

wojciechowskaa93@wp.pl
kom. 504-721-050

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Pani Agata Skrodzka wraz z mężem Piotrem prowadzi gospodarstwo w miejscowości Rutkowskie, gmina Wizna, w Powiecie Łomżyńskim, na obszarze NATURA
2000.
Zajmują się produkcją roślinną w systemie ekologicznym (są to m.in.: żyto, pszenżyto, owies, trawy, ziemniaki) oraz produkcją zwierzęcą w systemie konwencjonalnym (opasy).
Wielkość gospodarstwa to ok. 20 ha. Ze względu na rozłożenie terenu Państwo
Skrodzcy mają pola na terenie trzech gmin: Wizna, Jedwabne oraz Trzcianne.
Część użytków zielonych położona jest na obszarze Parku Biebrzańskiego oraz
jego otuliny. W dużej mierze produkty otrzymane z produkcji roślinnej wykorzystywane są do chowu zwierząt w gospodarstwie, jednak oferowane są także do
sprzedaży sezonowej.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinna w systemie ekologicznym. Zwierzęca w systemie konwencjonalnym.

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Zboża, ziemniaki, siano, sianokiszonka, słoma, wołowina.
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Agata i Piotr Skrodzcy
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Rutkowskie 47
18-430 Wizna

CONTACT

wojciechowskaa93@wp.pl
Mob. +48 504-721-050

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Ms. Agata together with her husband Piotr runs an homestad on the area of
NATURA 2000 in Rutkowskie, Wizna commune, Łomża Country District.
They focus on organic plant production (rye, triticale, oat, grass, potatoes) and
conventional animal production (fattening cattle). The homestad is the size of
20ha. Due to the area location, Skrodzki family owns fields on three communes:
Wizna, Jedwabne and Trzcianne. Part of the grassland is located on the area of
Biebrza National Park and it’s buffer zone.
Goods received in plant production are utilized for animal breeding and seasonally sold.

GOODS TYPE

Plant in organic system and animal in conventional system

OFFERED GOODS

Grain, potatoes, hay, haylage, straw, beef
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Magdalena Staniszewska

Magdalena Staniszewska
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Stare Bożejewo 45
18-430 Wizna

KONTAKT

kom. 605-323-505

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna w Powiecie Łomżyńskim.
Całkowita powierzchnia gospodarstwa zajmuje 10 ha. Grunty zaliczane są do klasy
IVa i IVb.
Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną (zboża, ziemniaki), ponadto
oferuje sprzedaż jaj kurzych. Sprzedaż prowadzona jest detalicznie, całorocznie.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Ziemniaki, warzywa, jaja, drób
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Magdalena Staniszewska
HOMESTEAD

HOMESTAD ADDRESS

Stare Bożejewo 45
18-430 Wizna

CONTACT

Mob. +48 605-323-505

HOMESTAD SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Our homestad is located in Stare Bozejewo in Wizna commune, Łomża Country
District. Total area of our homestad is 10 ha. Soils are classified as IVa and IVb.
We focus on plant products (grains, potatoes), moreover our offer includes hen
eggs. It is year-round retail sale.

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

Potatoes, vegetables, eggs, poultry
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Magdalena Staniszewska
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Ewa i Rafał Szymańscy

Ewa i Rafał Szymańscy
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Jeziorko, ul. Długa 94
18-421 Piątnica Poduchowna

KONTAKT

ewkax25@o2.pl
kom. 691-730-009

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Jeziorko, gmina Piątnica w Powiecie
Łomżyńskim.
Całkowita powierzchnia gospodarstwa zajmuje powierzchnię 18 ha (7 ha użytki
zielone – łąki i trawy, 11 ha uprawy zbożowe – pszenżyto, owies, żyto).
Gospodarstwo ukierunkowane jest na hodowlę bydła opasowego. Skład stada liczy
30 sztuk (20 sztuk cieląt i 10 sztuk bydło dorosłe). Państwo Szymańscy sprzedają
bydło całorocznie, natomiast zboże sezonowo.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinno-zwierzęca

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Bydło opasowe
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Ewa i Rafał Szymańscy
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Jeziorko, ul. Długa 94
18-421 Piątnica Poduchowna

CONTACT

ewkax25@o2.pl
Mob. +48 691-730-009

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Our homestad is located in Jeziorko in Piątnica commune, Łomża Country
District. Total area of the homestad is 18ha (7ha grassland, 11ha grain crops – triticale, oats, rye).
We focus on cattle for fattening husbandry. Our herd is of 30 head of cattle
(20 calves and 10 adults).
Szymanski family sell cattle year-round and grain seasonally.

GOODS TYPE

Plant-animal

OFFERED GOODS

Cattle for fattening
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Karol, Maria, Alicja Szymborscy

Karol, Maria, Alicja Szymborscy
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Giełczyn

KONTAKT

kom. 505-012-410

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo ekologiczne Państwa Szymborskich położone jest w Powiecie Łomżyńskim oraz w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Swoją ekologiczną działalność prowadzą od 4 lat.
W Giełczynie gospodarstwo obejmuje 4 ha, z czego 1 ha to grunty orne. Oprócz
ziemi w Powiecie Łomżyńskim Państwo Szymborscy posiadają także 120 ha pola
w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję rośliną: pszenicę, pszenżyto,
żyto, bobik. Prowadzą sprzedaż sezonową i detaliczną.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Żyto, pszenżyto, pszenica, bobik
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Karol, Maria, Alicja Szymborscy
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Giełczyn

CONTACT

Mob. +48 505-012-410

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Szymborski family homestad is located in Łomża Country District and in Warmińsko-Mazurskie voivodeship. The family has been running their business based
on organic production for 4 years.
Their holding in Giełczyn is 4 ha big with 1ha of arable lands. In addition to lands in
Łomza district, they also own 120 ha land in Warmińsko-Mazurskie voivodeship.
Their business in focused on plant production: wheat, triticale, rye, horse beans.
Seasonal and retail customer sale.

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

Rye, triticale, wheat, horse bean
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Janusz i Renata Zabora

Janusz i Renata Zabora
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

ul. Różana 14
18-413 Miastkowo

KONTAKT

janusz.zabora@trouwnutrition.com
kom. 516-150-872, 695-949-280

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo położone jest we wsi Miastkowo w Powiecie Łomżyńskim.
Lokalizacja wszystkich upraw jest umiejscowiona z dala od głównych dróg
komunikacyjnych.
Gospodarstwo posiada gleby IV klasy bonitacyjnej, co daje możliwości różnorodności produkcji i wysokie plony.
Aktualnie gospodarstwo specjalizuje się w uprawie zbóż.
W najbliższych latach planowany jest rozwój uprawy o owoce (malina, truskawka,
świdośliwka, borówka) i warzywa (marchew, burak, czosnek).

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Produkcja roślinna (zboża)

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Zboże (żyto)
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Janusz i Renata Zabora
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

ul. Różna 14
18-413 Miastkowo

CONTACT

janusz.zabora@trouwnutrition.com
Mob. +48 516-150-872, +48 695-949-280

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

The homestad is located in Miastkowo village, Łomża Country District. All fields
are located far from main communication roads.
The soils within the holding are IV type what enables production variety and high
yield.
Currently the holding is focused on grain production.
In the following years the plan is to broaden business with the fruits (raspberry,
strawberry, serviceberry, blueberry) and vegetables (carrot, beetroot, garlic.).

GOODS TYPE

Plant (grains)

OFFERED GOODS

Grains (rye)
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Adam i Agnieszka Ziemczyk

Adam i Agnieszka Ziemczyk
GOSPODARSTWO ROLNE EKO

ADRES GOSPODARSTWA

ul. Różana 3
18-413 Miastkowo

KONTAKT

adam.ziemczyk@wp.pl
kom. 698-265-334

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo rolne usytuowane jest w Miastkowie w Powiecie Łomżyńskim na
obszarze 16,80 ha, gdzie przeważają gleby klasy IV b i Va.
Pan Adam wspólnie z żoną Agnieszką prowadzą gospodarstwo od 1990 roku.
Gospodarstwem ekologicznym są od 2015 roku.
W gospodarstwie uprawiane są: zboża różnych gatunków, trawy, rośliny motylkowe, warzywa, owoce miękkie. Znajduje się tu także hodowla także drobiu z wolnego wybiegu z przeznaczeniem na jaja i mięso oraz bydło z przeznaczeniem na
mleko i mięso.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Roślinno-zwierzęca

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Jaja kurze, warzywa korzeniowe, owoce miękkie (truskawki), dyniowate, ziemniaki, rośliny zielarskie
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Adam i Agnieszka Ziemczyk
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

ul. Różana 3
18-413 Miastkowo

CONTACT

adam.ziemczyk@wp.pl.
Mob. +48 698-265-334

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Our homestad is located in Miastkowo on the area of 16,80 ha with soil type IV b
and V a.
Together with my wife we run our farm since 1990. Since 2015 we practice only
organic farming.
We grow many kinds of grain, grass, legumes, vegetables, soft fruits.
We have free-range poultry husbandry for eggs and meet and raise cattle for milk
and meat.

GOODS TYPE

Animal – plant origin

OFFERED GOODS

Hen eggs, root plants, soft fruits (strawberries), cucurbits, potatoes, herbs
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Izabela, Szymon Żochowscy

Izabela, Szymon Żochowscy
GOSPODARSTWO ROLNE

ADRES GOSPODARSTWA

Drozdowo, ul. Kraska 19
18-421 Piątnica Poduchowna

KONTAKT

1drozdowo1@gmail.com
kom. 502-923-737

KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Gospodarstwo Państwa Żochowskich położone jest w Powiecie Łomżyńskim
w malowniczym Drozdowie. Historia gospodarstwa sięga lat 60, kiedy to ich
dziadkowie uprawiali warzywa i hodowali inwentarz.
Swoją działalność prowadzą od 10 lat, kierunkując ją na produkcję warzyw. Państwo Żochowscy posiadają 16 ha gruntów ornych,  klasy IVa-V.
Uprawiają kapustę białą, por i seler. 1 ha został przeznaczony pod uprawę ekologicznego żyta.
Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję warzywną. Prowadzą sprzedaż
całoroczną i hurtową.

KATEGORIA PRODUKCJI TOWAROWEJ

Warzywna

PRODUKTY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Kapusta biała, seler, por
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Izabela, Szymon Żochowscy
HOMESTEAD

Homestad ADDRESS

Drozdowo, ul. Kraska 19
18-421 Piątnica Poduchowna

CONTACT

Mob. + 48 502-923-727

Homestad SHORT DESCRIPTION AND BUSINESS DESCRIPTION

Żochowski Family homestad is located in picturesque Drozdowo in Łomża Country District. It’s history started 60 years ago, when their grandfathers started growing vegetables and raising livestock.
Żochowski family business focused on vegetables production started 10 years ago.
They own 16ha of arable lands, soil type IVa and V.
They grow white cabbage, leek, celery. 1 ha of lands is dedicated to organic
production.
The holding is focused on vegetables production. They offer year-round wholesale.

GOODS TYPE

Plant

OFFERED GOODS

White cabbage, leek, celery
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Wydawca:
Powiat Łomżyński
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
www.naturalnie.powiatlomzynski.pl
Koordynator Projektu:
Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji
Partnerzy:

Zdjęcia:
Marek Maliszewski

Skład:
Ewa K Czetwertyńska
Druk:
Drukarnia Kamil Borkowski
ul. Łąkowa 3
18-400 Łomża
tel. +48 86 216-31-03
kom. +48 795-432-512
biuro@kbdruk.pl
www.kbdruk.pl

