
Przedstawione Państwu opracowanie dotyczy czterech gmin zrzeszonych w Ekologicznym 
Stowarzyszeniu Gmin „Rospuda” z siedzibą w Bakałarzewie. Skupia ono: Bakałarzewo, 
Filipów, Przerośl i Raczki. Siedziby wszystkich tych gmin w przeszłości były miastami. Filipów 
i Przerośl otrzymały królewskie prawa magdeburskie, Bakałarzewo i Raczki to dawne własności 
szlacheckie.

Wspomniana nazwa rzeki Rospudy, pierwotnie brzmiała Douspuda, Dauspuda, Douszpuda 
vel Dowspuda. Jej etymologia wywodzi się z języka jaćwieskiego. Znaczyła „mocno cisnąca 
rzeka” lub określała „święte, magiczne miejsce”. Jaćwingowie, egzystujący tu do XIII stulecia, 
wierzyli w jej wyjątkowość. Do dziś zachowało się wiele miejsc świadczących o osadnictwie 
tu tegoż ludu. Na przełomie XVII i XVIII w. zmieniono środkowy bieg Rospudy. W okolicy 
Matłaku przekopano kanał, dzięki któremu Rospudę i Zuśniankę skierowano bezpośrednio na 
jeziora Garbas i Głębokie, miasteczko Bakałarzewo i jezioro Sumowo. Pierwotny tor Rospudy 
przemierzał przez Stary Skazdub i Malinówkę. Działania te przeprowadzono w celu zwięk-
szenia wydajności młyna w Bakałarzewie. 

Od 1422 r. do II wojny światowej Rospuda znajdowała się bardzo blisko granicy, która 
do 1525 r. oddzielała Państwo Zakonne od Wielkiego Księstwa Litewskiego. W latach 1525-
1569 stykały się tu Prusy Książęce z WKL. Od Unii Lubelskiej aż do III rozbioru (1569-
1795) znajdowała się tu granica Prus z Rzecząpospolitą. Przez kilkanaście kolejnych lat tereny 
te włączono w skład Państwa Pruskiego, przesuwając limes na wschód (1794, 1795-1807). 
W okresie Księstwa Warszawskiego przywrócono granicę w tym miejscu z Prusami (1807-
1815). Lata 1815-1915 to okres zaboru rosyjskiego, a tym samym ustanowienia tu granicy 
rosyjsko-pruskiej. Działania I wojny światowej przynosiły częste zmiany graniczne. Wreszcie 
w II Rzeczypospolitej istniała tu granica polsko-niemiecka. Obecnie interesujący nas obszar 
znajduje się w północno-zachodnim krańcu województwa podlaskiego (na Suwalszczyźnie), 
tuż przy województwie warmińsko-mazurskim.

Historycy przyjmują, że najstarszą parafią regionu było Bakałarzewo (1520 r.). Mapa dołą-
czona do Perepisu vojska Vjalikaga Kniastva Litovskogo 1528… wymienia tylko jedną miejsco-
wość z terenu dzisiejszej Suwalszczyzny – Dowspudę vel Bakałarzewo. Także rejestr z 1559 r.  
podaje stąd tylko parafię bakałarzewską. W 1609 r. wspomniano, że kościół funkcjonował w  
Bakałarzewie „ex antiquo” (od dawna, starożytności). 

Początki Bakałarzewa sięgają 15 VII 1514 r., kiedy to Zygmunt I Stary przekazał 
marszałkowi oraz swemu sekretarzowi i pisarzowi łacińskiemu Mikołajowi Michnowiczowi 
Raczkowiczowi Bakałarzowi pas ziemi nad rzeką Douspudą. Bakałarz podzielił się nada-
niem ze swym bratem Stanisławem, który wziął południową część, gdzie założył późniejsze 
Raczki. Według Jerzego Wiśniewskiego już Mikołaj Bakałarz posiadał nad Dowspudą 
(Douspudą) miasto, późniejsze Bakałarzewo oraz 10 wsi. Mikołaj Bakałarz miał prócz ziem 
nad Douspudą, Krzemienicę pod Wołkowyskiem oraz Białystok. Mocą przywileju wystawio-
nego w Wilnie 22 VIII 1609 r. Mikołaj Wolski uposażył parafię bakałarzewską w znaczne 
nadania. Plebania otrzymała w tym czasie m.in. wieś Kotowinę i istniejący do dziś ołtarz 
(najstarszy zabytek regionu). Miastem Bakałarzewo było już najpewniej w 1558 r., gdy 
wzmiankowano Mikołaja Wysokiego, pisarza miasta dowspudzkiego. Jako miasto widnieje 
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mieszkało na terenie parafii Przerośl (około 386 dymów i 2246 parafian oraz 130 Żydów).  
W parafii Bakałarzewo spisano ok. 217 dymów i 1321 katolików (ok. 183 Żydów). Parafia 
Raczki miała ok. 194 dymy i 1155 osób (i ok. 550 Żydów). 

Jedynie Raczki posiadały w końcu XVIII w. murowane budynki: kościół i most. Wynikało 
to z zaangażowania w ich rozwój znakomitego rodu Paców. Pozostałe miasteczka miały zabu-
dowę drewnianą. Raczki dominowały też wówczas pod względem ilości Żydów. 

W 1795 r. tereny Suwalszczyzny włączono w skład departamentu białostockiego (zabór 
pruski). Powstał też nowy powiat wigierski, do którego wcielono większość interesującego nas 
obszaru. Tylko Raczki administracyjnie należały do powiatu dąbrowskiego.

Około 1800 r. najludniejszym ośrodkiem była tu Przerośl (1310 osób). Kolejną pozycje 
uzyskały: Raczki (1008), Filipów (802) i Bakałarzewo (620). 

Dwie dekady później w Filipowie było 1861 osób i 318 domów, w Przerośli – 1646 miesz-
kańców i 220 domów a w Raczkach – 1557 mieszkańców i 189 domów. Najmniej liczyło 
Bakałarzewo (1003 mieszkańców i 97 domów).

Na szczególne omówienie zasługuje postać dziedzica dowspudzkiego – gen. hr. Ludwika 
Michała Paca (19 V 1780-31 VIII 1835). W młodości otrzymał staranne, międzynarodowe 
wykształcenie. Walczył u boku Napoleona. Brał czynny udział w powstaniu listopadowym. 
Przyczynił się do znacznego rozwoju gospodarczego Dowspudy i Raczek. Był wzorem polskiego 
patrioty, żołnierza i reformatora. Wybudował piękny pałac w Dowspudzie. 

Każde omawiane miasteczko zamieszkiwali Żydzi, jednak najwięcej Izraelitów mieszkało  
w 2. poł. XIX w. w: Raczkach (ponad 80%) i Bakałarzewie (ponad 75%). 

Smutną datą w dziejach Bakałarzewa, Filipowa, Przerośli i Raczek był rok 1870, gdy 
odebrano im prawa miejskie. Nosiły odtąd status osad miejskich.

Przynajmniej w latach 90. XIX stulecia hegemonem zostały Raczki. W 1891 r. przebywały 
tu 2852 osoby. Aż ponad tysiąc osób mniej mieszkało wtedy w: Filipowie (1811) i Bakała-
rzewie (1766). Najmniej, bo 1541 mieszkańców było w Przerośli. Jeszcze większą przewagę 
zyskały Raczki dwa lata później, w których spisano blisko 4 tysiące osób. Drugi Filipów zale-
dwie zbliżył się do 2 tys. mieszkańców (1929). Najmniej licznymi ośrodkami były: Przerośl 
(1226) i Bakałarzewo (1161).

Diametralnie inaczej wyglądało to na pocz. XX stulecia. Na pozycję lidera w dolinie 
Rospudy powróciła Przerośl, gdzie w 1902 r. spisano 2657 osób. Nieco mniej liczyły 
Raczki – 2573. Filipów oscylował wokół 2 tys. mieszkańców (2089). Mniejsze było Bakała-
rzewo – 1809 osób. Przez minione XIX stulecie najszybciej rozwijało się Bakałarzewo (blisko 
3-krotnie). Ponad 2,5-krotnie swe zaludnienie zwiększyły Filipów i Raczki. Około dwa razy 
więcej ludzi niż w 1800 r. mieszkało w Przerośli.

Cztery lata przed wybuchem I wojny światowej na pozycję lidera powróciły Raczki (2751). 
Przeroślan było 2427. Na trzeciej pozycji znalazł się Filipów (2266 osób). Niewielkie Bakała-
rzewo liczyło tylko 1155 mieszkańców.

Okres I wojny światowej przyniósł ogromne straty ludnościowe i materialne w bada-
nych miasteczkach i gminach. Tylko w latach 1914-1915 w gminie Wólka (Bakałarzewo) 
494 rodziny ucierpiały w wyniku działań wojennych. Na terenie sąsiedniej gminy Filipów 
tragedia wojny dotknęła 270 rodzin. W 1921 r. największe osiedla: Raczki i Filipów liczyły 
odpowiednio tylko: 1558 i 1554 mieszkańców. Przerośl i Bakałarzewo charakteryzowały się 
podobnym zaludnieniem (750 i 705 osób). Na tak znaczny spadek demograficzny wpłynęły 

też Bakałarzewo na mapie przedstawiającej obraz Litwy z 1570 r. 28 I 1611 r. wymieniono 
Jana, „burmistrza Douspudi” (Bakałarzewa). 

Drugą pod względem chronologicznym parafią tego obszaru jest Przerośl. Ok. 1558 r., 
na zachodnim brzegu jeziora Krzywe, istniała wieś Krzywowola. Niedaleko powstała wieś 
Przerośla (przed 1562 r.), gdzie pleban posiadał ziemię. Istniał więc już wtedy kościół 
przeroślski. Zygmunt August swym przywilejem z 21 III 1571 r. oficjalnie zorganizował  
i uposażył parafię przeroślską 6 włókami gruntu w Zusenku. Miasteczko Przerośl istniało 
już w 1566 r. Magdeburgię otrzymało dekadę później – mocą przywileju Stefana Batorego  
z 23 XI 1576 r. W herbie znalazł się lew za kratą. Starostwo przeroślskie powstało najpraw-
dopodobniej na pocz. XVII w. 

Obszary wokół początkowego biegu rzeki Rospudy stały się własnością rodu Szembelów 
(1512 lub 1513), którzy założyli tu: Szembelewo i Douspudę. W 1541 r. dobra te stanowiły 
już ponownie własność królewską i określano je jako Szembelewszczyzna. Najnowsze usta-
lenia wskazują, że Filipów był miasteczkiem już w 1567 r. Istniał tu wówczas kościół. 8 IX 
1570 r. Zygmunt August nadał Filipowu prawo magdeburskie i raka w herbie. Rok później  
ów władca założył tu oficjalną parafię. Funkcjonowało też starostwo filipowskie, z dworem 
starościńskim w Czostkowie. 28 V 1585 r. król Stefan Batory wystawił przywilej na utworzenie 
tu pierwszego w regionie gimnazjum (dzięki zaangażowaniu lekarza Mikołaja de Buccellisa, 
Buccelisa vel Bucelli). 

Raczki powstały po 15 VII 1514 r., gdy dzięki Mikołajowi Bakałarzowi jego brat Stani-
sław Raczkowicz otrzymał ziemię na południe od późniejszych Konopek i Nowego Dworu.  
Już w 1523 r. Zygmunt Stary potwierdził żonie Stanisława – Barbarze oprawę 1000 kóp gr. 
Na popisie wojska z 1528 r. Stanisław Raczkowicz wystawił 4 konie, co świadczy o posiadaniu 
co najmniej 32 osób służby. Pierwsze wzmianki świadczące o istnieniu kościoła w Raczkach 
pochodzą z 1599 r. Fundatorką budowy świątyni była ówczesna właścicielka dóbr raczkow-
skich Maryna Massalska, córka Stanisława Raczkowicza. Jednak w akcie z 1599 r. nie nazy-
wano Douspudy – Raczek miastem. Pierwsza wzmianka o tymże miasteczku pochodzi z przy-
wileju Jana III Sobieskiego z 25 V 1682 r., nadającego osiedlu prawo na organizowanie targów 
i jarmarków. 

Dzisiejsza Dowspuda pierwotnie tworzyła odrębne dobra. W 1512-1513 r. ziemię otrzymał 
tu Bohdan Hrynkowicz Wołłowicz, koniuszy grodzieński. Wybudował dwór Douspuda,  
w którym lub obok którego powstała mała cerkiew lub pomieszczenie modlitewne. W 1541 r. 
wspomniano stąd popa Borysa.

Upadek miast i wsi regionu nastąpił w połowie XVII w. Liczba ludności skurczyła się kilku-
krotnie. Wojska biorące udział w walkach grabiły, paliły i plądrowały te przygraniczne tereny. 
Czarę goryczy dopełniły klęski żywiołowe. Przez dziesiątki kolejnych lat okolice Douspudy nie 
potrafiły podnieść się z gospodarczego i ludnościowego upadku. Z czasem slawinizacji uległa 
sama nazwa rzeki i przyległe doń miejscowości. Ludność coraz częściej zaczęła używać formy 
bliższej językowo Polakom i Rusinom – Dowspudy (później Rospudy).

Ogromne straty ludnościowe przyniosła też zaraza z ok. 1710 r. Szacuje się, że przeżyło 
tylko kilkanaście procent mieszkańców. W Raczkach, Lipówce, Witówce, Wierciochach, Bole-
stach, Wasilówki i Szczodruchach zmarło wtedy łącznie aż 535 osób. 

Kolejne dziesięciolecia cechował wzrost zaludnienia. W 1789 r. najludniejszą była parafia 
Filipów (ok. 386 dymów i 2212 wiernych oraz 199 Żydów i 89 Moskali). Nieco mniej osób 
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m.in. działania I wojny światowej oraz wielka emigracja mieszkańców (głównie Żydów), 
najczęściej skierowana do Stanów Zjednoczonych.

W 1999 r. powstało Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda”, które skupia 
omawiane gminy. Pierwszym prezesem został Czesław Staniszewski, wójt Bakałarzewa. 
Następnie wybrano Adama Szymańskiego z Bakałarzewa, którego zastąpił Roman Fiedo-
rowicz, wójt Raczek. Od 2015 r. prezesem jest Tomasz Naruszewicz, wójt bakałarzewski. 
Skarbnicy: Wiesława Jurewicz, Emilia Tertel i Helena Kiersnowska. Delegaci gmin człon-
kowskich ESG Rospuda: Magdalena Sznurkowska, Sylwia Szymanowska, Mieczysław 
Waraksa, Andrzej Chlebus, Tomasz Naruszewicz (prezes), Sylwester Koncewicz (członek 
Zarządu), Edward Grzędziński, Katarzyna Rusanowska (Komisja Rewizyjna), Helena Teresa 
Sowulewska, Grzegorz Smokowski, Andrzej Szymulewski (członek Zarządu), Lech Ludwig, 
Jan Olszewski, Jarosław Szyłak, Wojciech Żukowski (Komisja Rewizyjna), Sławomir 
Renkiewicz (sekretarz), Andrzej Kowalewski (Komisja Rewizyjna), Henryk Zienda, Wiesław 
Radzewicz, Sławomir Małachowski.

II wojna światowa przyniosła ogromne zniszczenia we wszystkich badanych gminach.
Obecnie największą gminą są Raczki (6257 osób i 142,25 km²). W jej skład wchodzą: Baka-

niuk, Bolesty, Chodźki, Dowspuda, Franciszkowo, Jankielówka, Jaśki, Józefowo, Koniecbór, 
Korytki, Krukówek, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Lipowo, Lipówka, Ludwinowo, 
Małe Raczki, Moczydły, Planta, Podwysokie, Rabalina, Raczki, Rudniki, Sidory, Słoboda, 
Stoki, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, 
Wysokie, Ziółkowo, Żubrynek.

Drugą lokatę zajmuje gmina Filipów z 4561 mieszkańcami i 150,35 km². Gminę 
tworzą: Agrafinówka, Bartnia Góra, Bitkowo, Czarne, Czostków, Filipów (sołectwa: Filipów 
Pierwszy, Filipów Drugi, Filipów Trzeci i Filipów Czwarty), Garbas Pierwszy, Garbas 
Drugi, Huta, Jemieliste, Mieruniszki, Nowa Dębszczyzna, Nowe Motule, Olszanka, Piecki, 
Rospuda, Smolenka, Stara Dębszczyzna, Stare Motule, Supienie, Szafranki, Tabałówka, 
Wólka, Zusno.

Gmina Bakałarzewo liczy: 3250 mieszkańców i 123,01 km² oraz miejscowości: Aleksan-
drowo, Bakałarzewo, Gębalówka, Góra, Kamionka Poprzeczna, Karasiewo, Klonowa Góra, 
Konopki, Kotowina, Malinówka, Maryna, Matłak, Nieszki, Nowa Wieś, Nowa Kamionka, 
Nowy Dwór, Nowy Skazdub, Orłowo, Płociczno, Podgórze, Podwólczanka, Sadłowina, 
Słupie, Sokołowo, Stara Chmielówka, Stara Kamionka, Stary Skazdub, Suchorzec, Wólka, 
Wólka Folwark, Zajączkowo, Zajączkowo Folwark, Zdręby. 

Gmina Przerośl obejmuje: 3059 osób, 123,84 km² oraz wsie: Blenda, Bućki, Hańcza, 
Iwaniszki, Kolonia Przerośl (2 soł.), Kruszki, Krzywólka, Łanowicze Duże, Łanowicze 
Małe, Morgi, Nowa Pawłówka, Nowa Przerośl, Olszanka, Prawy Las, Przełomka, Przerośl, 
Przystajne, Rakówek, Romanówka, Stara Pawłówka, Śmieciuchówka, Wersele, Zarzecze, 
Zusenko.

Liczymy, że niniejsza publikacja przyczyni się do rozwoju Doliny Rospudy, promocji 
tworzących ją gmin oraz konsolidacji mieszkańców do wytężonej pracy na rzecz swych Małych 
Ojczyzn.

Tomasz Naruszewicz
Prezes ESG Rospuda

Gmina Bakałarzewo leży w powiecie suwalskim, przy zmodernizowanej drodze woje-
wódzkiej Suwałki-Olecko. Siedzibą gminy jest Bakałarzewo, dawne szlacheckie miasteczko 
(miastem było przynajmniej od 1558 do 1870 r.). Sam układ przestrzenny Bakałarzewa jest 
zabytkiem. Istnieją tu 24 ulice. Wokół jest 10 jezior (Sumowo, Głębokie, Siekierowo, Garbaś, 
Gacne, Karasiewek, Grabieńszczyzna, Skazdubek, Okrągłe i Bolesty); rzeki: Rospuda, Czer-
wonka i Szczeberka oraz piękne wzgórza. Dzięki wyjątkowemu krajobrazowi Gmina przy-
ciąga coraz więcej turystów oraz osadników. Bardzo dobre połączenie posiada z Suwałkami  
i Oleckiem. W celu rozwoju budownictwa mieszkalnego i usługowego wydzielono bardzo 
dużo nowych działek budowlanych.

Ciekawe miejsca gminy:
Bakałarzewo:
 • 400-letni ołtarz główny (najstarszy w regionie) 

w zabytkowym, międzywojennym kościele 
 • pomniki (Mikołaja Bakałarza, Obrońców 

Bakałarzewa z 1939 r., Antoniego Ogórkisa)
 • wyremontowany XVI-wieczny Rynek
 • młyn wodny wraz z jazem (obecnie prywatna 

elektrownia)
 • cmentarz żydowski z XVII-XX w. nad 

jeziorem Sumowo (kirkut)
 • zagospodarowane nabrzeże z wiatą i pomo-

stem nad jeziorem Sumowo
 • Osada Jaćwieska (EtnoBajka) nad Rospudą
 • Izba Pamięci w Gminnej Bibliotece Publicznej
 • grobowiec baronów Myszkowskich z XIX w. 

na cmentarzu rzymskokatolickim

Gmina Bakałarzewo

Wójt – Tomasz Naruszewicz 
Urząd Gminy Bakałarzewo
ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7:00–15:00
tel. centrala: 87 569 40 23, 569 40 24
fax: 87 569 43 08 lub centrala +w. 130
e-mail: urzad@bakalarzewo.pl lub bakalarzewo@gminy.pl
www.bakalarzewo.pl; www.bakalarzewo.bo.pl; 
www.zsbakalarzewo.szkolnastrona.pl; 
www.gbpbakalarzewo.naszabiblioteka.com
Spacer z audioprzewodnikiem po gminie Bakałarzewo – możliwość 
wypożyczenia w UG w godzinach: 7:00–15:00
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 • społecznie wykonana Ścieżka Jaćwieska nad jeziorem Sumowo z altanką, pomostem i Most-
kiem Zakochanych

 • miejsca straceń 12 AK-owców i rodziny Pankiewiczów (z 1944 r.)
 • Ścieżka Ekologiczna nad Rospudą
 • 13 niemieckich schronów biernych i bojowych, w głównym – Skansen Fortyfikacji (tzw. 

bunkry z II wojny)
 • kompleks boisk Orlik z animatorem sportu
 • drewniana tablica informacyjna z naturalnej wielkości rzeźbami wojów jaćwieskich na Rynku
 • kilka gospodarstw agroturystycznych nad jeziorem Sumowo oraz rzeką Rospudą (w tym 

sauna i wypożyczalnie sprzętu wodnego)
 • Baza Harcerska „Garbaś” (Bakałarzewo-Kolonie)
 • szkoła, poczta, punkt apteczny, przychodnia weterynaryjna, Ośrodek Zdrowia, biblio-

teka, fryzjer, zakłady mechaniczne i stolarskie, pizzeria, piekarnia, kiosk „Ruch”, dyskoteka 
„Miami”, zajazd „Marcówka”, Posterunek Policji, elektrownia wodna, sklepy spożywcze  
i przemysłowe.

Pozostałe miejscowości gminy:
 • przedwojenny, kamienny most przy Płocicznie
 • cmentarze wojenne z I wojny (Maryna, Wólka, Płociczno, Zajączkowo)
 • agroturystyka (Kotowina, Matłak, Nowa Wieś, Nowy Skazdub, Sadłowina itd.) 
 • sauny (Klonowa Góra, Kotowina, Nowy Skazdub)
 • góra Majak w Gębalówce

 • plaża w Nowej Wsi
 • remizy OSP w Karasiewie, Starej Chmielówce i Starym Skazdubie
 • wyspa na jeziorze Okrągłe-siedziba żony Bakałarza z pocz. XVI w. w Starej Kamionce
 • około 1000-letnie grodzisko jaćwieskie w Malinówce
 • zagospodarowane nabrzeże jez. Garbas w Matłaku
 • wyremontowana świetlica z punktem bibliotecznym w Starym Skazdubie
 • świetlica w Sadłowinie
 • boiska (do piłki nożnej i siatkowej) w Nowej Kamionce
 • boisko do piłki plażowej oraz drewniana altanka w Nieszkach
 • cmentarz staroobrzędowców w Aleksandrowie
 • kościół katolicki i cmentarz ewangelicki w Starej Chmielówce
 • stare chaty drewniane m.in. w Słupiu i Sokołowie
 • osiedla mieszkalno-turystyczne m.in. w Matłaku, Nowej Wsi, Sadłowinie i Kotowinie.

Gmina Bakałarzewo posiada wiele pozarządowych organizacji, jak m.in.: koła myśliwskie 
(Lis, Szarak, Ryś i Hańcza), jednostki OSP (Bakałarzewo, Karasiewo, Stara Chmielówka i Stary 
Skazdub), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej, fundację „Tęczowy Most”, Ekolo-
giczne Stowarzyszenie Gmin „Rospuda”, Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Matłak. 
Funkcjonują tu zespoły ludowe („Bakałarz” i „Zajączkowiaki”), gra drużyna piłkarska „Grom”. 
Organizowane są największe w regionie pokazy koni. Odbywają się też cykliczne imprezy, jak 
m.in.: Spotkanie Historyczno-Kulturalne w Gminnej Bibliotece Publicznej (styczeń-luty), 
Zawody w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta (zima), Gminne Zawody OSP (maj-czerwiec), 
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Piknik Rodzinny (maj-czerwiec), Memoriał im. Antoniego Ogórkisa (koniec czerwca), 
Spotkajmy się na św. Jakuba (koniec lipca), Zakończenie Lata (koniec sierpnia).

Ostatnie lata przyniosły szereg ważnych inwestycji, jak m.in.: budowa kanalizacji, oczysz-
czalni przydomowych i hydroforni (20 mln zł), budowa dróg żwirowych (cała gmina) i asfalto-
wych (Bakałarzewo, Kotowina, Nowa Kamionka, Płociczno, Suchorzec, Wólka Folwark). Prowa-
dzone są prace remontowe w remizach i Urzędzie Gminy. Powstały zagospodarowane nabrzeża 
z pomostami w Bakałarzewie i Matłaku. Wraz z mieszkańcami utworzono miejsca rekreacji  
w: Matłaku, Nowej Kamionce, Nieszkach. Dzięki unijnym środkom wyremontowano świetlicę  
w Starym Skazdubie i częściowo szkołę oraz powstała Osada Jaćwieska i tablice informacyjne. 
Utworzono nowy plac zabaw. Przejęto budynki policyjne. Usunięto część azbestu z gminy. 
Wspólnie z Powiatem wybudowano nowy most w Kotowinie (1,1 mln zł) i wyasfaltowano 
kilka odcinków dróg. Prowadzona jest duża akcja promocyjna Gminy. 

12 i 13 VII 2014 r. hucznie obchodzono 500-lecie Bakałarzewa. Były: parada, występy 
gwiazd, powiatowe zawody OSP, poświęcenie sztandaru OSP Bakałarzewo, inscenizacja histo-
ryczna, pokazy koni, fajerwerki. Przybyło wielu zacnych gości. 

Radni gminy Bakałarzewo 2014-2018: Grzegorz Kozłowski (przewodniczący), Marek 
Pojawa (wiceprzewodniczący), Szymon Chlebus, Marek Andrzej Gorlo, Szymon Jackiewicz, 
Mariusz Janczuk, Edward Kapuściński, Józef Klimko, Bogusław Konopko, Sławomir Sawicki, 
Stefan Stelmak, Magdalena Grażyna Sznurkowska, Henryk Świderski, Dorota Walendzewicz 
i Stanisław Zubrzycki.

Gmina Bakałarzewo w sposób szczególny zachęca przedsiębiorców do inwestowania na jej 
obszarze.

Gmina Filipów jest gminą wiejską położoną w zachodniej części Pojezierza zachodniosuwal-
skiego w północno wschodniej części powiatu suwalskiego. Gmina zajmuje obszar 15 081 ha  
(150 km²), co stanowi 0,7 % powierzchni województwa podlaskiego i 11,5 % powiatu suwal-
skiego. W skład gminy wchodzi 26 sołectw. Gmina nie posiada zbyt wielu surowców mine-
ralnych, są to jedynie złoża piasku i żwiru. Powierzchnia gminy to 76% – użytki rolne, 10% 
– grunty leśne, 14% pozostałe grunty z czego 7,7% to grunty pod wodami.

Krajobraz gminy nie jest jednorodny i ukształtował się głównie w czwartorzędzie. 
Występują liczne wzniesienia morenowe wypiętrzone przede wszystkim przez zlodowacenie 
bałtyckie. Są tu również zagłębienia rynnowe, wypełnione rzekami, strumykami i jeziorami. 
Największą i najlepiej wykształconą formą jest rynna Rospudy, ze słynnym na całą Polskę  
i nie tylko, Jeziorem Rospuda – od niedawna obszar Natura 2000 – „Górna Dolina Rospudy”,  
a także rzeką Rospudą, stanowiącą atrakcyjny szlak turystyczny. 

Gmina Filipów jest gminą typowo rolniczą, lecz na przestrzeni minionych 25 lat jej obraz 
uległ nieco zmianie, zaczęła rozwijać się turystyka, większą uwagę zwrócono na ochronę środo-
wiska naturalnego. Zrealizowano szereg inwestycji, jak chociażby:
 • zwodociągowanie gminy (ponad 137 km)
 • w 2013 r. zakończono „Budowę sieci wod. – kan. wraz z oczyszczalnią ścieków w Filipowie” 

(budowa 11,8 km kanalizacji i 1,5 km sieci wodociągów, remont 1,8 km sieci wodociągowej 
oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków

 • w roku 2013 zrealizowano „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (336 szt. za 7 446 
893 zł)

 • w 2010 r. – zagospodarowano plaże gminne nad Jeziorem Rospuda i Kamienne, na co 
pozyskano kwotę 500 000 zł; wartość całej inwestycji to 726 000 zł; za tę inwestycję 
otrzymaliśmy II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś 2012” w kategorii Infrastruktura 
techniczna

 • budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Filipowie. Obiekt oddano do 
użytku w lutym 2006 r. 

 • w 2007 r. modernizacja parku i budowa placu zabaw dla dzieci przy Placu Stefana Batorego 
w Filipowie

 • udział w projekcie „Poznajmy się – transgraniczna wymiana doświadczeń i integracja 
społeczności gminy Filipów i miasta Elektrėnai” w ramach której zmodernizowana została 
sala widowiskowa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Filipowie

Gmina Filipów

Wójt – Sylwester Koncewicz
Urząd Gminy Filipów
ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów
Godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek: 7:30–15:30
piątek: 8:00–16:00
tel. 87 569 60 81; fax: 87 569 60 32
e-mail: sekretariat@filipow.pl
www.filipow.pl
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 • zakupiono nowy samochód pożarniczy dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego 
dla OSP Filipów (894 240 zł)

 • przez kolejne kilka lat pozyskiwano środki na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy Filipów, w ramach czego usunięto 497,44 tony azbestu

 • Zagospodarowano tereny sportowe – budowa nawierzchni syntetycznej na boisku do koszy-
kówki i siatkówki, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, wykonanie nawodnienia na boisku 
do piłki nożnej, budowa oświetlenia i zasilania elektrycznego na boisku szkolnym

 • w 2009 r. – powstanie Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Filipowie
 • w 2009 r. przeprowadzono remonty budynków mienia komunalnego, m.in. komplek-

sowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia  
i budynek obok, Zespół Szkół w Filipowie oraz Dom Nauczyciela. Wykonane zostało 
również przyłącze cieplne ze szkoły do Ośrodka Zdrowia. Remont części mieszkalnej 
budynku po byłej szkole w miejscowości Czarne i zaadaptowanie ich pod mieszkania 
socjalne

 • w 2008 r. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Filipów, wymiana opraw na 
energooszczędne

 • 2013 r. odebrano nowy budynek Gminnego Centrum Kultury w Filipowie
 • powstał oddział punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 4-5 lat, w ramach udziału w tym 

projekcie zbudowano plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Filipowie
 • do roku 2013 udział w projekcie „Wioska internetowa” w ramach którego działała pracownia 

komputerowa
 • 2009 – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

 • urządzenie placu rekreacyjno-sportowego wokół budynku UG (mini scena, parkingi, plac 
zabaw oraz skatepark)

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji należy również zaznaczyć, iż bardzo ważne 
miejsce w procesie inwestycyjnym zajmuje przebudowa dróg. Coraz więcej jest odcinków  
z nawierzchnią bitumiczną, a drogi z nawierzchnią żwirową są modernizowane i systema-
tycznie poprawiane. Gmina ogółem posiada 105 km dróg, z czego 14 km to drogi bitumiczne, 
2 km drogi betonowe, 1 km droga brukowa, 90 km drogi żwirowe.

Powyższe inwestycje były możliwe dzięki wsparciu finansowemu z różnych programów 
unijnych, z instytucji czy ze stowarzyszeń.

Atutem, a także atrakcją Gminy Filipów są przede wszystkim walory krajobrazowe i przy-
rodnicze, które doceniają przyjezdni turyści oraz mieszkańcy. Coraz więcej powstaje kwater 
i gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw ekologicznych, które przyczyniają się do 
zachowania tych walorów. Zapoznanie się z walorami gminy umożliwiają szlaki turystyczne, 
które w większości swój punkt zborny mają we wsi Filipów:
 • niebieski szlak turystyczny – z Filipowa, między jeziorami Czarne i Rospuda do wsi Czarne 

i dalej biegnący w kierunku Żytkiejm;
 • szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora Rospuda;
 • szlak pieszo-rowerowy wokół jeziora Białe, kończący się we wsi Jemieliste;
 • szlak wokół jeziora we wsi Mieruniszki;

Ponadto przez teren gminy prowadzą fragmenty trzech szlaków o znaczeniu regionalnym:
 • szlak pieszy niebieski – zaczyna się w Augustowie Klonownica i przez Uroczysko Święte 
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Wykaz Radnych 
 1. Andruczyk Małgorzata – Stara Pawłówka
 2. Bednarek Ewa – Przerośl
 3. Bogdan Krzysztof – Kolonia Przerośl, Łanowicze Małe, Olszanka
 4. Brzozowski Marcin – Przerośl
 5. Dyczewski Piotr Zygmunt – Przerośl
 6. Kardel Danuta – Rakówek
 7. Kościuch Stefan – Nowa Pawłówka, Kruszki
 8. Kruszko Teresa – Nowa Przerośl, Prawy Las
 9. Lelo Marcin – Morgi, Łanowicze Duże
 10. Milewski Sylwester – Śmieciuchówka, Iwaniszki

Gmina PrzeroślMiejsce, Dowspudę, Raczki, Bakałarzewo, Matłak – tu dociera do naszej gminy i biegnie 
dalej poprzez: Garbas, Filipów, Wólka, Rospuda, Huta, Czarne, gdzie opuszcza gminę. 
Następnie wędruje przez Białe Jeziorki, Czarne Pruskie, Kociołki do Pluszkiejm.

 • szlak rowerowy zielony tzw. „Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny”, to jeden z najdłuższych 
szlaków rowerowych w Polsce (w sumie ponad 400 km), który na odcinku Czarne – Garbas 
prowadzi przez gminę Filipów.

Bliskie sąsiedztwo jezior: Rospuda, Kamienne, Garbas, Białe, Jemieliste, Mieruniszki 
Małe i Wielkie, Wysokie, Długie, Czarne, Czostków i Gacne stanowi raj dla miłośników 
wędkarstwa.
Oprócz walorów przyrodniczych, zapraszamy do odwiedzenia:
 • zespołu kościoła parafialnego (kościół murowany oraz dzwonnica drewniana),
 • schronu z II wojny światowej (ukryty częściowo pod plebanią),
 • schronu bojowego piechoty z II wojny światowej,
 • cmentarzy: rzymskokatolickiego, ewangelickiego, mariawickiego oraz żydowskiego z XVII w.

Zespół ludowy „Rospuda” z Filipowa założony w 1984 r. przez Panią Helenę Kibitlewską, 
która prowadzi go do chwili obecnej. Od wielu lat promuje naszą gminę nie tylko na szczeblu 
regionalnym czy krajowym, ale również międzynarodowym.

Zespół bierze udział w wielu przeglądach, konkursach czy festiwalach, zdobywając na nich 
wiele nagród i wyróżnień, jedne z najcenniejszych to Brązowa Baszta Kazimierza zdobyta na 
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 
w 1996 r. W repertuarze zespołu są pieśni naszych rodziców i dziadków – weselne, pogrze-
bowe, żniwne, sieroce, wojackie, religijne, miłosne, biesiadne oraz rodzinne. Zespół kultywuje 
piękną, zanikającą kulturę ludową naszego regionu.

Kapela ludowa Onegdaj powstała w 2007 r., ale mimo niedługiej działalności jest bardzo 
znanym zespołem i chętnie zapraszanym na wiele imprez. Członkowie zespołu grają na wielu 
instrumentach: kontrabasie, klarnecie, dwóch akordeonach, bębnie, skrzypcach. Z okazji 
pierwszego roku działalności kapela wydała płytę pt. „Starej babie”. Kapela ludowa Onegdaj 
ma w swojej ofercie dwa repertuary – na ludowo, jak również na cygańską nutę. Od czterech 
lat kapela organizuje bal charytatywny, z którego zebrane środki trafiają na różne cele, m.in. 
wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czym w Brodzie Nowym, remont i modernizację Boiska Rekreacyjno-Sportowego przy Domu 
Dziecka w Pawłówce, zakup strojów sportowych dla młodych piłkarzy z ZS w Filipowie, 
budowę „Oazy spokoju i wypoczynku” w ogrodzie warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie. 
Działalność skierowana jest głównie do dzieci, gdyż jak mówi kierownik zespołu Pani Barbara 
Orchowska „Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech i szczęście dziecka, a szczególnie dziecka 
doświadczonego przez los”.

Radni kadencji 2014-2018: Paweł Bednarek, Jerzy Bobowicz, Marek Andrzej Bogdan, 
Jan Budziński, Mirosław Franciszek Gliniecki, Jadwiga Jakubowska, Halina Honorata Józwik, 
Janusz Kopko, Mieczysław Mentel, Wiesława Rogucka, Stanisław Rojek, Danuta Sieczkowska, 
Helena Teresa Sowulewska, Alicja Szulińska, Radosław Świerzbin (przewodniczący). 

Wójtowie od 1990 r.: Bogusław Konieczny (1990-2006), Ryszard Dykiert (2006-2007), 
Sylwester Koncewicz (od 2008 do dziś).

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli

Wójt – Sławomir Renkiewicz
Urząd Gminy Przerośl
ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7:15–15:15
tel. centrala: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32
e-mail: ug_przerosl@op.pl
www.przerosl.eu
Spacer z audioprzewodnikiem po gminie Przerośl – możliwość
wypożyczenia w UG w godzinach: 7:15–15:15
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 11. Puza Anna – Przełomka, Wersele, Zarzecze, Bućki
 12. Serafin Sławomir – Hańcza, Blenda
 13. Świerzbin Alicja – Kolonia Przerośl I, Łanowicze Małe, 

Olszanka
 14. Radzewicz Wiesław (przewodniczący) – Romanówka, 

Zusenko, Przystajne, Krzywólka
 15. Zienda Henryk (wiceprzewodniczący) – Przerośl

Podstawowe informacje

Położenie geograficzne
Gmina Przerośl leży w północnej części województwa podla-
skiego, wchodzi w skład utworzonego 1 I 1999 r. powiatu 
suwalskiego. Gmina sąsiaduje z gminami wiejskimi pow. 
suwalskiego: od południa Filipów, od północnego wschodu 
Wiżajny, od wschodu Jeleniewo, od południowego wschodu 
Suwałki oraz od strony północnej z gminą Dubeninki (powiat 
gołdapski, województwo warmińsko mazurskie). Miejscowość 
gminna Przerośl znajduje się w odległości 30 km od Suwałk, 
większa odległość (ok. 150 km), dzieli od siedziby woje-
wództwa Białegostoku.

1. Powierzchnia gminy wynosi 12 384 ha, w tym:
 – użytki rolne – 9 094 ha, 
 – lasy – 1 731 ha,
 – wody i nieużytki – 1 559 ha.

2. Ogólna liczba mieszkańców Gminy wynosiła niedawno 
3070 osób, w tym:

 – mężczyźni 1561 osób,
 – kobiety 1509 osób, 
 – ludność do 18 roku życia 607 osób,
 – gęstość zaludnienia – 24 os./km².

3. Gmina Przerośl obejmuje terytorialnie:
 – 24 miejscowości,
 – 25 sołectw.

4. Rolnictwo:
Na terenie Gminy jest 796 indywidualnych gospodarstw rolnych, średnia powierzchnia 
gospodarstw rolnych wynosi 12,92 ha.

5. Budżet Gminy na rok 2015:
 – Dochody – 10 405 545,00 zł,
 – Wydatki – 9 340 077,00 zł,

6. Sieć wodociągowa:
 – 100%, tj. 116,16 km,
 – zwodociągowanych jest 24 miejscowości.

Przerośl – ul. Rynek

Pomnik pod Dębem Wolności

Pomnik – 400 lat Przerośli

Festyn na przeroskim rynku
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7. Sieć kanalizacyjna:
 – 6,63 km w miejscowości Przerośl.

8. Sieć drogowa:
 – drogi powiatowe 81,4 km, w tym asfaltowe 61,85 km,
 – drogi gminne 72 km, w tym asfaltowe 5,96 km.

9. Oświata:
 – 2 szkoły podstawowe,
 – 1 gimnazjum.

10. Kultura:
 – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki,
 – 1 biblioteka publiczna i 1 filia,
 – 3 świetlice wiejskie.

11. Zabytki, m.in.:
Nowa Pawłówka – Zespół Kościoła parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy:
 – kościół drewniany z 1923 r., dzwonnica drewniana z końca XVIII w., plebania murowana, 

koniec XIX w.,

Przerośl – układ urbanistyczny, koniec XVI w. nr rej. 438, układ czytelny, dzwonnica drew-
niana koniec XVIII w. nr rej. 525, plebania koniec XIX w. nr rej. 525,

Hańcza – dom nr 14, ok. 1880 r., dom nr 19 
ok. 1880 r.

12. Działalność gospodarcza:
Zarejestrowanych jest 68 podmiotów gospodar-
czych, w tym 55 w miejscu zamieszkania.

13. Obszar chronionego krajobrazu:
Na terenie gminy znajduje się zachodnia część 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego (8%) obej-
mująca jezioro Hańcza i przyległe tereny na 
zachód od jeziora. Sięga tu również otulina 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego (17%) we 
wschodniej części gminy. Większość obszaru 
gminy (47%) objęta jest również ochroną 
krajobrazu. Jezioro Hańcza to rezerwat wodny  
i krajobrazowy, utworzony w celu ochrony 
unikatowego, mezotroficznego i najgłęb-
szego jeziora Polski (do 114, 5 m głębokości). 
Powierzchnia rezerwatu 304 ha. 

Raczki – to dawne miasteczko na zachodnim brzegu rzeki Rospudy, przy historycznym 
trakcie handlowym z Grodna do Prus. Początek zagospodarowania ziem doliny rzeki 
Dowspudy (obecnie Rospudy) datuje się na rok 1513, w którym Bohdan Hrynkowicz Wołło-
wicz, koniuszy grodzieński, otrzymał z nadania Zygmunta I Starego jedną milę kwadratową 
Puszczy Grodzieńskiej, gdzie założył dwór Dowspuda. Później powstało miasteczko Raczki. 
W 1. poł. XVIII w. dobra Raczki nabyli Pacowie. Intensywny rozwój nastąpił pod rządami 
Ludwika Michała Paca (1778-1835), który rozbudował miasteczko. Raczki stały się wówczas 
ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym.

Jest to gmina o charakterze rolniczym. Warunki naturalne Raczek to ciekawe krajobrazy, 

Wójt – Andrzej Szymulewski
Urząd Gminy Raczki
ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki
tel. 87 568 59 25
www.raczki.pl
www.gok.raczki.pl/ Raczkowskie archiwalia
wirtualny spacer dostępny na stronie: www.raczki.pl
spacer z audioprzewodnikiem po gminie Raczki – możliwość 
wypożyczenia w Urzędzie Gminy Raczki w godzinach 7:30–15:30

Gmina Raczki

Dzwonnica drewniana
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bliskość rzeki Rospudy – drugiej co do długości rzeki Suwalszczyzny. Atrakcję turystyczną 
stanowią nieliczne, ale bardzo ciekawe zabytki. W Raczkach zachował się układ przestrzenny 
z czasów hrabiego Paca, budynek dawnej Manufaktury, neoklasycystyczny kościół projekto-
wany przez Henryka Marconiego. W odległości 2 km od Raczek znajduje się Dowspuda – 
możemy zwiedzić tu ocalałe fragmenty wspaniałego niegdyś pałacu, o którego świetności może 
świadczyć znane przysłowie „Wart pałac Paca, a Pac pałaca”. 

Gmina Raczki położona jest na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza Litewskiego 
i Pojezierza Mazurskiego. Granica między tymi makroregionami pokrywa się z przebiegiem 
rynny i sandru Rospudy z kierunku północno-zachodniego na południowy wschód. Gmina 
podzielona jest na 34 sołectwa (36 wsi). Pod względem liczby ludności gmina jest jedną  
z największych w powiecie suwalskim.

Położenie i walory geograficzne, przyrodnicze 
Gmina Raczki, jak pozostałe gminy z powiatu suwalskiego, to obszar bardzo atrakcyjny przy-
rodniczo. Wyodrębnić można trzy zasadnicze formy ukształtowania terenu: pagórkowata 
wysoczyzna morenowa z licznymi formami wytopiskowymi po bryłach „martwego lodu” – 
w części zachodniej, poziom sandrowy z rynną rzeki Rospudy – w części centralnej, pagór-
kowata wysoczyzna morenowa z wykształconymi pojedynczymi formami moren czołowych, 
rozciętą meandrującą doliną rzeki Szczeberki – na wschodzie. Na terenie gminy znajduje się 
objęta ochroną w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy. Obszar ten 
odznacza się wysokim stopniem naturalności i należy do najcenniejszych obiektów przyrodni-
czych w kraju. Występuje tu wyraźne zróżnicowanie szaty roślinnej oraz szereg rzadkich zbio-
rowisk torfowiskowych, bagiennych i źródliskowych oraz wiele gatunków objętych ochroną 
prawną. Rospuda jest popularnym szlakiem kajakowym, sprzyja temu różnorodność rzeki i jej 
otoczenia – od prawie górskiej rzeki w początkowych odcinkach – o wysokich, często zalesio-
nych brzegach i przełomach z kamienistym dnem, do wolno płynącej nizinnej rzeki o brzegach 
zabagnionych i porośniętych szuwarami.

Ciekawe i pełne niespodzianek tereny Gminy Raczki oferują azyl zwolennikom wypo-
czynku w ciszy i samotności. Obszary zieleni, jeziora i rzeki sprzyjają miłemu i aktywnemu 
wypoczynkowi. Gmina może obsługiwać turystykę wędrowną kwalifikowaną i krajoznawczą, 
jak i pobytową o znaczeniu lokalnym.

Warto zobaczyć
 • Dawny miejski układ przestrzenno-urbanistyczny z rynkiem i kilkunastoma domami 

murowanymi i zabytkowymi z przełomu XIX–XX w.
 • Klasycystyczny kościół parafialny Przenajświętszej Trójcy wznoszony w latach 1767-1811, 

przebudowany w 1823 r. w stylu klasycystycznym z dwiema marmurowymi stelami 
nagrobnymi rodziny Paców z 1. poł. XIX w. Kościół wybudowali dwaj Pacowie: Michał 
Jan i Ludwik Michał.

 • Budynek dawnej manufaktury pacowskiej z czerwonej cegły, obecnie Gminny Ośrodek 
Kultury.

 • Raczkowski Dom Regionalny – w tym miejscu ukryta jest tajemnica prosto ze strychu,  
z babcinego kufra, z kartek starych albumów z fotografiami.

 • Pozostałości neogotyckiego pałacu zbudowanego przez Ludwika Michała Paca w latach 

1820-27 według projektu Henryka Marconiego w Dowspudzie. Z powodu udziału Paca  
w powstaniu listopadowym w 1830 r. władze rosyjskie dokonały konfiskaty jego dóbr, a pałac 
rozebrano w 1882 r., pozostawiając portyk i wieżę zwaną Bocianią. Był on jednym z najpięk-
niejszych pałaców w Polsce. Warto się przejść ścieżką poznawczą „Parku w Dowspudzie” sama 
natura i historia. Dominują tu wiąz górski, lipa i klon, a najstarsze drzewa mają nawet 150 lat.

Dowspuda to jeden z najstarszych dworów na Suwalszczyźnie. Założony został nad rzeką 
o tej samej nazwie, po latach zmienionej na Rospudę. Z dawnego wspaniałego pałacu ocalały 
jedynie ruiny, przebudowana kordegarda oraz rozległy park w stylu angielskim. 

Kordegarda w Dowspudzie
Obiekt służy jako miejsce informacji turystycznej, działalności edukacyjnej i kulturowej  
z zapleczem hotelowym. 
 • Plaża w Raczkach – miejsce licznych imprez, miejsce spływów kajakowych oraz rekreacji  

i wypoczynku.
 • Sidory nad jeziorem Bolesty – miejsce wypoczynku i rekreacji – punkt widokowy, trasa 

spacerowa, szlak kajakowy. Prawie 14-metrowa wieża umożliwia obserwację przeciwległej 
strony jeziora. 

Święte Miejsce – Kapliczka
 • „Święte Miejsce” we wsi Jaśki, gdzie na 

pięknej polanie stoi drewniana kaplica oraz 
wznosi się stary nadpalony dębowy krzyż. 
Święte Miejsce znajduje się nad brzegiem 
rzeki Rospudy obok rzeczki Jałówki i Jeziora 
Jałowego.

 • W Małych Raczkach warto zobaczyć 
schron bojowy z okresu II wojny światowej  
z metalową kopułą pancerną. Małe Raczki 
– miejsce wodowania kajaków i rozpoczęcia 
spływów kajakowych, miejsce biwakowe,  
w dawnym młynie nad Rospudą jest bar. 
Obok funkcjonuje kajakowe pole biwakowe. 

 • Spływ rzeką Rospudą – niezwykle intere-
sujący szlak kajakowy. Płynąc nim napoty-
kamy jeziora rynnowe otoczone wysokimi 
wzgórzami, wartkie odcinki, gdzie rzeka 
płynie głębokim jarem i leniwe meandry 
pośród dziewiczych bagien.

Projekty zrealizowane 
 • Przebudowa i rozbudowa stacji wodocią-

gowej we wsi Podwysokie w gminie Raczki 
oraz obiektów SUW Raczki.
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 • Budowa odcinków sieci wodociągowej oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć 
wodociągową na terenie Gminy Raczki (14,4 km).

 • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości 
Dowspuda, Małe Raczki (6,7 km).

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki w ilości 464 sztuk.
 • Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.
 • Zagospodarowanie plaży w Raczkach.
 • Przebudowa trasy Nadrzecznej – I etap rewitalizacji Raczek.
 • Doposażenie jednostki OSP Raczki (łódź, samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy).
 • Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Sidory nad jeziorem 

Bolesty (wieża widokowa, pomost drewniany w kształcie litery „T”, wiaty grillowe, 
oświetlenie).

 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką”  
w Raczkach.

 • Przebudowa dróg gminnych żwirowych na bitumiczne na terenie gminy Raczki  
(15,4 km) tzw. „Schetynówki”.

 • Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych.

 • Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raczki.
 • Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo-jezdne utwardzone ulic: Chrobrego, 

Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach.

Cykliczne imprezy godne uwagi: 
 • „Raczkowska Szopka Noworoczna” – styczeń
 • „Koncert Noworoczny” – styczeń
 • „Zapusty jazzowe” – luty
 • „Akcja Czysta Rospuda” – kwiecień
 • „Palinocka” – czerwiec
 • „Lato nad Rospudą” – lipiec-sierpień
 • „Kartoflisko” – październik.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz Urzędu Gminy Raczki.


