


Ważne adresy i telefony
Urząd Gminy Miastkowo

ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 78, fax 86 217 48 29

e-mail: gmina.miastkowo@vp.pl, www.miastkowo.pl
Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek
15 157  - 15

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 23

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 44 99

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 44 70

Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 26

Szkoła Podstawowa w Miastkowie
ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 42 17

Szkoła Podstawowa w Rydzewie
Rydzewo, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 61

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Miastkowie
ul. Łomżyńska 22, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 63

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Łomżyńska 25/2, 18-413 Miastkowo

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego

ul. Długa 1, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 19

Bank Spółdzielczy w Łomży Oddział w Miastkowie
ul. Łomżyńska 11, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 42 87

Poczta Polska S.A.
ul. Łomżyńska 19, 18-413 Miastkowo, tel. 86 217 48 21



Gmina Miastkowo położona jest w zachodniej części powiatu łomżyńskiego, jako jedna z najbardziej 
wysuniętych na zachód gmin województwa podlaskiego. Siedzibą władz gminy jest wieś Miastkowo, 
przez którą przebiega droga krajowa nr 61, łącząca Warszawę z Augustowem. Gmina Miastkowo 

2obejmuje 23 sołectwa, a na powierzchni blisko 115 km , mieszka ponad 4400 osób.

Gmina

HISTORIA

Pierwsza wzmianka o Miastkowie pochodzi z roku 1413 i brzmi  następująco: „Janusz Starszy Książę 
Mazowiecki w roku 1413 w Miastkowie darował Jakuczowi dziedzicowi z Borkowa wójtostwo we 
wsi Zabiele pod Nowogrodem”. Z tego wynika, że Miastkowo musiało istnieć dużo wcześniej, 
chociaż dokładnej daty związanej z początkiem jego istnienia nie można ustalić z uwagi na brak 
dokumentów. Wieś Miastkowo wspomniana jest również w dokumentach z 1413 r. jako siedziba rodu 
Miastkowskich - stąd pochodzi jej nazwa. Przez oderwanie się wsi od parafii nowogrodzkiej, 
szczepankowskiej i rzekuńskiej powstała parafia miastkowska, której założycielem był Bolesław 
Książę Mazowiecki w roku 1451. W roku 1504 fundusze na utrzymanie kościoła powiększyła Anna, 
żona Konrada Mazowieckiego. Według słownika geograficznego Królestwa Polskiego z 1885 r. 
Miastkowo było starostwem niegrodowym, które powstało z dawniejszego starostwa wiźnieńskiego 
poprzez odseparowanie od niego wsi Miastkowo i Kule z folwarkami i przyległościami. W roku 1771 
Miastkowo należało do Michała Staniszewskiego - skarbnika łomżyńskiego. Za panowania króla 
Stefana Batorego w piechocie łanowej zorganizowanej z samych chłopów był także włościanin 
Miastkowski - Kacper Wieloch, który w roku 1580 zasłużył się przy zdobywaniu twierdzy Wielkie 
Łuki, za co otrzymał szlachectwo i nazwisko Wielkołucki. Do dziś w Miastkowie jest ulica nazwana 
jego imieniem. W roku 1885 Miastkowo posiadało już kościół murowany, sąd powiatowy, Urząd 
Gminy, szkołę podstawową, 487 mieszkańców i 3754 morgi obszaru. Ponieważ Miastkowo było 
położone przy trakcie Berlin - Warszawa - Kowno - Petersburg, była tu poczta ze stajniami dla koni 
i pokojami dla pocztylionów oraz karczma z pokojami gościnnymi dla podróżnych oraz zajazd. 
W roku 1874 parafia miastkowska liczyła 3293 mieszkańców, w tym 280 Żydów. Gmina Miastko-
wo, która terenowo nie pokrywała się z parafią, liczyła 4385 mieszkańców i była zaludniona przez 
drobną szlachtę i włościan.



W okresie międzywojennym wzniesiono istniejący do dziś budynek Urzędu Gminy, zaś w 
latach 60. wybudowano prawie wszystkie istniejące do dziś obiekty użyteczności publicznej, 
m.in. lecznicę weterynaryjną, ośrodek zdrowia, szkołę czy zlewnię mleka.

Największym walorem regionu jest położenie nad rzekami Narew i Ruż, w Obszarach 
Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Narwi oraz Puszczy Kurpiowskiej. Gmina jest częścią 
Zielonych Płuc Polski oraz obszarów Natura 2000. Wyjątkowe położenie geograficzne oraz 
malowniczy krajobraz przyczyniły się do rozwoju ośrodków agroturystycznych w Miastkowie, 
Czartorii i Rybakach. Na terenie gminy, w miejscowości Czartoria znajduje się największy park 
jałowcowy w Europie. Prawdziwą perłą krajobrazową jest obszar rozciągający się między 
Czartorią a Rybakami. Obejmuje on pasma drzew jałowcowych, trudno dostępne tereny 
bagienne, naturalną linię brzegową rzeki Narew oraz pagórkowaty teren porośnięty połaciami 
traw, drzew i krzewów. Urocza, pełna bagien, rozlewisk i trzcinowisk okolica przyciąga 
różnorodne ptactwo, m.in. bociany, łabędzie, kaczki, kuliki czy mewy siewne. Nieopodal 
rozciągających się pasm jałowcowych znajdują się pastwiska, na których niemal codzienne 
m o ż n a  s p o t k a ć  l i c z n e  s t a d a  k o n i .  L a s y  p e ł n e  g r z y b ó w,  j a g ó d  
i różnorodnych ziół przyciągają zbieraczy runa leśnego, a łosie, sarny, jelenie czy bobry -  
miłośników dzikich zwierząt. Ponadto na terenie gminy funkcjonują trzy koła łowieckie, które 
okazjonalnie organizują polowania na dziki, lisy i zające. Gmina Miastkowo to raj dla turystów, 
ciekawych przyrody, wędkarzy, kajakarzy…

WALORY PRZYRODNICZE



KULTURA

  

ZABYTKI

Do placówek kulturalnych należą: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Świetlica wiejska w Miastkowie, zajmujące się upowszechnianiem sztuki, kultury, rozwijaniem 
zainteresowań mieszkańców, organizacją konkursów czytelniczych, spektakli teatralnych, recitali 
poezji śpiewanej, a także wielu innych wydarzeń. GOK jest inicjatorem różnorodnych imprez 
kulturalno-rozrywkowych, takich jak: „Dożynki”, „Majówka”, „Zabawa z Cyganami” czy „Jarmark 
żniwny”. Ponadto prężnie działają: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Miastkowie, Stowarzyszenie 
Krzewienia Kultury „Judita” w Miastkowie, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Ruszczki" w 
Chojnach-Naruszczkach oraz Koło Gospodyń w Drogoszewie biorące aktywny udział w 
przedsięwzięciach o charakterze artystycznym, kulturalnym, kulinarnym i rękodzielniczym. Gmina 
Miastkowo wyróżnia się rękodziełem ludowym, głównie wyrobami ze słomy, bibuły i wikliny. Swoją 
twórczość rozwijają również miejscowi malarze, rzeźbiarze i fotograficy.



Gmina Miastkowo ma charakter typowo rolniczy. Znaczną grupę stanowią gospodarstwa 
powyżej 10 ha. Dominującą formę użytkowania stanowią grunty orne, natomiast dominującym 
kierunkiem hodowli bydła jest produkcja mleka. Na terenie gminy na szeroką skalę rozwinął się 
przemysł drzewny w postaci usług tartacznych. Funkcjonują dwa tartaki zatrudniające dużą 
grupę mieszkańców gminy. Sprzyjające warunki geologiczne przyczyniły się do powstania 
trzech żwirowni: w Gałkówce, Zaruziu i Drogoszewie. Czyste powietrze oraz korzystne 
warunki glebowe i środowiskowe stwarzają dogodne warunki do uprawy ziół, warzyw, 
owoców, a także hodowli zwierząt. Warunki przyrodnicze sprawiają, że gmina jest doskonałym 
miejscem lokalizacji ośrodków agroturystycznych.

Gminna Miastkowo posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalone w 2006 roku, obejmujące swym zasięgiem 8,16% powierzchni gminy. Gmina ma 
bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę (wodociągi, elektryczność, telefonizacja). Niemal do 
każdej wsi można dojechać drogą asfaltową, a przez teren gminy przebiega ważny szlak 
komunikacyjny -  droga krajowa nr 61, łącząca Warszawę z Augustowem.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do lokowania inwestycji na naszych terenach, 
a turystów i miłośników przyrody do korzystania z interesującej oferty turystycznej 

i atrakcyjnych warunków wypoczynku.

OFERTA GOSPODARCZA

Do najcenniejszych zabytków należą: 
Miastkowo: 
• Kaplica murowana grobowa rodziny Grochowskich (styl neogotycki)  1889 r.
• Dróżniczówka (obecnie budynek mieszkalny, styl klasycystyczny)  1825 r.
• Kościół parafialny pw. MB Różańcowej (styl klasycystyczny)  1862-1863 r.
• Zespół kościoła parafialnego  pw.  MB Różańcowej - plebania z pocz . XX w.
• Cmentarz  rzymskokatolicki
• Sąd (obecnie budynek mieszkalny) - ok. 1870 r.
Drogoszewo:
•Pozostałości zespołu dworsko-parkowego: obora - 1887-1888 r., spichlerz - koniec XIX w., 
gorzelnia  1907 r., magazyn spirytusowy - 1907 r.
Tarnowo:
• Kapliczka przydrożna św. Antoniego Padewskiego - poł. XIX w.
• Mogiła ludności żydowskiej z okresu II wojny światowej,
• Kapliczka przydrożna św. Jana Nepomucena, rzeźba - XVIII w.
• Zespół dworsko-ogrodowy: oficyna (obecnie szkoła) - pocz. XIX w., sześciorak - XIX/XX w., 
spichlerz - koniec XIX w., dwór (styl klasycystyczny) - XVIII/XIX w.
Bartkowizna (wieś Rybaki):
• Młyn wodny - 1815 r.
Czartoria:
• Cmentarz  żołnierzy  polskich z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
Kraska:
• Kapliczka przydrożna - połowa XIX w.
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Grzegorz Łukasiewicz
ul. Poświątne 5a

18-413 Miastkowo
tel. 506 110 838

e-mail: lukasiewicz.stek@o2.pl

Grzegorz Łukasiewicz
ul. Poświątne 5a

18-413 Miastkowo
tel. 506 110 838

e-mail: lukasiewicz.stek@o2.pl

Hurtownia Mięsa i Wędlin Szlacheckich

„Stek”
Hurtownia Mięsa i Wędlin Szlacheckich

„Stek”
Jak mawiali starożytni: 
kiedy w brzuchu pusto,
w głowie groch  z kapustą

Jak mawiali starożytni: 
kiedy w brzuchu pusto,
w głowie groch  z kapustą
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18-413 Miastkowo
ul. Szeroka 11

tel. 502 338 323

Organizujemy:
 wesela
 komunie, chrzciny
 stypy
 imprezy okolicznościowe
 bankiety

*
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Organizujemy:
* wesela
* komunie, chrzciny
* stypy
* imprezy okolicznościowe
* bankiety

Oferujemy:
 organizację imprez
 bogate menu
 aranżację wnętrz i stołów
 miłą i fachową obsługę
 pokoje gościnne z łazienkami
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Oferujemy:
* organizację imprez
* bogate menu
* aranżację wnętrz i stołów
* miłą i fachową obsługę
* pokoje gościnne z łazienkami

Leszek Sobociński

18-413 Miastkowo, ul. Szeroka 11, tel. 505 895 418
www.miastkowo-amira.pl, e-mail:amira_sb@o2.pl

Sala Bankietowa i AgroturystykaSala Bankietowa i AgroturystykaSala Bankietowa i Agroturystyka

USŁUGI TRANSPORTOWEUSŁUGI TRANSPORTOWEUSŁUGI TRANSPORTOWE
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tel. 514 049 955tel. 514 049 955
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godz. otwarcia  
pn.-pt. 8:00-15:00 

www.wydawnictwo-pik.pl
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