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Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością przedstawiamy
Państwu publikację Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”.
Lokalna Grupa Działania (LGD) powstała
w wyniku budowy partnerstwa trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie zarejestrowane w dniu
18 czerwca 2007 r. liczy obecnie ponad 50
członków z terenu trzech gmin: Augustów,
Nowinka i Płaska, w powiecie augustowskim,
w województwie podlaskim.
Nazwa Lokalnej Grupy Działania nawiązuje do wspólnego dziedzictwa przyrodniczego,
kulturowego i historycznego, z którym identyfikują się wszystkie trzy jednoczące się w działaniu gminy. Obszar ten łączą: duży kompleks
leśny Puszczy Augustowskiej oraz powszechnie
znane turystyczne szlaki wodne Kanału Augustowskiego i Rospudy.
Warunki naturalne – przepiękny pojezierny krajobraz, wysoka lesistość i jeziorność terenu oraz niska waloryzacja rolnicza gleb tworzą
dobry klimat dla rozwoju leśnictwa, rybactwa,

rolnictwa ekologicznego i turystyki pobytowej.
Bliskie sąsiedztwo stolicy powiatu z jego atrakcjami podnosi walory terenu dla amatorów
wypoczynku aktywnego, położenie w lasach
puszczańskich, w pobliżu zbiorników i cieków
wodnych to atuty dla amatorów wędkarstwa,
zbieraczy runa leśnego oraz miłośników zasobów przyrody ożywionej i krajobrazu poznawanego z licznych szlaków turystycznych.
Nasza LGD realizując wizję „Obszar Kanału
Augustowskiego i Rospudy to obszar wysokiej
jakości życia kształtowany w zgodzie z wyjątkowej wartości naturą oraz umiejętnościami i ambicjami mieszkańców” ma na celu działania:
• mobilizowanie ludności do aktywnego
uczestnictwa w procesie rozwoju obszaru,
• promocję obszarów wiejskich objętych naszą Lokalną Strategią Rozwoju,
• upowszechnianie i wymianę informacji
o inicjatywach na obszarach wiejskich oraz
reprezentowanie społeczności lokalnych.
Udostępniając tę publikację mamy nadzieję na przybliżenie Państwu atrakcyjnych
walorów turystycznych naszego regionu oraz
gościnności jego mieszkańców.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
Kanał Augustowski i Rospuda”
Elżbieta Pszczoła

INFORMACJA
O STOWARZYSZENIU
„LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA –
KANAŁ AUGUSTOWSKI
I ROSPUDA”
Dzięki inicjatywie programu LEADER w Polsce pojawiła się szansa na budowanie partnerstwa ludzi z różnych środowisk i wprowadzania
trwałych zmian na terenach wiejskich. Nasza LGD
została wybrana przez Samorząd Województwa
do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i ma
możliwość przekazywania funduszy na realizację
projektów zgłaszanych przez lokalnych pomysłodawców.
Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD dało odpowiedź na pytanie,
jak mieszkańcy widzą rozwiązanie problemów
ich przyszłości, gdzie tkwią możliwości rozwoju
i poprawy jakości życia. Dokument ten wyznacza,
w jakich kierunkach rozwijać się będą gminy,
a także jakie projekty będą wpływały na budowanie niepowtarzalności obszaru.

Najważniejsze zapisy
Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru LGD:
Cel ogólny I
„Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych,
oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego
obszaru”
Cele szczegółowe:
I. 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej
obszaru
I. 2 Promocja walorów przyrodniczych,
dziedzictwa kulinarnego, rzemiosła
i rękodzieła lokalnego oraz produktów
ekologicznych
Cel ogólny II
„Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie kwalifikacji i umiejętności
oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywizacji społecznej obszaru”
Cele szczegółowe:
II. 1 Poprawa jakości otoczenia i infrastruktury lokalnej wsi
II. 2 Budowa społeczeństwa obywatelskiego na obszarze LSR
II.3 Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi

Nasze Stowarzyszenie jest partnerem przy
projektach współpracy, a także realizuje projekty własne. Ich wspólnym celem jest rozwój,
integracja środowisk oraz aktywizacja społeczności. Dążymy do tego poprzez organizację
szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych,
prowadzimy doradztwo.
Kierując się chęcią wymiany doświadczeń
w czerwcu 2010 r. podpisaliśmy porozumienie
z Lokalną Grupą Działania – Stowarzyszeniem
Społecznej Samopomocy z Ciechanowa, która gościła z wizytą studyjną na naszym terenie
jesienią tego samego roku. W sierpniu 2010 r.
nawiązaliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota z
Gorzyc, odbyliśmy wizytę studyjną do tego Partnera, a w 2013 r. gościliśmy przedstawicieli grupy
u nas. Przeprowadziliśmy również wspólne działania z Partnerem Litewskim LGD Druskienniki

w ramach projektu „Bliżej ekspresji twórczej
i tradycji w rejonie pogranicza”, czego rezultatem była organizacja festynów, warsztatów oraz
wydanie folderu pn. „Przepisy kuchni Pogranicza
Polsko – Litewskiego”. Efektem współpracy ze
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” jest wspólnie
wydany przewodnik wędkarski pt. „Organizacja
kwater i turystyki wędkarskiej”, poprzedzony wizytami studyjnymi do Norwegii i Szwecji.
Ponadto realizujemy projekty wsparcia na
rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej mieszkańców naszych gmin. Angażujemy się
w sprawy kobiet aktywnie uczestnicząc w kongresach kobiet. Jesteśmy członkami wielu organizacji i stowarzyszeń. Bierzemy czynny udział
w targach, wystawach i wydarzeniach kulturalnych służących promocji naszego terenu.
W przyszłości planujemy kolejne działania.

POŁOŻENIE

Gminy: Augustów, Nowinka i Płaska położone są w północno-wschodniej części kraju, na
polodowcowych utworach sandrowych Równiny Augustowskiej, sąsiadujących na północy
z morenowymi wzniesieniami Pojezierza Litewskiego, i otaczają zielonym pierścieniem miasto
Augustów.
Augustów – otoczony jeziorami i lasami
Puszczy Augustowskiej – jest atrakcyjną miejscowością uzdrowiskowo-wczasową, z dobrze
rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, z szeroką
siecią usług rekreacyjno-wypoczynkowych. Miasto stanowi dobrą bazę wypadową do Puszczy
Augustowskiej, w dolinę Biebrzy, na Pojezierze
Ełckie i północną Suwalszczyznę. W Augustowie zbiega się kilka ważnych dróg: nr 16 (Augustów – Ełk – Olsztyn), nr 8 (Białystok – Augustów
– Suwałki – przejście graniczne w Budzisku), nr
61 (Warszawa – Augustów). Ponadto z miasta wychodzą drogi do Suwałk przez Raczki,
do Sejn (skąd 12 km do przejścia granicznego

w Ogrodnikach) oraz do Lipska nad Biebrzą. Komunikacja kolejowa łączy Augustów z Warszawą przez Białystok i z Litwą przez Suwałki. Augustów położony jest w odległości 260 km od
Warszawy, 230 km od Wilna i 60 km od Grodna.
Ziemia Augustowska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zakątków turystycznych
Polski, umożliwiającym uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej oraz pobytowej.
Podstawowymi jej atutami są rozległe lasy,
duża jeziorność terenu, wysoka wartość zasobów przyrodniczych oraz interesujące pomniki
dziedzictwa kulturowego. Dużą część obszaru,
bo aż 61,5% stanowią lasy bogate w runo
i zwierzynę leśną. Ze względu na niski wskaźnik
zaludnienia wynoszący 14,3 osób/km2 tereny
te często określane są jako oaza ciszy i spokoju.
Jedynie w części zachodniej opisywanego obszaru przeważają użytki rolne i sielski krajobraz
wiejski.

LUDNOŚĆ

Na terenie naszych gmin, na przestrzeni
wieków, następowały wielokrotne zmiany składu
etnicznego ludności, który wywarł wpływ na tradycyjną kulturę ludową tego obszaru. Do końca
XIII wieku zamieszkiwał je lud pokrewny ludom
bałtyckim jakim byli Prusowie, Litwini i Łotysze
– lud pochodzenia jaćwieskiego. Jaćwingowie nigdy nie mieli zorganizowanej państwowości, byli
poganami. Tereny przyległe do ich ziem były słabo zaludnione, zaś sam lud został pokonany przez
Zakon Krzyżacki w bitwie w 1283r. Tereny pojaćwieskie zasiedlali Litwini i Rusini, potem przewagę uzyskali Polacy, w międzyczasie mieszkali tu –
i mieszkają niektórzy ich potomkowie – osadnicy
tatarscy, Żydzi, Niemcy i Białorusini.
Mieszkańcy ci pozostawiali po sobie zabytki kultury, których najlepszym przykładem
mogą być specyficzne formy architektoniczne
budownictwa wiejskiego, nielicznie zachowane do czasów obecnych, świadczące jednak
o różnorodności i bogactwie twórczym. Należy

dodać, że na kształtowanie się formy budownictwa wiejskiego tych terenów, obok czynników
historycznych i społeczno – gospodarczych,
duży wpływ miały istniejące tu warunki naturalne. Bogato zalesione tereny Puszczy Augustowskiej dostarczały drewna iglastego, które stało
się podstawowym materiałem budowlanym.
Według danych spisu powszechnego
z 1921 roku, powiat augustowski w ówczesnych
granicach zamieszkiwało 62 384 osób, w tym
58 896 (94,4%) Polaków, 2789 (4,5%) Żydów, 531
(0,9%) Rosjan, 92 (0,1%) Białorusinów, 42 (0,1%)
Niemców, 11 Litwinów, 4 Rusinów, 1 Czech,
1 Estończyk i 17 osób nieznanej narodowości.
Większość, bo 90,4% mieszkańców powiatu,
wyznawało rzymski katolicyzm, 6,5% judaizm,
1,5% było staroobrzędowcami, 1,1% prawosławnymi, a 0,5% protestantami.
Obecnie powiat augustowski zamieszkuje
58 763 mieszkańców, a nasze trzy gminy 12 025
czyli 20 % ludności powiatu.

PRZYRODA

Wyróżniającym się walorem terenu
jest Puszcza Augustowska będąca jedynym
na terenach Polski tak wielkim kompleksem
leśnym, zachowanym po dawnych puszczach
jaćwieskich. Rozciągająca się od doliny górnej Biebrzy na całą Równinę Augustowską, po
południowe krawędzie Pojezierza Wschodniosuwalskiego zajmuje po stronie Polskiej powierzchnię 114,4 tys. ha. Wraz z sąsiadującymi
litewskim i białoruskim kompleksami leśnymi
– Puszczą Dajnawską i Puszczą Grodzieńską
stanowi transgraniczny obszar chroniony „Trzy
Puszcze” będący Zielonymi Płucami Europy.
W puszczańskich ostępach, żyje zwierzyna
drobna i grubsza, między innymi bóbr, borsuk,
jenot, lis, kuna, sarna, jeleń, dzik, łoś, ryś i wilk.
Ornitofaunę reprezentują żuraw, cietrzew, jarząbek, bocian, orlik krzykliwy, jastrząb, myszołów,
bekas, drozd i wiele kolorowych dzięciołów.
W puszczy występuje kilkaset gatunków roślin
naczyniowych, bardzo bogate jest runo leśne.

W drzewostanie dominują bory sosnowe i sosnowo – świerkowe z partiami lasu mieszanego
(z przewagą drzew liściastych: dębu, klonu, jesionu, brzozy) i lasu olsowego (z olszą, brzozą,
wierzbami).
Bogata szata roślinna ma wiele gatunków
borealnych i reliktowych, takich jak: brzoza niska, cis, borówka bagienna, zimoziół północny,
rosiczki. Spośród gatunków rzadkich warto
wymienić ostatnie w puszczy stanowisko cisa
w pobliżu uroczyska „Powstańce”. Świat florystyczny Puszczy Augustowskiej nie jest do
końca zbadany. Stwierdzono występowanie
ponad 1500 gatunków roślin naczyniowych,
porostów i mchów. Jedyne stanowisko w kraju ma tu także miodokwiat krzyżowy z rodziny
storczykowatych.
Ze względu na występowanie wielu rzadkich roślin i zwierząt Puszcza otoczona jest
szczególną pieczą i ochroną. Puszcza Augustowska znajduje się na liście Obszarów Specjalnej
Ochrony Natura 2000 na mocy Dyrektywy Ptasiej. Ten jeden z największych obszarów leśnych
w naszym kraju jest jednocześnie wyjątkowo
atrakcyjny krajobrazowo, przyrodniczo, łowiecko i turystycznie. To na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie puszczy zlokalizowane są
malownicze jeziora Pojezierza Augustowskiego,
takie jak: Necko, Rospuda, Białe, Studzieniczne,
Sajno, Serwy, które od lat cieszą się popularnością wśród żeglarzy i motorowodniaków,

kajakarzy, narciarzy i surferów oraz wędkarzy.
To właśnie przez Puszczę Augustowską prowadzą liczne szlaki kajakowe Suwalszczyzny
– rzekami Czarną Hańczą, Rospudą, Blizną oraz
Kanałem Augustowskim, a dobrze oznakowane
szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe)
pozwalają na zapoznanie się najciekawszymi
zakątkami tej leśnej krainy.
Tyleż samo miłośników puszczańskiego
piękna ma kraina wigierska położona na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, a chroniona statusem Wigierskiego Parku Narodowego. Wigierski Park Narodowy utworzony w 1989
roku, którego południowa część leży w gminie
Nowinka, jest z całym bogactwem flory i fauny
krajobrazową perłą Suwalszczyzny. A jest to bogactwo niezwykłe: ponad 100 gatunków roślin
rzadkich (w tym 50 gatunków chronionych),
80 gatunków ptaków, ponad 30 gatunków ryb
i ponad 40 gatunków ssaków.
Dolina Rospudy znajdująca się w zachodniej
części Puszczy Augustowskiej należy do najcenniejszych obiektów przyrodniczych w kraju. Odznacza się wysokim stopniem naturalności i zróżnicowania szaty roślinnej (40 zespołów roślinnych,
w tym szereg rzadkich zbiorowisk torfowiskowych
bagiennych i źródliskowych). Występuje tu 30 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej,
wśród których jest 16 przedstawicieli rodziny storczykowatych. Jest to najlepiej zachowane torfowisko przepływowe w Europie. Spośród mnogości

gatunków podlegających ochronie wspomnieć
należy o roślinie rzadko występującej na świecie –
miodokwiecie krzyżowym, który można spotkać
w dolinie rzeki Rospudy.
Zarówno Puszcza Augustowska, jak i dolina Rospudy, objęta jest ochroną jako Obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Rospudy”
i „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.
Południowe krańce Puszczy Augustowskiej sąsiadują z terenami Biebrzańskiego Parku
Narodowego.
Na terenie opisywanych gmin znajduje się
6 rezerwatów oraz 47 pomników przyrody.

REZERWATY PRZYRODY

Gmina Augustów

Jezioro Kolno – rezerwat ornitologiczny o powierzchni 269,26 ha, obejmujący jezioro Kolno
wraz z pobrzeżem. Przedmiotem ochrony jest
zachowanie miejsc lęgowych łabędzia niemego. Na terenie rezerwatu gnieździ się ponadto
ponad 60 innych gatunków ptaków, np.: kaczki
– cyranka, krzyżówka i podgorzałka, bąk, perkoz
dwuczuby, zausznik, perkozek, żuraw, śmieszka,
rybitwa rzeczna, czajka, kobuz, krogulec, podróżniczek, remiz i wąsatka.

Gmina Nowinka

Jezioro Kalejty – rezerwat krajobrazowy o powierzchni 763,51 ha. Ochrona ma na celu zachowanie wartości przyrodniczych jeziora oraz
swoistych cech krajobrazu. Obszar odznacza się
typowym dla środkowej części Puszczy Augustowskiej występowaniem starodrzewów borów
sosnowych i jezior dystroficznych otoczonych

torfowiskami wysokimi. W zachodniej części
rezerwatu występują bory mieszane torfowcowe i olsy.

Gmina Płaska

Mały Borek – rezerwat florystyczny o powierzchni 90,53 ha. Celem ochrony jest zachowanie boru
mieszanego (czernicowego i moliniowego) właściwych dla Puszczy Augustowskiej. W południowej części rezerwatu występuje grąd murszowy
i ols, a w jego centralnej części torfowisko wysokie, porośnięte karłowatym borem bagiennym.
Znajdują się tu ostoje i tokowiska głuszca.
Starożyn – rezerwat florystyczny o powierzchni 298,43 ha obejmuje jeden z najcenniejszych
fragmentów Puszczy Augustowskiej, grąd niski,
las mieszany różnowiekowy oraz naturalne olsy.
Szczególnie okazale prezentują się zbiorowiska
wielowarstwowych lasów grabowo-dębowych
(grądów) charakteryzujących się bogatym runem o silnie zaznaczonym aspekcie wiosennym.
Znaczne powierzchnie zajmuje również zespół
mieszanego lasu leszczynowo-świerkowego,
sosnowego boru trzęślicowego (wilgotnego)
i olsu. Na terenie rezerwatu spotkać można
duże ssaki kopytne, a także wilka i rysia.
Perkuć – rezerwat wodno-torfiskowo-leśny
o powierzchni 209,82 ha. W skład rezerwatu

wchodzi śródleśne jezioro Kruglak oraz otaczające je torfowiska i lasy. Bardzo bogata roślinność torfowiskowa i wodna, obejmuje szereg
rzadkich i ginących gatunków roślin. Wśród
zbiorowisk leśnych przeważają zespoły z grupy
borów sosnowych i borów mieszanych, rzadziej
leszczynowo – świerkowych lasów mieszanych
i grądów. Na małych obszarach spotyka się olsy
i świerkowe bory torfowcowe.
Kuriańskie Bagno – rezerwat leśno – torfowiskowy o powierzchni 801,58 ha. Obszar odznacza się unikalną geomorfologią, naturalnymi,
rzadko spotykanymi zbiorowiskami leśnymi
oraz obecnością wielu rzadkich i chronionych
roślin i zwierząt. Spotkać tu można rzadkie
i chronione gatunki zwierząt, m.in. wilka, rysia,
bociana czarnego i głuszca, który ma tokowiska
i gniazduje na obszarze rezerwatu.

ZASOBY WODNE

Uwarunkowania przyrodnicze wyznaczają
sposoby wykorzystania bogactw naturalnych
oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszych gmin. Ubogie gleby nie zapewniają
miejscowej ludności wystarczających dochodów z produkcji rolniczej. Wielu naszych mieszkańców zajmowało się i zajmuje działalnością
dodatkową, taką jak usługi dla gospodarki leśnej, agroturystyka, zbieractwo, gospodarka jeziorowa itp.
Ukształtowane przez ostatnie zlodowacenie tereny sandrowe Równiny Augustowskiej,
zasobne w nieurodzajne, piaszczyste gleby
i liczne, wypełnione wodą zagłębienia terenowe
stanowią, że gospodarka rybacka jest tu istotną
gałęzią gospodarki.
Już w okresie średniowiecza (w VIII–IX
wieku) podróżnicy arabscy penetrujący ziemie
Słowian odnotowali w swoich dziennikach, że
ryby stały się tu towarem cenionym na równi ze
skórami i miodem. Jako najcenniejsze gatunki

wymieniali łososie, jesiotry, węgorze i liny. Znajdujemy tam też wiele precyzyjnych opisów narzędzi rybackich takich jak: sieci, niewody, wędy
czy mieroże. Pisemne informacje o rybach
występujących na tym terenie, zawarto także
w „Regestrze spisania jezior Jego Królewskiej
Mości ” z 1569 roku. O jeziorze Wigry napisano:
„Ryba wniem, Łosos, Siha (sieja), Sieliawa, Sczuka (szczupak), Liescz, Karas, Okun, Lin y ynsza
wszeliaka ryba”.
Mijały lata, zmieniały się techniki połowu,
zmieniało się prawo do korzystania z pożytków
naturalnych, a mieszkańcy i turyści nadal korzystają z dostępu do wód.
Rząd carski w obawie przed masowym
przyłączaniem się chłopów do powstania styczniowego wydał dekret uwłaszczeniowy (2 marzec 1864 r.), na mocy którego poszczególne
wsie otrzymały dokumenty nadające im prawo
rybołówstwa na jeziorach i rzekach. Mieszkańcy
wsi mogli korzystać z przywileju brzegowego

rybołówstwa. Walkę o przywilej (serwitut) połowu ryb z brzegu na terenach Suwalszczyzny
niektórzy spadkobiercy prowadzili do końca
ubiegłego wieku. Obecnie wody płynące (także
jeziora) są własnością Skarbu Państwa, a prawo
do korzystania z nich posiadają dzierżawcy oraz
w określonym zakresie inni użytkownicy, w tym
także wędkarze.
Tereny naszych gmin przylegają bezpośrednio do wszystkich jezior augustowskich,
m.in. Białego, Necka, Rospudy, Sajna i Studzienicznego oraz do jeziora Wigry. Ponadto na
terenach naszych gmin znajdują się 24 jeziora
o powierzchni łącznej 17,6 km2, z których wymienić należy: Serwy, Blizno, Kolno i Długie
(Kalejty) oraz jeziora w ciągu Kanału Augustowskiego: Mikaszewo, Orle i Gorczyckie. Użytkownikami opisywanych jezior są: Gospodarstwo
Rybackie „Augustów”, Gospodarstwo Rybackie
PZW w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy
oraz dzierżawcy drobnych zbiorników, głównie
rolnicy, w tym prowadzący działalność agroturystyczną.
Większość jezior powstała na tym terenie
w wyniku działania lodowca. Najbardziej rozpowszechnione są jeziora rynnowe, ale spotyka się
również jeziora morenowe. Jeziora tworzą charakterystyczne ciągi jeziorowe połączone rzekami. Można tu spotkać wszystkie typy rybackie
jezior, od jezior sielawowych poprzez leszczowe,
linowo-szczupakowe, do jezior karasiowych.

W jeziorach występuje ponad 30 gatunków ryb,
spośród których wymienić należy: węgorza,
amura, karpia, karasia, kiełbia, krąpia, leszcza,
lina, płoć, różankę, słonecznicę, klenia, jazia, jelca, bolenia, ukleję, wzdręgę, kozę, piskorza, śliza,
suma, szczupaka, sieję, sielawę, troć jeziorową,
pstrąga potokowego, miętusa, stynkę, ciernika,
głowacza, jazgarza, okonia i sandacza.
Wędkarstwo, które stało się dziedziną
sportu i sposobem wypoczynku, będzie z pewnością jednym z głównych sposobów wykorzystania zasobów ryb w jeziorach Suwalszczyzny.
Stąd powszechne jest zarybianie jezior gatunkami atrakcyjnymi wędkarsko, takimi jak: szczupak, lin, węgorz, sandacz, a także sum, boleń
i troć jeziorowa.
Zasoby wód powierzchniowych na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, ich
malowniczy rozłóg – wśród wzgórz i lasów,
a tym samym możliwości rekreacyjnego wykorzystania, podnoszą w znaczący sposób poziom dochodów budżetów domowych mieszkańców tego terenu, zarówno związanych jak
i niezwiązanych bezpośrednio z rybackim wykorzystaniem wód. Duże znaczenie ma tu prowadzona działalność w agroturystyce i usługach
okołoturystycznych, takich jak obsługa ruchu
turystycznego i sportów wodnych, obsługa klubów wodnych i przystani, punktów wynajmu
sprzętu oraz organizacja spływów kajakowych
i innych imprez wodniackich.

W celu utrzymania wysokich walorów jezior i rzek na Pojezierzu Suwalsko – Augustowskim konieczna jest ochrona zasobów i jakości
wód. Wody tego regionu są na ogół w dobrym
stanie ekologicznym lecz ulegają procesowi
użyźnienia, który prowadzi do niekorzystnych
zmian w strukturze rybostanu i obniżenia potencjału produkcyjnego jezior. Wymagane
jest także podejmowanie działań mających na
celu zachowanie lub restytucję różnorodności
i obfitości zespołów ryb. Wskazane jest podejmowanie działań podnoszących wartość produktów rybactwa poprzez poprawę różnorodności i właściwe przygotowanie produktów do
sprzedaży.
Aby realizować wymienione kierunki
działań samorządy gmin Augustów, Nowinka
i Płaska oraz nasza LGD włączyły się czynnie
w tworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, która cele swego
działania zawarła w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego z wizją obszaru, która
brzmi: „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie regionem zrównoważonego rozwoju rybactwa
i wysokiego poziomu życia jego mieszkańców”.

KARTKA Z HISTORII

Obszar naszych gmin już od 12 tysięcy lat p.n.e. był zamieszkany przez myśliwych
i hodowców reniferów. Ślady tych mieszkańców
znaleziono w rejonie Wójtowskich Włók – przy
ujściu Kamiennego Brodu do jeziora Necko.
W okresie IV-III tysiąclecia p.n.e. pojawiły się tu
kultury rolnicze. Z III–V w. n.e. pochodzi cmentarzysko kurhanowe w Neckim Borku (pomiędzy
Białobrzegami a Nettą), które było wykorzystywane przez lud pochodzenia bałtyckiego. Żyło
tu plemię Klińców lub Połekszan.
Jaćwingowie – zamieszkujący tę ziemię lud bałtyjski, (zwany – według zachowanych tekstów łacińskich, wśród Litwinów,
Prusów i Krzyżaków – Sudowite, mieszkańcy
kraju Sudovia), tworzył luźne związki rodowo
– plemienne, na czele których stała starszyzna.
Poszczególne plemiona zamieszkiwały rozlokowane blisko siebie osady rodowe. Lud ten
zajmował się głównie łowiectwem oraz rolnictwem. Dokonane wykopaliska świadczą o tym,

że Jaćwingowie uprawiali zboża chlebowe, hodowali owce i świnie, a nawet leśne konie zwane tarpanami. Odkryte narzędzia, broń i ozdoby
świadczą o dużych umiejętnościach rzemieślniczych tego ludu.
Cechowały ich częste wyprawy łupieskie
zarówno na tereny litewsko-ruskie jak i na tereny
polskie, dlatego też w odwecie były najeżdżane
i ich ziemie. Jaćwingowie w swoich wyprawach
najeżdżali nawet na tereny dzisiejszego Sandomierza czy Zawichostu. Konrad Mazowiecki
– władca Mazowsza – nie był w stanie zapobiec
rabunkom. Z przekazów historycznych wynika,
że po polskiej stronie przyległe tereny do ziem
jaćwieskich w pasie do stu kilometrów były słabo
zaludnione i zagospodarowane, dlatego też sprowadził on do Polski z terenów dzisiejszych Węgier Zakon Krzyżacki, który pod hasłem christianizacji rozpoczął walkę. Walka ta – początkowo
z Prusami, a później z Jaćwingami – doprowadziła oba narody do wyniszczenia. Ostania bitwa

jaką stoczyli Jaćwingowie z Zakonem Krzyżackim
to bitwa na polach wsi Prawdziski w gminie Kalinowo w 1283 r., którą ostatecznie przegrali. Datę
tę uważa się za ostateczną upadku Jaćwieży.
Walki Zakonu Krzyżackiego na terenach dawnej
Jaćwieży były stopniowo przenoszone na teren
obecnej Litwy, aż pod Kowno i Kłajpedę z zamiarem podboju terenów dzisiejszej Łotwy. Wówczas to rozpoczęły się walki krzyżacko-litewskie
nie o tereny Jaćwieży lecz dotyczące powstrzymywania ataków na tereny Litwy.
Pod pozorem christianizacji Zakon Krzyżacki dążył do utworzenia własnego państwa.
Należy przy tym dodać, że Jaćwingowie w XIII
w. uzyskali ze strony Rzymu własnego biskupa
i chcieli przyjąć chrześcijaństwo.
Ciekawostką jest fakt, że na Uroczysku
Święte Miejsce koło Topiłówki odbywał się
chrzest pierwszych Jaćwingów. Jednym z tych,
który przyjął w tym miejscu chrzest był ostatni wódz Jaćwingów – Skomand, broniący się
w grodzisku w Szurpiłach koło Jeleniewa.
Jaćwież przestała istnieć, resztki ludności
schroniły się na Litwie, Rusi i Mazowszu, a część
ludności została przesiedlona przez Krzyżaków
na teren Sambii. Grodziska zostały zrujnowane
i wraz z cmentarzyskami porosły gęstą puszczą,
która nadal stanowiła przyczynę waśni między
Wielkim Księstwem Litewskim, a Krzyżakami.
Spór o ziemie pojaćwieskie rozstrzygnięto dopiero w 1422 roku pokojem nad jeziorem

Melno, ustalając granicę między Wielkim Księstwem Litewskim a Krzyżakami. Granica ta w niezmienionym kształcie przetrwała do roku 1939
jako wschodnia granica Prus. Po ustaleniu przebiegu granicy, po stronie litewskiej puszczę podzielono drogami biegnącymi od Niemna w kierunku
granicy krzyżackiej. Pasem wysuniętym najdalej
na południe była Puszcza Perstuńska, na północ
od niej, od dworu Przełom nad Niemnem po granicę krzyżacką, rozciągała się Puszcza Przełomska
(której pd.-wsch. część pokrywa się z obecnym
obszarem Puszczy Augustowskiej), wysuniętą najdalej na północ część stanowiła Puszcza Merecka.
Litwini włączyli swoją część ziem pojaćwieskich, w tym tereny dzisiejszej Suwalszczyzny,
a więc i obszar naszych gmin, do województwa
trockiego i do diecezji wileńskiej. Była to pierwsza przynależność administracyjna w dziejach
tych terenów.
Stałe osadnictwo ponownie pojawiło się
na tych ziemiach z początkiem XV w. Zasiedlali je potomkowie Jaćwingów, Litwini, Rusini,
osadnicy z Mazowsza i Polacy z dalszych okolic
kraju. Pierwsze wsie powstawały przy granicy
z Prusami – tam były bardziej sprzyjające warunki glebowe. Do połowy XVI w. za panowania Zygmunta Augusta została osadzona cała
zachodnia strona dzisiejszej gminy Augustów.
Wsie miały różne statusy, niektóre weszły
w skład dóbr prywatnych (Radziwiłłów, Wołłowiczów, Paców, Preyfoussów).

W 1569 r. Litwa połączyła się z Polską
w jeden kraj. W ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów objęła także ten region. Formalna
polsko-litewska granica państwowa prowadziła
rzeką Nettą. Ziemie na południe od Kamiennego Brodu i jeziora Necko oraz na zachód od rzeki Netty – czyli południowo – zachodnia część
gminy i miasta Augustów – weszły w skład Korony Polskiej, tworząc starostwo augustowskie
powołane w 1572 r. z siedzibą w Netcie.
Obszar pozostałych gmin pozostawał
w powiecie grodzieńskim, w województwie trockim. Ponowna kolonizacja tej części naszych
gmin rozpoczęła się dopiero z początkiem XVI
wieku, kiedy dokonano podziału Puszczy między możnych litewsko – ruskich. Przyspieszony
rozwój osadnictwa w tej części Suwalszczyzny
w XVII i XVIII w. następował za sprawą dzierżawczyni tych ziem Konstancji Butlerowej, a potem
za sprawą Kamedułów Wigierskich.
Rozwój osadnictwa związany był z eksploatacją bogactw puszczańskich, powstawały osady: rudników, smolarzy, budy drwali i dziegciarzy.
Na terenie Puszczy zakładane też były tzw. osady
osoczników, specjalnej kategorii służby dworskiej, odpowiedzialnej za pilnowanie puszczy, jezior i jazów na rzekach puszczańskich oraz branie
udziału w różnych zajęciach leśnych – głównym
zadaniem była pomoc przy polowaniu.
Należy dodać, że pierwsi osocznicy, bartnicy, kosiarze itd. nie zapoczątkowali stałego

osadnictwa, gdyż prawo tzw. wchodu do puszczy, a nawet rozdawnictwo jezior, nie stanowiło
nadania ziemi. W XVI wieku przy pomiarze włócznej wytyczono osobne wsie zamieszkałe przez
osoczników. Wtedy, za pełnienie służby posoczniczej, każdy z nich otrzymał przydział ziemi.
Oprócz wspomnianych wsi osoczników na
terenie Puszczy istniały niewielkie zamieszkiwane
okresowo osady strażników leśnych, w miejsce których (dopiero ok. 1781 r.) powstawały wsie. Osobną
grupę miejscowości, rozwijających się w Puszczy,
stanowiły osady przemysłowe, tj.: rudy i smolarnie.
Wraz z upadkiem przemysłu rudniczego i smolarni osady te zmieniły się w ubogie wsie rolnicze.
W szybkim czasie rozrosły się jednak wraz z procesem osiedlania się w nich robotników leśnych oraz
zamianą funkcji budynków rudni na młyny.
Rozwój osadnictwa na Suwalszczyźnie
znacznie spowolniły: najazd wojsk szwedzkich
oraz panująca w latach 1709-1711 zaraza, a do
znacznych strat przyczynili się także Tatarzy sprzymierzeni z wojskami hetmana Gosiewskiego.
W 1795 roku Rzeczpospolita znikła z mapy
Europy, a tereny naszych gmin zostały włączone do utworzonej prowincji Prusy Nowowschodnie. Stan taki istniał do roku 1807, kiedy
to powstało Księstwo Warszawskie. Po upadku
Napoleona, w 1815 roku dokonano nowego
podziału ziem dawnej Polski. Ziemie augustowskie weszły w skład Królestwa Polskiego, którego władcą był car rosyjski.

W Królestwie Polskim po uzyskaniu dużej autonomii, w latach 1815-1830 następował
rozwój gospodarczy. Brak dostępu do morza
i wojna celna z Prusami były przesłanką budowy kanału łączącego tereny Królestwa poprzez
rzekę Niemen z morzem. W latach 1825-1839
przez Puszczę Augustowską przekopano Kanał
Augustowski, co przyczyniło się do dalszego
rozwoju osadnictwa, zwłaszcza na terenach
sąsiadujących z Kanałem. W tym czasie gminy
nasze stanowiły część guberni augustowskiej,
z której w 1866 r. powstały gubernie łomżyńska
oraz suwalska, którą odtąd nazywano Suwalszczyzną (powiaty – augustowski, sejneński,
suwalski, kalwaryjski, mariampolski, wiłkowyski,
władysławowski).
W czasach Królestwa Polskiego wybuchły
dwa powstania narodowowyzwoleńcze – listopadowe i styczniowe. Na terenach naszych
gmin, w puszczańskich ostępach miały swoje
siedziby oddziały partyzanckie, miały też miejsce walki partyzanckie oraz egzekucje ludności,
upamiętnione licznymi pomnikami, obeliskami
i tablicami pamięci.
Po klęsce powstania styczniowego i tak
ograniczona już niezależność Królestwa została całkowicie zniesiona, a państwo nazwano
Krajem Przywiślańskim. Jednakże wynikiem
powstania styczniowego, w roku 1864, było
w Królestwie Polskim uwłaszczenie chłopów,
powstały także gminy. Władzę dziedzica na wsi

zastąpił samorząd: wybieralny wójt oraz sołtysi,
ławnicy, sąd, pisarz, stróże leśni, poborcy podatkowy itp.
I wojna światowa rozbiła dotychczasowy
porządek, zniknęło Królestwo Polskie, a cały
region dostał się pod panowanie niemieckie
w granicach tzw. Ober – Ostu na lata 1915-1919.
Po wycofaniu się Niemców i po zwycięskich dla
Polski walkach z Litwą w latach 1919-1920 Suwalszczyzna wróciła do macierzy.
Po roku 1918, wraz z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości, ziemie stały się zacofane gospodarczo i społecznie. Jedynym liczącym się bogactwem było drewno Puszczy
Augustowskiej, które eksportowano w postaci
desek i bali. Znaczne korzyści przynosiło również rybołówstwo jeziorowe, eksport raków
i dziczyzny, a dla ludności sprzedaż jagód,
grzybów oraz orzechów.
W okresie międzywojennym ton życiu
kulturalno-towarzyskiemu nadawały garnizony
wojskowe w Suwałkach, Augustowie i w Sejnach. W latach dwudziestych, dzięki działaniom
wielu instytucji, stowarzyszeń i osób, zaczęto
dostrzegać coraz większe walory turystyczno-wypoczynkowe tych ziem. Zaczęto budować obiekty sportowo-turystyczne: przystanie,
schroniska, ośrodki wypoczynkowe. Wiele gospodarstw wiejskich, dzięki kwaterom agroturystycznym, czerpie dochody już nie tylko
z rolnictwa.

ZABYTKI

Kanał Augustowski – jest jedną z największych atrakcji Ziemi Augustowskiej. Jest to
kanał żeglowny, podziałowy, który łączy dorzecze Wisły i Niemna. Wykorzystuje on obniżenie
rynnowe, uformowane w wyniku zlodowacenia
bałtyckiego, tworzące pasmo jezior augustowskich oraz doliny rzek Netty i Czarnej Hańczy.
Wiążąc tereny o urokliwym krajobrazie, porosłe
dorodnym drzewostanem Puszczy Augustowskiej, spełnia znakomicie funkcje rekreacyjno-turystyczne. Ma 102 km długości, z czego
80 km jest po stronie polskiej, w tym aż 77,5 km
w stanie pełnej spławności.
Obok Kanału Augustowskiego na uwagę
zasługują zlokalizowane na terenie Powiatu
Augustowskiego inne zabytki kultury. Są wśród
nich miejsca kultu, kościoły, kapliczki i przydrożne krzyże, zabytkowe domy mieszkalne
i budynki gospodarcze oraz miejsca pamięci.

Gmina Augustów
1. Drewniana molenna staroobrzędowców
zbudowana w 1948 r., wraz ze stojącym
przed nią pomnikiem poświęconym staroobrzędowcom, ofiarom faszyzmu w Gabowych Grądach.
2. Cmentarz staroobrzędowców w Gabowych
Grądach.
3. Domostwa z unikatowymi łaźniami parowymi zwanymi „baniami” w Gabowych
Grądach.
4. Dwa polskie schrony bojowe z 1939 r.,
w tym jeden z kopułą pancerną w miejscowości Gliniski.
5. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w.
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny,
murowany z początku XX w. w Janówce.
6. Zespół dworski – Netta Folwark, w tym dwór
drewniany oraz park z końca XIX w.
7. Trzy polskie schrony bojowe z 1939 r.
w miejscowości Promiski.
8. Drewniana przydrożna kapliczka z 1859 r.
w miejscowości Żarnowo Drugie.
9. Cmentarzysko pojaćwieskie w okresu
rzymskiego w miejscowości Netta.
Gmina Nowinka
1. Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w.
Matki Boskiej Anielskiej, drewniany, wybudowany w latach 1922-1924 w Monkiniach.

2.
3.

4.

5.
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7.

8.
9.

Miejsce, na którym wzniesiono świątynię
jest szczególne i zarazem tragiczne. Wieszani
tutaj byli schwytani powstańcy styczniowi
z 1863 i 1864 r., co upamiętnia napis na kaplicy przykościelnej „Za wiarę i ojczyznę”.
Kopiec Piłsudskiego w Monkiniach, usypany przez ułanów suwalskich w 1935 r.
Zespół Komunikacyjny Wąskotorowej Kolei Leśnej w miejscowości Monkinie będący częścią trasy Wigierskiej Kolei Wąskotorowej.
Kapliczka w Szczebrze, stojąca na miejscu
nieistniejącego XVIII – wiecznego kościoła
spalonego w 1944 r. przez Niemców.
Krzyże ze sławnej sztabińskiej huty Karola
Brzostowskiego na cmentarzu w Szczebrze.
Cmentarze staroobrzędowców w miejscowościach Blizna i Pijawne Ruskie.
Resztki starego parku po zabytkowym dworze w Olszance, który od końca XVIII w.
przetrwał do pożaru w 1962 r.
Domy nr 12 i nr 14 w Olszance pochodzące
z lat 20. i 30. XX wieku.
Uroczysko Powstańce nad rzeką Blizną. Stojąca tam płyta wskazuje, w którym miejscu
stała powstańcza kuźnia, pomnik czci pamięć „bojowników za wolność ojczyzny”.
(Monument wystawiony został w 1988 r.,
w który starannie wkomponowano pierwszy pomnik z 1938 r. wykonany przez
mieszkańców gminy Szczebro – Olszanka.

Tuż obok stoi drugi monument z 1971 r. Powstał on z inicjatywy mieszkańców Szczebry i Nowinki oraz staraniem Oddziału PTTK
w Augustowie i Nadleśnictwa Szczebra,
aby upamiętnić miejsce „uświęcone krwią
bohaterów powstania 1863 r.”. Była to próba
odrestaurowania pomnika z 1938 r. (znisz-

czonego przez Niemców w 1939 r.), jednak
bez krzyża i korony nad głową orła, a także
z pominięciem napisu „POW” (Polska Organizacja Wojskowa). Dlatego w 1988 r. dokonano jeszcze jednej – tym razem wiernej
– rekonstrukcji pomnika sprzed wojny. Tak
powstały dwa pomniki obok siebie.

10. Obelisk poświęcony Julianowi Wierzbickiemu w Upustku, gdzie było stałe miejsce
obozowania oddziału AK, stąd dokonywano wielu akcji dywersyjnych i bojowych.
11. Pomnik ku czci partyzantów AK poległych
w walce z Niemcami w 1944 r. w Nowince.
12. Mogiła pięciu osób powieszonych przez
Niemców w 1944 r. w Podnowince.
13. Płyta przypominająca zamordowanie
przez hitlerowców trzech osób w 1943 r.
w Szczeberce.
14. Płyta pamiątkowa – w miejscu masowych
egzekucji w latach 1941-1944 dokonywanych przez Niemców na Polakach, jeńcach
radzieckich i Żydach w Szczebrze.
15. Szkolna izba pamięci w Olszance, poświęcona Witoldowi Urbanowiczowi – jednemu z najwspanialszych lotników świata,
dowódcy sławnego Dywizjonu 303, który
urodził się w Olszance, w rolniczej rodzinie
30 marca 1908 r.
16. Święte miejsce – uroczysko położone nad
rzeką Rospudą w pobliżu jeziora Jałowo.
Na polanie stoi drewniana kapliczka, obok
stary nadpalony dębowy krzyż i całe skupisko innych mniejszych krzyży. Nazwa
tego miejsca związana jest z cudownymi
uzdrowieniami pielgrzymujących tu ludzi.
Prawdopodobnie w tym miejscu znajdował się kiedyś cmentarz cerkwi p.w. św.
Jana Chrzciciela, postawiony przez Bohdana

Hrynkiewicza Wołłowicza, koniuszego grodzieńskiego, ok. 1514 r. Jeśli wierzyć jednej z legend o tutaj właśnie Jaćwingowie
z drużyny „Skomęta w liczbie 1600 dusz”
w 1283 r. przyjęli chrzest.
Gmina Płaska
1. Zespół kościoła parafialnego p.w. Marii
Magdaleny w Mikaszówce:
– kościół, drewniany, ok. 1907 r.,
– drewniana dzwonnica z początku XX w.
2. Drewniana kaplica p.w. św. Anny, z początku
XIX w., wraz z cmentarzem rzymsko-katolickim z XIX w. w Rudawce.
3. Cmentarz wojenny z II wojny światowej
(jeńców radzieckich) w Rygolu.
4. Zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Płaskiej.
5. Domy mieszkalne w Rudawce, Strzelcowiźnie i Mułach.
6. Dwa cmentarze z okresu I wojny światowej
w Macharcach i Rudawce.
7. Stanowiska archeologiczne:
– osada mieszkalna wraz z hutą żelaza
w Gorczycy,
– stanowisko wielokulturowe od późnego
paleolitu po okres nowożytny.
8. Pomnik poświęcony bojownikom AK w Suchej Rzeczce.
9. Bunkry z czasów wojennych.

HISTORIA KANAŁU
AUGUSTOWSKIEGO

Myśl stworzenia połączenia wodnego Wisły z Niemnem zrodziła się u schyłku niepodległej Rzeczypospolitej (czasy stanisławowskie)
w związku z pruskimi restrykcjami gospodarczymi, zamykającymi handlowi polskiemu dostęp
do Bałtyku. Gdy w latach dwudziestych XIX w.
sytuacja się powtórzyła i doszło do wojny celnej
polsko i rosyjsko – pruskiej, minister skarbu Królestwa Polskiego – Franciszek Ksawery Drucki –
Lubecki, wystąpił w lipcu 1822 roku z inicjatywą
zbudowania wielkiej, okrężnej arterii wodnej,
omijającej pruskie terytoria, łączącej centrum
Kongresówki z portami łotewskimi, czyli Narew
z Niemnem i Windawą (obecnie Vendspils).
Po zastosowaniu przez gabinet berliński
10 kwietnia 1823r. represaliów (nadmiernie
wysokich stawek celnych za tranzyt polskich
płodów rolnych), skierowano na wododział
Wisły i Niemna dwie ekipy badawcze, mające
sprawdzić realność koncepcji i ewentualnie
przygotować projekty: polską działającą pod

kierownictwem podpułkownika kwatermistrza
generalnego Ignacego Prądzyńskiego (który
od 1809 roku studiował w Szkole Aplikacyjnej
Artylerii i Inżynierii, a po jej ukończeniu został
inżynierem wojskowym) oraz rosyjską dowodzoną przez podpułkownika Karola I. Reesego.
Obie misje, niezależnie od siebie, wykonały
w trudnych warunkach terenowych odpowiednie pomiary niwelacyjno – geodezyjne wybranych połączeń, a z początkiem roku 1824 opracowały wstępne projekty trasy.

Na podstawie przedłożonych projektów,
w końcu maja 1824 roku car Aleksander I podjął
decyzję o rozpoczęciu realizacji i powierzeniu
jej stronie polskiej. Obie koncepcje zweryfikowała komisja generałów: Maurycego Haukego,
Pierre’a Dominiue’a Bazeine’a i Jana Ch. Malletskiego de Grandville’a, a jej ustalenia 27 lipca
1824 roku zatwierdziła Rada Administracyjna
Królestwa. Stały się one osnową projektu technicznego, przygotowanego przez Prądzyńskiego jeszcze we wrześniu 1824 roku, zatwierdzonego przez cara 15 lutego 1825 roku.
Już w ostatnich dniach lipca 1824 roku
podjęto regulację Biebrzy i Netty. Do połowy 1825 roku przygotowano bazę inwestycji,
a więc cegielnie, hutę i odlewnię żeliwa, warsztaty kowalskie, ślusarskie i stolarskie, opracowano technologię i wdrożono produkcję
sztucznego wapna hydraulicznego systemem
Vicata, a od sezonu budowlanego 1825 roku
podjęto wznoszenie śluz. Kanał Augustowski
był kolebką polskiego przemysłu cementowego
i bitumicznego. Przy budowie Kanału Augustowskiego zastosowano po raz pierwszy w Polsce,
a może i w Europie, prefabrykaty betonowe.
Do 1831 roku budową zajmowały się struktury wojskowe, podległe dyrektorowi Korpusu Inżynierów – generałowi Malletskiemu. Do
1830 roku wykonano prace objęte pierwotnym
kosztorysem. W międzyczasie dokonano korekt,
a mianowicie zmiany lokalizacji śluz na oddziale

Hańczy, wprowadzenia przekopu Kurkul oraz
poprawy spławności Netty przez wytyczenie
tzw. Kanału Nowego (lateralnego). Po 1833 roku
wybudowano kanały odprowadzające nadmiar
wód Netty (Bystry) i Czarnej Hańczy (Szlamicy)
oraz uzupełniono system o śluzę Tartak i zmieniono parametry śluzy Kudrynki. Wszelkie prace
budowlane zostały zakończone w 1839 roku.
Uwzględniając przerwę w okresie powstania
listopadowego oraz konieczność odbudowy
zniszczeń wywołanych walkami, tempo budowy kanału uznać należy za rekordowe.

Inwestycję finansowano z nadwyżek budżetowych skarbu, a potem z pożyczek Banku
Polskiego. Koszt kanału przekroczył czternaście
milionów ówczesnych złotych polskich. Z jego
budową związała się cała plejada najlepszych
w tym czasie inżynierów polskich. Warto tu, poza
generałem Prądzyńskim, wymienić także generała Wojciecha Chrzanowskiego (kartografa, szefa
sztabu armii powstańczej i piemonckiej), podpułkowników Jana Pawła Lelewela i Augusta Szultza.
Kanał Augustowski, przeznaczony do odegrania istotnej roli gospodarczej, stracił swą rangę po

upadku powstania listopadowego. Pozostał trasą
lokalną, ożywiającą zaniedbaną północno-wschodnią część Kongresówki oraz ziemie litewsko-białoruskie. Posłużył przede wszystkim do spławu drewna.
Podrzędne znaczenie kanału wykluczało większe
modernizacje, dzięki czemu kanał zachował się do
naszych czasów w mało zmienionej formie.
Na linię wodną Kanału Augustowskiego składają się: 45 km sztucznych przekopów,
35 km uregulowanych koryt rzecznych, 22 km
jezior. Generał Ignacy Prądzyński zaprojektował
11 śluz, po wojnie w 1831 r. dobudowano jeszcze

7 śluz po to, by spowolnić bieg wody i ułatwić
nawigację. Razem wykonano 18 śluz, z czego 14
w granicach Polski.
Śluzy miały piękny wystrój architektoniczny w barwach narodowych. Komory wykładano
czerwoną cegłą, zwieńczenia komór były białe.
Każda śluza przy przecinających ją drogach miała
most zwodzony, obok budowano stylowy domek
strażnika wodnego. Na każdej śluzie znajduje się
wmurowana w ścianę kamienna tablica z datą
i nazwiskiem kierownika budowy. Wiele z tych
tablic ocalało i dziś jeszcze można je odczytać.

Śluzy Kanału Augustowskiego budowali
(treści oryginalnych napisów z tablic):
1. Śluza w Niemnowie – miała dwie tablice
metalowe, które zaginęły.
2. Śluza w Dąbrowie – „Budował kapitan kwatermistrz Arnold w 1829 r.”
3. Śluza w Wołkuszu – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski w 1829 r.”
4. Śluza Kurzyniec – „Budował fundamenta por.
inż. K. Jodko, ukończył podp. inż. E. Wielhorski 1829 r.”

5. Śluza Kudrynki – „Budowali porucznicy inżenierów Bieliński i Horain – 1829 r.”
6. Śluza Tartak – „Budował inż. S. Szafer 18371838 (cywilny).”
7. Śluza Sosnówek – „Budował por. inżenierów
Jodko 1828”
8. Śluza Mikaszówka – „Budował por. inż. Korczakowski 1828”
9. Śluza Perkuć – „Budował por. Kwatermistrzostwa Generalnego Piędzicki 1827-1828”
10. Śluza Paniewo – „Budował por. inżenierów
Horian 1826-1827”

11. Śluza Gorczyca – tablicy nie ma (por. inż.
Szultz)
12. Śluza Swoboda – „Budował kpt. inż. Lelewel 1827”
13. Śluza Przewięź – „Budował porucznik inżenierów Szultz – 1827”
14. Śluza w Augustowie – dziś nie istniejąca,
zbudowana na nowo po II wojnie światowej, po drugiej stronie mostu
15. Śluza Białobrzegi – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski – 1825”
16. Śluza Borki – „Budował porucznik inżenierów
Korczakowski – 1835-1836”

17. Śluza Sosonowo – „Budował porucznik inżenierów Korczakowski 1835-1836”
18. Śluza Dębowo – „Budował porucznik inżenierów Przyrembel 1826-1827”
Dzięki działaniu śluz i upustów linia wodna pokonuje różnicę poziomów 54,04 m (od
stanowiska szczytowego do Biebrzy – 14,81 m
i do Niemna – 39,23 m). Zapotrzebowanie na
wodę zaspokaja znajdujące się nad punktem
szczytowym jezioro Serwy. Pomimo stałej eksploatacji schemat funkcjonowania systemu,
przebieg trasy i podział na stanowiska śluzowe,
lokalizacja i zasadnicza konstrukcja budowli piętrzących (śluzy i upusty), a nawet profile
przekopów, nie uległy większym zmianom od
momentu ich pobudowania. Urządzenia działają według systemów inżynierskich z XIX wieku.
Nadal można podziwiać pracę operatorów śluz,
którzy – jak przed półtorawieczem – ręcznymi
lewarami podnoszą zastawki, otwierając luki we
wrotach, którymi woda wypełnia komorę aż do
zrównania poziomu z wyżej położonym zbiornikiem, po czym rozwierają ciężkie wierzeje
drewniane, pchając ramionami długie dyszle.
Utrzymywana jest stała spławność Kanału Augustowskiego na terenie Polski. Rodzi
to powszechnie podziw dla twórców obiektu,
którzy w zakresie budownictwa wodnego należeli do dyletantów i dopiero w trakcie robót
nabierali doświadczenia. A tak generał Ignacy

Prądzyński pisał w swoich pamiętnikach: „wyjechałem więc w augustowskie zabrawszy
ze sobą brykę książek, z których dopiero
w drodze uczyłem się sztuki zakładania kanałów, prostowania rzek. (..) Dzieło to uważam za
moje arcydzieło przez wgląd na moje niedostateczne usposobienie do robót tego rodzaju”.
W latach 1950-1960 nasiliły się tendencje
władz politycznych i administratorów kanału,
by jego urządzenia zmodernizować i w pełni dostosować do wymagań współczesnych
środków transportowych. W wyniku akcji rozpoczętej memoriałem Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej w październiku 1968
roku, otoczono opieką konserwatora zabytków
środkową część Kanału Augustowskiego, wraz
ze wszystkimi budowlami, także naziemnymi
oraz strefą krajobrazu chronionego w pasie
do trzystu metrów od brzegów. Utworzenie
w ten sposób jednolitego kompleksu zabytkowego było wówczas posunięciem rewolucyjnym na skalę Europy Wschodniej.
W 1979 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Suwałkach rozszerzył zakres ochrony
na cały bieg kanału i powiększył strefę ochronną krajobrazu do tysiąca metrów w terenie otwartym. Od ukończenia budowy Kanału Augustowskiego minęło już ponad 150 lat, a nadal
zachwyca on swoją pomysłowością techniczną
i jest dowodem uzdolnień naukowo – technicznych Polaków. Jest także unikatem w Europie.

O Kanale Augustowskim możemy dowiedzieć
się w Muzeum Ziemi Augustowskiej, które mieści się w drewnianym dworku z 1826 roku w Augustowie przy ulicy 29-go Listopada 5a.

Niniejszym składam serdeczne podziękowania:
Prezesowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
Panu Cezaremu Cieślukowskiemu
Zarządowi: Pani Annie Jadeszko, Pani Ewie Konstantynowicz,
Panu Tomaszowi Tomaszewskiemu
Wójtom Gmin: Augustów – Panu Zbigniewowi Buksińskiemu,
Nowinka – Pani Dorocie Winiewicz,
Płaska – Panu Wiesławowi Gołaszewskiemu
Pracownikom Urzędów Gmin, Gminnym Ośrodkom Kultury, Bibliotekom,
Stowarzyszeniom, Ochotniczym Strażom Pożarnym
Członkom Rady oraz Komisji Rewizyjnej
oraz wszystkim pozostałym Członkom Naszego Stowarzyszenia
za owocną współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
Kanał Augustowski i Rospuda”
Elżbieta Pszczoła

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –
Kanał Augustowski i Rospuda”
ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów
tel. 87 643 30 56, fax: 87 643 29 03
e-mail: lgd@lgd-rospuda.pl
www.lgd-rospuda.pl
Prezes Zarządu: Elżbieta Pszczoła
Wiceprezes Zarządu: Anna Jadeszko
Skarbnik: Tomasz Tomaszewski
Członek Zarządu: Ewa Bożena Konstantynowicz
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
Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33, 16-304 Nowinka
tel. 87 641 95 20, fax: 87 641 96 60
e-mali: ugnowinka@poczta.onet.pl
www.gminanowinka.pl
Wójt: Dorota Winiewicz
Urząd Gminy Płaska
Płaska 53, 16-326 Płaska
tel. 87 643 90 80, fax: 87 643 90 81
e-mail: plaska@home.pl
www.plaska.pl
Wójt: Wiesław Gołaszewski
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