
Gmina Augustów
Gmina Augustów leży na Równinie Augustowskiej, otacza miasto 
Augustów z trzech stron. Dużą część stanowią lasy (32%) – bogate 
w runo leśne, zioła, ptactwo i zwierzynę. Odległość do miasta Augu-
stowa z najdalszych zakątków gminy nie przekracza 12 km.

Funkcja turystyczno-wypoczynkowa rozwija się głównie w  formie 
turystyki pieszej, wodnej, konnej oraz wypoczynku pobytowego 
w kwaterach prywatnych, na campingach i biwakach nad jeziorami. 
Turyści mogą tu miło spędzić czas podziwiając ciekawe ptactwo na 
jeziorze Kolno, uprawiając sporty wodne (poza motorowymi).

Przez gminę przebiega Kanał Augustowski ze śluzami: „Borki” 
w Netcie-Folwark i Białobrzegach oraz malowniczy szlak kajakowy 
biegnący najczystszą rzeką Rospudą i  jeziorami. Przez teren gminy 
przechodzą dwa znaczone szlaki piesze: żółty – z Augustowa przez 
Białobrzegi, Nettę do Bargłowa i dalej do Ełku; zielony – Augustów 
- Białobrzegi - Gabowe Grądy - Komaszówka - Huta do Jastrzębnej 
oraz ścieżka rowerowa wokół jeziora Kolno. W Nadleśnictwie Biało-
brzegi uruchomiono szlak konny, biegnący przez urokliwe zakątki 
leśnictw Czarnucha, Długie i Kolnica.
Podczas wędrówek często napotykamy przydrożne krzyże, wysta-
wiane w różnych intencjach.

W Gabowych Grądach oprócz kultury staroobrzędowców możemy 
zobaczyć domostwa z  unikatowymi łaźniami parowymi zwanymi 
„baniami” oraz cmentarz i molennę – obiekty sakralne.
Ponadto na uwagę zasługuje:
• Młyn wodny w Białobrzegach – zbudowany na początku XX wieku, 

który jest też świetnym punktem widokowym.

• W Netcie-Folwark zespół dworski (dwór drewniany z XIX/XX w.)
• Janówka – neogotycki kościół pod wezwaniem Zwiastowania Naj-

świętszej Marii Panny.
• W Żarnowie – drewniana kapliczka z XIX wieku

• Z  zabytków przyrody – wiekowe lipy w  Netcie-Folwark – „Aleja 
lip”, ponad 200-letnia sosna w Białobrzegach, w Promiskach – dąb 
o obwodzie 6,43 m.

Gościom odpoczywającym w  gospodarstwach agroturystycznych 
oferujemy: spływy kajakowe szlakiem odbytej wizyty św. Jana Pawła II, 
a także Czarną Hańczą i Rospudą oraz jednodniowe wypady do Wilna.

Historia
12 tysięcy lat p.n.e. obszar gminy był zamieszkany przez myśliwych 
i hodowców reniferów. W epoce neolitu pojawiły się kultury rolne. 
Z  III-V wieku n.e. czyli okresu rzymskiego epoki żelaza, pochodzi 
cmentarzysko kurhanowe w  Neckim Borku (pomiędzy Białobrze-
gami a  Nettą). Jaćwieź została wymazana z  mapy Europy wskutek 
wypraw krzyżowych w końcu XIII wieku. Ponowne stałe osadnictwo 
pojawiło się dopiero w XVI w. Do połowy XVI wieku, za panowania 
Zygmunta Augusta, zostaje osadzona cała zachodnia strona dzisiej-
szej gminy. Od 1569 roku ziemie na południe od Kamiennego Brodu 
i jeziora Necko oraz na zachód od rzeki Netty weszły jako część Pod-
lasia do Korony Polskiej, tworząc starostwo augustowskie. Nazwę 
wywiodło od miasta, którego założycielem był król Zygmunt II Au-
gust. Cztery obecne wsie Biernatki, Żarnowo, Turówka i Uścianki były 
przedmieściami Augustowa.

Herb Gminy Augustów podkreśla przynależność 
w przeszłości w/w wsi do miasta i traktowane 

były na równych prawach z  miastem Augu-
stów. W  herbie występują liście dębu, czyli 
symbol ciężkiej pracy rolnika, jabłka to płod-
ność i urodzaj. Natomiast nad tarczą herbową 

w diademie widnieją kłosy czterech zbóż sym-
bolizujące rolniczy charakter gminy.

W niepodległej Rzeczypospolitej obszar gminy wchodził do powiatu 
augustowskiego. Po 1945 roku były tu gromady Żarnowo, Janówka, 
Rutki Nowe, Netta II i Białobrzegi, z których w 1973 roku utworzono 
gminę o obecnym kształcie.

Muzeum Armii Krajowej
Muzeum Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej w Janówce jest je-
dynym na terenach Polski północno-wschodniej kultywującym war-
tości patriotyczne. Można tu prześledzić wojenne losy AK-owców. 
Eksponaty zostały przekazane przez byłych żołnierzy Armii Krajowej 
z kraju i zagranicy oraz przez miejscowe społeczeństwo.

Ozdobą muzeum są gliniane rzeźby przedstawiające sceny batali-
styczne, m.in. z powstania warszawskiego, wykonane przez byłego 
łagiernika Jana Durlika. Wśród licznych pamiątek na uwagę zasługu-
je zbiór plansz, na których wyeksponowano fotografie dowódców 
i żołnierzy brygad partyzanckich walczących na wschodnich kresach 
II Rzeczpospolitej, które ofiarował Zarząd Okręgu Wileńskiego AK 
“Wiano”. Na uwagę zasługują pamiątki po kpt. Benonie Łastowskim 
ps. „Łobuz”, „Cichociemny”. Są to odznaczenia bojowe polskie i zagra-
niczne, dokumenty, legitymacje i inne.

Muzeum gromadzi wspomnienia i pamiątki kombatantów, albumy, 
tematyczne książki, periodyki dotyczące II wojny światowej.

Kanał Augustowski
Kanał Augustowski jest najbardziej atrakcyjnym szlakiem wodnym 
ziemi augustowskiej, województwa podlaskiego oraz jednym z naja-
trakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce. Szlak wykorzystywany 
jest obecnie do turystyki kajakowej oraz rejsów „białej floty”. Łączy 
dorzecza Wisły i Niemna. Jest zasilany przez wody Czarnej Hańczy, 
Rospudy i jeziora Serwy. Na szlaku Kanału Augustowskiego znajdują 
się następujące jeziora: Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, 

Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, Białe, Necko, Rospuda, Sajno. 
Za drogę wodną Kanału przyjmuje się odcinek pomiędzy miejsco-
wością Dębowo (Polska) a miejscowością Niemnowo (Białoruś). Ma 
długość 102 km, z tego 80 km znajduje się na terenie Polski i 22 km 
na terenie Białorusi. Na całym odcinku Kanału wybudowanych zo-
stało 18 śluz, z  czego 14 obecnie znajduje się po stronie polskiej, 
jedna w  pasie granicznym i  trzy po stronie białoruskiej (do dzisiaj 
wygląd zbliżony do pierwotnego zachowało 9 śluz, które posiadają 
oryginalną konstrukcję z XIX w.).

Odcinek Kanału o długości ok. 50 km przebiega przez jeden z naj-
większych kompleksów leśnych w  Polsce – Puszczę Augustowską 
(odcinek puszczy o dużej liczbie rezerwatów florystycznych i fauni-
stycznych). Pozostała część Kanału, poniżej jeziora Sajno, przebiega 
przez tereny podmokłych łąk i  bagien Kotliny Biebrzańskiej. Naj-
większe znaczenie dla turystyki ma puszczański odcinek Kanału od 
połączenia z Czarną Hańczą do Augustowa.

O wyjątkowości Kanału stanowi zachowanie zbliżonych do pierwot-
nych wymiarów konstrukcji śluz i innych budowli piętrzących, obsłu-
giwanych ręcznie, murów, niezmienionej linii wodnej, stylowych za-
budowań mieszkalnych obsługi. Od 1968 r. Kanał Augustowski jest 
chroniony prawem jako zabytkowy obiekt budownictwa wodnego, 
zabytek najwyższej rangi krajowej. 

Obecnie Kanał wykorzystywany jest na potrzeby turystyki wodnej: 
spływów kajakowych, rejsów statkami żeglugi pasażerskiej, rejsów 
katamaranami, gondolami czy barkami.

Kultura
Animatorem życia kulturalnego w gminie jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Żarnowie z dwiema Świetlicami Wiejskimi w Borze i Netcie- 
Folwark oraz Gminna Biblioteka Publiczna i pięć Filii Bibliotecznych 
w Białobrzegach, Borze, Janówce, Netcie - Folwark i Rutkach.

To na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój i upowszechnia-
nie kultury oraz ochrona dorobku kulturalnego Gminy Augustów.

Zadaniem  tychże placówek jest organizacja imprez i prowadzenie 
na tyle atrakcyjnych form, by zachęcić mieszkańców  do aktywnego 
uczestnictwa w szeroko pojmowanym życiu kulturalnym.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez cyklicznych, 
obchodów świąt rocznicowych oraz okolicznościowych. 
Cykliczne imprezy w GOK:
• Bal Samorządowca – styczeń 
• Przegląd muzyczny lub teatralny – styczeń
• Dzień Babci i Dziadka – styczeń
• Bal Przebierańców dla dzieci – luty
• Wieczorek karnawałowy dla seniorów – luty
• Ferie zimowe w/g szczegółowego planu – luty
• Mistrz  Ortografii – luty
• Dzień  Kobiet – marzec
• Konkurs na plastykę obrzędu wielkanocnego – kwiecień

• Gminny turniej tenisa stołowego – kwiecień
• Przegląd muzyczny, taneczny – maj
• Gminne Spotkania z Kulturą – maj
• Gminny Konkurs „Nasz ogród, to nasza piękna wieś” – czerwiec-

sierpień
• Dzień Dziecka – czerwiec
• Mały Omnibus – czerwiec 
• Święto Pola + parafia – czerwiec
• Wakacje w/g planu szczegółowego 
• Festyn Gminny – lipiec

• Turniej piłki siatkowej – sierpień
• Dożynki Gminne - konkurs  na wieńce –  sierpień   
• Andrzejki – wróżby, zabawy –  listopad
• Gminny turniej tenisa stołowego – grudzień
• Herody - konkurs bożonarodzeniowy rozstrzygnięcie konkursu - 

wystawa – grudzień
• Wigilia Wielopokoleniowa – grudzień
• Bal sylwestrowy – grudzień

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie i jej filie tworzą sieć bi-
blioteczną dostępną dla mieszkańców całej Gminy Augustów. Ogó-
łem placówki biblioteczne posiadają około 60 tysięcy woluminów 
o charakterze uniwersalnym, prenumerują około 30 tytułów czaso-
pism,  w ilości 102 egzemplarzy. Biblioteki poprzez zaspakajanie po-
trzeb czytelniczych służą społeczeństwu naszej gminy w  ogólnym 
upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Poza udostępnianiem zbiorów książek i  czasopism, biblioteki za-
pewniają m.in. bezpłatny dostęp do internetu.

„RIABINA” z  Boru koło Augustowa powstała w  1988 roku. Jest je-
dynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w  Polsce.  
W skład zespołu wchodzi sześć śpiewaczek urodzonych w podaugu-
stowskich wsiach Gabowych Grądach i Borze.

Śpiewają w zbliżonym do nowogrodzko-pskowskiego dialeku języ-
ka rosyjskiego dawne pieśni weselne, ballady i korowody oraz pieśni 
rosyjskiego rodowodu. Zgodnie ze swoją tradycją, nie używają in-
strumentów muzycznych; także dawne tańce - korowody odbywają 
się wyłącznie przy akompaniamencie śpiewu.

Riabina wielokrotnie występowała z  sukcesami na ogólnopolskich 
festiwalach folklorystycznych, m.in. w Kazimierzu nad Wisłą, w Rze-
szowie, 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 Między-
narodowy Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Moskwie. W dniach od 16 
do 23 października 2007 roku zespół wystąpił na kilku koncertach 
festiwalowych w  ramach I  Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
Rosyjskiej w Moskwie. „RIABINA” zdobyła I miejsce oraz duże zainte-
resowanie i uznanie publiczności.

Dużym osiągnięciem zespołu była wydana w roku 2000 płyta „PIE-
ŚNI STAROOBRZĘDOWCÓW RIABINA”. W roku 2008 z okazji obcho-
dów 20 lecia pracy twórczej zespołu Riabina została wydana kolejna 
płyta „Riabina w  styrawierskyj dziariewni”, której koncert promo-
cyjny odbył się 20 czerwca 2008 roku w Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie. W 2012 roku zespół zakwalifikował się i koncertował 
w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru 
„Podlaska Oktawa Kultur”.

Zespół działa pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie 
z/s w Żarnowie. Liderem Zespołu jest Zinaida Ancipow.

Skład Zespołu:     
1. MARIA JEFIMOW
2. IRENA FOMIN
3. ZINAIDA ANCIPOW
4. MARTA ANCIPOW
5. ANNA JEFIMOW
6. WIERA JEWDOKIMOW

Ciekawi ludzie
Bożena Klimaszewska mieszka w Świderku w gminie Augustów.
Z wykształcenia technik ochrony roślin, a z zamiłowania artystka – 
malarka i  poetka. Zarówno tematy na przedstawionych obrazach, 
jak i jej utwory poetyckie inspirowane są doznaniami wynikającymi 
ze ścisłej więzi z przyrodą. Pani Bożena mieszka w urokliwym zakąt-
ku „Puszczy Augustowskiej”, a  przy swojej wrażliwości dużo widzi 
i słyszy. Jej prace malarskie są prezentowane na wystawach i cieszą 
się dużym zainteresowaniem. W  2011r. twórczość Bożeny Klima-
szewskiej w książkach ,, Na motylich skrzydłach”, „Ptaki moje ptaki” 
i „Lustro” prywatnie opracował i opublikował pan Konrad Kozłowski.

Helena Kalisz z  Żarnowa Drugiego – twórczyni gminy Augustów. 
Wykonuje, pająki, kwiaty, drzewka, krzewy, dekoracje z  bibuły 
marszczonej i karbowanej.

Bożena Michniewicz z Żarnowa Pierwszego – twórczyni gminy Au-
gustów. Wykonuje pisanki różnymi technikami, kompozycje kwiato-
we, dekoracje, ozdoby wnętrz. 

Twórczynie działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w  Żarnowie. 
Biorą udział w  warsztatach, pokazach organizowanych przez GOK 
dla dorosłych, młodzieży i  dzieci. Warsztaty i  pokazy połączone są 
z  możliwością samodzielnego wykonania pisanek, kwiatów, pają-
ków, ozdób wnętrz. Panie przekazują tradycję i technikę wykonywa-
nia prac następnym pokoleniom. 

Piotr Kuryło od urodzenia mieszka w Prusce Wielkiej, w gminie Au-
gustów. Zawsze interesował się sportem. Uprawiał boks i  kung-fu. 
W przeciągu 8 lat ukończył ponad 50 klasycznych maratonów i re-
prezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w biegach 24 h.

Jego sukcesy to:  pierwsze miejsce w  biegu 12 h w  Rudzie Śląskiej 
i drugie w biegu z Aten do Sparty 246 km w 2007 r.  Samotnie prze-
biegł Europę wzdłuż i wszerz. Na koniec przygody z bieganiem po-
stanowił obiec Ziemię co zajęło mu cały rok. Swój wyczyn zadedyko-
wał 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 humoru, a także nagrodę publiczności. Również w 2012 r. 
Piotr Kuryło wydał książkę ,,Ostatni Maraton”, będącą 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.

Przejechał rowerem ponad 15 tysięcy km z Lizbony do Władywostoku.

Ze Studzienicznej k. Augustowa do Watykanu biegł na kanonizację 
Jana Pawła II. Dotarł tam 27 kwietnia – by oddać hołd św. Janowi 
Pawłowi II i modlić się za pokój, zwłaszcza na Ukrainie.

Stowarzyszenia
Na terenie gminy funkcjonują:

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski i Ro-
spuda”

• Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
• Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce

Na terenie gminy znajdują się dwie poradnie medycyny rodzinnej 
(Janówka, Żarnowo Drugie).

Ochroną przed żywiołami przyrody zajmuje się Ochotnicza Straż 
Pożarna mająca siedziby w Rutkach, Netcie, Topiłówce, Kolnicy, Ja-
błońskich, Prusce Wiekiej i Jeziorkach.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie
Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów
tel. 87 643 69 50  
fax 87 643 74 54  
e-mail: gok-zarnowo@home.pl  
www.gok-zarnowo.home.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie
Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów
tel. 87 643 14 49 
fax 87 643 74 54  
e-mail: bibliotekazarnowo@home.pl  
www.bibliotekazarnowo.pl

Bankomaty – w Augustowie

Agencje pocztowe: Topiłówka, Białobrzegi, Janówka.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” w Żarnowie 
Drugim, tel. 87 643 69 73

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” w Janówce
tel. 87 644 90 45

Wieś Białobrzegi

Jezioro Sajno

Jezioro w Jeziorkach

Park dworski w Netcie-Folwark

Molenna w Gabowych Grądach

„Stary Młyn” w Białobrzegach

Kościół w JanówceZabytkowa kapliczka w Żarnowie

Sala wystawowa w „Muzeum Armii Krajowej” w Janówce

Śluza w Białobrzegach

Szkoła Podstawowa w Janówce

Festyn w Żarnowie

Jezioro Sajno

Gminne Centrum Kultury w Żarnowie

Śluza Borki w Netcie-Folwark

Święto Pempucha

Wigilia Wielopokoleniowa

Zespół Riabina

Zespół Riabina w korowodzie

Piotr Kuryło na trasie biegu

Remiza OSP Kolnica

Jezioro Sajno

Jezioro Sajno

Remiza OSP Netta

Helena Kalisz podczas zajęć z dziećmi

Bożena Michniewicz – zajęcia z pisankami

Piotr Kuryło

Bożena Klimaszewska  ze swoimi pracami

Wieś Kolnica (Podborowa)
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Boisko sportowe przy GOK Żarnowo

Puszcza Augustowska – okolice jez. Sajno

Kościół w Żarnowie

Festyn w Żarnowie

Kościół w Kolnicy

Rzeka Rospuda z lotu ptaka

Jezioro Sajno

Wieś Janówka

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich

Szkoła Podstawowa w Rutkach

Szkoła Podstawowa w Netcie

Szkoła Podstawowa w Kolnicy

Zabytkowy kościół w Janówce

Zespół Szkół w Białobrzegach
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