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     Szanowni Państwo, 

mam zaszczyt zaprosić do gościnnej i pięknej wiejskiej 
gminy Augustów. 
Bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz liczne atrakcje turystyczne dostarczą Państwu 
wielu wrażeń. Nieskażone powietrze, kontakt z przy-
rodą i cisza pozwolą odpocząć od wielkomiejskiego 
gwaru.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z ciekawą  
historią gminy i jej atrakcjami.

Życzę przyjemnego pobytu i wypoczynku w uroczych 
zakątkach Gminy Augustów.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

Urząd Gminy Augustów
ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów
tel. 87 643 30 56, fax: 87 643 29 03
e-mail: gmina-augustow@home.pl 
www.gmina-augustow.home.pl

FOTON Agnieszka Morysewicz
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www.fotonsuwalki.pl

Agnieszka Morysewicz
ze zbiorów gminy Augustów
ze zbiorów Muzeum Ziemi Augustowskiej
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środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Podziękowania Kustoszowi Muzeum Ziemi Augustowskiej
Panu Wojciechowi Baturze za udostępnienie zbiorów muzeum.



 Na terenie gminy Augustów znajduje się kilka cennych 
obiektów zabytkowych. 
 W Białobrzegach zachował się dawny młyn wodny – 
zbudowany najprawdopodobniej na pocz. XX w. Nazywa się 
go czasem Spichlerzyskiem.
 Poza wartością zabytkową obiekt stanowi także swoisty 
punkt widokowy. Od południowo-zachodniej strony znajdu-
je się galeryjka, skąd doskonale widać szeroko rozlany zalew 
utworzony przez połączone dawne koryta Netty i Sajownicy.
 W Białobrzegach znajdowała się śluza na Kanale Augu-
stowskim. Widać tutaj sztuczny przekop, gdyż na tym odcinku 
kanał nie prowadził Nettą.
 W Gabowych Grądach zachowała się w dobrym stanie 
drewniana molenna staroobrzędowców z 1948 r. Nie należy 
tej świątyni mylić z cerkwią. Rosjanie-staroobrzędowcy osied-
lili się we wsiach Gabowe Grądy i Bór w drugiej poł. XIX w. Ich 
niezwykła historia, ortodoksyjna wiara, obrzędy, obyczaje, ję-
zyk – to dla dociekliwego turysty skarbnica wiedzy. Dodatko-
wą atrakcją może być występ zespołu śpiewaczego „Riabina”.
 A oto inne miejscowości z terenu gminy, w których znaj-
dują się obiekty zabytkowe.
 Netta-Folwark – zespół dworski (dwór drew., park) z XIX/
XX w.
 Janówka – murowany kościół parafialny pod wezwa-
niem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z ok. 1920 r.; sty-
lowy, neogotycki.

Zabytki, ciekawe miejsca
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 Żarnowo Drugie – drewniana kapliczka przydrożna  
z 1859 r.
 W Grabowie i Rutkach Starych znajdują się wiejskie 
domy drewniane (także stodoła i obora) z pocz. XX w. wpisane 
do rejestru zabytków.
 Przez teren gminy Augustów przebiega słynny Kanał Au-
gustowski – XIX-wieczne dzieło hydrotechniczne na krajową  
i europejską skalę. Jest to jeden z najznamienitszych zabytków 
sztuki inżynierskiej w Polsce. 
 Przy Szkole Podstawowej w Janówce istnieje izba pamię-
ci (muzeum) Armii Krajowej – z wieloma unikatowymi ekspo-
natami.
 Niezwykłym zakątkiem, niedaleko wsi Jabłońskie, jest leśna 
polana nad rzeką Rospudą (na wysokości wsi Jaśki, przy ujściu 
rzeki Jałówki) – zwana „Świętym Miejscem” – gdzie stoi drew-
niana kapliczka i wznosi się stary dębowy krzyż. Przetrwał tutaj 
kult Jana Chrzciciela, a „Święte Miejsce” początkami swymi się-
ga, jak głoszą przekazy, czasów jaćwieskich, kiedy to (w 1283 r.) 
Jaćwingowie z drużyny Skomanda „w liczbie około 1600 dusz” 
przyjęli tutaj chrzest.
 Na terenie gminy są cztery kościoły parafialne (parafii 
rzymskokatolickich) – w Janówce, Żarnowie, Białobrzegach  
i Kolnicy. Staroobrzędowcy, o czym była wzmianka, mają molen-
nę w Gabowych Grądach (w pobliżu jest także ich cmentarz).



 Od tzw. okresu rzymskiego (I w. do ok. V w. n.e.) całą 
obecną północno-wschodnią Polskę zamieszkiwali Jaćwin-
gowie – niesłowiański lud bałtyjski. Ich tereny rozciągały się –  
w bardziej zwartych ugrupowaniach – od okolic dzisiejszego 
Ełku po Niemen na północy i północnym wschodzie oraz po 
źródła Biebrzy i Rajgród na południu. Byli więc Jaćwingowie 
pierwszymi stałymi osadnikami także na obszarze obecnej 
gminy Augustów. 
 Jaćwież nie stworzyła państwa i jego podstawowych 
struktur, pozostając na poziomie ugrupowań rodowo-ple-
miennych. Słabość tę wykorzystał przede wszystkim Zakon 
Krzyżacki dysponujący wyćwiczoną średniowieczną armią. 
Chrystianizacja pogańskich terenów jaćwieskich była w istocie 
podbojem całej Jaćwieży i doprowadziła do jej zagłady. Nastą-
piło to pod koniec XIII w.
 Przez blisko półtora stulecia opustoszałą, bezludną kra-
inę Jaćwingów porastała puszcza. Nie opanowali jej jednak 
Krzyżacy, gdyż o ziemie swoich pobratymców walczyła z Za-
konem Litwa. Ostateczny pokój oba państwa zawarły w 1422 r. 
Wytyczona wówczas granica – dzieląca jaćwieskie obszary na 
krzyżackie (potem pruskie i niemieckie) oraz na litewskie – po-
biegła mniej więcej tak, jak obecnie (na terenie Polski) biegnie 
granica woj. podlaskiego i woj. warmińsko-mazurskiego.
 Dzisiejsza gmina Augustów – po czasach Jaćwingów i po 
okresie pustki pojaćwieskiej – w XV w. weszła w skład Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Administracyjnie znalazła się w woj. trockim, 

Rys historyczny
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w powiecie grodzieńskim (w Puszczy Perstuńskiej). Taka sy-
tuacja trwała do r. 1513, kiedy utworzono woj. podlaskie, do 
którego włączone zostały tereny na zachód od rzeki Netty  
i na południe od jez. Necko i od rzeki Kamienny Bród. Stolicą 
tego województwa był Drohiczyn, a dzieliło się ono na tzw. 
ziemie – mielnicką, drohicką i bielską. W tej ostatniej, w po-
wiecie Tykocin, znalazły się wspomniane przed chwilą tereny 
obecnej gminy Augustów. Reszta jej obszaru należała nadal 
do powiatu grodzieńskiego w woj. trockim. Był to jednak je-
den kraj – Wielkie Księstwo Litewskie. Dopiero w r. 1569 woj. 
podlaskie (a więc i południowo-zachodnie tereny dzisiejszej 
gminy Augustów) włączono do Korony Polskiej. Można więc 
o tej gminie powiedzieć, że od drugiej poł. XVI w. jej obszar 
znajdował się w dwóch rożnych państwach, które wszakże 
łączyła unia: Litwa i Korona tworzyły jedną Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów.
 XVI stulecie jest okresem szczególnym w dziejach obec-
nej gminy Augustów. Powstają wówczas pierwsze wsie, cały 
teren jest stopniowo kolonizowany. Rodowód XVI-wieczny 
mają m.in.: Żarnowo, Turówka, Uścianki, Biernatki (były to nawet 
przedmieścia Augustowa po otrzymaniu przezeń w 1557 r. praw 
miejskich); z tego okresu pochodzą także – Jeziorki, Janów-
ka, Pruska Wielka, Pruska Mała, nieco wcześniejsze są – Gra-
bowo i Rutki. Wyodrębnione zostało starostwo augustowskie.  
Do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1795 r.) obszar 
dzisiejszej gminy Augustów został skolonizowany całkowicie. 
W czasach późniejszych (druga poł. XIX w.) powstały jeszcze 
tylko wsie zasiedlone przez staroobrzędowców – Gabowe 
Grądy i Bór.
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 Po III rozbiorze Polski cały region na lata 1795–1807 tra-
fia do zaboru pruskiego. Wśród 10 powiatów departamentu 
białostockiego utworzono m.in. powiat dąbrowski, który objął 
większość terenu obecnej gminy Augustów (część znalazła się 
w powiecie goniądzkim).
 Kolejny etap dziejów to przynależność do Księstwa War-
szawskiego (1807 – 1815) i do departamentu łomżyńskiego,  
a w jego granicach do powiatu dąbrowskiego. Tu wyjaśnić na-
leży, że Dąbrowa (obecnie Dąbrowa Białostocka) nie weszła  
w skład Księstwa, lecz znalazła się w Rosji (w powiecie sokól-
skim), pozostała jedynie nazwa z okresu zaboru pruskiego, 
dlatego siedzibą powiatu dąbrowskiego był Lipsk – położo-
ny tuż przy granicy zaboru rosyjskiego, ale po polskiej stronie. 
Ostatecznie zresztą już od maja 1808 r. siedzibą władz tego 
powiatu został Augustów. 
 W 1815 r. powstaje Królestwo Polskie, które postanowie-
niem z 16 stycznia 1816 r. podzielone zostało na 8 województw, 
39 obwodów i 80 powiatów. W województwie augustowskim 
ze stolicą w Suwałkach utworzono 5 obwodów i 7 powiatów: 
obwód łomżyński (powiaty – łomżyński i tykociński), obwód 
augustowski (powiaty – dąbrowski z siedzibą w Augustowie 
i biebrzański z siedzibą w Szczuczynie) oraz obwody jednopo-
wiatowe w Sejnach, Kalwarii i Mariampolu. Obecna gmina Au-
gustów znalazła się w powiecie dąbrowskim z siedzibą władz  
w Augustowie. W 1866 r. po reformie administracyjnej Królestwa 
Polskiego znika gubernia augustowska (w 1837 r. województwa 
zmieniono na gubernie), a powstają z jej obszaru – gubernia 
suwalska i gubernia łomżyńska. Wyodrębnia się za to powiat au-
gustowski, który obejmuje w całości gminę Augustów.

 Okres I wojny światowej – to okupacja niemiecka. Cały region 
miał wtedy skrótową nazwę Ober-Ost (Oberbefehlshaber Ost). 
 W niepodległej Rzeczypospolitej gmina Augustów wcho-
dziła w skład powiatu augustowskiego.
 II wojna światowa przyniosła kolejny rozbiór Polski, a gra-
nica rozbiorowa przeszła przez Suwalszczyznę. Pod okupacją 
niemiecką powstał Kreis Sudauen (powiat Suwałki), a tereny 
zajęte przez ZSRR (od rzeki Blizny w kierunku południowo-
wschodnim) weszły w skład Białoruskiej SRR (w tym gmina 
Augustów). W 1941 r. również i ten obszar zajęli Niemcy.
 Po 1945 r. początkowo zachowano podział administracyjny 
niemal taki sam jak przed wojną. W 1954 r. zamiast gmin wpro-
wadzono gromady. W 1973 r. powrócono do podziału na gminy. 
Z gromad: Żarnowo, Janówka, Rutki Nowe, Netta II i Białobrzegi 
utworzona została w kształcie obecnym gmina Augustów.

*
 Z dziejami tego terenu nierozerwalnie związane są walki 
o niepodległość. Podczas obu powstań narodowych – listopa-
dowego i styczniowego – Puszcza Augustowska była miejscem 
koncentracji i działań bojowych oddziałów partyzanckich.
 W latach 1919 – 1920 ochotnicy z POW walczyli z bolsze-
wikami i Litwinami.
 Podczas okupacji sowieckiej w okresie II wojny światowej 
ludność gminy przeżyła rozstrzeliwania, łagry, zsyłki w głąb 
ZSRR. Okupacja niemiecka (po 1941 r.) przyniosła masowe 
egzekucje, wywózki do obozów koncentracyjnych. Nawet po 
zakończeniu wojny nie zabrakło tragicznych wydarzeń. Wiele 
ofiar pochłonęła tzw. obława augustowska z lipca 1945 r. prze-
prowadzona przez NKWD i UB z udziałem wojska.
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 Wyjątkowe wartości przyrodnicze gminy Augustów wy-
nikają z samego jej położenia. Ponad 30 procent obszaru po-
krywają lasy Puszczy Augustowskiej, przecina gminę Kanał 
Augustowski; jeziora – także te, które są w granicach admini-
stracyjnych miasta – stanowią prawdziwy raj dla wodniaków 
i wędkarzy, dolina Rospudy zachwyca znawców przyrody  
i urzeka kajakarzy płynących tym szlakiem.
 Znakomite warunki naturalne gminy sprzyjają rozwojowi 
turystyki: wodnej, pieszej, konnej, wypoczynku pobytowego 
w kwaterach prywatnych, na campingach nad jeziorami.
 Szlak kajakowy rzeką Rospudą zalicza się do najpiękniej-
szych w Polsce. Prowadzi przez cudowne zakamarki Puszczy 
Augustowskiej, a na trasie kajakarze napotkają „Święte Miejsce”, 
o którym mówią i przekazy historyczne, i legendy. Przepływa-
jąc – już na jeziorze Rospuda Augustowska – obok półwyspu 
„Goła Zośka”, warto również zapoznać się z legendą wyjaśnia-
jącą zagadkową nazwę tego miejsca.
 Piechurzy (zimą narciarze) mogą wędrować szlakiem żół-
tym z Augustowa przez Białobrzegi i Nettę bądź zielonym: Au-
gustów – Białobrzegi – Gabowe Grądy i dalej aż do Jastrzębnej. 
Wokół jeziora Kolno prowadzi ścieżka rowerowa (lub piesza). 
Warto nad tym jeziorem się znaleźć. Jest to rezerwat przyrody 
żyjącej tu własnym życiem – bez ingerencji człowieka. Brzegi 
Kolna są prawie niedostępne, błotniste, pełne mułu i nie ma 
śmiałka próbującego dojść do wody (o dość nieprzyjemnej 
woni) tego dzikiego zbiornika. Za to chóry ptasie przypominają, 

Walory przyrodniczo-turystyczne
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iż jest to ptasi raj, w którym szczególne miejsce zajmuje łabędź 
niemy mający tutaj swoje odwieczne gniazda lęgowe. Jezioro 
jest duże (ok. 270 ha), lecz płytkie (do 6 m). 
 Miłośnicy jazdy konnej maja również swój szlak – wyty-
czony w Nadleśnictwie Białobrzegi przez piękne zakątki pusz-
czańskie na terenie leśnictw – Kolnica, Długie i Czarnucha. 
 Liczne kwatery agroturystyczne – położone daleko od ja-
kiegokolwiek przemysłu – oferują ciszę, spokój, wodę, las, czy-
ste powietrze, smaczne potrawy regionalne, sprzęt pływający, 
rowery, zimą sanie, czyli kuligi. Dobry stan środowiska natu-
ralnego sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego, dlatego  
w kwaterach agroturystycznych goście liczyć mogą na żyw-
ność nie tylko smaczną, ale i zdrową.
 Niemal cała gmina jest zwodociągowana, stosunkowo 
dobre są drogi. Sprawnie zorganizowana jest sieć usługowa, 
kwatery zapewniają dostęp do internetu. 
 Miłośnicy przyrody mogą podziwiać wiekowe lipy w Net-
cie-Folwark, 200-letnią sosnę w Białobrzegach czy potężny 
dąb o obwodzie ponad 6 m w Promiskach.
 Magnesem przyciągającym turystów do Augustowa  
i okolic są jednak przede wszystkim jeziora. Rejsy Kanałem 
Augustowskim, spływy kajakowe (m.in. szlakiem Papieskim), 
plaże, łodzie, gondole, katamarany, narty wodne, windsurfing, 
imprezy typu mistrzostwa w Pływaniu na Byle Czym – mogą 
zaspokoić wymagania każdego wodniaka.
 Bardzo liczną grupę stanowią miłośnicy przysłowiowego 
„moczenia kija”, czyli wędkarze. Jeśli nie zadowoliłyby ich jezio-
ra augustowskie, to już chyba żadne. W czystych wodach na-
szych akwenów żyje olbrzymia ilość różnorodnych gatunków 
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ryb. Zwolennikom wędkowania – jednego z najstarszych spo-
sobów spędzania wolnego czasu – przygotowany został przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-
Augustowskie” świetny przewodnik, który ułatwi wybór jeziora 
i podpowie, co tam „bierze”. Z ciekawszych gatunków ryb do 
złowienia na wędkę podczas odpoczynku w gminie Augustów 
– wymienić należy: szczupaka, okonia, węgorza, suma, sanda-
cza, płoć, leszcza, lina, karpia, sieję. 
 Niezbędne jest oczywiście posiadanie zezwolenia wędkar-
skiego. W tej sprawie należy skontaktować się z Gospodarstwem 
Rybackim „Augustów” (w Augustowie, ul. Turystyczna 7).
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 Na terenie gminy Augustów cyklicznie odbywają się na-
stępujące imprezy: dożynki gminne, festyn gminny, wigilia.

Dożynki gminne – święto rolników, cykliczne wydarze-
nie kulturalne; na terenie gminy organizowane od wielu lat  
w celu złożenia dziękczynienia za płody rolne. Organizowane 
są na przełomie sierpnia i września. Stałymi elementami pro-
gramu dożynek jest msza święta dziękczynna, konkurs wień-
ców dożynkowych, turniej wsi, występy zespołów ludowych, 
kiermasz rękodzieła ludowego oraz kuchni regionalnej. Dzia-
łania te mają na celu podtrzymanie wiejskich tradycji i zwy-
czajów ludowych. Dożynki organizowane są we współpracy 
z miejscową parafią. Na dożynki zapraszane są władze sa-
morządowe, członkowie organizacji pozarządowych, twórcy 
ludowi. Bierze w nich udział wielu mieszkańców gminy oraz 
przyjezdnych gości. Wydarzenie cieszy się dużym uznaniem  
i popularnością. Przez trzy ostatnie lata na organizację doży-
nek pozyskiwano środki unijne z PROW 2007-2013.

Festyn gminny – druga co do wielkości i zasięgu oddziały-
wania impreza gminna. Z niewielkimi przerwami organizowa-
na także od wielu lat. Festyn gminny przybierał różne formy, 
jednak zawsze jego cel pozostawał niezmienny – promocja 
gminy, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Jest to 
impreza rekreacyjna, organizowana w pierwszym tygodniu 
lipca, zachęcająca do wspólnej zabawy. Stałymi elementami 

Imprezy gminne festynu są turnieje, konkursy, towarzyskie mecze itp. a także 
występy zespołów ludowych i biesiadnych połączone z kier-
maszem produktów regionalnych i zabawą. Podczas festynu 
promowany jest tradycyjny produkt – żarnowski pampuch;  
w dniu festynu każdy może spróbować wypieku miejscowych 
gospodyń. Impreza cieszy się coraz większą popularnością. 
Przez trzy ostatnie lata na organizację festynu pozyskiwano 
środki unijne z PROW 2007-2013.

Wigilia wielopokoleniowa – pomysł na organizację wigilii 
wielopokoleniowej narodził się w 2009 roku podczas reali-
zacji projektu unijnego z POKL „Aktywna kobieta, matka, go-
spodyni – koło gospodyń wiejskich integruje wsie”. Celem 
spotkania była integracja społeczności – pokolenia starszego 
i młodszego, a także międzypokoleniowa wymiana informacji 
dotyczących tradycji bożonarodzeniowych. Od tego momen-
tu Gminny Ośrodek Kultury co roku organizuje taką wigilię.  
W przygotowaniach pomocą służą panie, z działającego przy 
GOK-u, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Aktywna Kobie-
ta. Wigilia organizowana jest w połowie grudnia, uczestniczą 
w niej mieszkańcy, pracownicy i zaproszeni goście. Wspólne 
dzielenie się opłatkiem i poczęstunek wigilijny uświetniają 
występy zespołów ludowych. W okresie bożonarodzeniowym 
GOK corocznie organizuje również konkurs na plastykę obrzę-
dową – dorośli i dzieci dostarczają wiele ciekawych prac: tra-
dycyjnych szopek czy też ozdób świątecznych.
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 „RIABINA” z Boru koło Augustowa powstała w 1988 roku. 
Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w 
Polsce. W skład zespołu wchodzi sześć śpiewaczek urodzonych 
w podaugustowskich wsiach Gabowych Grądach i Borze.
Śpiewają w zbliżonym do nowogrodzko – pskowskiego dia-
lekcie języka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i ko-
rowody oraz pieśni rosyjskiego rodowodu. Zgodnie ze swoją 
tradycją, nie używają instrumentów muzycznych; także daw-
ne tańce – korowody odbywają się wyłącznie przy akompa-
niamencie śpiewu. 
 Riabina wielokrotnie występowała z sukcesami na ogól-
nopolskich festiwalach folklorystycznych, m.in. w Kazimierzu 
nad Wisłą, w Rzeszowie, w Legnicy, w Węgorzewie, Mielniku, 
Ciechanowcu. 
 W 2007 roku zespół zdobył I miejsce w I Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki Rosyjskiej w Białymstoku i zakwalifikował 
się na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Mos-
kwie. W dniach od 16 do 23 października 2007 roku Zespół 
wystąpił na kilku koncertach festiwalowych w ramach I Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Moskwie. 
„RIABINA” zdobyła I miejsce oraz duże zainteresowanie i uzna-
nie publiczności.
  Dużym osiągnięciem zespołu była wydana w roku 2000 
płyta „PIEŚNI STAROOBRZĘDOWCÓW RIABINA”. W roku 2008  
z okazji obchodów 20 lecia pracy twórczej zespołu Riabina wy-
dała kolejną płytę „Riabina w styrawierskyj dziariewni”, której 

Ludzie z pasją koncert promocyjny odbył się 20 czerwca 2008 roku w Muze-
um Etnograficznym w Warszawie. W 2012 roku zespół zakwa-
lifikował się i koncertował w ramach V Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”. 
 Zespół działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Au-
gustowie z/s w Żarnowie. Liderem Zespołu jest Zinaida Ancipow. 
Skład Zespołu: Maria Jefimow, Irena Fomin, Zinaida Ancipow, 
Marta Ancipow, Anna Jefimow, Wiera Jewdokimow.

Bożena Klimaszewska mieszka w Świderku w gminie Augu-
stów. Z wykształcenia technik ochrony roślin, a z zamiłowania 
artystka – malarka i poetka. Zarówno tematy na przedstawio-
nych obrazach, jak i jej utwory poetyckie inspirowane są do-
znaniami wynikającymi ze ścisłej więzi z przyrodą. Pani Bożena 
mieszka w urokliwym zakątku „Puszczy Augustowskiej”, a przy 
swojej wrażliwości dużo widzi i słyszy. Jej prace malarskie są 
prezentowane na wystawach i cieszą się dużym zainteresowa-
niem. W 2011 r. twórczość Bożeny Klimaszewskiej w książkach 
,,Na motylich skrzydłach”, „Ptaki moje ptaki” i „Lustro” prywatnie 
opracował i opublikował pan Konrad Kozłowski.

Piotr Kuryło urodził się 24 lipca 1972 r. w Augustowie. Od 
urodzenia mieszka w małej miejscowości w gminie Augu-
stów. Zawsze interesował się sportem. Uprawiał boks i kung-fu.  
W przeciągu 8 lat ukończył ponad 50 klasycznych maratonów i 
reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w biegach 24 h. 
Jego sukcesy to: pierwsze miejsce w biegu 12 h w Rudzie Ślą-
skiej i drugie w biegu z Aten do Sparty 246 km w 2007 r. Sa-
motnie przebiegł Europę wzdłuż i wszerz. Na koniec przygody 
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z bieganiem postanowił obiec Ziemię co zajęło mu cały rok. 
Swój wyczyn zadedykował światu: w imię pokoju. W 2012 r. 
zdobył KOLOSA (najważniejsza nagroda podróżnicza w Polsce) 
w kategorii wyczyn roku, nagrodę dziennikarzy za wyjątkową 
dzielność i determinację, pokazanie innym, że „niemożliwe 
staje się możliwe” oraz za dystans do siebie i poczucie humo-
ru, a także nagrodę publiczności, także w 2012 r. Piotr Kuryło 
wydał książkę ,,Ostatni Maraton”, będącej zapisem jego pieszej 
wyprawy dookoła świata, podczas której przebiegł 20 tysięcy 
kilometrów z Augustowa przez Europę, USA i Syberię.
Piotr Kuryło 7 października 2012 wyruszył kajakiem z Gdańska 
w górę Wisły, aby w ten sposób zwrócić większą uwagę na 
problemy ludzi niepełnosprawnych „Zawsze pod prąd” – przez 
40 dni płynął pod prąd Wisły.

Helena Kalisz, lat 76, zam. Żarnowo Drugie 7, 16-300 Augustów 
– twórczyni gminy Augustów. Wykonuje, pająki, kwiaty, drzew-
ka, krzewy, dekoracje z bibuły marszczonej i karbowanej.

Bożena Michniewicz, lat 45, zam. Żarnowo Pierwsze, 16-300 
Augustów – twórczyni gminy Augustów. Wykonuje pisanki 
różnymi technikami, kompozycje kwiatowe, dekoracje, ozdo-
by wnętrz. 
Twórczynie działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żarno-
wie. Biorą udział w warsztatach, pokazach organizowanych 
przez GOK dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Warsztaty i pokazy 
połączone z możliwością samodzielnego wykonania pisanek, 
kwiatów, pająków, ozdób wnętrz. Panie przekazują tradycję  
i technikę wykonywania prac następnym pokoleniom. 
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	 Zapraszamy	na	szlaki	wodne,	piesze,	rowero-
we,	konne	–	do	Puszczy,	nad	jeziora,	nad	Rospudę,	
nad	 Kanał.	 Gwarantujemy	 wypoczynek	 w	 ciszy,		
w	pięknym,	czystym	ekologicznie	zakątku	północ-
no-wschodniej	Polski.
Zainteresowani	mogą	poznać	także	ciekawą	historię	
tych	ziem,	kulturę,	zabytki.



Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze 
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

RYBACKI
Augustów 2013 r.

Urząd Gminy Augustów
ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów
tel. 87 643 30 56, fax: 87 643 29 03
e-mail: gmina-augustow@home.pl 
www.gmina-augustow.home.pl 
Wójt: Zbigniew Tadeusz Buksiński




