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AUGUSTÓW
INFORMATOR MIEJSKI

Drogie augustowianki, drodzy augustowianie,
oddaję w Wasze ręce pierwsze w tym
roku podwójne wydanie „Informatora Miejskiego Augustów”. Zmieniamy
formę publikacji, z wersji papierowej
przechodzimy na elektroniczną. Na jego
łamach dzielę się z Wami informacjami
o działalności urzędu i miejskich insty-

tucji.
Nikt nie przypuszczał, że przyjdzie
nam zmierzyć się z pandemią koronawirusa. W tej niecodziennej sytuacji wiele
aspektów naszego życia uległo zmianie.
Przygotowany został pakiet uchwał
chroniący miejsca pracy augustowian.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg,
przedłużenia terminów płatności czy
zwolnień od podatku od nieruchomości.
Choć obecne warunki stworzyły wiele
trudności, konsekwentnie realizujemy
kolejne zadania na rzecz Augustowa.
Kontynuujemy przebudowę miejskich
ulic, dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
i programu rewitalizacji. Ruszyła budowa bloku komunalnego przy ulicy
Turystycznej. Na Augustowskiej Strefie
Aktywności Gospodarczej trwają prace
związane z budową stacji regazyfikacji.
Szczególnie cieszą mnie środki zewnętrzne pozyskane na kształcenie
młodego pokolenia augustowian. Za-

kupione zostały kolejne laptopy, które
trafiły do szkół podstawowych. Dzięki
środkom finansowym miejskie przedszkola wyposażone zostaną w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.
Trwają również prace nad opracowaniem Programu Rozwój Lokalny
i Programu Rozwój Instytucjonalny. Oba dokumenty są niezbędne do
złożenia wniosku o dofinansowanie
w ramach Funduszy Norweskich.
O tych i wielu innych tematach przeczytacie Państwo na kolejnych stronach.
Zachęcam do dzielenia się spostrzeżeniami, opiniami i pomysłami dotyczącymi naszego miasta.
Z życzeniami przyjemnej lektury,

Burmistrz Augustowa

Mirosław Karolczuk
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W kwietniu, podczas obrad XXII sesji Rady Miejskiej przyjęte zostały
zaproponowane przez Burmistrza Miasta uchwały stanowiące instrumenty wsparcia w ramach Augustowskiego Pakietu Pomocy. Lokalni
przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 mogą skorzystać z szeregu rozwiązań.
Firmy, które były objęte zakazem działalności mogą skorzystać ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec,
składając dokumenty do 30 września br. Przedsiębiorstwa, których
działalność nie była objęta zakazem, ale ich obroty spadły, mogą
skorzystać z przesunięcia terminu płatności (do 30 września br.) podatku od nieruchomości za maj i czerwiec, składając dokumenty
do 31 lipca br. Przedsiębiorcy nie zapłacą też opłaty prolongacyjnej
w związku z odroczeniem terminu zapłaty lub rozłożeniem podatku
na raty.
- Kryzys dotyka wszystkich. Pracowników i pracodawców. Są to ciężkie
czasy również dla budżetu miejskiego z uwagi na drastyczny ubytek dochodów. Mimo to bez wahania przygotowałem pakiet uchwał chroniących

miejsca pracy augustowian. Wprowadzamy możliwości ulg dla przedsiębiorstw, aby pomóc im ratować
miejsca pracy i przetrwać w związku ze spadkiem
dochodów spowodowanych epidemią koronawirusa.
Jako miasto musimy być solidarni – powiedział Burmistrz Mirosław Karolczuk.

Szczegółowe informacje, formularze,
druki dostępne są na stronie www.urzad.
augustow.pl w zakładce Ulgi dla przedsiębiorców lub zostaną udzielone przez Wydział Finansowy, tel. kontaktowy 87 643- 42
-25 lub 87 643-80-54.

INWESTYCYJNE

Augustowskie inwestycje realizowane zgodnie
z planem
Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, Augustów kontynuuje realizację rozpoczętych inwestycji zapewniając stabilny rozwój
miasta.
Trwa przebudowa ulicy Wiklinowej, Myśliwskiej i Grzybowej
oraz rozbudowa ulicy Rybackiej i modernizacja ulicy Kilińskiego.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie ponad 2 milionów złotych
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Na przebudowanym odcinku ulicy Rybackiej i Kilińskiego nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu drogowego. PROSIMY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ! Na ulicy Kilińskiego na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy 3 Maja obowiązuje ruch jednokierunkowy
w kierunku ulicy 3 Maja zakończony nakazem skrętu w prawo. Na
pozostałym odcinku ulicy Kilińskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Rybackiej.
Na ulicy Rybackiej obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę
nowo wybudowanego ronda. Cała ulica Rybacka stanowi strefę zamieszkania, co oznacza, że można tam parkować tylko i wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych. Nieopodal ulicy Rybackiej, pod
nowym ratuszem, znajduje się również nowo wybudowany ogólnodostępny parking na ponad sto miejsc.
Zakończyła się budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
nr 664 (ul. Obrońców Westerplatte), zrealizowana dzięki porozumieniu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i udzielonemu
przez Gminę Miasto Augustów wsparciu finansowemu w 50% całkowitej kwoty inwestycji. Zakończono prace nad dokumentacjami projektowymi ulic: Ludowej, Lelewela, Gajowej, Proletariackiej,
Kozi Rynek, Saperów, Stawy, Krótkiej, Śluzowej, Flisaków, Masztowej
i Krętej, natomiast prace trwają przy projektowaniu ulic: Czereśniowej, Jagodowej, Śliwkowej, Derak, Morelowej, Truskawkowej,
Wiśniowej, Mirabelki, Ślepsk, Lasanek, Sitowia, Willowej, Kalmusowej, Plażowej, Biwakowej, Tatarakowej, Ciepłej, Letniej, Przewięź, Rysiej, Kreciej, Zawilcowej, Sasankowej, Arnikowej, Ukośnej,

Chwalczewskiego, Dąbrowskiego, Nadbrzeżnej, Konarskiego, Staszica, Plater, Spacerowej i Skrajnej.
Ruszyła budowa stacji regazyfikacji w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.
Rozpoczęła się budowa bloku komunalnego
na osiedlu Silikaty. Inwestycja otrzymała ponad
2 miliony złotych dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Augustów pozyskuje również kolejne fundusze
na realizację przedsięwzięć związanych z kulturą oraz
inwestycjami drogowymi, w tym m. in.:
• ponad 6 milionów złotych dofinansowania
z programu rewitalizacji na budowę 7 ulic w dzielnicy Lipowiec: Leśnej, Dębowej, Bukowej, Świerkowej,
Jesionowej, Grabowej i Klonowej. Dofinansowanie pozyskane dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski”, pokryje niemal 95% kosztów inwestycji;
• prawie 4 miliony dofinansowania z Funduszu
Dróg Samorządowych na budowę 7 ulic: Kwaśnej (na
odcinku od ulicy Mazurskiej do ulicy Ziemiańskiej),
Siewnej, Czereśniowej, Jagodowej, Śliwkowej, Derak
i Morelowej;
• prawie 160 tysięcy złotych dofinansowania otrzymały Augustowskie Placówki Kultury na zakup mobilnej sceny, agregatu, namiotów i mundurów dla
orkiestry dętej;
• 65 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup
wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”.
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W styczniu Augustów otrzymał dofinansowanie w wysokości
93 049,50 zł na projekt stworzenia dedykowanej miastu aplikacji mobilnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
- Nasz projekt zakłada stworzenie i wdrożenie nowoczesnej aplikacji
mobilnej dedykowanej miastu i służącej mieszkańcom oraz turystom.
Zgodnie z warunkami konkursu umożliwi ona stworzenie swoistego
interaktywnego przewodnika turystycznego po mieście i okolicach,
aktualizowanego kalendarza miejskich wydarzeń oraz szczególnie dla mnie ważnej funkcji zgłaszania usterek i nieprawidłowości
w działaniu miejskiej infrastruktury. Aplikacja pomoże nam szybciej reagować na sygnały mieszkańców oraz komunikować się z nimi
w czasie rzeczywistym. Kilka największych miast w Polsce posiada już
takie oprogramowanie. Cieszę się, że pozyskaliśmy dofinansowanie,
które pozwoli nam dołączyć do grona najnowocześniejszych w tym
względzie samorządów – mówił Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk.

s. 2

Aplikację będzie można bezpłatnie pobrać
na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Opisy
atrakcji turystycznych, zabytków i miejsc wartych
odwiedzenia oraz trasy szlaków rowerowych czy
kajakowych będą przetłumaczone na język angielski, litewski i rosyjski. Dodatkowo w aplikacji będzie
można znaleźć informacje o koncertach, imprezach
sportowych lub spotkaniach literackich.
Ponad to w ramach projektu kilkadziesiąt osób
powyżej 50. roku życia będzie mogło skorzystać
ze szkoleń rozwijających kompetencje informatyczne.
Wartość projektu wynosi 109 470,00 zł, w tym dofinansowanie to 93 049,50 zł. Dofinansowanie zostało
uzyskane dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski”.
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Wreszcie Miejski Dom Kultury doczekał się gruntownego remontu. Zaadoptowane zostanie poddasze, powstanie mała sala teatralna
z foyer i garderobą, dobudowana zostanie zewnętrzna klatka scho-

EDUKACYJNE

420 tys. na augustowski program dla miejskich
przedszkoli
Ponad 420 tys. zł trafi do trzech augustowskich placówek
w ramach projektu przygotowanego przez ratusz. Dodatkowe
środki pozwolą na realizację szerokiego zakresu działań, który
obejmie zakup nowoczesnego wyposażenia, organizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków i szkolenia podnoszące kwalifikację nauczycieli. Ze wsparcia skorzystają Przedszkole nr 1,
Przedszkole nr 3 oraz Przedszkole nr 4.
- Cieszę się, że po raz kolejny udowadniam, że jedno
z moich haseł wyborczych „Edukacja to inwestycja” traktuję poważnie. Nasz miejski projekt, na który pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne jest ambitnym przedsięwzięciem. Dodatkowe zajęcia, specjalistyczne wyposażenie sal, wyjazdy dla dzieci i kadry oraz szkolenia
nauczycieli. To wszystko będzie konkretnym wsparciem dla naszych
miejskich przedszkoli. Dla naszych augustowskich dzieciaków oraz
nauczycieli – powiedział Mirosław Karolczuk, Burmistrz Miasta
Augustowa.
W ramach programu powstanie plac zabaw przy Przedszkolu nr 3, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt
do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, powstanie
Sala Doświadczeń Świata dla dzieci, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Przedszkolaki będą miały również możliwość uczestniczyć w szeregu warsztatów, zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych oraz wyjazdów edukacyjnych.

s. 3

Ponadto nauczyciele z przedszkoli skorzystają
ze szkoleń z kreatywności w nauczaniu, nauki kodowania
i programowania w przedszkolu, rozwijania kompetencji
kluczowych, bilateralnej integracji, treningu komunikacji,
zastosowania metody projektu, treningu umiejętności społecznych, rozwijania u dzieci kompetencji cyfrowych oraz
kształtowania własnych umiejętności cyfrowych.
- Wkraczamy w kolejny etap rozwijania naszych miejskich
przedszkoli. Pamiętajmy, że przedszkola to nie tylko budynki,
które remontujemy, ale przede wszystkim dzieciaki i pracująca z nimi kadra. Nasz program jest poważnym zastrzykiem
pozytywnej energii, nowego sprzętu, wiedzy i zajęć. Ogromnie się cieszę z sukcesu w pozyskaniu finansowania. Przy tej
okazji chciałbym podziękować za zaangażowanie urzędnikom
z referatu środków zewnętrznych oraz fantastycznym nauczycielom naszych przedszkoli, którzy wsparli nas swoją wiedzą
merytoryczną i pomysłami podczas pracy nad projektem – dodaje Filip Chodkiewicz, Zastępca Burmistrza.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fot. UM w Augustowie

dowa z windą dla osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji projektu wynosi 6 163 033,53 zł, z czego kwota
dofinansowania to 4 712 862,53.
Budynek Przedszkola nr 2 zostanie rozbudowany
o klatkę schodową oraz przebudowane będzie poddasze a cały obiekt poddawany jest termomodernizacji.
Dodatkowo wybudowany zostanie plac zabaw dla
dzieci oraz przebudowie ulegną tarasy przylegające
do budynku przedszkola. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł 5 154 460,62 zł, z czego kwota dofinansowania to 4 320 720,52 zł.

Fot. UM w Augustowie

W lutym Augustów otrzymał dofinasowanie w wysokości ponad 9 mln na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ramach otrzymanej dotacji realizowane są przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury
i modernizacja Przedszkola nr 2.
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podstawowych

Miasto Augustów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz
„Zdalna Szkoła+” pozyskało grant w łącznej wysokości 184 907 zł

na zakup laptopów dla uczniów augustowskich szkół podstawowych. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację
szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii,
spowodowanym zakażeniami Covid-19. Laptopy umożliwiły uczniom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej
w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół podstawowych trafił sprzęt zaspokajający
potrzeby 88 uczniów.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie
1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
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augustowskie lasy!
W maju pracownicy Urzędu Miasta i jednostek miejskich uczestniczyli w akcji sprzątania augustowskich lasów. Zorganizowanie przedsięwzięcia zaproponował Mirosław Karolczuk, Burmistrza Miasta
Augustowa. Organizację akcji przeprowadzili pracownicy referatu
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W akcji trwającej 3 dni wzięło udział ponad 60 osób. Wyznaczono sektory około 10 ha lasów znajdujących się na terenie miasta. Od
Borek, poprzez Zarzecze i strefę uzdrowiskową aż po Lipowiec, las
wzdłuż drogi krajowej numer 16 i okolice Dworca PKP. Tylko pierwszego dnia zebrano ponad 15 000 litrów śmieci.
- Problem pozostawianych w lasach śmieci niestety wciąż narasta. Lasy
w pobliżu miast i miejsc turystycznych stają się istną stajnią Augiasza.
Częstsze sprzątanie, ustawianie pojemników i wywożenie śmieci nie eliminuje problemu. Dziś pokazujemy jaki rozmiar ma zjawisko, sprzątamy
i dajemy dobry przykład. Cieszę się, że Augustów daje żywy dowód tro-
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• Moje finanse i transakcje w sieci,
• Tworzę własną stronę internetową (blog),
• Mój biznes w sieci.
Zapisy na szkolenia prowadzone są w Referacie
Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61,
tel. 532 364 013.
Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych
dla mieszkańców Augustowa” finansowany jest
w formie mikrograntu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego - PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ski o to, jak wygląda przyrodnicze otoczenie miasta
– powiedział Karol Chodkiewicz z Nadleśnictwa
Augustów.
Wsparcia w przeprowadzeniu akcji udzieliły
Lasy Państwowe oraz Spółka Necko. W listopadzie
ubiegłego roku podobną akcję zorganizowała augustowska młodzież, która również mogła liczyć na
pomoc tych instytucji.

Fot. UM w Augustowie

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line podnoszących poziom kompetencji cyfrowych, niezbędnych
do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W kursach mogą uczestniczyć
mieszkańcy Augustowa powyżej 25. roku życia. Szkolenia odbywają
się w formie on-line w grupach 12-osobowych. Niebawem będzie również możliwość odbycia zajęć w formie stacjonarnej. Moduł szkoleniowy trwa 12 godzin: trzy spotkania po 4 godz.
Tematy szkoleń (modułów) do wyboru:
• Rodzic w Internecie,
• Kultura w sieci,
• Działam w sieciach społecznościowych,

Od początku pandemii Covid-19 Augustów podjął szereg działań
w walce z wirusem. Na początku kwietnia Burmistrz podjął decyzję
o zakupie 25 tys. maseczek ochronnych dla mieszkańców. Akcja odbyła się pod hasłem „Moja maska Twoją tarczą”. W dystrybucję maseczek włączyli się pracownicy urzędu, jednostek i spółek miejskich,
Spółdzielni Mieszkaniowej, strażacy OSP Augustów-Lipowiec, pracownicy firmy Locum.
Ponad to Urząd Miejski przekazał fundusze na zakup respiratora
i dodatkowego sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Augustowie. Szpital otrzymał również ponad 2 miliony złotych z Urzędu Marszałkowskiego na zakup m. in. defibrylatorów, środków ochrony osobistej,
łóżek specjalistycznych, ssaków elektrycznych. Dodatkowo uruchomiona została zbiórka dla augustowskich medyków na walkę z Koronawirusem.
Przekazany został sprzęt ochronny dla Komendy Powiatowej Policji, w tym m. in. maseczki jednorazowe, specjalne maski z wkładami
p3, gogle, przyłbic ochronnych, płyn odkażający. Natomiast OSP Lipowiec-Augustów otrzymał nowoczesny, pneumatyczny namiot dekontaminacyjny wraz z natryskami i przyczepą do transportu, ultralekkie
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kompozytowe butle tlenowe, maski pełnotwarzowe
wraz z filtrami i łącznością radiową, kombinezony
wielorazowego użytku i jednorazowe, specjalistyczne okulary i gogle, aparaty nadciśnieniowe i noszaki
AirGo, systemy komunikacyjne, płyny dezynfekcyjne i rękawice chemoodporne.
Walka z koronawirusem nadal trwa, wciąż wykrywane są nowe przypadki zakażenia. Mimo zniesieniu wielu obostrzeń zachowajmy ostrożność.
Pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.
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Miasto Augustów uczestniczy obecnie w II etapie Programu Rozwój Lokalny. Jest to konkurs finansowany w ramach III
edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021, mający na celu wsparcie małych i średnich miast, w szczególności tych
wymienionych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program stawia sobie za cel wypracowanie kompleksowych
i skoordynowanych działań takich jak np. poprawa jakości powietrza, dostosowanie do zmian klimatycznych, zatrzymanie
negatywnych trendów depopulacyjnych, odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stwarzanie dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnienie wydajności lokalnej administracji.
Uczestnictwo w tym projekcie daje realne szanse na pozyskanie znacznych środków finansowych na rozwój miasta. Warunkiem jest jednak wypracowanie „nowej ścieżki rozwoju” przy uczestnictwie jak najszerszego grona Interesariuszy. Zarządzeniem Burmistrza Miasta do pracy nad programem został powołany Zespół Miejski.
Prace toczą się przy aktywnym wsparciu ekspertów ze Związku Miast Polskich. Aby cały proces przyniósł pożądane efekty
Zespół Miejski uczestniczy w wielu seminariach i szkoleniach organizowanych przez ZMP i Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. Kilka z tych wydarzeń retransmitowanych było na profilu miejskim na Facebooku.
Prace nad programem rozpoczęły się od diagnozy czynników kryzysowych. Do analizy sytuacji w mieście wykorzystano
dane statystyczne. Zidentyfikowano następujące czynniki kryzysowe:
•
•
•
•
•
•
•

potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki,
stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju),
ład i struktura przestrzenna obszaru,
dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie,
poziom bezpieczeństwa,
dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna),
ład i struktura przestrzenna obszaru.

Kolejnym krokiem była identyfikacja kluczowych interesariuszy oraz (niewykorzystanych) potencjałów miasta.
Równolegle z analizą statystyczną przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród całej populacji młodzieży maturalnej.
Przeprowadzono również ankietę internetową wśród przedsiębiorców.
Po wybuchu epidemii utrudnione jest tradycyjne organizowanie spotkań, warsztatów, debat i innych form bezpośredniego
kontaktu w ramach dyskusji o sprawach istotnych dla miasta, dlatego większość prac prowadzona była zdalnie. W związku z powolnym odmrażaniem sytuacji w maju i czerwcu część spotkań odbyła się już w formie stacjonarnej, oczywiście
z zachowaniem rygorów sanitarnych.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w pracę nad koncepcją nowej ścieżki rozwoju miasta.
Wszelkie pytania, wątpliwości, sugestie oraz pomysły można zgłaszać do sekretarza zespołu miejskiego pod adresem: anna.
stankiewicz@urzad.augustow.pl
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Tegoroczny kalendarz augustowskich wydarzeń wygląda nieco
inaczej. Nie odbędą się duże imprezy takie jak Mistrzostwa Polski
w Pływanie na Byle Czym. Za to zaplanowano dużo mniejszych imprez, które spodobają się małym i dużym uczestnikom. Wydarzenia
będą odbywać się na statkach, pomieszczeniach zamkniętych, ogródkach kawiarnianych, czy amfiteatrze.
W te wakacje odbędą się 3 koncerty na statku oraz kilka mniejszych
koncertów. Fani różnych gatunków muzycznych z pewnością znajdą
coś dla siebie. Dla miłośników filmów zaplanowano kino pod obłoczkiem, powrócą też seanse filmowe DKF „Kinochłon”. Przygotowano
również poranki filmowe, zajęcia artystyczne i szereg innych imprez
dla dzieci i ich rodziców.
Dbając o bezpieczeństwo wszystkie wydarzenia będą organizowane
zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach dostępne są na stronie
www.apk.augustow.pl i www.augustow.pl

W kwietniu br. jury Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego ORFEUSZ ogłosiło nominację 20 tomików do nagrody Orfeusz oraz 5 książek do nagrody Orfeusza Mazurskiego. Wśród
nominacji do Nagrody Orfeusza Mazurskiego znalazł się tom poezji
„Lipcowe anioły” Erazma Stefanowskiego.
Erazm Stefanowski poeta, prozaik, eseista, felietonista, autor
artykułów sportowych i wywiadów. Laureat kilkudziesięciu regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich, poetyckich
i prozatorskich. Autor książek poetyckich: „Zaprawione mirrą”
i „Oskarżony Jezus Ch.”, za którą otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta
Augustowa w 2019 r. i „Lipcowe anioły” oraz tomu poezji „Nie wiary godne”. Stypendysta Burmistrza Miasta Augustowa w dziedzinie
twórczości literackiej w 2019 r.
„Lipcowe anioły” to hołd oddany ofiarom obławy augustowskiej
z lipca 1945 roku. Książkę wydano przez augustowską „Fundację Słowo
i Obraz” Janiny Osewskiej, dzięki stypendium Burmistrza Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania i ochrony kultury.
Serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy dalszych sukcesów!

Informator Miejski Augustów

8U]ÇG0LHMVNLZ$XJXVWRZLH

%H]SĄDWQ\NZDUWDOQLNZ\GDZDQ\SU]H]8U]ÇG0LHMVNL

8U]ÇG0LHMVNLZ$XJXVWRZLHXO0DMD

Z$XJXVWRZLHRGJUXGQLDU

$XJXVWµZ

5HGDNWRUQDF]HOQ\0LURVĄDZ.DUROF]XN%XUPLVWU]0LDVWD$XJXVWRZD

HPDLOXU]DGPLHMVNL#XU]DGDXJXVWRZSO

5HGDNFMD:\G]LDĄ.RPXQLNDFML6SRĄHF]QHM.XOWXU\7XU\VW\NLL3URPRFML
80$XJXVWµZ

ZZZXU]DGDXJXVWRZSO

6NĄDGJUDȴNDDYLRU\FRP

*RG]LQ\SUDF\8U]ÛGX0LHMVNLHJRSRQSW

:\GDQLHF]HUZLHF$XJXVWµZ

)DFHERRNZZZIDFHERRNFRP80DXJXVWRZ
%XUPLVWU]$XJXVWRZDSU]\MPXMHLQWHUHVDQWµZZNDľG\SRQLHG]LDĄHN
ZJRG]LQDFKȂ

Fot. UM w Augustowie

/Ζ3&2:($1Ζ2ă<(UD]PD
6WHIDQRZVNLHJRQRPLQRZDQHGR1DJURG\
3RHW\FNLHM25)(86=0$=856.Ζ

