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AUGUSTÓW
INFORMATOR MIEJSKI

Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Oddaję w Wasze ręce pierwszy
w tym roku numer miejskiego biuletynu. Zgodnie z zapisami Strategii Promocji Marki Miasta Augustowa na lata
2017-2022 jestem zobowiązany do jego

wydawania. Miasto jest naszym wspólnym domem, w którym razem podejmujemy decyzje. A żeby były one słuszne, potrzebujemy informacji i dialogu.
Temu między innymi służy informator.
Niniejszy numer dostarcza garści informacji o działalności urzędu i miejskich instytucji w ostatnich kilku miesiącach. Oczywiście nie sposób napisać
o wszystkim, ale wskazujemy najważniejsze wydarzenia, piszemy o najbliższych planach i podjętych inwestycjach.
Pierwsze miesiące pracy poświęciłem
na przywrócenie sprawnego funkcjonowania urzędu. Stworzyłem od zera
wydział zamówień publicznych, który
wcześniej został zlikwidowany. Bez niego nie można nawet myśleć o rozwoju.
Zmieniłem strukturę organizacyjną
urzędu, na swego zastępcę powołałem
Pana Filipa Chodkiewicza, a na sekre-

tarza urzędu Panią Sylwię Zajkowską.
Zaprosiłem również do powrotu do
pracy na rzecz miasta Panią Magdalenę
Sokołowską - kierownika Wydziału Inwestycji. Zbudowałem zespół pracujący
sprawnie na rzecz Augustowa. To jednak początek drogi, a o kolejnych działaniach przeczytacie Państwo w naszym
biuletynie.
Zapraszam Was do lektury, ale też do
dzielenia się spostrzeżeniami, opiniami
i pomysłami dotyczącymi naszego miasta. Mądrość społeczności uwidacznia
się w zdolności do współdecydowania
i dbałości o wspólne dobro. Zachęcam,
abyśmy wspólnie podjęli to wyzwanie.
Bądźmy dumni z Augustowa i dbajmy,
aby Augustów mógł być dumny z nas.
Burmistrz Augustowa

Mirosław Karolczuk

Turystyka, kultura i sport
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Augustów posiada jeden z piękniejszych herbów
miejskich w Polsce. Herb Augustowa nawiązuje
do królewskiego pochodzenia miasta i do jego
historycznego położenia w okresie Rzeczpospolitej

Obojga Narodów – gdzie Augustów był miastem
granicznym pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego
i Wielkim Księstwem Litewskim.
Kolor czerwony herbu symbolizuje władzę, złote
litery A i S splecione renesansową antykwą to monogram króla Zygmunta Augusta (łac. Sigismundus Augustus). Te same symbole możemy spotkać
na królewskich arrasach znajdujących się na Wawelu. Mniejsze złote litery P i R oznaczają łaciński
skrót Poloniae Rex, czyli król Polski. Całość natomiast jest zwieńczona mitrą Wielkiego Księstwa
Litewskiego.
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Czy jest miasto w Polsce posiadające
piękniejszy herb?
Barwy herbu, czyli czerwień i złoto, powinny
na stałe zagościć w przestrzeni miejskiej Augustowa. Miasto posiada herb, ale nie posiada flagi,
czym mało pozytywnie wyróżnia się na tle innych
miast. Flaga miejska jest jednym z głównych elementów budowania identyfikacji przestrzennej
miasta. Dlatego miło jest nam poinformować, że
rozpoczęliśmy procedurę związaną z nadaniem
flagi miastu Augustów. Flaga Augustowa ma być
odzwierciedleniem jego herbu i stać się kolejnym
symbolem naszego miasta.
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Samorząd Augustowa przeznaczył w budżecie kwotę ponad 41 mln
zł na realizację miejskich inwestycji. W trakcie budowy jest ośrodek
sportów wodnych baza kajakarzy, trwa remont budynku po gimnazjum przy ulicy Młyńskiej na potrzeby miejskiego ratusza, powstają
ulice w dzielnicy Lipowiec oraz ulica Ustronie i Pagórek, trwa budowa
zastawki wodnej nad kanałem Bystrym.
W 2019 roku powstanie park na Lipowcu, wyremontowana zostanie
ulica Norwida, przebudowana zostanie ulica Garncarska, Cicha, Sadowa, Zakątek, Miła, Jasna a także prawie wszystkie drogi na Osiedlu
Południe. Miasto przeznaczyło kwotę 1,5 mln zł na udzielenie dotacji celowej powiatowi augustowskiemu na przebudowę ulicy Wojska
Polskiego. Usunięte zostanie zapadlisko przy ulicy Sucharskiego, powstanie oświetlenie na ulicy Portowej, Krzywej, Prostej, Zakole, Krętej
i Złotej, oświetlenia doczeka się również skate park. Do końca czerwca
w pobliżu plaży miejskiej przy Molo Radiowej Trójki wybudowane zostały toalety.
Realizowane są inwestycje wybrane przez mieszkańców w Augustowskim Budżecie Obywatelskim. Na Rynku Zygmunta Augusta
stanęła pierwsza w mieście kurtyna wodna. Przy basenie miejskim
powstanie psi park, natomiast przy Molo Radiowej Trójki zamontowane zostaną skałki wspinaczkowe. Przy trasie Green Velo do Sajenka
powstanie MOR – Miejsce odpoczynku rowerzystów i pieszych.
Opracowane będą dokumentacje nowych inwestycji, głównie dokumentacje projektowe kolejnych ulic miejskich, takich jak: Konarskiego, Staszica, Emilii Plater, Skrajna, Spacerowa, Studzieniczna, Kwaśna,
Siewna, Ludowa, Lelewela, Retmańska, Proletariacka, Gajowa, Kozi
Rynek, Saperów, Stawy, Krótka, Śluzowa, Flisaków.
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W dzielnicy Lipowiec powstanie park imienia Zbigniewa
Herberta. Dzięki realizacji projektu, obszar ten stanie się miejscem
przyjaznym mieszkańcom i chętnie odwiedzanym przez turystów.
W ramach zadania powstaną ścieżki parkowe,
ławki, aktywna ścieżka
zdrowia, rowerowy plac
zabaw - pumptruck,
miejsce spotkań z wyznaczonym miejscem na
ognisko, tor „bulodrom”,
oświetlenie parkowe. Zostaną zamontowane stoły do gry w szachy, kosze
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Planowana modernizacja augustowskiego dworca
kolejowego coraz bliżej. W marcu wyłoniony został
wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku dworca PKP w Augustowie.
Podstawowa funkcja budynku dworca - poczekalnia i kasy biletowe zostanie zachowana. Dodatkowo
swój oddział będzie miało Muzeum Ziemi Augustowskiej, które planuje umieścić tam wystawę obejmującą chronologicznie okres od początku zaborów,
czyli od końca XVIII wieku do roku 1944 włącznie.
W planach jest także rekonstrukcja carskiej restauracji, którą można będzie wykorzystywać na potrzeby wydarzeń kulturalnych i społecznych. Kompletna
dokumentacja będzie opracowana do końca września 2019 r.

na śmieci oraz stojaki na rowery. Planowany termin
zakończenia prac to koniec września br.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2014-2020, ze środków na realizację Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
– Kanał Augustowski”.

- Autorami pomysłu i projektu są
tak naprawdę mieszkańcy. Wspólnie
pracowaliśmy nad koncepcją już
w 2016 roku. Cieszę się, że zdobyliśmy
finansowanie i inwestycja wreszcie
ruszy - powiedział zastępca
burmistrza Filip Chodkiewicz.

Turystyka, kultura i sport

Augustowska Karta Turysty
W maju już po raz trzeci wprowadzona została Augustowska Karta
Turysty. W latach ubiegłych projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających Augustów. Turyści, którzy uiszczą
opłatę uzdrowiskową lub miejscową za co najmniej 3 dni z góry, mogą
skorzystać z atrakcyjnych zniżek m. in. w instytucjach kultury, obiektach sportowych i rekreacyjnych, gastronomicznych czy tańszych
usług rejsowych.
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Dodatkowo w lipcu i sierpniu turyści posiadający
Augustowską Kartę Turysty, mieszkańcy Augustowa i osoby urodzone w Augustowie mogą korzystać
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
Projekt ma zachęcić turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej bądź miejscowej. Pieniądze, które wpływają do budżetu miejskiego z tytułu opłaty
uzdrowiskowej i miejscowej, zostają przeznaczone
na rozwijanie infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej.

Turystyka, kultura i sport
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W drugiej połowie maja burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk i prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
Teodor Rudnik podpisali porozumienie dotyczące wspólnych działań
na rzecz rozwoju wędkarstwa w Augustowie.
Głównym zamierzeniem porozumienia jest współpraca w promowaniu turystyki wędkarskiej na jeziorze Necko i Rospuda.
Podejmowane będą działania służące zmianie sposobu prowadzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej, w tym dotyczące ograniczenia połowów sieciowych na tych jeziorach. Zawarte porozumienie ma na celu zwiększenie atrakcyjności tych jezior, co
w konsekwencji wpłynie na rozwój turystyki wędkarskiej oraz pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego.

*RVSRGDUF]H

6WUHID$NW\ZQRĝFL*RVSRGDUF]HM

)RW'SDQRUDPDSO

Samorząd Augustowa konsekwentnie realizuje działania w kierunku pozyskiwania inwestorów, którzy utworzą w Augustowie
nowe miejsca pracy. Od ubiegłego roku trwa sprzedaż działek w Augustowskiej Strefie Gospodarczej będącej częścią Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W minionych miesiącach zostały sprzedane
3 działki na budowę nowych hal produkcyjnych. Strefą interesuje się
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Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk realizując obietnice
złożone podczas kampanii wyborczej, w marcu 2019r. powołał zespół
ds. utworzenia w Augustowie pierwszego dziennego domu seniora.
W skład zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, organizacji senioralnych, Rady Seniorów Miasta Augustowa, Rady Miejskiej oraz przedstawiciele burmistrza. Obecnie trwa
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coraz większa grupa przedsiębiorców, a do Urzędu
zgłaszają się następni chętni do zakupu terenów
inwestycyjnych. Na koniec lipca zostanie rozstrzygnięty przetarg na kolejne 2 działki.
SAG to jeden zwarty teren inwestycyjny, ale
nie jedyny jaki oferuje Miasto zainteresowanym
przedsiębiorcom. Ciekawe możliwości inwestycyjne rysują się na terenach przeznaczonych na działalność turystyczną przy ul. Nad Nettą oraz działka przy plaży POSTiW. Teren inwestycyjny przy
ul. Turystycznej (tzw. Silikaty) przeznaczono pod
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji
usługowej na poziomie parteru budynków.
Dla władz Miasta wspieranie przedsiębiorców
jest jednym z priorytetów. Zgodnie ze Strategią
Rozwoju Augustowa strategicznym wyzwaniem
jest budowa nowoczesnej gospodarki z atrakcyjnymi miejscami pracy. Wprowadzone w ubiegłym
roku przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych rozszerzyły możliwości uzyskania zwolnień z podatku dochodowego, także na inwestycje
zlokalizowane poza obszarami stref. Nowe warunki inwestowania oraz szeroki katalog ulg lokalnych czynią Augustów miastem atrakcyjnym pod
względem inwestycyjnym.

przygotowywanie dokumentacji projektowej
dziennego domu seniora, która ma zostać ukończona do września tego roku.
Dzienne domy seniora to miejsca, gdzie osoby starsze mogą spędzić czas korzystając z oferty kulturalnej, zajęć sportowych, rehabilitacji.
W placówce zapewnione są posiłki oraz opieka
i pomoc w czynnościach dnia codziennego.
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W niedzielę, 2 czerwca odbył się w Augustowie już po raz piąty
Marsz dla Życia i Rodziny. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją wydarzenia objął m.in. burmistrz Miasta Augustowa Mirosław
Karolczuk. Impreza rozpoczęła się koncertem chóru „Kontrapunkt”
w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie następnie odbyła
się uroczysta msza święta.
Po oficjalnym otwarciu uczestnicy przemaszerowali do amfiteatru
na rodzinny piknik z atrakcjami. Rodziny augustowskie oraz przybyli goście mogli obejrzeć m.in. występy sceniczne przedszkolaków
i uczniów augustowskich szkół, prezentacji sprzętu służb mundurowych oraz pokaz wyczynowej jazdy na rowerach. Najmłodsi mogli
skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni i malowania twarzy oraz wielu
gier i zabaw.
W augustowskim Marszu dla Życia i Rodziny oraz pikniku rodzinnym rokrocznie bierze udział kilka tysięcy osób manifestując przywiązanie do wartości rodzinnych.
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https://tinyurl.com/y5v8ncj7
Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu
ze środków Gminy Miasta Augustów.
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W lipcu i sierpniu mieszkańcy oraz osoby urodzone w Augustowie będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym przyniesie wiele korzyści, zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym Augustów. Możliwość skorzystania
z bezpłatnych przejazdów pozwoli na zmniejszenie
ruchu samochodowego na miejskich drogach, który podczas wakacji znacząco wzrasta.
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Pod koniec maja Augustowska Miodosytnia otrzymała prestiżową
nagrodę „Złote jajo” oraz Certyfikat „KUKBUK Poleca”. Wyróżnienie
zostało przyznane w kategorii „W płynie z procentami” dla miodu pitnego „Za szlachetny smak trójniaka markowego, do którego produkcji
użyto jedynie miodu, wody, przypraw i drożdży, oraz za zaangażowanie w przywracanie pięknych staropolskich tradycji bartnictwa i miodosytnictwa.”
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

„Między ludźmi” to cykl krótkich wywiadów
z mieszkańcami Augustowa, którzy opowiadają
o swoich pasjach i siągnięciach.
Rozmowy przeprowadza tegoroczny maturzysta
Bartosz Mieloch.
Nowe odcinki będą ukazywać się do połowy
lipca, w każdą niedzielę o godz. 16.00 na kanale
Youtube pod adresem:

Na zakończenie Nocy Świętojańskiej odbyło się oficjalne odsłonięcie napisu „AUGUSTÓW is the future”. Instalacja z pewnością będzie
wspaniałą atrakcją wśród mieszkańców oraz turystów.
Białe litery doskonale komponują się z krajobrazem nad rzeką Nettą. Napis został ustawiony na bulwarach przy ulicy Portowej, ma ponad 18 metrów długości i około 3 metry wysokości.
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Idea powstania instalacji zrodziła się już kilka lat
temu. Mieszkańcy zgłosili nawet projekt do Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekt sfinansowała firma British American Tobbaco w Augustowie.
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W tym roku Mazurskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane
J.W. Ślepsk w Augustowie obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia na
rynku. W ciągu zaledwie 30 lat niewielka firma rodzinna stawiająca
pierwsze kroki w branży budowlanej, przekształciła się w znaczące
przedsiębiorstwo w branży szkutniczej. Przez trzy dekady zbudowała
znakomitą renomę wśród zagranicznych i krajowych klientów.

)RW033%-:ĜOHSVN

Firmę założył Józef Wiszniewski w 1989 roku. Obecnie stocznia specjalizuje się w podwykonawstwie
łodzi i elementów do łodzi laminatowych dla firm
z całej Europy.
29 czerwca Ślepsk uczcił jubileusz wraz z pracownikami i ich rodzinami podczas Pikniku Rodzinnego. Zwieńczeniem świętowania był koncert Zenona
Martyniuka. Dzięki podjętej przez Burmistrza Mirosława Karolczuka współpracy z firmą Ślepsk, koncert
był dostępny nie tylko dla pracowników, ale również
dla innych mieszkańców miasta. Firma przeznaczyła
również pulę bezpłatnych wejściówek dla mieszkańców Augustowa po wcześniejszej rezerwacji online.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć
oraz życzymy, aby następne lata na rynku przyniosły
kolejne sukcesy!

Turystyka, kultura i sport
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W pierwszej połowie czerwca do Augustowa zjechali się motocykliści z całego kraju i państw ościennych. Trzy dniowa impreza co roku przyciąga liczne
rzesze uczestników Augustowskich Motonocy.
Najwięcej atrakcji zostało przygotowanych drugiego dnia imprezy. Wtedy to ulicami miasta przejechali uczestnicy zlotu oraz platforma muzyczna
z zespołem. Motocykliści ubrani w skóry, ryk silników to wszystko robiło niesamowite wrażenie. Na
Rynku Zygmunta Augusta uczestników imprezy
przywitał burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Następnie odbył się pokaz freestyle’a motocyklowego i taneczne show.
Podczas licznych koncertów w miasteczku zlotowym mogliśmy usłyszeć takie zespoły jak The Boars,
Toguslav Brandt, Breaze, Jabberwocky i Róże Europy. Augustowskie Motonoce zakończyły się motocyklową Mszą Świętą w Studzienicznej.
Do zobaczenia za rok!
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Kultura
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W drugiej połowie maja Augustów obchodził 462. rocznicę przyznania praw
miejskich. Podczas radosnego świętowania nie zabrakło muzyki i występów zespołów tanecznych, kuglarzy i iluzjonistów. Mieszkańcy Augustowa oraz turyści mieli
okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie z postacią króla Zygmunta Augusta i Barbary
Radziwiłłówny.

Dodatkową atrakcją był poczet
konny wystawiony przez Podlaską
Chorągiew Husarską, na czele z jej
chorążym – Dariuszem Wasilewskim. Husaria towarzyszyła królowi Zygmuntowi w trakcie wizytowania królewskiego miasta, a także
dała pokaz swojego wyszkolenia
na terenie Szkoły Podstawowej nr
2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.
W trakcie obchodów na Rynku
Zygmunta Augusta miało miejsce
symboliczne przekazanie kluczy
do bram miasta obecnemu włodarzowi przez króla Zygmunta Augusta. Następnie orszak królewski,
w asyście Podlaskiej Chorągwi Husarskiej, ruszył ulicami Miasta do
amfiteatru nad jez. Necko, gdzie na
scenie wystąpił Grzegorz Hyży.
Kolejnego dnia obchodów na
deskach Amfiteatru Miejskiego
rozbawiał publiczność Kabaret
Kałasznikoff i Szymon Łątkowski.
Sportowych emocji dostarczył Turniej Brydża Sportowego.
Do zobaczenia za rok!

Informator Miejski Augustów

8U]ÇG0LHMVNLZ$XJXVWRZLH

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

8U]ÇG0LHMVNLZ$XJXVWRZLHXO0DMD

Z$XJXVWRZLHRGJUXGQLDU

$XJXVWµZ

Ζ661

HPDLOXU]DGPLHMVNL#XU]DGDXJXVWRZSO

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

ZZZXU]DGDXJXVWRZSO

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

)DFHERRNZZZIDFHERRNFRP80DXJXVWRZ

1DNĄDGHJ]

%XUPLVWU]$XJXVWRZDSU]\MPXMHLQWHUHVDQWµZZNDľG\SRQLHG]LDĄHN

'UXN8VĄXJL.RPSXWHURZR3ROLJUDȴF]QHȌ*UDȴWȋ
:\GDQLHF]HUZLHF$XJXVWµZ

*RG]LQ\SUDF\8U]ÛGX0LHMVNLHJRSRQSW
ZJRG]LQDFKȂ

