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Z przyjemnością przekazuję Wam drugie w tym roku wydanie miejskiego informatora.
Za nami kwartał, w którym wiele się działo. Cieszę się, że nareszcie możemy
wspólnie cieszyć się obecnością na miejskich imprezach. Z chęcią dzielę się też
z Państwem wszystkimi nowinami oraz informuję o postępie prac na naszych
miejskich inwestycjach.
W aktualnym numerze przeczytacie o wszystkim, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich
miesięcy. Wspomnimy o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych,
podczas których bawili się augustowianie. Nie zabraknie też informacji o realizowanych
inwestycjach oraz całkiem nowych projektach, których realizacja podniesie
komfort życia mieszkańców.
Serdecznie zachęcam Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych
oraz strony www, na których na bieżąco piszemy o wszystkich nowinkach.
Życzę przyjemnej lektury! Do zobaczenia w Augustowie!

Burmistrz Miasta Augustowa

500 drzew dla mieszkańców?
Takie rzeczy tylko w Augustowie!
Tegoroczny Dzień Ziemi spędziliśmy pod hasłem zazieleniania naszego miasta. Podczas jednego
dnia w Augustowie wspólnie posadziliśmy ponad 100 drzew i krzewów, a do mieszkańców
trafiło 500 kolejnych sadzonek.
Z samego rana, wspólnie z Burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, Nadleśnictwem
Augustów i zaproszonymi gośćmi posadziliśmy świerki wyhodowane z nasion poświęconych
przez Papieża Franciszka. Podczas spotkania została odsłonięta pamiątkowa tablica,
która przypomina o wyjątkowym pochodzeniu sadzonek.
W południe, przy nowej siedzibie Urzędu Miejskiego, dzieci z pobliskiego przedszkola
zasadziły ponad dwadzieścia drzew. Nie zabrakło przy tym uśmiechów, entuzjazmu
oraz pracy zespołowej. Mamy nadzieję, że posadzone drzewa będą rosły tak szybko,
jak nasze przedszkolaki.
Z okazji Dnia Ziemi przygotowaliśmy również zielone upominki dla mieszkańców miasta.
Po południu, pod nowym Urzędem Miejskim, rozdaliśmy augustowianom 500 drzewek
i krzewów, tak aby każdy chętny mógł dołożyć swoją cegiełkę do zazieleniania miasta.

Nauka języka podczas gry w piłkę?
W augustowskiej szkole to możliwe!
Jedna z augustowskich szkół podstawowych wprowadziła niecodzienne rozwiązania do
nauki języków obcych. Czytajcie dalej, jeśli interesuje Was, w jaki sposób dzieci mogą oswoić
się z nauką słówek i konstrukcji gramatycznych w Szkole nr 3 w Augustowie.
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Ćwiczenie słówek w czasie rysowania
Dyrektor Andrzej Kaszkiel wraz z nauczycielami wdrożył nowe programy edukacyjne w SP
nr 3 w Augustowie. Pierwszy z nich to ,,Healthy mind in a healthy body”, wplatający elementy
nauki języka angielskiego do zajęć plastycznych oraz wychowania fizycznego. Nauczyciele
będą przemycać słownictwo, formy gramatyczne i zwroty typowe dla języka angielskiego,
by uczniowie w naturalny i komfortowy sposób mogli pozbyć się blokady językowej.
Program wprowadzono w klasach IV c i IV d.
Nauka przez zabawę
Drugim programem zainicjowanym w Szkole nr 3 jest ,,Developing listening skill through
watching nursery rhymes and films”. Polega on na nauce języka obcego poprzez słuchanie.
Oglądanie filmów i bajek oraz nauka rymowanek pomogą najmłodszym uczniom oswoić się
z brzmieniem języka angielskiego i wykształcą umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Dzięki
przyjemnym w odbiorze, zabawnym treściom dzieci poznają zwroty używane w codziennych
sytuacjach.

Augustowski Budżet Obywatelski - to działa!
Boiska do sportów plażowych nad jeziorem Necko, nowoczesny plac zabaw i siłownie
plenerowe czy miejskie lodowisko - z tego wszystkiego dzięki Augustowskiemu Budżetowi
Obywatelskiemu mogą korzystać augustowianie w każdym wieku.
Wiosną Burmistrz Mirosław Karolczuk otworzył “Activity Park” wybudowany w ramach
ABO. Na najmłodszych czeka siedem oryginalnych urządzeń: piramida linowa, most
linowy z talerzykami, przeplotnia globus, bieżnia „walec”, bieżnia „chomik”, urządzenie
sprawnościowe i równoważnia - linoskoczek. Wszystko po to, by uczyć zabawą i dać dzieciom możliwość ruchu w nowym miejscu na świeżym powietrzu. To jednak nie wszystko!
Tuż obok placu zabaw stworzyliśmy siłownię plenerową. Sześć nowoczesnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych pozwala na aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Activity Park
jest miejscem, w którym zarówno najmłodsi, jak i dorośli augustowianie mogą wykorzystać
drzemiące w nich pokłady energii.
Miejska plaża w Augustowie wzbogaciła się o Ośrodek Sportów Plażowych, na którym
jednocześnie mogą działać nawet 3 boiska do piłki siatkowej. Jeśli wolicie piłkę nożną lub
tenisa - obiekt jest przystosowany również do uprawiania tych sportów. A to wszystko
dzięki Augustowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, w którym mieszkańcy wybrali właśnie
ten projekt!
Na pewno dobrze znacie plac zabaw i siłownię plenerową ,,Ustronie”. Miejsce cieszy się
powodzeniem wśród młodszych i starszych augustowian. W odpowiedzi na Wasze zgłoszenia,
działamy dalej i stopniowo dodajemy w tym miejscu kolejne elementy - oświetlenie, stojaki
na rowery, dodatkowe ławki. Mamy nadzieję, że dzięki temu inwestycja z Augustowskiego
Budżetu Obywatelskiego będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością.

Dalej gramy w zielone.
Na Zarzeczu powstanie nowy park!
Obok nowego boiska do sportów plażowych stworzymy wyjątkowe miejsce na odpoczynek.
Ogłosił to Burmistrz Mirosław Karolczuk.
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Przystań dla mieszkańców i turystów
Wszyscy doceniamy relaks w ciekawych miejscach. Zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie
słoneczne popołudnie. Wsiadacie na rower, jedziecie ulubionymi augustowskimi ulicami i bulwarami, aż zatrzymujecie się przy miejskiej plaży. Dobrze się składa, że macie ze sobą piłkę!
To świetna okazja, żeby przetestować boisko stworzone dzięki Waszym głosom w z Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Co dalej? Może relaks przy książce? W nowym parku będzie
to możliwe!
Miejska strefa relaksu
Stoliki i ławeczki do poczytania książki to tylko część z elementów, jakie pojawią się w nowym
parku.
- Z przyjemnością obserwuję, z jaką chęcią augustowianie spędzają czas na świeżym powietrzu.
Chcę zapewnić mieszkańcom kolejne miejsce, w którym będą mogli spotkać się z przyjaciółmi
lub w samotności zrelaksować. Stworzenie parku na tak pięknym terenie, w bliskości jeziora
i miejsc do aktywnego spędzania czasu, wydaje mi się idealnym pomysłem. Prace przygotowawcze
w terenie już ruszyły - powierzchnia jest czyszczona, a szczegóły dopracowywane. - Burmistrz
Mirosław Karolczuk cieszy się z możliwości stworzenia nowego miejsca dla mieszkańców,
które pojawi się nad Neckiem jesienią.

To był maj… Początek sezonu w Augustowie
W maju wiosenne słońce zaglądało do Augustowa dość nieśmiało, dlatego
zorganizowaliśmy wydarzenia, które na dobre przyciągnęły ciepłe miesiące. W drugiej
połowie maja zorganizowaliśmy I Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Augustowa oraz
Augustowską Sztafetę po Zdrowie.
Strzelectwo dla każdego
22 maja na strzelnicy w Klonownicy odbyły się pierwsze Augustowskie Zawody Strzeleckie
o Puchar Burmistrza. Frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania - pojawiło się ponad 130
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uczestników - zarówno zawodowców, jak i amatorów. Strzelania mógł spróbować każdy - i to
za darmo, ponieważ Burmistrz postanowił wesprzeć organizatorów zawodów i sfinansować
zakup amunicji na zawody. Wielu augustowian połknęło bakcyla i mocniej zainteresowało
się tym sportem.
Augustowska Sztafeta po Zdrowie
24 maja, w ramach inauguracji projektu “Serce na mapie Augustowa”, zorganizowaliśmy
niecodzienny bieg. Siedem drużyn odwiedziło osiem punktów, przy których miasto
zainstalowało defibrylatory AED. Przekazując sobie symboliczne, zielone serce, uczestnicy
korzystali z rowerów, rolek oraz oczywiście z siły własnych nóg. W sztafecie wzięli udział
seniorzy, strażacy, ratownicy, młodzież, a także nasi urzędnicy. Wszyscy udowodnili,
że wspólnie mają największą moc. Nie zabrakło uśmiechów, zmęczenia i łez wzruszenia.
Dzięki projektowi wybranemu w Augustowskim Budżecie Obywatelskim mieszkańcy oraz
nasi goście mogą czuć się jeszcze bezpieczniej.

Centrum sportowych rozgrywek.
Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej
Polska siatkówka plażowa tegoroczny sezon rozpoczęła w Augustowie. W ostatni weekend
maja nasze miasto zmieniło się w sportową stolicę Polski. Byliście z nami podczas Augustów
Plaża Cup?
Sportowy weekend dla każdego
Podczas trzydniowego wydarzenia w Augustowie każdy znalazł coś dla siebie. Pierwsze
dwa dni (28 i 29 maja) były zmaganiami profesjonalnych siatkarzy, którzy starali się o wejście do kolejnego etapu Mistrzostw Polski. W niedzielę 30 maja odbyły się finałowe mecze
zawodowców oraz rozgrywki lokalnych amatorskich zespołów. Nie zabrakło też atrakcji dla
najmłodszych.
Inauguracja sezonu nad Neckiem
Miejska plaża w Augustowie wzbogaciła się o Ośrodek Sportów Plażowych, czyli 3 boiska
stworzone dzięki Augustowskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.
Nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszej inauguracji niż Augustów Plaża Cup. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Dzisiejsza impreza jest organizowana przez miasto Augustów i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Serdeczne
podziękowania dla marszałka województwa Pana Artura Kosickiego, który objął tę imprezę
swoim patronatem. - powiedział burmistrz podczas inauguracyjnego przemówienia.
Turniej odbył się dzięki wsparciu honorowego sponsora - Marszałka Województwa
Podlaskiego - Pana Artura Kosickiego.
Zarząd województwa reprezentował w Augustowie wicemarszałek Marek Olbryś. - Gratuluję
imprezy i tego wspaniałego obiektu. Augustów - nazywany letnią stolicą Polski, na pewno
jest letnią stolicą województwa podlaskiego. To wspaniałe miasto i wspaniali mieszkańcy,
a dzisiejsze wydarzenie jest przykładem tego, jak samorządy lokalne, jak samorząd
Augustowa, potrafi wspierać dobre pomysły swoich mieszkańców.
Organizację wydarzenia zapewniło Centrum Sportu i Rekreacji oraz klub UKS Centrum
Augustów, na czele z prezesem Tomaszem Wiszyńskim - pomysłodawcą projektu Ośrodka
Sportów Plażowych. - Szkolimy młodzież, seniorów oraz dzieci. Brakowało nam trochę
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takiego miejsca. Były wprawdzie boiska, ale teraz mamy w pełni profesjonalny obiekt,
na którym możemy rozgrywać turnieje takie jak ten.
Turniej Augustów Plaża Cup przyciągnął do Augustowa znakomitych zawodników.
Gościnnie, wśród szesnastu par, wystąpili także zawodnicy z Litwy i Łotwy.

Wakacje zaczynają się w Augustowie,
czyli Augustów Summer Start 2k21
W czerwcu lato w pełni dotarło do Augustowa. W ostatni piątek miesiąca swoje wyczekane
wakacje zaczęli uczniowie. Z tej okazji Augustów, pierwszy raz w historii, przygotował
specjalne wydarzenie dedykowane specjalnie młodzieży!
Takiej imprezy jeszcze nie było
Za nami najlepsze rozpoczęcie wakacji w historii Augustowa - tradycja zyskała nowy
wymiar. 25 czerwca na specjalnie przygotowanej scenie przy plaży miejskiej wystąpiły
polskie gwiazdy rapu - TEDE i Wac Toja. Artyści zagrali dla augustowian podczas „Augustów
Summer Start 2k21” - czyli pierwszej edycji wydarzenia skierowanego wprost do młodych
mieszkańców Augustowa.
Młodzież zdecydowała
Muzyczny klimat imprezy wybrała grupa „Młodzi Augustowianie”, której działanie
zainicjowała Pełnomocnik Burmistrza ds Młodzieży - Martyna Haraburda.
- Rozpoczęcie wakacji na augustowskich bulwarach jest już prawdziwą tradycją. W tym roku
chcieliśmy jednak twórczo rozwinąć klasyczne świętowanie i bawić się na imprezie z koncertem
skierowanym wprost do nas. Zasłużyliśmy na wspaniałe wakacje! Dzięki Urzędowi Miejskiemu
w Augustowie mogliśmy cieszyć się dokładnie takim wydarzeniem, jakie sobie wymarzyliśmy!
Długo tego nie zapomnimy! - Martyna Haraburda wspomina koncert.
Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz pozytywnie podsumowuje imprezę. - Rozpoczęcie
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wakacji świętowaliśmy w tym roku nie tylko na bulwarach. Za nami pierwsza taka impreza
w historii naszego miasta - Augustów Summer Start 2k21. To wydarzenie zorganizowaliśmy razem
z jego odbiorcami, czyli z augustowską młodzieżą. O takiej imprezie rozmawialiśmy od dawna.
Pytaliśmy młodych mieszkańców, czego im brakuje, w czym chcieliby wziąć udział. Od naszej
młodzieży bije niesamowita, pozytywna energia. Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, dlatego
wspólnie stworzyliśmy coś, co jeszcze długo będziemy pozytywnie wspominać. Działamy dalej!

Budujemy Augustów dla Was
Upały, deszcze czy wichury nie przeszkodziły w realizacji miejskich inwestycji. Budujemy
kolejne miejsca, które poprawią jakość życia augustowian i nie brakuje nam pomysłów na
kontynuowanie tej misji. Nad wykonaniem wszystkich projektów czuwa zespół naszych
urzędników - to gwarancja wysokiej jakości. Razem z nami przenieście się na place budów
i oceńcie postępy prac.
Łącznik już oddany do użytku
Pamiętacie remont Rybackiej i Kilińskiego w ubiegłym roku? Ta budowa zmieniła oblicze
okolicy. Nareszcie można swobodnie się przemieszczać i spacerując brzegiem rzeki, skupić
się na pięknie przyrody, a nie na dziurawych chodnikach. Do pełni szczęścia potrzebna była
budowa łącznika między ulicą Kilińskiego, a Mostową. Wykonanie łącznika było ekspresowe
- zajęło tydzień. Dziś możemy już powiedzieć, że wszystkie prace w okolicach Kilińskiego
i Rybackiej są zakończone.
Nowy MDK dla każdego
Prace wykończeniowe w siedzibie Augustowskich Placówek Kultury dobiegają końca.
Wczesną jesienią mieszkańcy Augustowa będą mogli skorzystać z bogatej oferty Miejskiego
Domu Kultury. Nowa, wyczekiwana przestrzeń pozwoli Wam realizować swoje pasje
i stworzy całkiem nowe warunki do działania oraz obcowania z kulturą.
- Mieszkańcy Augustowa to nasz największy potencjał - dlatego dbamy o rozwój miejsc,
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w których augustowianie będą mogli rozwijać swoje talenty. Remont Miejskiego Domu Kultury to
inwestycja najwyższej rangi. To tutaj spotykać się będą mieszkańcy, tutaj będą się tworzyć więzi
społeczne i tu będzie powstawać twórczość, która jest bardzo ważna dla tożsamości Augustowa.
Miesiące pracy, trud wielu osób i ponad 4 miliony złotych dofinansowania - taki jest przepis na sukces.
Budowa kończy się lada moment. Nie mogę doczekać się finału i chwili, w której nasz MDK
na nowo będzie tętnił życiem. - mówi Mirosław Karolczuk - Burmistrz Miasta Augustowa.
Drogi to podstawa
Czereśniowa, Jagodowa, Śliwkowa, Derak i Morelowa - pięć ulic, których mieszkańcy już
wkrótce będą cieszyli się z komfortowego dojazdu do swoich domów, równych chodników
i nowoczesnego oświetlenia LED.
Dobry poziom infrastruktury drogowej to podstawa w prężnie rozwijającym się mieście.
Zadbaliśmy już o jakość dróg na Lipowcu, gdzie wybudowaliśmy 7 ulic z 95%
dofinansowaniem i lada moment zakończymy budowę dwóch kolejnych. Czas na Borki,
na których oprócz pięciu już niemal gotowych ulic, w tym roku wybudujemy trzy kolejne:
Staszica, Plater i Konarskiego. - podkreśla Burmistrz Mirosław Karolczuk.
I wiele, wiele więcej…
Warto uważnie przeczytać nasz biuletyn. Oprócz inwestycji wymienionych w tym artykule
realizujemy kilkanaście innych. M.in. park nad jeziorem - tuż obok naszego nowego Centrum
Sportów Plażowych, blok na silikatach, a już wkrótce zaczniemy remont budynku, w którym
powstanie centrum aktywności dla seniorów. Zachęcamy do spaceru po naszym mieście rozwój Augustowa widać gołym okiem.
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Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustów
e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
Facebook: www.facebook.com/UMaugustow
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: pon - pt: 7:30 - 15:30
Burmistrz Augustowa przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 16:00.

