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„Biebrzański Dar Natury to bagienne pejzaże, rozległe  torfowiska, dziewicze 
łąki, jeziora i rzeki, gościnna wieś mlekiem płynąca, bogate dziedzictwo 
kulturowo - historyczne. To ludzie przedsiębiorczy i otwarci na wyzwania.  
Tu można odpocząć i zrealizować swoje marzenia”.
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POŁOŻENIE
Lokalna Grupa Działania 

Biebrzański Dar Natury swoim zasięgiem 
obejmuje obszar dziewięciu gmin. Pięć 
gmin posiada charakter wiejski: Bargłów 
Kościelny, Grajewo, Przytuły, Radziłów 
oraz Wąsosz, kolejne trzy gminy miejsko-
wiejski: Jedwabne, Rajgród i Szczuczyn oraz 
jedna gmina miejska Grajewo. Sześć gmin 
wchodzi w skład powiatu grajewskiego, Jedwabne  
i Przytuły należą do powiatu łomżyńskiego,  
a Bargłów Kościelny położony jest na terenie powiatu 
augustowskiego. Wszystkie gminy są zlokalizowane  
w obrębie województwa podlaskiego, graniczą ze sobą tworząc 
zwarty przestrzennie i terytorialnie obszar.

Łącznie obszar LGD wynosi 1 386 km2 co stanowi 6,9% 
powierzchni województwa podlaskiego, którego powierzchnia 
wynosi 20 187 km². Obszar LGD Biebrzański Dar Natury to szczególny 
teren o specyficznej historii. Na przestrzeni dziejów znajdował się 
zawsze na krańcach organów państwowych i administracyjnych. 
Miało to też swoje odbicie w burzliwej historii tych ziem, region  
w ciągu ostatnich trzech wieków trzykrotnie zmieniał przynależność 
państwową. Należał kolejno do: Polski, Prus, Rosji, by w końcu powrócić 
do Polski.

Grajewo  
(miasto) 

 

Szczuczyn 
Grajewo 

 

 

 

Jedwabne 
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WAŻNE DATY Z HISTORII LGD:
 2007 r. - rozpoczęcie prac nad 

powstaniem Lokalnej Grupy Działania 
Biebrzański Dar Natury z inicjatywy 

samorządów gminnych,

 23 - 24 stycznia 2008 r. - warsztaty  
w Rajgrodzie, podczas których dokonano 

analizy SWOT całego obszaru LGD, wypracowano 
wizję, główne cele oraz kierunki działań LGD,

 12 sierpnia 2008 r. - zebranie założycielskie LGD 
Biebrzański Dar Natury,

 30 września 2008 r. - uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego,

 28 maja 2009 r. - podpisanie umowy na realizację LSR  
na lata 2007 - 2013,

 28 stycznia 2011 r. - Walne Zebranie Członków, podczas którego  
w poczet członków wstąpiła gmina Szczuczyn,

 30 marca 2015 r. - Walne Zebranie Członków, podczas którego  
w poczet członków wstąpiła gmina Bargłów Kościelny,

 20 maja 2015 r. - Walne Zebranie Członków, podczas którego w poczet 
członków wstąpiła gmina Jedwabne oraz gmina Przytuły, 

 28 sierpnia 2015 r. - Walne Zebranie Członków podczas, którego w poczet 
członków wstąpiło miasto Grajewo,

 17 maja 2016 r. - podpisanie umowy na realizację LSR na lata 2014 - 2020.
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Celem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury jest działanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju głównie obszarów wiejskich, poprzez realizację LSR opracowanej 
przez LGD, aktywizację ludności wiejskiej, podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej 
obszaru działania, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspomaganie rozwoju 
przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego, wspomaganie rozwoju turystyki  
i rekreacji na obszarze działania,  prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej  
w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, promowanie obszarów 
wiejskich oraz produktów lokalnych. 

Zdobyte doświadczenie LGD w realizacji LSR w latach 2007 - 2013, pozwoli na efektywną 
realizację LSR na lata 2014 - 2020, która zakłada:

 ogłaszanie naborów w ramach trzech funduszy: 
- Europejski Fundusz Społeczny,
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

działania aktywizujące lokalną społeczność, które zgodnie ze statutem będą realizowane
poprzez: 

Realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania 
Biebrzański Dar Natury na lata 2015 - 2022 w szczególnym stopniu ma na celu:

1. Wzmacnianie edukacji 
i zaangażowania mieszkańców na rzecz 

wspierania rozwoju lokalnego LGD 

1.1 Podniesienie jakości i kształcenia dzieci i 

młodzieży na terenie LGD

1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób 

defaworyzowanych w życiu społeczności LGD

1.3 Zwiększenie aktywności mieszkańców 

LGD poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej

2.2 Wzmocnienie aktywności zawodowej 

mieszkańców LDG na rynku pracy

2.1 Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości  

i przetwórstwa na terenie LDG
2. Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej 

gospodarki bogatej w miejsca pracy 

na obszarze LGD

3. Poprawa dostępności i atrakcyjności 

infrastrukturalnej LGD

3.1 Poprawienie stanu ogólnodostępnej 

infrastruktury technicznej i wsparcie działań na 

rzecz ochrony środowiska

3.2 Zwiększanie dostępności mieszkańców do 

zrewitalizowanych obiektów służących poprawie 

jakości życia i dziedzictwu kulturowemu



�
warsztatów, konkursów, imprez kulturalnych, wsparcia doradczego dla 
projektów, prowadzenie działalności promocyjnych, informacyjnych  

Trzydniowe szkolenie „ Od pomysłu do działania” 

Wojewodzin, 3-4-9.11.2016 r.

Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w praktyce 

działania stowarzyszenia wiejskiego” 

Wojewodzin, 16.09.2014 r.

Szkolenie ,,Efektywna i przyjazna komunikacja 

Wojewodzin, 17.09.2014 r.
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Szkolenie „Komunikacja i współpraca w zespole na 

przykładzie stowarzyszenia wiejskiego”

Wojewodzin, 04.11.2014 r.
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Cyklicznie od 2012 roku organizujemy Piknik Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka przy siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury, jak również 
współorganizujemy imprezy promocyjne na terenie objętym LSR, 
podczas których organizujemy stoisko promocyjne LGD Biebrzański  
Dar Natury. 

Piknik rodzinny z okazji „Dnia Dziecka” 

w Wojewodzinie.



Współorganizacja Festynu Rodzinnego

Bargłów Kościelny, 05.06.2016 r.

Współorganziacja VII Biegu Niepodległości 

Wąsosz, 07.11.2014 r.

Współorganizacja pikniku rodzinnego 

,,Rodzina w raju” 

Rajgród, 04.06.2016 r.

o 

””

r.

Współorganizacja Dnia Dziecka w Szczuczynie

Szczuczyn, 31.05.2016 r.
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Współorganizacja Dnia Dziecka z GCK 

Grajewo, 05.06.2016 r.

Współorganizacja Dnia Dziecka 

w Radziłowie

Radziłów, 01.06.2016 r.

aktywną współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD
na poziomie krajowym i międzynarodowym,
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I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych 

Ruda, 13.10.2016 r.

 wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw 
na rzecz społeczności z obszaru działania LGD Biebrzański Dar

Natury, jak również prowadzenie innych działań przewidzianych
dla LGD określonych w prawie polskim i Unii Europejskiej,

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego 

do Jurajskiego Parku Dinozaurów dla dzieci 

Jurowce, 13.08.2013 r.

Bajkowe warsztaty teatralne 

Wąsosz, 14.08.2013 r.

Współorganizacja warsztatów kulinarnych w Kosówce

Kosówka, 06-07.08.2013 r.
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Beneficjent: Gmina Rajgród
„Zagospodarowanie plaży 
nad Jeziorem Rajgrodzkim  
w miejscowości Rajgród” - 
celem projektu było zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miasta 

Rajgród i jego promocja oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej 
poprzez zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim. W ramach 
operacji wyremontowano istniejące urządzenia i obiekty wraz z budową 
uzupełniającej, usługowej infrastruktury rekreacyjnej.

Rajgród i jego promocja ora pop

W perspektywie na lata 2007 - 2013 
na terenie LGD Biebrzański Dar Natury objętym 
LSR zrealizowane zostały projekty m.in.:

Beneficjent: Gmina Grajewo
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szymanach” 
- celem projektu była poprawa jakości
życia mieszkańców wsi Szymany poprzez
wyposażenie świetlicy wiejskiej. W ramach
operacji zakupiony został sprzęt RTV i AGD, meble
do sali świetlicowej i kuchni. Ponadto zakupiono
zestaw na plac zabaw.

Beneficjent: Gmina Szczuczyn
„Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu” 
- celem projektu było zagospodarowanie przestrzenne 
parku miejskiego, aktywizacja mieszkańców gminy

Szczuczyn do
propagowania
zdrowego trybu 
życia. W ramach 
operacji dokonano 
zakupu urządzeń 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
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Beneficjent: Gmina Radziłów
„Remont budynku świetlicy w miejscowości 
Łoje Awissa wraz z zagospodarowaniem jej 
otoczenia” - celem projektu było zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców poprzez wyremontowanie  
i wyposażenie świetlicy. W ramach projektu powstało 

miejsce spotkań integracyjnych, kulinarnych jak  
i edukacyjnych.

Beneficjent: Gmina Wąsosz
„Remont budynku świetlicy 

wiejskiej w Kędziorowie” - 
celem projektu było zintegrowanie dzieci i młodzieży, poprzez rozwój 

aktywności społeczności gminnej. W ramach operacji wyremontowano 
świetlicę wiejską i zakupiono zestaw na plac zabaw.

d i i i ł d i ż ój

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury jest stowarzyszeniem  
założonym w dniu 30.09.2008 roku. LGD Biebrzański Dar Natury skupia  

w większości aktywnych przedstawicieli swoich społeczności reprezentujących 
trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.
Najcenniejszym obiektem przyrodniczym LGD jest unikatowy na skalę europejską 
Biebrzański Park Narodowy i jego Otulina. Gminy LGD częściowo wchodzą  
w jego skład lub stanowią jego bezpośrednią otulinę. Biebrzański Park Narodowy 
został utworzony w 1993r. w celu 
ochrony najbardziej rozległych  
w Polsce i Europie Środkowej 
torfowisk z unikalną różnorodnością 
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gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt 
oraz naturalnych ekosystemów. Jest 
największym i najdłuższym parkiem 
narodowym w naszym kraju. Zajmuje 
59223 ha, a odległość między jego 
obrzeżami wynosi niemal 100 km. Park 
rozciąga się od źródeł Biebrzy, obejmując 
prawie całą rzekę aż do ujścia Narwi. Siedziba 
parku znajduje się w Osowcu. Biebrzański Park 
Narodowy skrywa przede wszystkim naturalne, 
nietknięte przez człowieka rozległe mokradła, 
bagna oraz torfowiska co czyni go tak niedostępnym 
i tajemniczym. Dolina Biebrzy prawie na całej długości 
zachowała swój naturalny charakter, dzięki czemu można 
tu zaobserwować niezwykłe bogactwo świata fauny i flory 
występuje tu roślinność wodna, bagienna i leśna. Park słynie  
z największej w Polsce populacji łosi (ok. 650 sztuk) oraz przywróconej 
na te tereny populacji bobra (ponad 1000 osobników), od którego to 
Biebrza zawdzięcza swoją nazwę. Biebrza jest rzeką typowo nizinną  
o wolno płynących wodach. W okresie wiosennym tworzy szerokie 
rozlewiska z powodu wezbrań wody o charakterze roztopowym. 
Krajobraz doliny cechuje wysoki poziom naturalności. Rzeka płynie  
w niezaplanowany sposób tworząc liczne meandry. W jej wodach żyje ok. 
36 gatunków ryb (np. sumy, szczupaki i węgorze).

 Głównym zbiornikiem wód powierzchniowych LGD jest Jezioro 
Rajgrodzkie, którego 2/3 powierzchni znajduje się na terenie gminy Rajgród. 
Jest to duże rynnowe jezioro polodowcowe należące do grupy jezior Pojezierza 
Rajgrodzkiego. Innymi, choć już znacznie mniejszymi zbiornikami są poza tym: 
Jezioro Ślepe, Jezioro Toczyłowo i Jezioro Mierucie.



Gmina Grajewo
POŁOŻENIE

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części 
województwa podlaskiego, w powiecie grajewskim, wokół 
22-tysięcznego miasta – Grajewa. Składa się na nią 49 sołectw 
(51 miejscowości). Teren gminy o powierzchni 308,13 km² 
zamieszkuje ok. 6 tysięcy osób.
Jest to region typowo rolniczy – użytki rolne zajmują tu 62% 
ogólnej powierzchni gminy. Jej mieszkańcy specjalizują 
się głównie w hodowli bydła mlecznego – współpracują ze 
Spółdzielnią Mleczarską MLEKPOL w Grajewie. Spore jest 
również zalesienie tych terenów, kompleksy leśne stanowią 
tu bowiem 30% całkowitej powierzchni gminy.
Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:

 krajowa droga nr 65 Białystok – Ełk  
 krajowa droga Nr 61 Warszawa – Suwałki, 

prowadząca do przejścia granicznego z Litwą
 linia kolejowa Białystok – Ełk. 

HISTORIA 
Gmina Grajewo do 1991 roku stanowiła 

gminę miejską - wiejską Grajewo. Podział na dwie 
odrębne jednostki samorządu terytorialnego 
nastąpił na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie podziału 
wspólnych organów dla miast i sąsiadujących  
z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib. 
Samorząd Gminy Grajewo od początku swojego funkcjonowania realizuje proces 
zrównoważonego rozwoju mający na celu poprawę życia mieszkańców i troskę o środowisko 
naturalne, przy wykorzystywaniu środków pomocowych z programów unijnych i krajowych.
Herb Gminy Grajewo odwołuje się do historii tych ziem oraz do miejscowej przyrody.  

15



16

Lilia srebrna podwójna (heraldyczna) nawiązuje 
bezpośrednio do herbu Gozdowa, którym 
pieczętował się dom Grajewskich, którzy z kolei 
byli pierwszymi właścicielami Grajewa i okolicznych 
miejscowości, natomiast żuraw złoty w polu 
błękitnym symbolizuje miejscową przyrodę.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI

 Zespół dworski- dwór w miejscowości Kurejwa 
powstał około XIX w.;

 Strażnica graniczna w miejscowości 
Kurki, powstała w latach 20 XX w.; 

 Centrum Rekreacyjno Sportowe (była szkoła)  
w Popowie, budynek powstał na przełomie lat  
20-30 XX w.;

 Cmentarz wojenny z I wojny światowej  
w miejscowości Ruda;

 Kaplica w miejscowości Sojczyn Borowy; powstała 
w latach 20 XX w.;

 Pozostałości zespołu dworskiego - aleja dojazdowa w Wojewodzinie 
pozostałość XIX wiecznego założenia dworsko-parkowego.

 Cmentarz wojenny z II wojny 
światowej - mogiła zbiorowa 
partyzantów AK, którzy zginęli 
w okresie II wojny światowej  
w miejscowości Kapice;
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ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
 W Gminie Grajewo znajduje się obszar 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Stanowi to 
duży kompleks bagiennych brzezin na torfowiskach 

tzw. „Brzeziny Kapickie” oraz łąki nad starym korytem 
rzeki Ełk (Łęg) i środkową Jegrznią. Biebrzański Park 

Narodowy jest największym parkiem w Polce. Na 
terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się 

zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary,  
a także zbiorowiska leśne. Bliskie sąsiedztwo Biebrzańskiego 

Parku Narodowego, przepływające przez gminę rzeka Ełk i Kanał 
Rudzki, obecność jezior Toczyłowo i Mierucie oraz czyste powietrze 
i duże kompleksy leśne sprzyjają uprawianiu różnych form turystyki. 

Na terenie Gminy Grajewo, w miejscowości Kapice, istnieje Ekomuzeum 
- Wilcze Wrota. Znajduje się tam duża sala ekspozycyjna z „wilczymi 

eksponatami”. Zwiedzający zapoznają się z historią wilka, jego ekologią 
oraz różnymi ciekawostkami dotyczącymi tego ssaka. W „Wilczych Wrotach” 

organizowane są warsztaty oraz wycieczki po Biebrzańskim Parku Narodowym. 
Atrakcją turystyczna w Gminie Grajewo jest również Zamek Pana Stanisława 

Bałdygi w Białogrądach. Zamek został zbudowany głównie z kamienia polnego. 
Dziś to miejsce odwiedza coraz więcej turystów z Polski jak i obcokrajowców. 

Zamek posiada salę rycerską, w której można zorganizować spotkania.

Wytyczono, również szlaki turystyczne:
 Szlak rowerowy Goniądz - Ruda - szlak biegnie przez Biebrzański Park Narodowy  

i jego otulinę.
 Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy – Kuligi

Na trasie Wojewodzin – Wierzbowo znajduje się pomnik przyrody. Jest to 
ponadkilometrowa aleja 200 pomnikowych drzew. 



CYKLICZNE IMPREZY
 Piłkarski 3 Maja w Popowie – odbywa się w maju,

 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka – odbywa się w czerwcu,

 Festyn Strażacki – odbywa się w czerwcu, połączony z zawodami sportowo-
pożarniczymi, w którym konkurują wszystkie gminne jednostki OSP,

 Bieg Rolnika – odbywa się we wrześniu, gdzie zwycięzca  otrzymuje tradycyjnie 
żywą kurą w kategorii kobiet i koguta w kategorii mężczyzn. 
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KULTURA
W gminie Grajewo funkcjonuje 14 świetlic 

wiejskich, które stanowią centrum życia 
społecznego, kulturalnego i integracyjnego 

mieszkańców. W świetlicach odbywają się zajęcia  
dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Na obszarze gminy Grajewo prężnie działają:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo - powstało  

w celu zaspokajania potrzeb rozwojowych poszczególnych 
miejscowości na terenie Gminy Grajewo oraz ich 

mieszkańców. Jego zadaniem jest pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na realizację celów określonych w statucie.  

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Białogrądy
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kurejewka i Chojnówek  „Wiejski Zakątek”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Modzele

19

Na terenie Gminy Grajewo w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, 
prawie o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa 11 jednostek OSP w następujących 

miejscowościach: Białaszewo, Białogrądy, Boczki, Ciemnoszyje, Flesze, Kapice, 
Łojki, Ruda, Szymany, Toczyłowo, Wierzbowo.
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Miasto Grajewo 

Położenie
Miasto Grajewo leży na pograniczu Mazur, Podlasia 

i Kurpiowszczyzny, na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych, dróg krajowych 61 i 65, w pobliżu 
granicy państwowej z Rosją, Białorusią i Litwą.

Historia
Rozkwit miasta nastąpił w drugiej połowie XIX wieku po wybudowaniu szosy 

Petersburg – Warszawa (ok. 1820 r.) oraz kolei żelaznej Odessa – Brześć – Królewiec w 1873 
roku. W tym czasie założono wiele zakładów przemysłowych: fabrykę mydła i świec, hutę szkła, 
która została zlikwidowana po przeszło stu latach, fabrykę pasów transmisyjnych – później 
przekształconą w fabrykę taśm gumowych.

Po drugiej wojnie światowej miasto powiększyło swoje granice o tereny okolicznych 
wsi. Intensywna rozbudowa nastąpiła w latach 70. w związku z lokalizacją dużych zakładów 
przemysłowych: przetwórstwa drzewnego  
i mleczarskiego. Przyczyniło się to do napływu 
ludności, a następnie lokalizacji osiedli 
mieszkaniowych wielorodzinnych: Tysiąclecia, 
Broniewskiego, Centrum, Południe oraz 
jednorodzinnych: Huta i Północ.

HHiistoriia

o
u 
ii

a, 
z
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Walory turystyczne i atrakcje
Grajewo leży na styku Kotliny Augustowskiej, 

Wysoczyzny Kolneńskiej i Pojezierza Ełckiego. 
Znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski. Okolice 

Grajewa posiadają duży potencjał turystyczny. Wartym 
podkreślenia są jednak tereny leśne, przepływająca obok 

rzeka Ełk i znajdujące się w bliskim sąsiedztwie Biebrzański 
Park Narodowy i Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Jednym 

z cennych walorów przyrodniczych miasta jest jezioro 
Brajmura (Grajwy), którego brzegi otacza rozległa strefa szuwaru 

trzcinowego.

Walory krajobrazowe okolic Grajewa sprzyjają rozwojowi różnych form 
turystyki, zwłaszcza agroturystyki. Miasto leży w sąsiedztwie rezerwatów 

przyrody oraz ciekawych szlaków turystycznych, co umożliwia rozwój turystyki 
aktywnej. Oprócz Biebrzańskiego Parku Narodowego powiat grajewski ma do 
zaoferowania turystom rezerwaty przyrody takie jak: Czerwone Bagno (25 km 

od Grajewa), Czapliniec – Bełda (12 km od Grajewa), Ławski Las I i II (rezerwaty 
leśne 15 km od Grajewa). Przez miasto przebiegają także szlaki rowerowe,  

a w pobliżu miasta także europejski szlak rowerowy GreenVelo.
Ścisła współpraca z zarządem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

zaowocowała objęciem terenów inwestycyjnych miasta przy ul. Inwestycyjnej 
specjalną strefą ekonomiczną. To dodatkowa zachęta dla inwestorów, którzy 
potencjalnie mogą przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w mieście. 



Celem powstania stref jest przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego w danej części kraju głównie 
poprzez umożliwienie prowadzenia działalności 
gospodarczej na preferencyjnych warunkach.
Grajewo, poza skorzystaniem z ulg „strefowych”, 
oferuje inwestorom zwolnienia z podatku od 
nieruchomości. Mogą na nie liczyć przedsiębiorcy 
rozwijający swój biznes i zatrudniający nowych 
pracowników w ramach pomocy de minimis. Jedną  
z ostatnich udogodnień wprowadzonych przez władze 
miasta jest uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości na podstawie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol“ w Grajewie stworzyła i wypromowała 
doskonale rozpoznawaną i cenioną przez konsumentów markę „Łaciate”. 
Pozwoliło to na intensywną promocję miasta nie tylko w Polsce, ale  
i na świecie. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest możliwość poznania 
historii i tradycji związanej z przemysłem mleczarskim w Centrum Tradycji 
Mleczarstwa w Grajewie – Muzeum Mleka.

Zabytki
Na terenie miasta Grajewo znajduje się czternaście obiektów 

zabytkowych objętych ochroną prawną wynikającą z ujęcia ich w rejestrze 
zabytków województwa podlaskiego, prowadzonym przez Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najważniejsze z nich to kościół 
rzymskokatolicki parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej oraz kaplica grobowa 
rodziny Wilczewskich na cmentarzu parafialnym.

22
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CYKLICZNE IMPREZY
Imprezy kulturalne organizowane cyklicznie 

na terenie miasta Grajewo obejmują m.in.: 

 Koncert kolęd na Trzech Króli – styczeń,
 Koncert Noworoczny – styczeń,

 WOŚP – styczeń,
 Ferie z GCK – styczeń/luty,

 Obchody Światowego Dnia Chorego – luty,
 Filmowe Walentynki – luty,

 Koncert na Dzień Kobiet - marzec,
 Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru -marzec,

 Konkurs wielkanocny – marzec/kwiecień,
 Koncert Wiosenny ZPiT „Grajewianie”- marzec/kwiecień,
 Konkurs recytatorski „Pokaż się słowem” - kwiecień,

 Eliminacje miejskie do OKR – kwiecień,
 Regionalny Konkurs Piosenki – kwiecień,

 Eliminacje miejskie do Festiwalu Piosenki Przedszkolaków – kwiecień,
 Eliminacje miejskie do Małego Konkursu Recytatorskiego – kwiecień,

 Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj,
 Wystawa plastyczna – maj,

 Eliminacje miejskie do Małego Konkursu Recytatorskiego „O złotą różdżkę 
dobrej wróżki” – maj,

 Koncert „Cudownych rodziców mam” – maj,
 Dzień Dziecka z GCK – czerwiec,

 Piknik Familijny – czerwiec,
 Koncert dla rodziców ZPiT „Grajewianie” – czerwiec,

 Ogólnopolski Turniej Tańca Współczesnego im. Renaty Dudaryk - Randzio – 
czerwiec,

 Gala Wilk Roku – czerwiec,
 Dni Grajewa – czerwiec/lipiec,
 Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur - lipiec,
 Konkurs „Wakacje z duchami” – lipiec i sierpień,
 Pożegnanie lata – sierpień,
 Koncert hip-hop „Młode Wilki” – wrzesień,
 Inauguracja Roku Kulturalnego – październik,
 Noc z horrorem – październik,
 Koncert z okazji Święta Niepodległości – listopad,
 Obchody Światowego Dnia Seniora – listopad,
 Przegląd Dorobku Kulturalnego Miasta Grajewa– listopad,
 Konkurs recytatorski „O Nagrodę Burmistrza Miasta” – listopad,
 Wieczór poetycko-muzyczny – grudzień,
 Konkurs Bożonarodzeniowy – grudzień,
 Sylwester Miejski – grudzień. 



KULTURA 
W mieście Grajewo 

działa Zespół Pieśni i Tańca 
„Grajewianie”. Rozpoczął swoją 
działalność w styczniu 1989 roku. 
Jednak idea założenia w Grajewie 
zespołu folklorystycznego grającego 
i tańczącego utwory z naszego 
regionu i ziem sąsiednich narodziła 
się już w 1988 roku. Wtedy to 
właśnie powstało Grajewskie 
Towarzystwo Muzyczne, którego 
jednym z celów było powołanie takiego właśnie zespołu. Duży wkład 
w utworzenie ZPiT „Grajewianie” wniósł muzyk i kompozytor Antoni 
Czajkowski. Kierownikiem  zespołu i kierownikiem muzycznym został 
Edward Szabat, który wraz z żoną Joanna Kochańską-Szabat prowadzili 
zespół do 2012 rok, a Miejski Dom Kultury objął zespół swoja opieką. Od 
początku swego istnienia zespół czerpał z folkloru wschodniej Polski. 
Pierwszy program oparty był na tańcach kurpiowskich, warmińsko-
mazurskich oraz podlaskich. Jako że Grajewo leży na styku tych trzech 
kultur, do dziś te trzy regiony zajmują w ZPiT „Grajewianie” szczególne 
miejsce. Z biegiem lat repertuar powiększał się, przekraczając nawet 
granice Polski. Oprócz tańców warmińskich, augustowskich, kurpiowskich, 
podlaskich, lubelskich, rzeszowskich, przeworskich, krakowskich, pienińskich, 
orawskich czy krakowskich „Grajewianie” wprowadzili na scenę folklor  
z historycznych ziem polskich: Łatgalii (Łotwa), Podola (Ukraina), Lwowa czy 
też Łemkowszczyzny. Zespół koncertował w kraju i za granicą, wielokrotnie 
był nagradzany na ogólnopolskich festiwalach i konkursach za pielęgnowanie 
folkloru oraz za wysoki poziom artystyczny. W 1998 roku „Grajewianie” zostali 
przyjęci do Polskiej Sekcji CIOFF.

24Grajewo – zawsze po drodze!
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Gmina Bargłów Kościelny 

POŁOŻENIE

Gmina Bargłów Kościelny jest jedną  
z 5 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu 
augustowskiego. Położona jest w zachodniej jego 
części. Powierzchnia gminy wynosi 188 km2, co plasuje 
ją w gronie najmniejszych gmin w powiecie. Gmina ma 
charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura 
użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków 
rolnych (ok. 76%). Duże znaczenie dla rozwoju gminy 
ma bliskość granicy Państwa. Gmina Bargłów Kościelny 
leży w odległości 65 km od przejścia w Ogrodnikach. 
Jest stąd też blisko otwartej granicy z Litwą. Gmina 
Bargłów Kościelny jest zamieszkiwana przez ok. 5900 
osób. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 30 osób na  
1 km2 i jest ona niska przy średniej gęstości zaludnienia  
w województwie podlaskim - 60 osób na 1 km 2 i 37 osób 
na 1 km2 w powiecie augustowskim. Sieć osadniczą  
w gminie tworzy 36 miejscowości wiejskich, 
wchodzących w skład 30 sołectw. Największą 
miejscowością jest Bargłów Kościelny, w którym 
mieszka ponad 800 mieszkańców.
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HISTORIA
W 1532 r. Maciej Srebrowski, założył wieś Bargłowo. 

Nazwa wywodzi się ze starego słowa bargieł, to nazwa ptaka, 
widniejącego na herbie. Bargłów uległ ogromnemu zniszczeniu 
w czasie potopu szwedzkiego. W latach XVIII wieku w Bargłowie 
osiedlali się nowi chłopi. W 1795 roku ziemie bargłowskie przeszły 
pod panowanie Prus. 

W 1807 roku Bargłów znalazł się w granicach Księstwa 
Warszawskiego. W 1812 r. przez Bargłów przemaszerowały 
oddziały Wielkiej Armii maszerującej na Moskwę. Po kongresie 
wiedeńskim w 1815 r. Bargłów został przyłączony do Królestwa 
Polskiego, związanego unią personalną z Rosją. W 1865 r. rząd 
carski skonfiskował ziemie parafialne i przeprowadził uwłaszczenie 
chłopów. W 1883 r. zbudowano murowany kościół. W połowie 
lutego 1915 r. Bargłów dostał się pod okupacje niemiecką. Od 1916 r.  
działalność w Bargłowie rozpoczęła Polska Organizacja Wojskowa. 
W listopadzie 1918 r. oddziały zaatakowały placówki niemieckie  
w kilku okolicznych wsiach. W następnym roku Ziemię Bargłowską 
zajęli najpierw bolszewicy, którzy zostali wyparci. Dla upamiętnienia 
poległych bargłowian mieszkańcy wsi ufundowali pomnik, który stoi 

naprzeciwko Kościoła po dzień dzisiejszy. W okresie międzywojennym Bargłów 
był jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w okolicy. Rozwój ten 
przerwała II wojna światowa. Bargłów znalazł się w granicach ZSRR. Z gminy 
wyszły wywózki ludności na Syberię. Przez cały okres okupacji na terenie gminy 
prężnie działała AK. W latach 50 wybudowano budynek szkoły podstawowej 
oraz budynki należące do SKR i GS. W roku 1989 zakończyła się odbudowa wież 
kościoła, a także budowa szkoły. 
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NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI:
 Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie 

Kościelnym.
 Kapliczka na Starym Cmentarzu, a właściwie grobowiec rodzinny 

Karwowskich, ufundowany przez hrabiego Klemensa Karwowskiego  
z Wólki Karwowskiej.

 Kapliczki przykościelne – są one pozostałością po dawnym cmentarzu 
parafialnym, który niegdyś otaczał bargłowski kościół.

 Kapliczka Św. Jana Nepomucena – kilkumetrowej wysokości, stara 
drewniana konstrukcja z umieszczoną w środku figurka świętego – dziełem 
jednego z ludowych artystów.

 Zabytkowa bargłowska plebania została wybudowana w 1908 roku. 
Od tego czasu aż do dziś służy za mieszkanie kolejnym bargłowskim 
proboszczom.

 Pomnik ku czci Bargłowian poległych w walkach wyzwoleńczych w latach 
1918 – 1920 został  wystawiony za pieniądze mieszkańców wsi wkrótce po 

zakończeniu I Wojny Światowej.
 Kanał Augustowski – jest unikalnym obiektem zabytkowo – turystycznym, 

dziełem sztuki inżynierskiej z pierwszej połowy XIX wieku.
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ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
Fragment obszaru gminy Bargłów Kościelny 

objęty jest ochroną w formie parku narodowego. 
Biebrzański Park Narodowy zajmuje powierzchnię 
246 ha na terenie gminy. Zabytkiem techniki jest Kanał 
Augustowski, złożony z długich przekopów i śluzy 
Sosnowo, któremu towarzyszy układ drożny pochodzący 
z czasów jego budowy. Kanał Augustowski łączy Biebrzę  
z rzeką Niemen na Białorusi i na którym m.in. działa jedyne  
w Polsce przejście graniczne dla kajakarzy.
Obecność na terenie gminy jezior: Tajno, Kroszewo, Kukowo, 
Pogorzałka, Rzeszki, Dreństwo przyciąga wielu turystów.
Kościół rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie 
Kościelnym przyciąga wielu turystów. Parafię Bargłów utworzono  
w 1544 r. z fundacji króla Zygmunta Augusta. Przyłączono do niej 
wszystkie wsie królewskie między Rajgrodem i rzeką Nettą. Drewniany 
Kościół zbudowano w 1722 r. Obecny, murowany, wzniesiono w 1883 r.  
w stylu gotyckim. Podczas ostatniej wojny był częściowo zniszczony; wieże 
odbudowano w 1989 r. 

CYKLICZNE IMPREZY
 Zawody o puchar Wójta Gminy Bargłów Kościelny 

„STRONGMEN” – czerwiec

 „Bieg po zdrowie” – czerwiec

 „Dożynki” – wrzesień



29

KULTURA

Muzeum Ziemi Bargłowskiej przy Zespole Szkół  
w Bargłowie Kościelnym. Muzeum służy przede wszystkim 
uczniom szkoły. Prowadzone są w nim zajęcia z edukacji 
regionalnej, historycznej oraz plastycznej.

Na terenie gminy Bargłów Kościelny prężnie działa pięć 
drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej: Bargłów Kościelny, Dreństwo, 
Tajno, Popowo oraz Wólka Karwowska.
W gminie działa również Młodzieżowy Klub Sportowy oraz MDP 
Bargłów Kościelny.
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Gmina Jedwabne

POŁOŻENIE

Gmina Jedwabne jest położona w województwie 
podlaskim na Wysoczyźnie Kolneńskiej, w północno-
wschodniej części powiatu łomżyńskiego i jest jedną z 9 
gmin tego powiatu. W jej skład wchodzą miasto Jedwabne 
oraz 48 wsi. Ma charakter typowo rolniczy, natomiast miasto 
Jedwabne jest ośrodkiem działającym na rzecz rolnictwa, 
obsługi administracyjnej ludności oraz centrum 
usług publicznych, takich jak: szkolnictwo 
i służba zdrowia. Spełnia funkcje ośrodka 
administracyjnego i handlowo-usługowego. 
Powierzchnia miasta i gminy - 159,42km2 
(w tym powierzchnia miasta Jedwabne 
11,47km2). Teren gminy zamieszkuje ok. 5634 
osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 
35 osób/km2.
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HISTORIA
Jedwabne jako osada zostało założone w XV 

wieku przez Byliców, którzy wkrótce przyjęli nazwisko 
Jedwabińscy. Prawa miejskie Jedwabne otrzymało 

w 1736 roku. Z początkiem 1795 roku teren gminy 
znajdował się w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie 

Warszawskim, a od 1815 w Królestwie Polskim. Od końca 
XVIII wieku w Jedwabnem powstawały warsztaty tkackie 

i fabryki sukna. Zakłady uległy zniszczeniu podczas I wojny 
światowej. W czasie II wojny światowej Jedwabne było najpierw 

pod okupacją sowiecką w okresie od września 1939 r. do czerwca 
1941 r. ze zmasowanymi deportacjami ludności do Kazachstanu i na 

Syberię, a następnie pod okupacją niemiecką, przy silnym ruchu oporu. 
Miejscową ludność cechował szczególnie silny patriotyzm. 

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
Na szczególną uwagę zasługuje:

 Zespół dworsko – parkowy i sam dwór, który został odbudowany po  
II wojnie światowej,

obejmujący: kościół, mur 
z 1926-1935 r. oraz plebania, mur z końca XIX w.,

 Cmentarz rzymsko-katolicki
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 Pomnika upamiętniającego mord dokonany na Żydach w 1941r.,
 Pomnik Sybiraków - poświęcony ofiarom wywózek na Syberię 

dokonanych w czasie okupacji sowieckiej 1939 - 1941r.

W miejscowości Burzyn znajduje się: 
 kościół wraz z zabytkowym cmentarzem, 
 układ zabudowy wiejskiej.

Ponadto w miejscu zwanym „Betlejem” znajduje się: punkt krajobrazowy, 
z którego można podziwiać piękno doliny biebrzańskiej.

ATRAKCJE, WALORY TURYSTYCZNE 
Największym atutem turystycznym Gminy Jedwabne, stwarzającym 

jej szansę rozwoju, jest lokalizacja Biebrzańskiego Parku Narodowego. Granicą 
parku i gminy jest rzeka Biebrza. W otulinie parku znajduje się pięć miejscowości: 
Pluty, Brzostowo, Mocarze, Szostaki i Burzyn. Zachowała się tutaj ginąca już  
w znacznym stopniu flora związana z naturalnymi ekosystemami bagiennymi 
i wodnymi. Dolina Biebrzy to również ostoja bogatego świata zwierzęcego na 
czele z „królem” bagien - łosiem, którego nietrudno zobaczyć z wysokiego brzegu 
doliny. Biebrza jest również najważniejszym w Polsce i Europie obszarem lęgowym 
dla wielu gatunków ptaków. Całe rzesze miłośników ptaków przyjeżdża tutaj, aby 



33

obserwować wiosenne oraz jesienne przeloty. 
Szczególnie ulubionymi miejscami, które 

chętnie odwiedzają turyści, jest wieś Brzostowo 
oraz wieża widokowa w Burzynie.

Piękny, malowniczy krajobraz oraz czyste 
powietrze i woda, sprawiają, że na terenach tych 

licznie powstają gospodarstwa agroturystyczne  
o wysokim standardzie usług, które przyciągają turystów. 

W miejscowościach położonych wzdłuż rzeki znajdują  
się także pola namiotowe, z których korzystają nie tylko krajowi 

turyści, ale także zagraniczne grupy zorganizowane. Biebrza jest 
rajem dla wędkarzy. Turyści uciekający od zgiełku miasta znajdą  
tu ciszę i spokój na łonie Natury.

CYKLICZNE IMPREZY
 Przegląd pieśni, kolęd i pastorałek - styczeń, 
 Dni Jedwabnego - lipiec, 
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 Plener malarski - lipiec, 
 Podsumowaniem pleneru malarskiego jest Wernisaż 

poplenerowy - wrzesień,
 Festiwal pieśni patriotycznych i harcerskich - październik,
 Ogniska Patriotyzmu - maj, listopad.

KULTURA
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem prowadzone są 

zajęcia rękodzieła artystyczne dla dzieci, młodzieży i społeczności Jedwabnego 
oraz w pobliskich szkołach. Celem zajęć jest: rozwijanie zainteresowań  
rękodziełem artystycznym, popularyzacja twórczości artystycznej wśród 
młodzieży i dorosłych, promowanie i rozwój talentu, prezentacja dorobku 
twórczego oraz wymiana doświadczeń. W ramach zajęć: uczestnicy poznają 
różnorodne techniki bibułkarstwa, Quisling - to metoda tworzenia ozdób 
papierowych z wąskich pasków kolorowego papieru, które są skręcane spiralnie, 
a następnie formowane do uzyskania odpowiedniego kształtu i przyklejane na 
zdobioną powierzchnię.

Na terenie Gminy od 1898 roku czynnie działa Ochotnicza Straż Pożarna  
w Jedwabnem. 
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Gmina Przytuły 

POŁOŻENIE
Gmina Przytuły położona jest w województwie podlaskim, powiecie 

łomżyńskim, administracyjnie obejmuje obszar o powierzchni ok. 72 km² i sąsiaduje  
z gminami Radziłów, Jedwabne, Stawiski, Wąsosz i Grabowo. Liczba mieszkańców Gminy 
Przytuły w roku 2016 wynosi 2216 osób. Gminę tworzy 20 sołectw. W podziale fizyczno 
- geograficznym gmina położona jest w granicach mezoregionu Wysoczyzny Kolneńskiej
oraz Kotliny Biebrzańskiej wchodzących w skład makroregionu Niziny Północno - podlaskiej.

HISTORIA

Początki wsi Przytuły sięgają pierwszej ćwierci XIV wieku. W 1436 r. Książę 
Władysław wystawił akt fundacji kościoła w Przytułach, w swojej książęcej wsi. W 1506 
roku w Przytułach odbył się sejmik ziemi wiskiej, gdzie została zawarta ugoda między  
bartnikami i szlachtą wiską, zezwalająca szlachcie na wykup barci w swoich dobrach pod 
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określonymi warunkami. Rzeka Przytulanka, która przepływa 
przez Przytuły, aż do 1481 roku nazywana była Kubrą. 
Już od XII wieku nad rzeczką Przytulanką żyli osadnicy. Na 
terenie dzisiejszych Pieńk Okopnych podczas prac polowych 
znajdowano fragmenty glinianych naczyń różniących się od 
dzisiejszej ceramiki, kości i żużel. Archeolodzy odkryli grodzisko-
okop sprzed ok. 800 lat otoczone wałem, w którym widoczne jest 
do dziś zagłębienie będące pozostałością po bramie wjazdowej  
i miejsca po półziemiankach, w których mieszkali ludzie. Z czasem 
przybywało mieszkańców, zachęceni byli bajkowym widokiem 
łagodnych dolin i wzgórz porosłych mieszanym lasem, rozległych 
łąk i kolorowych kamieni, których używano do budowy budynków 
gospodarczych i umocnień, z których w latach już nam współczesnych, 
bo w 1950 - 1960 wybudowano czwarty od powstania w 1436 roku parafii  
w Przytułach kościół.



37

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
 Grodzisko w Pieńkach, gdzie w XII - XIII w. znajdował się 

wczesnośredniowieczny gród obronny należący do systemu 
obronnego ziemi wiskiej,

 Wiatrak holender z I ćwierci XX wieku w miejscowości Doliwach,

 Plebania wybudowana w 1889 roku, 

 Cmentarz wojskowy - miejsce wiecznego spoczynku poległych  
w czasie I i II wojny światowej.

Wojskowy cmentarz żołnierzy poległych 

w I wojnie światowej w Supach.

Plebania murowana z 1889 r.

Wiatrak murowany z 1948 r. w Doliwach.
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Grób symboliczny 

majora Jana Tabortowskiego ,,Bruzdy”.

OBIEKTY HISTORYCZNE
W 2008 roku został postawiony pomnik poświęcony bohaterom 

rocznicę 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 Pomnik Sybiraków, który znajduje się na cmentarzu wytyczonym 
w 1805 roku,

 Pomnik upamiętniający jednego 
z „żołnierzy wyklętych”  
- majora Jana Tabortowskiego „Bruzdy”,

 Kościół pw. Krzyża Świętego.

 Pomnik Sybiraków.
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ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
Aktualnie w gminie Przytuły turystyka 

odgrywa niewielką rolę w strukturze społeczno 
– gospodarczej. Ważnym atrybutem gminy jest

sąsiedztwo z Biebrzańskim Parkiem Narodowym 
oraz rozległe kompleksy leśne stanowiące główną 

bazę rekreacji związaną z grzybobraniem oraz 
zbiorami runa leśnego. Jednak Gmina Przytuły to przede 

wszystkim piękno pejzażu i czyste powietrze. Miejsce, 
które warto zobaczyć to Cmentarz z okresu I wojny światowej  

w miejscowości Supy. 

 OSP w Przytułach działa od 1930 r. W 2009 roku została wpisana do KSRG, 
jest jednostką typu S1. Na chwilę obecną jednostka liczy 20 członków, w tym 
13 czynnych, którzy chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu jednostki i akcjach 
ratowniczo - gaśniczych. Biorą udział w zdarzeniach nie tylko na terenie 
Gminy Przytuły, lecz również w gminach sąsiednich powiatów grajewskiego 
i kolneńskiego. Jest to jednostka prężnie rozwijająca się, posiadająca 
coraz nowocześniejszy sprzęt przeznaczony do ratownictwa drogowego, 
ratownictwa medycznego oraz 
ratownictwa wodnego. W 2013 
roku przekazano jednostce OSP 
nowo wybudowaną strażnicę, która 
mieści się w Przytułach.



Gmina Radziłów

POŁOŻENIE
Gmina Radziłów leży w południowej części 

powiatu grajewskiego, w województwie podlaskim, 
zajmuje obszar 199 km2. Sieć osadniczą tworzy trzydzieści 
cztery miejscowości wiejskie, w których zamieszkuje ok. 
5029 mieszkańców. Znaczna część gminy znajduje się 
w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz w jego otulinie. 
Rozmieszczenie sieci osadniczej jest nierównomierne, co 
wynika z uwarunkowań geograficznych obszaru gminy. 
Teren Parku Narodowego i Doliny Biebrzy jest słabo 
zaludniony. Większość wsi małych i najmniejszych położona 
jest w zachodniej części gminy, natomiast wsi większych  
– w części północnej i wschodniej.

HISTORIA 
Pierwsze wzmianki o Radziłowie 

pochodzą z 1444 r. Niegdyś było to znaczne  
miasto książęce, następnie królewskie 
oraz siedziba sądu ziemskiego i powiatu 
radziłowskiego w Ziemi Wiskiej, istniejącego  

od 1548 r. do III rozbioru Polski w 1795 r. Przywilej lokacyjny został 
wystawiony 9 maja 1466 r. przez Księcia Konrada III Mazowieckiego 

i nadawał miejscowości prawa chełmińskie. Przez długi czas 
Radziłów omijały wojny. Dopiero jesienią 1655 roku 

przeszły tędy wojska szwedzkie, które jednak nie 
oblężyły miasta. Kolejne wojny dotarły 

tu na początku XVIII wieku.  
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W latach 1702 - 1711 ziemia wiejska doznała wielu klęsk. Liczne 
oddziały wojskowe rabowały te okolice. W 1706 roku przeszły 
tędy wojska moskiewskie, w 1708 szwedzkie. Jednak najgorsze 
było „morowe powietrze”, które przyciągnęli żołnierze we 
wrześniu 1708 roku. W czasie Powstania Kościuszkowskiego  
w 1794 roku wzdłuż Biebrzy rozlokowane były wojska pruskie. 
Stanowiły one kordon broniący Prusy przed Polakami. W 1795 
roku te okolice zostały włączone do Prus Nowo wschodnich.  
W ramach departamentu białostockiego władze pruskie tworząc 
powiat biebrzański połączyły powiaty: radziłowski, wąsoski  
i inne. Radziłów stał się miastem rządowym. W czasach Powstania 
Styczniowego okolice Radziłowa z różnych przyczyn nie stały się 
terenem większych walk powstańczych, zanotowano tylko kilka 
potyczek. W 1870 r. Radziłów utracił prawa miejskie. Obecnie jest 
siedzibą gminy i liczy 5029 mieszkańców.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
Kościół w Kramarzewie zbudowany z drewna, wykonany w stylu 

późnobarokowym. We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. XVIII-wieczna 
ambona w kształcie łodzi,

 Kościół w Słuczu pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny- trójnawowy, halowy z czworoboczną wieżą. Kryje w sobie 
wyposażenie neogotyckie z elementami neoromańskimi.

 Zespół dworsko-pałacowy w Słuczu - murowany dwór z 1894 roku 
zbudowany w stylu klasycznym,
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 Młyn w Karwowie – młyn powstał w 1947 r. wybudował go 
Edmund Rybacki. Pierwotnie znajdował się tu młyn spalony  
w czasie II wojny światowej przez żołnierzy niemieckich,

 Grób żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, 

 Cmentarz Żołnierzy Niemieckich z okresu I wojny 
światowej upamiętniony w formie pomnika wykonanego 
z kamienia ciętego, do którego przymocowano tablicę 
informującą, 

 Cmentarz Żołnierzy Rosyjskich z okresu I wojny 
światowej upamiętniony w formie pomnika granitowego, do 
którego przymocowano tablicę informującą.
Układ urbanistyczny m. Radziłów, ma charakter obronny. 
Ulice wybiegające z rogów rynku nie są proste, lecz tuż przy 
wylocie skręcają pod kątem prostym.

ATRAKCE I WALORY TURYSTYCZNE
Znaczna część gminy znajduje się na terenach Biebrzańskiego 

Parku Narodowego oraz jego otuliny. Występuje tu unikalna roślinność 
oraz zwierzyna charakterystyczna dla obszaru położonego w niewielkiej 
odległości od Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru NATURA 
2000. Między innymi można tu spotkać łosia, wilka, lisa, bobry, wydry, 
dziki oraz wiele gatunków ptactwa. Roślinność tworzy przepiękne 
krajobrazy, które zachwycają przyjezdnych i turystów. W krajobraz Ziemi 
Radziłowskiej wplecione są kapliczki i krzyże przydrożne. Spotkać je można 
na każdym niemalże skrzyżowaniu bądź rozwidleniu dróg. Niektóre z nich 
przetrwały setki lat, ciesząc oko swym urokiem.
Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne:

 samochodowy szlak komunikacyjny Łomża - Jedwabne - Osowiec,
 żółty szlak pieszy (o dł. 64,3 km): Wizna - Burzyn - Okrasin - Mścichy - Biały Grąd 

- Klimaszewnica - Sośnia - Wólka Piaseczna - Goniądz,
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międzynarodowa trasa rowerowa  
R-11 (Grecja - Macedonia - Słowenia
- Słowacja - Polska - Litwa - Estonia -
Finlandia - Norwegia),

 szlak rowerowy Doliną Wissy (Łoje 
Awissa - Czachy - Karwowo - (Radziłów) 
- Borawskie Awissa - Konopki Awissa -
Kramarzewo - Dziewięcin - Rydzewo
Szlacheckie),

 szlak kajakowy rzeką Biebrzą, 
czarny szlak pieszy (Mścichy - Biały 
Grąd),

 czarny szlak pieszy (Mścichy - Biały 
Grąd),

 czarny szlak pieszy (Sośnia - szosa Białystok - Ełk),
 projektowany szlak kajakowy rzeką Wissą (Wąsosz - Bukowo 

- Rydzewo Pieniążek - Dziewięcin - Karwowo - Czachy - Łoje - Awissa -
Brzostowo).

CYKLICZNE IMPREZY
Dni Radziłowa - lipiec, festyn odbywający się przy okazji odpustu 

parafialnego,
Zapusty - flagowa impreza gminna, jej największymi atrakcjami są: 

korowód wokół rynku oraz Ziabela - para kukieł naturalnej wielkości 
ciągnięta na kole od wozu, na pamiątkę historii szlachcica Jana i jego 

żony Izabeli, którzy, roztrwoniwszy cały majątek na zabawę i pijaństwo 
oraz nie pobrawszy się „w porę”, czyli w karnawale, zasłużyli na społeczną 

dezaprobatę. Podczas imprezy krążą wśród tłumu maszkary: koza i bocian,  
a na jej zakończenie symbolicznie palone są słomiane niedźwiedzie uosabiające 

duchy, które należy odpędzić. Tradycją radziłowskich zapustów jest zabawa 
taneczna trwająca do północy, czyli do Środy Popielcowej. 



KULTURA 
W gminie działa zespół artystyczny Kolorowy Tabor 

przy Szkole Podstawowej w Słuczu. To grupa uzdolnionych 
wokalnie i tanecznie najmłodszych mieszkańców Gminy 
Radziłów, nad którą piecze sprawuje Pani Alicja Tuzinowska.
Ponadto na terenie gminy mieszkają osoby trudniące 
się rękodziełem, których wyroby znane są w dużej części 
naszego kraju: 

 Pani Agnieszka Łoś - mieszka we Mścichach, jest 
emerytowaną nauczycielką, rękodziełem zajmuje się od 
30 lat, początkowo wykonywała serwety, bieżniki haftem 
płaskim obecnie zafascynowała się haftem krzyżykowym,

 Pan Antoni Mikucki z Okrasina - zajmuje się 
wytwarzaniem rękodzielniczych wyrobów z drewna,

 Pan Kazimierz Jarosiński - zajmuje się wytwarzaniem  
rękodzielniczych  wyrobów z wikliny.

W gminie Radziłów działają 3 jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej: (w Słuczu, Radziłowie i Klimaszewnicy) oraz  
3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (w Słuczu, 
Radziłowie i Klimaszewnicy).

44



45

Gmina Rajgród

POŁOŻENIE
Gmina Rajgród położona jest w północnej 

części powiatu grajewskiego, przy granicy województw 
podlaskiego i warmińsko – mazurskiego i sąsiaduje 
z gminami: Prostki, Kalinowo, Bargłów Kościelny, 
Goniądz oraz Grajewo. Gmina ma charakter rolniczo 
- turystyczny o powierzchni 2017 ha, w tym 5879 ha
stanowią lasy, zarządzane i nadzorowane
przez Nadleśnictwo Rajgród. Dominuje tu
hodowla bydła mlecznego i sadownictwo,
działają gospodarstwa ekologiczne oraz
znacznie rozwija się agroturystyka. Nieco
ponad 6% powierzchni gminy zajmują wody,
głównie związane z Jeziorem Rajgrodzkim
i rzeką Jegrznią. Przez jezioro Rajgrodzkie,
o powierzchni 1524 ha przebiega granica
województw, z czego 1000 ha znajduje się
w obrębie gminy Rajgród. Ze wschodniej
zatoki jeziora wypływa Rzeka Jegrznia,
która po licznych meandrach kontynuuje
swój bieg przez jezioro Dreństwo i wpada na rozległy teren Czerwonego Bagna. Z zatoki
południowej bierze swój początek Kanał Kuwasy, który z mniejszymi kanałami tworzy siec
wód powierzchniowych na rolniczej części gminy. Obszar gminy zamieszkuje ok. 5620
mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia to 27 osób/km2.



46

HISTORIA
Początki Rajgrodu sięgają średniowiecza. W XII i XIII w. istniał tu 

gród Jaćwingów o nazwie Raj– został on zniszczony w połowie XIII w. 
przez mazowiecko-ruską wyprawę odwetową. Na przestrzeni wieków 
przechodził „z rąk do rąk” – po 1422 r. stał się grodem litewskim (w tym 
czasie nadano mu prawa miejskie i utworzono na jego 

Radziwiłł włączył go do tzw. państwa Radziwiłłów. 
Prawa miejskie nadano miejscowości w 1568 r., 
a po Unii Lubelskiej z 1569 r. Rajgród wszedł do 
Korony Królestwa Polskiego. Od 1571 r. do trzeciego 
rozbioru Polski Rajgród był miastem królewskim. 
Po trzecim rozbiorze Polski został włączony do Prus 
Nowowschodnich, a po Traktacie w Tylży w 1807 r. 
przejęła miasto Rosja. Po powstaniu styczniowym 
Rajgród utracił prawa miejskie i odzyskał je dopiero 
w 1924 r. Zniszczony podczas I wojny 
światowej po ostrzałach ciężkiej altylerii 
pruskiej. Udział ludności żydowskiej 
stanowił na przełomie XIX i XX w. 50% 
ogółu mieszkańców Rajgrodu. W czasie 
okupacji niemieckiej na terenie miasta 
istniało getto, z którego około 1,2 tys. 
wywieziono do obozu przejściowego  
w Boguszach, a potem do Treblinki. 

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
 Rynek miejski - Po II wojnie światowej rynek został obsadzony drzewami, dziś 

stoją przy nim kamienice z przełomu XIX i XX w.,
w Rajgrodzie. Zbudowany  

została erygowana w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła,
 Drewniana kapliczka przydrożna z połowy XIX w. stoi w Rajgrodzie przy  

ul. Warszawskiej,
 Kaplica cmentarna w Rajgrodzie wzniesiona w stylu klasycystycznym w 1826 r.,
 Dworek w Opartowie wzniesiony w XIX w. nad brzegiem Jez. Rajgrodzkiego przez 

Niedźwieckich – byłych właścicieli Opartowa,
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 Młyn na Wojdach nad rzeką Jegrznią, 
wzniesiony w 1911 r. przez Wacława Mościckiego,
 Kościół Parafialny p.w. św. Wojciecha  

w Rydzewie, zbudowany w latach 60. XIX w., na planie 
prostokąta. Wewnątrz drewnianej świątyni znajdują się 

zabytkowe organy,
 Góra Zamkowa w Rajgrodzie.

CYKLICZNE IMPREZY
 Przegląd jasełek - styczeń,
 Powitanie lata - sobótki, połączone z akcją charytatywną - czerwiec,
 Dni Rajgrodu - lipiec,
 Sympozjum historyczne - lipiec,
 Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego - lipiec lub sierpień,
 Przegląd pieśni historycznej i religijnej - listopad.
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ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
Bogactwo przyrodnicze tych terenów 

przyczyniło się do rozwoju turystyki oraz 
agroturystyki.
Turystę zainteresować może wypoczynek nad 
jeziorem Rajgrodzkim, wokół którego funkcjonuje 
wiele ośrodków wypoczynkowych. W Rajgrodzie działa 
Yacht Club Arcus, który administruje basenem portowym 
przystosowanym dla potrzeb żeglarzy niepełnosprawnych.
Na terenie gminy są bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki 
pieszej, wodnej i rowerowej:

 Szlak kajakowy,
 Czerwony szlak rowerowy - Rajgród - Wojdy - 

Rybczyzna - Woźnawieś - Grzędy - Wilcza Góra.

Wody Jeziora Rajgrodzkiego, poprzez 
Jegrznię i Kanał Kuwasy, zasilają torfowiska 
Czerwonego Bagna, rezerwatu ścisłego na 
terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
Bliskość parku czyni ten zakątek jednym  
z najatrakcyjniejszych miejsc wypoczynkowych  
w kraju.

z 
a 
a

o. 
m
h 
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KULTURA
Przy Domu Kultury w Rajgrodzie prowadzi swą 

artystyczną działalność orkiestra dęta, grupa teatralna dorosłych 
oraz zespół taneczno-muzyczny dzieci i młodzieży. Istniejące 
od wielu lat Towarzystwo Miłośników Rajgrodu aktywnie 
działa na rzecz promocji gminy, wydając książki o tematyce  
regionalnej, kulturowej i patriotycznej, a także mapy, składanki czy 
przewodniki. W Rajgrodzie działa też prężnie 4 Rajgrodzka Drużyna 
Harcerska „Ora et labora” im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego. 

Na terenie gminy Rajgród działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP 
Rajgród, OSP Woźnawieś, OSP Rydzewo, OSP Bełda, OSP Miecze.
Od wielu lat na rzecz promocji gminy prężnie działa Towarzystwo Miłośników 
Rajgrodu.
Na terenie gminy funkcjonuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania 
Wsi Mediator, którego głównym celem podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw 
społecznych, gospodarczych, naukowych, ekologicznych służących rozwojowi 
regionu.
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Gmina Szczuczyn

POŁOŻENIE

Gmina Szczuczyn rozciąga się na terenie Niziny 
Północno-Podlaskiej w rejonie Wysoczyzny Kolneńskiej, 
tworząc część rolniczego obszaru „Zielonych Płuc Polski”. 
Samo miasto położone jest w dolinie rzeki Wissy, której 
liczne zakola i rozlewiska znakomicie komponują się  
z rzeką matką - czyli Biebrzą i terenami Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. Gmina charakteryzuje się niezwykłą 
przychylnością komunikacyjną. 
Przebiegające tu dwie drogi krajowe krzyżujące się  
w Szczuczynie: 
- droga nr 61 Warszawa - Łomża - Augustów
- droga nr 58 Szczuczyn - Biała Piska - Pisz - Szczytno
Obszar gminy o powierzchni 115,72 km², zamieszkuje
6607 osób, o średniej gęstości zaludnienia 57 osób/km².
W granicach administracyjnych gminy znajduje się
29 wsi i miasto Szczuczyn, będące siedzibą gminy.
Dominują tu użytki zielone, które zajmują 77% powierzchni gminy, zaś tereny leśne 16%.
Gmina stanowi 11,96% powierzchni powiatu grajewskiego.
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HISTORIA
 Miasto Szczuczyn powstało na terenach wsi 
Szczuczyn alias Szczuki - Litwa. W latach 1436 - 1466 
tereny te były własnością Szczuków - drobnej szlachty 
mazowieckiej wywodzącej się ze wsi Grabiów koło 
Nasielska. W 1652 r. wieś przeszła w ręce Jana Ławskiego,  
a w 1683 r. Stanisława Antoniego Szczuki, który 9 listopada 
1692 r. uzyskał od króla Jana III Sobieskiego przywilej  
na prawo miejskie magdeburskie dla Szczuczyna. 
Kilkadziesiąt lat później Szczuka wybudował Klasztor  

i Kościół. Założyciel Szczuczyna zmarł w Warszawie 
1710 roku. Na przełomie XVIII i XIX wieku Szczuczyn 
liczył 10 ulic i 270 domów. W mieście funkcjonowały  
3 młyny wodne, cegielnie, 4 gorzelnie, 27 browarów  
i 13 szynków (piwiarnie, knajpy). Po utworzeniu 
Królestwa Polskiego prężnie rozwijał się handel  

i rzemiosło. W 1858 roku  
w wyniku dużego pożaru  
rozwój miasta został 
zahamowany. Po upadku 
powstania styczniowego 
władze carskie utworzyły 
w ramach reformy 
administracyjnej
powiat szczuczyński 

należący do guberni łomżyńskiej. Szczuczyn jako 
stolica powiatu skupia lokalne urzędy, magistrat  
i urząd gminny. Uprzemysłowienie powiatu było nikłe, 
ale kwitło rzemiosło i handel. Pod koniec XIX wieku 
w porównaniu z sąsiednimi miastami Szczuczyn 
miał największą liczbę domów murowanych.  
W 1890 roku na 213 budynków mieszkalnych aż 
71 było murowanych, w mieście mieszkało 5756 
mieszkańców w tym garnizon rosyjski liczący 800 
wojskowych z rodzinami. Były tu czynne 2 browary, 

gorzelnia, wapienniki i młyny. Już w 1910 roku działały 22 zakłady 
przemysłowe. Obecnie Szczuczyn liczy 3,5 tys. mieszkańców, 
jest siedzibą gminy typowo rolniczej oraz jednym  
z miast najprężniej rozwijających się w naszym 
kraju. Gmina Szczuczyn staje się także 
miejscem coraz bardziej funkcjonalnym  
i zadbanym.
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NAJWAŻNIEJ-
SZE ZABYTKI

 Kompleks 
klasztorno-kościelny 
Ojców Pijarów
- wybudowany w latach
1697 - 1711. Zaprojektował
tę budowlę włoski architekt
Józef Piola. Jest to typowy
przykład spokojnego, klasycznego
baroku,

 Kościół pw. Imienia NMP, budowany 
w latach 1701 - 1711, a w nim: barokowy 

ołtarz z XVI - wiecznym obrazem Madonny ze srebrną sukienką 
przesłaną przez papieża Innocentego XIII; obrazem Widzenie św. Józefa 
Kalasantego, pędzla Jerzego Siemiginowskiego (nadwornego malarza 
Jana III Sobieskiego), barokowy krucyfiks z początku 
XVII w.. W podziemiach kościoła pw. Imienia NMP 
w Szczuczynie zlokalizowane są krypty, które od 
momentu założenia (początek XVIII w.) do połowy 
XIX w. były miejscem pochówku założyciela miasta 
– St. A. Szczuki i jego rodziny, a także zakonników
oraz zamożnej szlachty,

 Kolegium pijarów z 1706 r. w stylu barokowym 
dla 300 uczniów,

 Jednopiętrowy dom Szczuków – najstarszy 
budynek w mieście z 1690 roku,

 Dom Żyda Ozerowicza z 1853 roku,
 Zespół Poczty Polskiej z 1863 roku. 

ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
Na wyjątkową atrakcyjność terenu gminy 

składa się urozmaicona rzeźba terenu z licznymi 
pagórkami służącymi jako punkty widokowe 
oraz zróżnicowane obszary leśne z zabytkami 

przyrody przyciągające grupy 
turystów. Szczególną 
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uwagę należy zwrócić na liczne zabytkowe obiekty oraz tereny, 
potwierdzające istnienie silnej tożsamości miasta i regionu. Są 
to w szczególności: zespoły dworsko – parkowe (w Bęćkowie, 
Bzurach, Chojnowie, Niećkowie, Niedźwiadnej, w tym ruiny pałacu 

Szczuków), zespół pałacowo – folwarczny, 
park miejski na dawnym Rynku Koński, 
Kościół pw. św. Stanisława w Niedźwiadnej 
należy do najwyższej klasy zabytków 
architektury późnogotyckiej Podlasia - 
kompleks zabytkowy, na który składają 
się: sama bryła architektoniczna świątyni  
z oryginalną konstrukcją, więźbą dachową, 
zrekonstruowanym stropem, zabytkowa 
zakrystia (starsza od nawy) i wnętrze  
z zachowanym późnobarokowym ołtarzem 
głównym, ołtarzami bocznymi oraz 
emporą organową. Niewątpliwą atrakcją 
turystyczną w Szczuczynie jest Muzeum 

Pożarnictwa, gdzie prezentowane są eksponaty związane z historią 
straży pożarnej oraz unikatowy system fortyfikacji obronnych z czasów 

II wojny światowej (odcinek Linii Mołotowa) oraz malowniczy szlak 
turystyki pieszo – rowerowej pn. Śladami Bohaterów Potopu, który 

ciągnie się od Radziłowa, przez Wąsosz i Szczuczyn aż do Prostek.

CYKLICZNE IMPREZY
 Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy Wyklętych - 1 marca,

 Zlot motocyklowy - maj,
 Zlot przyjaciół Szczuczyna - październik,

 Konkurs Recytatorski - cykliczna impreza dla dzieci ze szkół podstawowych, 
ma już ponad 30 - letnią 
tradycję,

 Dni Szczuczyna - czerwiec 
lub lipiec,

 Wieczór Trzech Króli - 
styczeń,
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 Pożegnanie lata - ostatnia sobota sierpnia,
 Bieg Papieski - maj.

KULTURA
W Szczuczynie funkcjonuje Miejski Dom Kultury, w którym 

przeprowadzane są różnorodne zajęcia dla różnych grup wiekowych. 
Przy MDK swoją działalność prowadzi:
Zespół śpiewaczo - teatralny Szczuczyniacy, powstał w grudniu 1993 r..  
Zespół ma na swoim koncie ponad 150 występów, a jego założycielką  
i opiekunem jest od 19 lat Pani Barbara Paszkowska.
Zespół Król Herod reaktywował i podtrzymywał tradycję chodzenia 
z Królem Herodem, zespół jest wielokrotnym laureatem przeglądów 
wojewódzkich i regionalnych oraz Międzynarodowego Przeglądu 
Widowisk Kolędniczych Herody w Węgorzewie.
W gminie tworzą również artyści także ludowi, zajmujący się rękodziełem, 
twórczością ludową i poezją.

Na terenie gminy działa siedem drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej: 
Bęćkowo, Bzury, Brzeźno, Danowo, 
Niećkowo, Niedźwiadna oraz Szczuczyn. 
Przy jednostce Straży Pożarnej  
w Szczuczynie funkcjonuje orkiestra,  
a początki jej sięgają końca XIX wieku. 
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Gmina Wąsosz 

POŁOŻENIE
Gmina Wąsosz jest położona w obrębie mezoregionu 

Wysoczyzny Kolneńskiej, będącego częścią Niziny Północno 
- Podlaskiej, w północno - zachodniej części województwa
podlaskiego i południowo - zachodniej części powiatu
grajewskiego. Pod względem geologicznym znajduje się
ona w obrębie wyniesienia mazursko-suwalskiego,
wchodzącego w skład platformy wschodnioeuropejskiej.
Obszar gminy wynosi 117,98 km2, ludność około 3900
mieszkańców przy średniej gęstości zaludnienia około 33,0
mieszkańców na 1 km2.
Podstawowym działem gospodarki gminy i głównym
zajęciem ludności jest rolnictwo oparte o indywidualne
gospodarstwa rodzinne.
Lasy obejmują 21,2% powierzchni. Na grunty pozostałe
przypada 7,4% powierzchni.
Siedzibą Urzędu Gminy i głównym ośrodkiem
administracyjnym i usługowym gminy jest Wąsosz liczący
ponad 1440 mieszkańców.
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HISTORIA
Miejscowość gminna Wąsosz założona 

została przy ujściu dwóch rzeczek: Gręski  
i Skiejtowstoka, przez miernika książęcego 
Jaśka z Roman w 1428 r., nosiła pierwotną 
nazwę Wąsosze. W roku 1436 otrzymała 
prawa miejskie i stała się centrum wymiany 
handlowej oraz produkcji rzemieślniczej. Po 
utworzeniu miasta Wąsosza w 1471 r. powstał 
powiat wąsoski, do którego przynależały 
powstałe wsie na ziemi wąsoskiej. Po  
III rozbiorze Polski - część Mazowsza, a wraz  
z nim powiat wąsoski został przyłączony do  
Prus Nowowschodnich. W 1807 r. Francja 
podpisała z Rosją i Prusami traktaty pokojowe. 
Uzgodniono w nich powstanie Księstwa 
Warszawskiego. Powiat wąsoski wraz z całym 
Mazowszem został włączony w granice 
Królestwa. W dniu 9 czerwca 1815 r. utworzono 
Królestwo Polskie podporządkowane 
Cesarstwu Rosyjskiemu. Mazowsze wraz  
z ziemią wąsoską zostało włączone w jego granice. W roku 1867 Wąsosz 
wraz z przyległymi wsiami przynależał do nowo powstałego powiatu 
szczuczyńskiego, a 48 lat później nastąpił nowy podział administracyjny 
i gmina Wąsosz weszła w skład nowo utworzonego powiatu grajewskiego.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
 Dawny układ miejski z obszernym rynkiem w centrum miasta. Obecnie 

jest to Plac Rzędziana z sześcioma ulicami wylotowymi z jego narożników,
Gotycki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego. Został 

wybudowany w stylu późnogotyckim, 
murowany, trójnawowy. Zniszczony w roku  
1613, po czym odbudowany w 1660 r. 
W latach 1899 i 1912 nadano świątyni 
ostateczny kształt. 
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 Barokowy kościół pokarmelicki pw. 
Narodzenia NMP z 1625 roku, gdzie znajduje 
się cudowny obraz Matki Boskiej Wąsoskiej. 

Ufundowany przez mieszczanina Andrzeja Rogalę, 
został spalony w 1710 r., po czym odbudowany, 
 Dzwonnica drewniana z XVIII wieku,

 Plebania otoczona kamiennym murem, 
wybudowana w latach 20. XX wieku,
 Zespół 34 domów murowanych i drewnianych 

przeważnie z przełomu XIX i XX wieku,
 Drewniany Młyn wodny z początku XX wieku,

 Dwór we wsi Modzele z lat 30. XX wieku,
 Dwór we wsi Żebry z początków XX wieku. 

Zabytkowe obiekty znajdują się również na cmentarzu rzymsko-
katolickim w Wąsoszu są m.in: kaplica grobowa rodziny Bzurów  

z XIX wieku, mauzoleum rodziny Karczewskich z XIX wieku, nagrobek  
Jakuba Klimontowicza oraz zbiorowa 

mogiła ludności cywilnej poległych  
w II wojnie światowej.
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ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
Teren gminy Wąsosz bogaty jest w bardzo 

atrakcyjne turystycznie kompleksy leśne. 
W zajmujących łącznie 2,545 ha lasach, istnieją 
dwa rezerwaty przyrody Ławski Las I (pow. 108,93 
ha) i Ławski Las II (pow. 75,38 ha). Przez gminę 
przepływa niewielka rzeka Wissa. Dodatkowym 
atutem jest bliskie sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku 
Narodowego oraz dobre połączenie komunikacyjne 
pomiędzy miejscowościami gminy, miastem 
powiatowym, wojewódzkim oraz stolicą kraju. 
W Wąsoszu znajduje się wiodące celem licznych 
pielgrzymek Sanktuarium Matki Boskiej Wąsoskiej 
z początku XVII w.

CYKLICZNE IMPREZY
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - styczeń, 
 Spotkania z tradycją - styczeń,
 Dzień Kobiet - marzec,
 Konkurs recytatorski o nagrodę Misia 

Wierszownisia - kwiecień,
 Dzień Matki - maj, 
 Noc świętojańska nad rzeką - czerwiec,
 Impreza integracyjna - lipiec,
 Turniej piłki nożnej o puchar wójta - sierpień,
 Bieg niepodległości - listopad.
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KULTURA
Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu (GOKiS) w Wąsoszu działa wiele 

zespołów artystycznych:
 dziecięcy zespół folklorystyczny Kalinki, 

 zespół ludowy Wąsoszanki, 
 zespół kolędniczy z szopką – Patryk i Jacek Nowakowie.

W gminie Wąsosz mieszkają i tworzą artyści, również ludowi. 

W gminie działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: Wąsosz, 
Kędziorowo, Bukowo, Żebry, Ławsk i Nieciki.

Szczególnie muzykalni członkowie OSP Wąsosz tworzą orkiestrę dętą 
funkcjonującą przy jednostce. Każdego roku, w sierpniu, strażacy wszystkich 

sześciu jednostek OSP rywalizują między sobą podczas zawodów strażackich. 
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Ważne telefony i adresy:

Urząd Gminy Grajewo 
ul. Komunalna 6 
19 - 200 Grajewo 
tel.: 86 272 30 00
fax: 86 273 01 60

e-mail: uggrajewo@onet.pl
www.gminagrajewo.pl

Urząd Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6a
19-200 Grajewo
tel.: 86 273 0 802
fax: 86 273 0 803

e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl

Urząd Gminy Bargłów Kościelny 
ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny
tel.: 87 642 40 91 lub 87 642 40 11

fax: 87 642 45 62
e-mail: barglow@barglow.dt.pl

www.barglow.dt.pl

Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

tel./fax: 86 217 20 40
e-mail: burmistrz@jedwabne.pl

www.jedwabne.pl

Urząd Gminy w Przytułach 
ul. Supska 10

18-423 Przytuły
tel./fax: 86 217 70 13 lub 512413016

fax: 86 217 70 03
e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

www.przytuly.powiatlomzynski.pl

Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32
19 – 206 Rajgród
tel.: 86 272 19 40 
fax: 86 272 19 41

e-mail: gmina@umrajgrod.pl
www.umrajgrod.pl

Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

tel./fax: 86 273 50 80, 86 273 50 81 
e-mail: um@szczuczyn.pl
www.um.szczuczyn.pl

Urząd Gminy Wąsosz 
Plac Rzędziana 8
19-222 Wąsosz

tel./fax: 86-273 10 01
e-mail: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl

www.gminawasosz.pl

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

tel./fax: 86 273 71 10
e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl

www.radzilow.pl
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