
Podczas dwudniowej konferencji, rozpoczętej 5 listopada w Augustowie 
dyskutowano o możliwości wpisania Kanału Augustowskiego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę 
otwarcia żeglugi na Kanale.

Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa 
wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Tworzenie kanału rozpoczęto  
w 1824 roku, zostało ono jednak przerwane wybuchem powstania listopa-
dowego. Ostatecznie prace ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej 
śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysię-
cy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału na Listę UNESCO złożono  
w 2006 roku. Został on zawieszony w 2011 roku.

Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas konferencji 
było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strate-
gicznych dokumentów województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania w czasie drugiego dnia w Grodnie omówili zało-
żenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych 

Informator Miejski Augustów

AUGUSTÓW
INFORMATOR MIEJSKI
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TURYSTYKA

Augustowskiego

Zmiany w gospodarce odpadami Uruchomienie świątecznych iluminacji przez Burmistrza Mirosława Karolczu-
ka i augustowskie dzieci było punktem kulminacyjnym Mikołajek w Augustowie.  
Od 6 grudnia Rynek Zygmunta Augusta zachwyca świątecznym blaskiem.

Mikołajki rozpoczęła akcja „Wspólnie udekorujmy Augustów na święta”. Uczniowie 
szkół i przedszkoli z zapałem i radością ubierały bożonarodzeniowe drzewka w gwiazd-
ki, aniołki, bombki i inne ozdoby, które przez kilka ostatnich dni z wielkim zaangażo-
waniem przygotowywali pod czujnym okiem swoich opiekunów. 

Podczas akcji rozbrzmiewały świą-
teczne piosenki i kolędy, a dodatkową 
atrakcją było spotkanie z Mikołajem. 
Radosna aura udzieliła się także prze-
chodniom, którzy z zaciekawieniem 
przyglądali się poczynaniom dziel-
nych maluchów. Uczestnicy otrzyma-
li od burmistrza Augustowa prezenty 
i usłyszeli słowa uznania za przepięk-
nie wykonane ozdoby. 

Tuż po zapadnięciu zmroku Bur-
mistrz Augustowa Mirosław Ka-
rolczuk przekazał klucze do miasta 
Świętemu Mikołajowi. Chwilę póź-
niej zaprosił na scenę kilkoro chęt-
nych dzieci. Razem, odliczając od 10, 
uruchomili świąteczne iluminacje 
w centrum miasta. Przedświąteczna 
atmosfera udzieliła się wszystkim 
przybyłym. Mikołaj, w towarzystwie 
dzieci, otworzył swój domek, który 
będzie funkcjonował na Rynku Zyg-
munta Augusta aż do Świąt Bożego 
Narodzenia. Już 21 grudnia o godzinie 
17:00 augustowianie będą mogli spo-
tkać Mikołaja z Rovaniemi w Laponii. 

Nowe wytyczne dotyczące obowiązku segregacji odpadów komunal-
nych obowiązują od 2019 roku. Powinność segregacji śmieci dotyczy teraz 
wszystkich mieszkańców Augustowa. Wprowadzony został podział na  
5 frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, bio, szkło, zmieszane. 
 
Do pojemnika na papier wrzucamy: czyste opakowania z papieru i tektu-
ry, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy. 
Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy: zgniecione bu-
telki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, 
torebki i worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgnie-
cione puszki po napojach i żywności.
Do pojemnika na szkło wrzucamy: puste opakowania szklane, butelki 
szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach i lekach.
Do pojemnika na bio wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe. 
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: resztki mięsne oraz kości, 
mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pielu-
chy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, zbite szkło i lustra. 
Do tego pojemnika wrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do 

działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyra-
żone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowie-
nie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na 
rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej 
dziedzictwo Polski i Białorusi.

Drodzy mieszkańcy Augustowa,

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego i instytucji podległych, życzę Państwu 

radosnych dni wypełnionych miłością, ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie 
każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spotkań z najbliższymi  
i przebaczenia. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca budują naszą 

małą augustowską ojczyznę.
Niech nadchodzący Rok 2020 będzie dla nas wszystkich czasem pomyślności, 

zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i miłości!

Drodzy Augustowianie,
Kolejny rok dobiega końca. Dla Augustowa „2019” to nie puste cyfry. Przeżyliśmy 

go pod znakiem inwestycji. To właśnie niewiele ponad rok temu przedstawiłem 
Państwu plan, który zdecydowaliście się poprzeć swoim głosem. 

Obiecałem budowę miejskich ulic na skalę dotąd w Augustowie nie spotykaną 
i słowa dotrzymałem. W ciągu roku zbudowaliśmy ich niemal tyle, ile przez całą 
poprzednią kadencję. Uruchomiliśmy miejskie programy, w tym szczególnie bliski 
mojemu sercu „Augustów bez barier”. Rozpoczęliśmy realizacje projektu „Plac 
Zabaw w Każdej Dzielnicy”. Radością napawa mnie skuteczność z jaką pozyskujemy 
środki zewnętrzne. Augustów wkroczył w nową erę zdobywania dofinansowań.

Plan był ambitny. Niejednokrotnie wymagał od mojego zespołu ogromnego 
zaangażowania. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że razem daliśmy radę!

Szanowni Państwo, mimo mrozu za oknem, zbliża się najgorętszy czas  
w roku. Ciepło domowego ogniska, radość z obecności bliskich, a także wyczekany 
odpoczynek od codziennego zabiegania. Z całego serca życzę wszystkim, aby ten czas 
obfitował w radość i miłość. Abyście przeżyli Państwo Boże Narodzenie z bliskimi. 
Tuż potem wkroczymy w Nowy Rok. Oby zawsze mogli w nim Państwo liczyć na 
życzliwy uśmiech, pomocną dłoń i ludzką serdeczność. Nie szczędźmy jej sobie. Im 
więcej dajemy, tym więcej kiedyś otrzymamy. Patrzmy w przyszłość z optymizmem 
i wiarą w swoje możliwości. 

Na państwa ręce przekazuję 3 numer Augustowskiego Informatora Miejskiego,  
życzę miłej lektury. 

Burmistrz Augustowa 

Mirosław Karolczuk

wymienionych pojemników na odpady segregowane 
lub czego nie można oddać do PSZOK - Punktu Selektyw-
nej Zbierania Odpadów Komunalnych.
Ustawowe zmiany w gospodarce odpadami narzucają 
na gminy, w tym na Augustów, osiągnięcie w 2020 roku 
wyższych wskaźników odzysku. Powiązanie nowych re-
gulacji z rosnącymi wciąż kosztami utylizacji odpadów 
ponoszonymi przez samorządy wymusza na nich pod-
noszenie opłat. Decyzję o podwyżkach musiała podjąć 
również Rada Miejska w Augustowie. Od stycznia stawki 
wynosić będą: 22 zł/mc od gospodarstwa domowego jed-
noosobowego, 43 zł/mc od gospodarstwa dwuosobowe-
go, 64 zł/mc od trzyosobowego itd. Gospodarstwa domo-
we złożone z 6 i większej ilości osób zapłacą 94zł/mc
Uwagi i pytania związane z gospodarką odpadami 
można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Augustowie  
(ul. Nowomiejska 41).

Mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, że w ramach Augustowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020 zostaną zrealizowane następujące projekty: 

 Serce na mapie Augustowa – montaż defibrylatorów w przestrzeni 
miejskiej, 

 Activity Park – Śródmieście – nowy plac zabaw,
 Sterylizacja 2020 – akcja sterylizacji zwierząt w Augustowie,
 Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kana-

le” – rozbudowa tworzonego placu zabaw,
 Doposażenie siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary” w urządzenia 

dla osób z niepełnosprawnością na wózkach. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Augustowa za udział w tegorocz-

nej edycji budżetu obywatelskiego – powiedział zastępca burmistrza Fi-
lip Chodkiewicz. – Augustowski Budżet Obywatelski to świetny przykład 
aktywności mieszkańców i bezpośredniego wpływu na rozwój naszego 
miasta.

Jak informuje Michał Kotarski, Kierownik Wydziału Spraw Społecz-
nych i Administracyjnych UM:

W piątej edycji zagłosowała rekordowa liczba 4 161 miesz-
kańców, z czego 91% głosów oddano elektronicznie. Fre-
kwencja rośnie, projektów jest coraz więcej. Zwiększona 
aktywność mieszkańców zdecydowanie cieszy. 
Więcej informacji na stronie www.zmieniamy.augu-
stow.pl



Okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób potrzebujących. Mroźne 
dni, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia osób 
bezdomnych, samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pro-
simy o zwracanie szczególnej uwagi na mogących potrzebować pomocy.

Szczególnie bezdomni przebywający w opuszczonych budynkach,  
na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków dział-
kowych narażone są negatywny wpływ warunków atmosferycznych.  
Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś 
życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet  
jeśli są pod wpływem alkoholu. 

Blisko 330 godzin dodatkowych zajęć w augustowskich szkołach i przedszkolach. Taki 
zasięg ma uruchomiony przez Burmistrza Augustowa w 2019 roku pilotażowy program 
grantowy dla nauczycieli. Mogli oni ubiegać się o sfinansowanie realizacji autorskich 
programów i zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i artystycznych.

- Uruchomiliśmy pilotaż programu, aby przetestować przyszłe rozwiązania. Chce-
my już w 2020 roku wprowadzić regularny program, który będzie wspierał aktywnych 

Rok 2019 można z czystym sumieniem nazwać rokiem rekordowych 
inwestycji. Prace można było obserwować w wielu miejscach. O krótkie 
podsumowanie poprosiliśmy Panią Magdalenę Sokołowską, Kierownik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego:

 przebudowaliśmy 25 miejskich ulic - to rekordowa liczba. W ramach 
programu budowy ulic miejskich wyremontowaliśmy ulicę Norwida,  
5 ulic na Osiedlu Południe oraz kilkanaście ulic na Borkach, Barakach 
i na Lipowcu,

 we współpracy z Powiatem Augustowskim przebudowaliśmy ulicę 
Wojska Polskiego,

 ukończyliśmy i oddaliśmy do użytku Bazę Sportów Wodnych nad Nettą,
 w ramach programu „Augustów Bez Barier” poprzez obniżenie krawęż-

ników i montaż specjalnych płytek zlikwidowaliśmy bariery architek-
toniczne na wszystkich przejściach dla pieszych znajdujących się przy 
miejskich ulicach (ponad 100 przejść),

 zbudowaliśmy zastawkę wodną przy Kanale Bystrym,
 przebudowaliśmy ulicę Sucharskiego i zlikwidowaliśmy osuwisko od 

dawna utrudniające ruch,
 wybudowaliśmy nowoczesne toalety w pobliżu plaży miejskiej,
 wyremontowaliśmy ogólnodostępny slip przy Molo Radiowej Trójki,
 przebudowaliśmy taras w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Waryńskiego,
 wykonaliśmy nowe oświetlenie na ulicy Portowej, Krzywej, Prostej, Za-

kole, Krętej i Złotej,
 uruchomiliśmy miejski program „Plac Zabaw w Każdej Dzielnicy”, 

pierwszy plac powstał przy ulicy Ustronie - o jego lokalizacji mieszkań-
cy zadecydowali w głosowaniu,

 w dzielnicy Lipowiec powstał nowy park wyposażony w alejki, ławki, 
oświetlenie, rowerowy tor pump track, szachownice, plac zabaw oraz 
miejsce na ognisko. Na inwestycję miasto pozyskało finansowanie  
z RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020,

 zrealizowaliśmy inwestycje wybrane przez mieszkańców w ramach 
Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 skałki wspinaczkowe przy amfiteatrze, 
 psi park „Dogosfera” przy ulicy Sucharskiego, 
 kurtyna wodna na Rynku Zygmunta Augusta, 
 MOR – miejsce odpoczynku rowerzystów przy trasie rowerowej do 

Sajenka.
Podsumowując, w roku 2019 miasto potrafiło zrealizować inwestycje na 

kwotę niemal 40 milionów złotych. Jest to wielkość rekordowa. Wielkość 
inwestycji w latach poprzednich wyniosła: w 2018: 28mln, w 2017: 28mln,  
w 2016: 10mln, w 2015: 10mln, w 2014: 9mln, w 2013: 14mln, a w 2012: 5mln.

Jednym z priorytetów miasta jest ograniczenie tzw. 
niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń emitowanych przez 
przydomowe kotłownie z piecami starej generacji, za-
silanymi paliwami stałymi. W trosce o czyste i zdrowe 
powietrze Augustów wykorzystał w tym roku kilka na-
rzędzi. Jedno z nich, to program AIRgustów, pozwalają-
cy sfinansować wymianę starego pieca na piec gazowy, 
pompę ciepła lub podpięcie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej.

Wysokość dotacji w przypadku wymiany źródła cie-
pła w domach jednorodzinnych wynosiła – 70% kosz-
tów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie 
więcej niż 7 tys. zł oraz w przypadku wspólnot miesz-
kaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 14 tys. zł.

W tym roku burmistrz podpisał ponad 40 umów 
na dofinansowanie w ramach programu AIRgustów.  
W 2020 roku wnioski będzie można składać od 1 lutego 
do 30 listopada. Na realizację Programu przeznaczono 
kwotę pół miliona złotych.

Miasto zakończyło również realizację projektu pn. 
„Wymiana kotłów i palenisk węglowych na terenie Au-
gustowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego 
wymieniono 152 kotły węglowe na piece na pellet oraz 
zamontowano stację monitorowania jakości powie-
trza. Wartość projektu wyniosła 2 678 543, 85 zł, z czego  
1 630 856, 91 zł. Pokryto z RPO Województwa Podlaskiego.

Kilka lat czekaliśmy na ponowne 
otwarcie poczekalni na augustow-
skim dworcu. Po sprzedaży budynku 
przez kolejne lata podróżni nie mieli 
się gdzie schronić, a zamknięta pocze-
kalnia nie przysparzała miastu chlu-
by.

W 2017 roku Gmina Miasto Au-
gustów odkupiła nieruchomość od 
właściciela, jednak budynek pozosta-
wał zamknięty. Burmistrz Mirosław 
Karolczuk podjął decyzję o przepro-
wadzeniu szybkiego remontu i udo-
stępnieniu poczekalni podróżnym. 
Jest ona czynna codziennie, otwierana 
przed przyjazdem pierwszego pocią-
gu, a zamykana po odjeździe ostatnie-
go. Pomieszczenie jest monitorowane.

Jednocześnie miasto zleciło przy-
gotowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej pod przyszły kapi-
talny remont budynku. Analizowane  
są możliwości pozyskania dofinanso-
wania inwestycji.  

2019 – rok rekordowych inwestycji 
w Augustowie

Poczekalnia na 
dworcu PKP 
po kilku latach 
wreszcie otwarta
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na Kopernika

Burmistrz Augustowa zdecydował o uruchomieniu od roku akademic-
kiego 2019/2020 Augustowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, który będzie 
działał w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 

Już 23 listopada 50 uczniów augustowskich szkół odebrało indeksy  
z rąk Prorektora Politechniki Białostockiej ds. studenckich prof. Jarosława 
Peszko oraz Burmistrza Augustowa podczas uroczystej inauguracji roku 
akademickiego w Białymstoku.

W ramach AUD uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VI, mogą poznać 
wybrane zagadnienia nauki i sztuki oraz przekonać się, że nauka może 
być fascynująca. Zajęcia będą prowadzone na Politechnice Białostockiej,  
w formie wykładów i warsztatów dostosowanych do wieku studentów. 

Po raz trzeci augustowscy seniorzy obchodzili swoje święto. Główna uroczystość Au-
gustowskich Dni Seniora odbyła się 25 października w Osiedlowym Domu Kultury, pod 
hasłem „O każdej dnia i roku porze zawsze uśmiechaj się seniorze”. 

Podczas uroczystości wyróżnione zostały osoby starsze odznaczające się aktywną 
działalnością społeczną. Odznaczenie „Senior na Medal” otrzymali: Krystyna Głażew-
ska, Krystyna Walicka, Krystyna Gilewska, Bożena Helena Kowalczyk, Edward Pacuk,  
Jan Klepacki, Andrzej Kurczyński, Anna Urbanowska, Ewa Furmanik.

Zaprezentowany został również Augustowski Informator Seniora opracowany przez 
Augustowską Radę Seniorów. Publikacja zawiera przydatne informacje i wskazówki dla 
seniorów. Z broszury można dowiedzieć się m. in. jak reagować w sytuacjach zagrożenia, 
jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, gdzie szukać wsparcia. Bezpłatna publikacja 
przekazana została organizacjom skupiającym osoby starsze oraz jest dostępna w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego.

Do 30 listopada Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie sporządził 434 
akty urodzenia. Najczęściej rodzice wybierali dla dziewczynek imiona: Zu-
zanna, Zofia, Gabriela, Michalina i Helena, natomiast dla chłopców: Jan, 
Piotr, Hubert, Aleksander, Maciej. USC do końca listopada zanotował rów-
nież 489 zgonów.

Związek małżeński zdecydowało się zawrzeć 211 par. Ślubów cywilnych 
było 50, a konkordatowych 161. Jedno małżeństwo zostało zawarte poza 
USC.

Działania promocyjne i konsekwentne nawiązywanie relacji bizneso-
wych przez Samorząd Miejski doprowadziły do sprzedaży kolejnych dzia-
łek w Strefie Aktywności Gospodarczej. W 2019 roku sprzedano już 6 dzia-
łek. W grudniu został rozstrzygnięty przetarg na kolejną nieruchomość.

Nabywcami są augustowscy przedsiębiorcy, którzy wiążą rozwój swojej 
działalności z terenami w Strefie Aktywności Gospodarczej. Kolejni inwe-
storzy zgłaszają do Urzędu Miasta chęć zakupu terenów. Rozwój augustow-
skich przedsiębiorstw idzie w parze z ożywieniem gospodarczym miasta. 
Aktywność mieszkańców w tej sferze jest dobrą prognozą dla wszystkich 
augustowian.

2 grudnia Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk poinformo-
wał o sukcesie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zaplanowany 
remont Miejskiego Domu Kultury oraz Przedszkola nr 2. Jak wyjaśnia Bur-
mistrz:

- Chcę gruntownie wyremontować nasz Miejski Dom Kultury. Zmoder-
nizujemy obecne pomieszczenia, ale zaadaptujemy również poddasze. Po-
wstanie mała sala teatralna z foyer i garderobą. Uporządkujemy zaplecze 
oraz dobudujemy zewnętrzną klatkę schodową z windą dla osób niepełno-
sprawnych. Cieszę się, że nasz plan pozyskania finansowania zakończył się 
sukcesem. Na remont Miejskiego Domu Kultury i Przedszkola nr 2 udało 
się pozyskać 9 milionów złotych. Nie możemy ignorować potrzeb augu-
stowskiej kultury i oświaty. Czas zadbać o lepsze warunki funkcjonowania 
naszych placówek.

W ramach projektu przebudowy Przedszkola nr 2 planowana jest mo-
dernizacja poddasza oraz rozbudowa budynku przedszkola o klatkę scho-
dową. Dodatkowo powstanie plac zabaw oraz przebudowane zostaną tara-
sy przylegające do budynku. Burmistrz Mirosław Karolczuk dodaje:

- To sukces wielu osób! Dziękuję szczególnie Pani Dyrektor Małgorzacie 
Grygo, która  bardzo się zaangażowała i włożyła w ten projekt mnóstwo 
serca. Po przebudowie przedszkole będzie wspaniałym obiektem, na który 
mieszkańcy spojrzą z dumą. 

nauczycieli chcących stosować nowe 
metody, mocniej wspomagać rozwój 
uczniów i realizować dodatkowe za-
jęcia. Ambitni nauczyciele powinni 
czuć wsparcie miasta – wyjaśnia Za-
stępca Burmistrza Filip Chodkiewicz.

- To wszystko nie byłoby możliwe, gdy-
by nie reorganizacja urzędu i naprawdę 
niebywały wysiłek całego zespołu urzęd-
ników. Wszystkim należą się gorące po-
dziękowania oraz gratulacje. Część przed-
sięwzięć była wybitnie trudna, a terminy 
realizacji krótkie. Cieszę się, że sprostali-
śmy ambitnym wyzwaniom, które podjęli-
śmy na początku kadencji  
– mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk.

W listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie II kadencji 
Rady Seniorów Miasta Augustowa na lata 2019 – 2023. W jej 
składzie znalazło się 9 osób, które zostały wybrane zgodnie  
z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie.

W II kadencji do Rady Seniorów wybrani zostali: Czesław 
Bobran, Zofia Grajewska, Barbara Kaplukiewicz, Bożenna 
Mikucka, Teresa Zofia Milanowska, Helena Jolanta Sołtys, 
Halina Toczyłowska, Leopold Zbigniew Ulikowski, Marianna 
Zambrzycka.

Podczas spotkania burmistrz Augustowa Mirosław Karol-
czuk podziękował członkom I kadencji Rady Seniorów za za-
angażowanie i pogratulował skuteczności w podejmowaniu 
działań na rzecz augustowskich seniorów.

Wybranym Radnym Seniorom życzymy niesłabnącego 
zaangażowania, zdrowia i siły do podejmowania działań  
na rzecz augustowskiego środowiska seniorów.

Gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, powiada-
miajmy odpowiednie służby: numer alarmowy - 112. 
Informacje można kierować do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1,  
tel. 87 644 54 30. Można również skorzystać z czynnej całą 
dobę infolinii Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego w Augustowie – 87 643 81 27.

Nie bądźmy obojętni!

Nazwiska lub imiona zmieniło 18 osób. Najczęstszym 
powodem zmian imion były chęci zmiany dwóch imion 
na jedno. Zmiany nazwiska były głównie powodowane 
rozwodami.

W tym roku Mirosław Karolczuk wręczył trzem augu-
stowskim parom świętującym 50-lecie małżeństwa Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Działki zakupiły już m.in. firmy:
 METRO –  zajmująca się produkcją mebli biuro-

wych i kuchennych;
 Akcesoria CNC – zajmująca się sprzedażą elemen-

tów budowy maszyn i automatyki;
 Universe Global Investment sp. z o.o. - świadcząca 

usługi budowlano-remontowe;
 KARO s.j. - zajmująca się produkcją okien i drzwi;
 Ekodrom – zajmująca się budową infrastruktury 

drogowej i obiektów inżynierskich.



Okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób potrzebujących. Mroźne 
dni, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia osób 
bezdomnych, samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pro-
simy o zwracanie szczególnej uwagi na mogących potrzebować pomocy.

Szczególnie bezdomni przebywający w opuszczonych budynkach,  
na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków dział-
kowych narażone są negatywny wpływ warunków atmosferycznych.  
Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś 
życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet  
jeśli są pod wpływem alkoholu. 

Blisko 330 godzin dodatkowych zajęć w augustowskich szkołach i przedszkolach. Taki 
zasięg ma uruchomiony przez Burmistrza Augustowa w 2019 roku pilotażowy program 
grantowy dla nauczycieli. Mogli oni ubiegać się o sfinansowanie realizacji autorskich 
programów i zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i artystycznych.

- Uruchomiliśmy pilotaż programu, aby przetestować przyszłe rozwiązania. Chce-
my już w 2020 roku wprowadzić regularny program, który będzie wspierał aktywnych 

Rok 2019 można z czystym sumieniem nazwać rokiem rekordowych 
inwestycji. Prace można było obserwować w wielu miejscach. O krótkie 
podsumowanie poprosiliśmy Panią Magdalenę Sokołowską, Kierownik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego:

 przebudowaliśmy 25 miejskich ulic - to rekordowa liczba. W ramach 
programu budowy ulic miejskich wyremontowaliśmy ulicę Norwida,  
5 ulic na Osiedlu Południe oraz kilkanaście ulic na Borkach, Barakach 
i na Lipowcu,

 we współpracy z Powiatem Augustowskim przebudowaliśmy ulicę 
Wojska Polskiego,

 ukończyliśmy i oddaliśmy do użytku Bazę Sportów Wodnych nad Nettą,
 w ramach programu „Augustów Bez Barier” poprzez obniżenie krawęż-

ników i montaż specjalnych płytek zlikwidowaliśmy bariery architek-
toniczne na wszystkich przejściach dla pieszych znajdujących się przy 
miejskich ulicach (ponad 100 przejść),

 zbudowaliśmy zastawkę wodną przy Kanale Bystrym,
 przebudowaliśmy ulicę Sucharskiego i zlikwidowaliśmy osuwisko od 

dawna utrudniające ruch,
 wybudowaliśmy nowoczesne toalety w pobliżu plaży miejskiej,
 wyremontowaliśmy ogólnodostępny slip przy Molo Radiowej Trójki,
 przebudowaliśmy taras w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Waryńskiego,
 wykonaliśmy nowe oświetlenie na ulicy Portowej, Krzywej, Prostej, Za-

kole, Krętej i Złotej,
 uruchomiliśmy miejski program „Plac Zabaw w Każdej Dzielnicy”, 

pierwszy plac powstał przy ulicy Ustronie - o jego lokalizacji mieszkań-
cy zadecydowali w głosowaniu,

 w dzielnicy Lipowiec powstał nowy park wyposażony w alejki, ławki, 
oświetlenie, rowerowy tor pump track, szachownice, plac zabaw oraz 
miejsce na ognisko. Na inwestycję miasto pozyskało finansowanie  
z RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020,

 zrealizowaliśmy inwestycje wybrane przez mieszkańców w ramach 
Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 skałki wspinaczkowe przy amfiteatrze, 
 psi park „Dogosfera” przy ulicy Sucharskiego, 
 kurtyna wodna na Rynku Zygmunta Augusta, 
 MOR – miejsce odpoczynku rowerzystów przy trasie rowerowej do 

Sajenka.
Podsumowując, w roku 2019 miasto potrafiło zrealizować inwestycje na 

kwotę niemal 40 milionów złotych. Jest to wielkość rekordowa. Wielkość 
inwestycji w latach poprzednich wyniosła: w 2018: 28mln, w 2017: 28mln,  
w 2016: 10mln, w 2015: 10mln, w 2014: 9mln, w 2013: 14mln, a w 2012: 5mln.

Jednym z priorytetów miasta jest ograniczenie tzw. 
niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń emitowanych przez 
przydomowe kotłownie z piecami starej generacji, za-
silanymi paliwami stałymi. W trosce o czyste i zdrowe 
powietrze Augustów wykorzystał w tym roku kilka na-
rzędzi. Jedno z nich, to program AIRgustów, pozwalają-
cy sfinansować wymianę starego pieca na piec gazowy, 
pompę ciepła lub podpięcie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej.

Wysokość dotacji w przypadku wymiany źródła cie-
pła w domach jednorodzinnych wynosiła – 70% kosz-
tów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie 
więcej niż 7 tys. zł oraz w przypadku wspólnot miesz-
kaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 14 tys. zł.

W tym roku burmistrz podpisał ponad 40 umów 
na dofinansowanie w ramach programu AIRgustów.  
W 2020 roku wnioski będzie można składać od 1 lutego 
do 30 listopada. Na realizację Programu przeznaczono 
kwotę pół miliona złotych.

Miasto zakończyło również realizację projektu pn. 
„Wymiana kotłów i palenisk węglowych na terenie Au-
gustowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego 
wymieniono 152 kotły węglowe na piece na pellet oraz 
zamontowano stację monitorowania jakości powie-
trza. Wartość projektu wyniosła 2 678 543, 85 zł, z czego  
1 630 856, 91 zł. Pokryto z RPO Województwa Podlaskiego.

Kilka lat czekaliśmy na ponowne 
otwarcie poczekalni na augustow-
skim dworcu. Po sprzedaży budynku 
przez kolejne lata podróżni nie mieli 
się gdzie schronić, a zamknięta pocze-
kalnia nie przysparzała miastu chlu-
by.

W 2017 roku Gmina Miasto Au-
gustów odkupiła nieruchomość od 
właściciela, jednak budynek pozosta-
wał zamknięty. Burmistrz Mirosław 
Karolczuk podjął decyzję o przepro-
wadzeniu szybkiego remontu i udo-
stępnieniu poczekalni podróżnym. 
Jest ona czynna codziennie, otwierana 
przed przyjazdem pierwszego pocią-
gu, a zamykana po odjeździe ostatnie-
go. Pomieszczenie jest monitorowane.

Jednocześnie miasto zleciło przy-
gotowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej pod przyszły kapi-
talny remont budynku. Analizowane  
są możliwości pozyskania dofinanso-
wania inwestycji.  

2019 – rok rekordowych inwestycji 
w Augustowie

Poczekalnia na 
dworcu PKP 
po kilku latach 
wreszcie otwarta
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na Kopernika

Burmistrz Augustowa zdecydował o uruchomieniu od roku akademic-
kiego 2019/2020 Augustowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, który będzie 
działał w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 

Już 23 listopada 50 uczniów augustowskich szkół odebrało indeksy  
z rąk Prorektora Politechniki Białostockiej ds. studenckich prof. Jarosława 
Peszko oraz Burmistrza Augustowa podczas uroczystej inauguracji roku 
akademickiego w Białymstoku.

W ramach AUD uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VI, mogą poznać 
wybrane zagadnienia nauki i sztuki oraz przekonać się, że nauka może 
być fascynująca. Zajęcia będą prowadzone na Politechnice Białostockiej,  
w formie wykładów i warsztatów dostosowanych do wieku studentów. 

Po raz trzeci augustowscy seniorzy obchodzili swoje święto. Główna uroczystość Au-
gustowskich Dni Seniora odbyła się 25 października w Osiedlowym Domu Kultury, pod 
hasłem „O każdej dnia i roku porze zawsze uśmiechaj się seniorze”. 

Podczas uroczystości wyróżnione zostały osoby starsze odznaczające się aktywną 
działalnością społeczną. Odznaczenie „Senior na Medal” otrzymali: Krystyna Głażew-
ska, Krystyna Walicka, Krystyna Gilewska, Bożena Helena Kowalczyk, Edward Pacuk,  
Jan Klepacki, Andrzej Kurczyński, Anna Urbanowska, Ewa Furmanik.

Zaprezentowany został również Augustowski Informator Seniora opracowany przez 
Augustowską Radę Seniorów. Publikacja zawiera przydatne informacje i wskazówki dla 
seniorów. Z broszury można dowiedzieć się m. in. jak reagować w sytuacjach zagrożenia, 
jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, gdzie szukać wsparcia. Bezpłatna publikacja 
przekazana została organizacjom skupiającym osoby starsze oraz jest dostępna w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego.

Do 30 listopada Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie sporządził 434 
akty urodzenia. Najczęściej rodzice wybierali dla dziewczynek imiona: Zu-
zanna, Zofia, Gabriela, Michalina i Helena, natomiast dla chłopców: Jan, 
Piotr, Hubert, Aleksander, Maciej. USC do końca listopada zanotował rów-
nież 489 zgonów.

Związek małżeński zdecydowało się zawrzeć 211 par. Ślubów cywilnych 
było 50, a konkordatowych 161. Jedno małżeństwo zostało zawarte poza 
USC.

Działania promocyjne i konsekwentne nawiązywanie relacji bizneso-
wych przez Samorząd Miejski doprowadziły do sprzedaży kolejnych dzia-
łek w Strefie Aktywności Gospodarczej. W 2019 roku sprzedano już 6 dzia-
łek. W grudniu został rozstrzygnięty przetarg na kolejną nieruchomość.

Nabywcami są augustowscy przedsiębiorcy, którzy wiążą rozwój swojej 
działalności z terenami w Strefie Aktywności Gospodarczej. Kolejni inwe-
storzy zgłaszają do Urzędu Miasta chęć zakupu terenów. Rozwój augustow-
skich przedsiębiorstw idzie w parze z ożywieniem gospodarczym miasta. 
Aktywność mieszkańców w tej sferze jest dobrą prognozą dla wszystkich 
augustowian.

2 grudnia Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk poinformo-
wał o sukcesie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zaplanowany 
remont Miejskiego Domu Kultury oraz Przedszkola nr 2. Jak wyjaśnia Bur-
mistrz:

- Chcę gruntownie wyremontować nasz Miejski Dom Kultury. Zmoder-
nizujemy obecne pomieszczenia, ale zaadaptujemy również poddasze. Po-
wstanie mała sala teatralna z foyer i garderobą. Uporządkujemy zaplecze 
oraz dobudujemy zewnętrzną klatkę schodową z windą dla osób niepełno-
sprawnych. Cieszę się, że nasz plan pozyskania finansowania zakończył się 
sukcesem. Na remont Miejskiego Domu Kultury i Przedszkola nr 2 udało 
się pozyskać 9 milionów złotych. Nie możemy ignorować potrzeb augu-
stowskiej kultury i oświaty. Czas zadbać o lepsze warunki funkcjonowania 
naszych placówek.

W ramach projektu przebudowy Przedszkola nr 2 planowana jest mo-
dernizacja poddasza oraz rozbudowa budynku przedszkola o klatkę scho-
dową. Dodatkowo powstanie plac zabaw oraz przebudowane zostaną tara-
sy przylegające do budynku. Burmistrz Mirosław Karolczuk dodaje:

- To sukces wielu osób! Dziękuję szczególnie Pani Dyrektor Małgorzacie 
Grygo, która  bardzo się zaangażowała i włożyła w ten projekt mnóstwo 
serca. Po przebudowie przedszkole będzie wspaniałym obiektem, na który 
mieszkańcy spojrzą z dumą. 

nauczycieli chcących stosować nowe 
metody, mocniej wspomagać rozwój 
uczniów i realizować dodatkowe za-
jęcia. Ambitni nauczyciele powinni 
czuć wsparcie miasta – wyjaśnia Za-
stępca Burmistrza Filip Chodkiewicz.

- To wszystko nie byłoby możliwe, gdy-
by nie reorganizacja urzędu i naprawdę 
niebywały wysiłek całego zespołu urzęd-
ników. Wszystkim należą się gorące po-
dziękowania oraz gratulacje. Część przed-
sięwzięć była wybitnie trudna, a terminy 
realizacji krótkie. Cieszę się, że sprostali-
śmy ambitnym wyzwaniom, które podjęli-
śmy na początku kadencji  
– mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk.

W listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie II kadencji 
Rady Seniorów Miasta Augustowa na lata 2019 – 2023. W jej 
składzie znalazło się 9 osób, które zostały wybrane zgodnie  
z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie.

W II kadencji do Rady Seniorów wybrani zostali: Czesław 
Bobran, Zofia Grajewska, Barbara Kaplukiewicz, Bożenna 
Mikucka, Teresa Zofia Milanowska, Helena Jolanta Sołtys, 
Halina Toczyłowska, Leopold Zbigniew Ulikowski, Marianna 
Zambrzycka.

Podczas spotkania burmistrz Augustowa Mirosław Karol-
czuk podziękował członkom I kadencji Rady Seniorów za za-
angażowanie i pogratulował skuteczności w podejmowaniu 
działań na rzecz augustowskich seniorów.

Wybranym Radnym Seniorom życzymy niesłabnącego 
zaangażowania, zdrowia i siły do podejmowania działań  
na rzecz augustowskiego środowiska seniorów.

Gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, powiada-
miajmy odpowiednie służby: numer alarmowy - 112. 
Informacje można kierować do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1,  
tel. 87 644 54 30. Można również skorzystać z czynnej całą 
dobę infolinii Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego w Augustowie – 87 643 81 27.

Nie bądźmy obojętni!

Nazwiska lub imiona zmieniło 18 osób. Najczęstszym 
powodem zmian imion były chęci zmiany dwóch imion 
na jedno. Zmiany nazwiska były głównie powodowane 
rozwodami.

W tym roku Mirosław Karolczuk wręczył trzem augu-
stowskim parom świętującym 50-lecie małżeństwa Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Działki zakupiły już m.in. firmy:
 METRO –  zajmująca się produkcją mebli biuro-

wych i kuchennych;
 Akcesoria CNC – zajmująca się sprzedażą elemen-

tów budowy maszyn i automatyki;
 Universe Global Investment sp. z o.o. - świadcząca 

usługi budowlano-remontowe;
 KARO s.j. - zajmująca się produkcją okien i drzwi;
 Ekodrom – zajmująca się budową infrastruktury 

drogowej i obiektów inżynierskich.



Okres zimowy jest szczególnie trudny dla osób potrzebujących. Mroźne 
dni, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia osób 
bezdomnych, samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych. Pro-
simy o zwracanie szczególnej uwagi na mogących potrzebować pomocy.

Szczególnie bezdomni przebywający w opuszczonych budynkach,  
na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków dział-
kowych narażone są negatywny wpływ warunków atmosferycznych.  
Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś 
życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet  
jeśli są pod wpływem alkoholu. 

Blisko 330 godzin dodatkowych zajęć w augustowskich szkołach i przedszkolach. Taki 
zasięg ma uruchomiony przez Burmistrza Augustowa w 2019 roku pilotażowy program 
grantowy dla nauczycieli. Mogli oni ubiegać się o sfinansowanie realizacji autorskich 
programów i zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i artystycznych.

- Uruchomiliśmy pilotaż programu, aby przetestować przyszłe rozwiązania. Chce-
my już w 2020 roku wprowadzić regularny program, który będzie wspierał aktywnych 

Rok 2019 można z czystym sumieniem nazwać rokiem rekordowych 
inwestycji. Prace można było obserwować w wielu miejscach. O krótkie 
podsumowanie poprosiliśmy Panią Magdalenę Sokołowską, Kierownik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego:

 przebudowaliśmy 25 miejskich ulic - to rekordowa liczba. W ramach 
programu budowy ulic miejskich wyremontowaliśmy ulicę Norwida,  
5 ulic na Osiedlu Południe oraz kilkanaście ulic na Borkach, Barakach 
i na Lipowcu,

 we współpracy z Powiatem Augustowskim przebudowaliśmy ulicę 
Wojska Polskiego,

 ukończyliśmy i oddaliśmy do użytku Bazę Sportów Wodnych nad Nettą,
 w ramach programu „Augustów Bez Barier” poprzez obniżenie krawęż-

ników i montaż specjalnych płytek zlikwidowaliśmy bariery architek-
toniczne na wszystkich przejściach dla pieszych znajdujących się przy 
miejskich ulicach (ponad 100 przejść),

 zbudowaliśmy zastawkę wodną przy Kanale Bystrym,
 przebudowaliśmy ulicę Sucharskiego i zlikwidowaliśmy osuwisko od 

dawna utrudniające ruch,
 wybudowaliśmy nowoczesne toalety w pobliżu plaży miejskiej,
 wyremontowaliśmy ogólnodostępny slip przy Molo Radiowej Trójki,
 przebudowaliśmy taras w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Waryńskiego,
 wykonaliśmy nowe oświetlenie na ulicy Portowej, Krzywej, Prostej, Za-

kole, Krętej i Złotej,
 uruchomiliśmy miejski program „Plac Zabaw w Każdej Dzielnicy”, 

pierwszy plac powstał przy ulicy Ustronie - o jego lokalizacji mieszkań-
cy zadecydowali w głosowaniu,

 w dzielnicy Lipowiec powstał nowy park wyposażony w alejki, ławki, 
oświetlenie, rowerowy tor pump track, szachownice, plac zabaw oraz 
miejsce na ognisko. Na inwestycję miasto pozyskało finansowanie  
z RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020,

 zrealizowaliśmy inwestycje wybrane przez mieszkańców w ramach 
Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 skałki wspinaczkowe przy amfiteatrze, 
 psi park „Dogosfera” przy ulicy Sucharskiego, 
 kurtyna wodna na Rynku Zygmunta Augusta, 
 MOR – miejsce odpoczynku rowerzystów przy trasie rowerowej do 

Sajenka.
Podsumowując, w roku 2019 miasto potrafiło zrealizować inwestycje na 

kwotę niemal 40 milionów złotych. Jest to wielkość rekordowa. Wielkość 
inwestycji w latach poprzednich wyniosła: w 2018: 28mln, w 2017: 28mln,  
w 2016: 10mln, w 2015: 10mln, w 2014: 9mln, w 2013: 14mln, a w 2012: 5mln.

Jednym z priorytetów miasta jest ograniczenie tzw. 
niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń emitowanych przez 
przydomowe kotłownie z piecami starej generacji, za-
silanymi paliwami stałymi. W trosce o czyste i zdrowe 
powietrze Augustów wykorzystał w tym roku kilka na-
rzędzi. Jedno z nich, to program AIRgustów, pozwalają-
cy sfinansować wymianę starego pieca na piec gazowy, 
pompę ciepła lub podpięcie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej.

Wysokość dotacji w przypadku wymiany źródła cie-
pła w domach jednorodzinnych wynosiła – 70% kosz-
tów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie 
więcej niż 7 tys. zł oraz w przypadku wspólnot miesz-
kaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 14 tys. zł.

W tym roku burmistrz podpisał ponad 40 umów 
na dofinansowanie w ramach programu AIRgustów.  
W 2020 roku wnioski będzie można składać od 1 lutego 
do 30 listopada. Na realizację Programu przeznaczono 
kwotę pół miliona złotych.

Miasto zakończyło również realizację projektu pn. 
„Wymiana kotłów i palenisk węglowych na terenie Au-
gustowa” dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego 
wymieniono 152 kotły węglowe na piece na pellet oraz 
zamontowano stację monitorowania jakości powie-
trza. Wartość projektu wyniosła 2 678 543, 85 zł, z czego  
1 630 856, 91 zł. Pokryto z RPO Województwa Podlaskiego.

Kilka lat czekaliśmy na ponowne 
otwarcie poczekalni na augustow-
skim dworcu. Po sprzedaży budynku 
przez kolejne lata podróżni nie mieli 
się gdzie schronić, a zamknięta pocze-
kalnia nie przysparzała miastu chlu-
by.

W 2017 roku Gmina Miasto Au-
gustów odkupiła nieruchomość od 
właściciela, jednak budynek pozosta-
wał zamknięty. Burmistrz Mirosław 
Karolczuk podjął decyzję o przepro-
wadzeniu szybkiego remontu i udo-
stępnieniu poczekalni podróżnym. 
Jest ona czynna codziennie, otwierana 
przed przyjazdem pierwszego pocią-
gu, a zamykana po odjeździe ostatnie-
go. Pomieszczenie jest monitorowane.

Jednocześnie miasto zleciło przy-
gotowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej pod przyszły kapi-
talny remont budynku. Analizowane  
są możliwości pozyskania dofinanso-
wania inwestycji.  

2019 – rok rekordowych inwestycji 
w Augustowie

Poczekalnia na 
dworcu PKP 
po kilku latach 
wreszcie otwarta
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s. 2

na Kopernika

Burmistrz Augustowa zdecydował o uruchomieniu od roku akademic-
kiego 2019/2020 Augustowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, który będzie 
działał w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. 

Już 23 listopada 50 uczniów augustowskich szkół odebrało indeksy  
z rąk Prorektora Politechniki Białostockiej ds. studenckich prof. Jarosława 
Peszko oraz Burmistrza Augustowa podczas uroczystej inauguracji roku 
akademickiego w Białymstoku.

W ramach AUD uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VI, mogą poznać 
wybrane zagadnienia nauki i sztuki oraz przekonać się, że nauka może 
być fascynująca. Zajęcia będą prowadzone na Politechnice Białostockiej,  
w formie wykładów i warsztatów dostosowanych do wieku studentów. 

Po raz trzeci augustowscy seniorzy obchodzili swoje święto. Główna uroczystość Au-
gustowskich Dni Seniora odbyła się 25 października w Osiedlowym Domu Kultury, pod 
hasłem „O każdej dnia i roku porze zawsze uśmiechaj się seniorze”. 

Podczas uroczystości wyróżnione zostały osoby starsze odznaczające się aktywną 
działalnością społeczną. Odznaczenie „Senior na Medal” otrzymali: Krystyna Głażew-
ska, Krystyna Walicka, Krystyna Gilewska, Bożena Helena Kowalczyk, Edward Pacuk,  
Jan Klepacki, Andrzej Kurczyński, Anna Urbanowska, Ewa Furmanik.

Zaprezentowany został również Augustowski Informator Seniora opracowany przez 
Augustowską Radę Seniorów. Publikacja zawiera przydatne informacje i wskazówki dla 
seniorów. Z broszury można dowiedzieć się m. in. jak reagować w sytuacjach zagrożenia, 
jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, gdzie szukać wsparcia. Bezpłatna publikacja 
przekazana została organizacjom skupiającym osoby starsze oraz jest dostępna w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego.

Do 30 listopada Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie sporządził 434 
akty urodzenia. Najczęściej rodzice wybierali dla dziewczynek imiona: Zu-
zanna, Zofia, Gabriela, Michalina i Helena, natomiast dla chłopców: Jan, 
Piotr, Hubert, Aleksander, Maciej. USC do końca listopada zanotował rów-
nież 489 zgonów.

Związek małżeński zdecydowało się zawrzeć 211 par. Ślubów cywilnych 
było 50, a konkordatowych 161. Jedno małżeństwo zostało zawarte poza 
USC.

Działania promocyjne i konsekwentne nawiązywanie relacji bizneso-
wych przez Samorząd Miejski doprowadziły do sprzedaży kolejnych dzia-
łek w Strefie Aktywności Gospodarczej. W 2019 roku sprzedano już 6 dzia-
łek. W grudniu został rozstrzygnięty przetarg na kolejną nieruchomość.

Nabywcami są augustowscy przedsiębiorcy, którzy wiążą rozwój swojej 
działalności z terenami w Strefie Aktywności Gospodarczej. Kolejni inwe-
storzy zgłaszają do Urzędu Miasta chęć zakupu terenów. Rozwój augustow-
skich przedsiębiorstw idzie w parze z ożywieniem gospodarczym miasta. 
Aktywność mieszkańców w tej sferze jest dobrą prognozą dla wszystkich 
augustowian.

2 grudnia Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk poinformo-
wał o sukcesie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zaplanowany 
remont Miejskiego Domu Kultury oraz Przedszkola nr 2. Jak wyjaśnia Bur-
mistrz:

- Chcę gruntownie wyremontować nasz Miejski Dom Kultury. Zmoder-
nizujemy obecne pomieszczenia, ale zaadaptujemy również poddasze. Po-
wstanie mała sala teatralna z foyer i garderobą. Uporządkujemy zaplecze 
oraz dobudujemy zewnętrzną klatkę schodową z windą dla osób niepełno-
sprawnych. Cieszę się, że nasz plan pozyskania finansowania zakończył się 
sukcesem. Na remont Miejskiego Domu Kultury i Przedszkola nr 2 udało 
się pozyskać 9 milionów złotych. Nie możemy ignorować potrzeb augu-
stowskiej kultury i oświaty. Czas zadbać o lepsze warunki funkcjonowania 
naszych placówek.

W ramach projektu przebudowy Przedszkola nr 2 planowana jest mo-
dernizacja poddasza oraz rozbudowa budynku przedszkola o klatkę scho-
dową. Dodatkowo powstanie plac zabaw oraz przebudowane zostaną tara-
sy przylegające do budynku. Burmistrz Mirosław Karolczuk dodaje:

- To sukces wielu osób! Dziękuję szczególnie Pani Dyrektor Małgorzacie 
Grygo, która  bardzo się zaangażowała i włożyła w ten projekt mnóstwo 
serca. Po przebudowie przedszkole będzie wspaniałym obiektem, na który 
mieszkańcy spojrzą z dumą. 

nauczycieli chcących stosować nowe 
metody, mocniej wspomagać rozwój 
uczniów i realizować dodatkowe za-
jęcia. Ambitni nauczyciele powinni 
czuć wsparcie miasta – wyjaśnia Za-
stępca Burmistrza Filip Chodkiewicz.

- To wszystko nie byłoby możliwe, gdy-
by nie reorganizacja urzędu i naprawdę 
niebywały wysiłek całego zespołu urzęd-
ników. Wszystkim należą się gorące po-
dziękowania oraz gratulacje. Część przed-
sięwzięć była wybitnie trudna, a terminy 
realizacji krótkie. Cieszę się, że sprostali-
śmy ambitnym wyzwaniom, które podjęli-
śmy na początku kadencji  
– mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk.

W listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie II kadencji 
Rady Seniorów Miasta Augustowa na lata 2019 – 2023. W jej 
składzie znalazło się 9 osób, które zostały wybrane zgodnie  
z uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie.

W II kadencji do Rady Seniorów wybrani zostali: Czesław 
Bobran, Zofia Grajewska, Barbara Kaplukiewicz, Bożenna 
Mikucka, Teresa Zofia Milanowska, Helena Jolanta Sołtys, 
Halina Toczyłowska, Leopold Zbigniew Ulikowski, Marianna 
Zambrzycka.

Podczas spotkania burmistrz Augustowa Mirosław Karol-
czuk podziękował członkom I kadencji Rady Seniorów za za-
angażowanie i pogratulował skuteczności w podejmowaniu 
działań na rzecz augustowskich seniorów.

Wybranym Radnym Seniorom życzymy niesłabnącego 
zaangażowania, zdrowia i siły do podejmowania działań  
na rzecz augustowskiego środowiska seniorów.

Gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, powiada-
miajmy odpowiednie służby: numer alarmowy - 112. 
Informacje można kierować do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1,  
tel. 87 644 54 30. Można również skorzystać z czynnej całą 
dobę infolinii Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego w Augustowie – 87 643 81 27.

Nie bądźmy obojętni!

Nazwiska lub imiona zmieniło 18 osób. Najczęstszym 
powodem zmian imion były chęci zmiany dwóch imion 
na jedno. Zmiany nazwiska były głównie powodowane 
rozwodami.

W tym roku Mirosław Karolczuk wręczył trzem augu-
stowskim parom świętującym 50-lecie małżeństwa Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Działki zakupiły już m.in. firmy:
 METRO –  zajmująca się produkcją mebli biuro-

wych i kuchennych;
 Akcesoria CNC – zajmująca się sprzedażą elemen-

tów budowy maszyn i automatyki;
 Universe Global Investment sp. z o.o. - świadcząca 

usługi budowlano-remontowe;
 KARO s.j. - zajmująca się produkcją okien i drzwi;
 Ekodrom – zajmująca się budową infrastruktury 

drogowej i obiektów inżynierskich.



Podczas dwudniowej konferencji, rozpoczętej 5 listopada w Augustowie 
dyskutowano o możliwości wpisania Kanału Augustowskiego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę 
otwarcia żeglugi na Kanale.

Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa 
wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Tworzenie kanału rozpoczęto  
w 1824 roku, zostało ono jednak przerwane wybuchem powstania listopa-
dowego. Ostatecznie prace ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej 
śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysię-
cy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału na Listę UNESCO złożono  
w 2006 roku. Został on zawieszony w 2011 roku.

Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas konferencji 
było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strate-
gicznych dokumentów województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania w czasie drugiego dnia w Grodnie omówili zało-
żenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych 

Informator Miejski Augustów

AUGUSTÓW
INFORMATOR MIEJSKI
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TURYSTYKA

Augustowskiego

Zmiany w gospodarce odpadami Uruchomienie świątecznych iluminacji przez Burmistrza Mirosława Karolczu-
ka i augustowskie dzieci było punktem kulminacyjnym Mikołajek w Augustowie.  
Od 6 grudnia Rynek Zygmunta Augusta zachwyca świątecznym blaskiem.

Mikołajki rozpoczęła akcja „Wspólnie udekorujmy Augustów na święta”. Uczniowie 
szkół i przedszkoli z zapałem i radością ubierały bożonarodzeniowe drzewka w gwiazd-
ki, aniołki, bombki i inne ozdoby, które przez kilka ostatnich dni z wielkim zaangażo-
waniem przygotowywali pod czujnym okiem swoich opiekunów. 

Podczas akcji rozbrzmiewały świą-
teczne piosenki i kolędy, a dodatkową 
atrakcją było spotkanie z Mikołajem. 
Radosna aura udzieliła się także prze-
chodniom, którzy z zaciekawieniem 
przyglądali się poczynaniom dziel-
nych maluchów. Uczestnicy otrzyma-
li od burmistrza Augustowa prezenty 
i usłyszeli słowa uznania za przepięk-
nie wykonane ozdoby. 

Tuż po zapadnięciu zmroku Bur-
mistrz Augustowa Mirosław Ka-
rolczuk przekazał klucze do miasta 
Świętemu Mikołajowi. Chwilę póź-
niej zaprosił na scenę kilkoro chęt-
nych dzieci. Razem, odliczając od 10, 
uruchomili świąteczne iluminacje 
w centrum miasta. Przedświąteczna 
atmosfera udzieliła się wszystkim 
przybyłym. Mikołaj, w towarzystwie 
dzieci, otworzył swój domek, który 
będzie funkcjonował na Rynku Zyg-
munta Augusta aż do Świąt Bożego 
Narodzenia. Już 21 grudnia o godzinie 
17:00 augustowianie będą mogli spo-
tkać Mikołaja z Rovaniemi w Laponii. 

Nowe wytyczne dotyczące obowiązku segregacji odpadów komunal-
nych obowiązują od 2019 roku. Powinność segregacji śmieci dotyczy teraz 
wszystkich mieszkańców Augustowa. Wprowadzony został podział na  
5 frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, bio, szkło, zmieszane. 
 
Do pojemnika na papier wrzucamy: czyste opakowania z papieru i tektu-
ry, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy. 
Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy: zgniecione bu-
telki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, 
torebki i worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgnie-
cione puszki po napojach i żywności.
Do pojemnika na szkło wrzucamy: puste opakowania szklane, butelki 
szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach i lekach.
Do pojemnika na bio wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe. 
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: resztki mięsne oraz kości, 
mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pielu-
chy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, zbite szkło i lustra. 
Do tego pojemnika wrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do 

działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyra-
żone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowie-
nie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na 
rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej 
dziedzictwo Polski i Białorusi.

Drodzy mieszkańcy Augustowa,

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego i instytucji podległych, życzę Państwu 

radosnych dni wypełnionych miłością, ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie 
każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spotkań z najbliższymi  
i przebaczenia. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca budują naszą 

małą augustowską ojczyznę.
Niech nadchodzący Rok 2020 będzie dla nas wszystkich czasem pomyślności, 

zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i miłości!

Drodzy Augustowianie,
Kolejny rok dobiega końca. Dla Augustowa „2019” to nie puste cyfry. Przeżyliśmy 

go pod znakiem inwestycji. To właśnie niewiele ponad rok temu przedstawiłem 
Państwu plan, który zdecydowaliście się poprzeć swoim głosem. 

Obiecałem budowę miejskich ulic na skalę dotąd w Augustowie nie spotykaną 
i słowa dotrzymałem. W ciągu roku zbudowaliśmy ich niemal tyle, ile przez całą 
poprzednią kadencję. Uruchomiliśmy miejskie programy, w tym szczególnie bliski 
mojemu sercu „Augustów bez barier”. Rozpoczęliśmy realizacje projektu „Plac 
Zabaw w Każdej Dzielnicy”. Radością napawa mnie skuteczność z jaką pozyskujemy 
środki zewnętrzne. Augustów wkroczył w nową erę zdobywania dofinansowań.

Plan był ambitny. Niejednokrotnie wymagał od mojego zespołu ogromnego 
zaangażowania. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że razem daliśmy radę!

Szanowni Państwo, mimo mrozu za oknem, zbliża się najgorętszy czas  
w roku. Ciepło domowego ogniska, radość z obecności bliskich, a także wyczekany 
odpoczynek od codziennego zabiegania. Z całego serca życzę wszystkim, aby ten czas 
obfitował w radość i miłość. Abyście przeżyli Państwo Boże Narodzenie z bliskimi. 
Tuż potem wkroczymy w Nowy Rok. Oby zawsze mogli w nim Państwo liczyć na 
życzliwy uśmiech, pomocną dłoń i ludzką serdeczność. Nie szczędźmy jej sobie. Im 
więcej dajemy, tym więcej kiedyś otrzymamy. Patrzmy w przyszłość z optymizmem 
i wiarą w swoje możliwości. 

Na państwa ręce przekazuję 3 numer Augustowskiego Informatora Miejskiego,  
życzę miłej lektury. 

Burmistrz Augustowa 

Mirosław Karolczuk

wymienionych pojemników na odpady segregowane 
lub czego nie można oddać do PSZOK - Punktu Selektyw-
nej Zbierania Odpadów Komunalnych.
Ustawowe zmiany w gospodarce odpadami narzucają 
na gminy, w tym na Augustów, osiągnięcie w 2020 roku 
wyższych wskaźników odzysku. Powiązanie nowych re-
gulacji z rosnącymi wciąż kosztami utylizacji odpadów 
ponoszonymi przez samorządy wymusza na nich pod-
noszenie opłat. Decyzję o podwyżkach musiała podjąć 
również Rada Miejska w Augustowie. Od stycznia stawki 
wynosić będą: 22 zł/mc od gospodarstwa domowego jed-
noosobowego, 43 zł/mc od gospodarstwa dwuosobowe-
go, 64 zł/mc od trzyosobowego itd. Gospodarstwa domo-
we złożone z 6 i większej ilości osób zapłacą 94zł/mc
Uwagi i pytania związane z gospodarką odpadami 
można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Augustowie  
(ul. Nowomiejska 41).

Mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, że w ramach Augustowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020 zostaną zrealizowane następujące projekty: 

 Serce na mapie Augustowa – montaż defibrylatorów w przestrzeni 
miejskiej, 

 Activity Park – Śródmieście – nowy plac zabaw,
 Sterylizacja 2020 – akcja sterylizacji zwierząt w Augustowie,
 Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kana-

le” – rozbudowa tworzonego placu zabaw,
 Doposażenie siłowni zewnętrznej „Osiedle Koszary” w urządzenia 

dla osób z niepełnosprawnością na wózkach. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Augustowa za udział w tegorocz-

nej edycji budżetu obywatelskiego – powiedział zastępca burmistrza Fi-
lip Chodkiewicz. – Augustowski Budżet Obywatelski to świetny przykład 
aktywności mieszkańców i bezpośredniego wpływu na rozwój naszego 
miasta.

Jak informuje Michał Kotarski, Kierownik Wydziału Spraw Społecz-
nych i Administracyjnych UM:

W piątej edycji zagłosowała rekordowa liczba 4 161 miesz-
kańców, z czego 91% głosów oddano elektronicznie. Fre-
kwencja rośnie, projektów jest coraz więcej. Zwiększona 
aktywność mieszkańców zdecydowanie cieszy. 
Więcej informacji na stronie www.zmieniamy.augu-
stow.pl



Podczas dwudniowej konferencji, rozpoczętej 5 listopada w Augustowie 
dyskutowano o możliwości wpisania Kanału Augustowskiego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spotkanie odbyło się w 180. rocznicę 
otwarcia żeglugi na Kanale.

Kanał Augustowski jest transgranicznym zabytkiem budownictwa 
wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Tworzenie kanału rozpoczęto  
w 1824 roku, zostało ono jednak przerwane wybuchem powstania listopa-
dowego. Ostatecznie prace ukończono w 1838 roku. Wybudowanie jednej 
śluzy zajmowało około dwóch lat, a w pracach brało udział od 5 do 7 tysię-
cy osób. Pierwszy wniosek o wpisanie Kanału na Listę UNESCO złożono  
w 2006 roku. Został on zawieszony w 2011 roku.

Jednym z ważniejszych postulatów zgłoszonych podczas konferencji 
było wprowadzenie „Programu dla Kanału Augustowskiego” do strate-
gicznych dokumentów województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania w czasie drugiego dnia w Grodnie omówili zało-
żenia wspólnego dokumentu związanego z podjęciem wieloobszarowych 
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Augustowskiego

Zmiany w gospodarce odpadami Uruchomienie świątecznych iluminacji przez Burmistrza Mirosława Karolczu-
ka i augustowskie dzieci było punktem kulminacyjnym Mikołajek w Augustowie.  
Od 6 grudnia Rynek Zygmunta Augusta zachwyca świątecznym blaskiem.

Mikołajki rozpoczęła akcja „Wspólnie udekorujmy Augustów na święta”. Uczniowie 
szkół i przedszkoli z zapałem i radością ubierały bożonarodzeniowe drzewka w gwiazd-
ki, aniołki, bombki i inne ozdoby, które przez kilka ostatnich dni z wielkim zaangażo-
waniem przygotowywali pod czujnym okiem swoich opiekunów. 

Podczas akcji rozbrzmiewały świą-
teczne piosenki i kolędy, a dodatkową 
atrakcją było spotkanie z Mikołajem. 
Radosna aura udzieliła się także prze-
chodniom, którzy z zaciekawieniem 
przyglądali się poczynaniom dziel-
nych maluchów. Uczestnicy otrzyma-
li od burmistrza Augustowa prezenty 
i usłyszeli słowa uznania za przepięk-
nie wykonane ozdoby. 

Tuż po zapadnięciu zmroku Bur-
mistrz Augustowa Mirosław Ka-
rolczuk przekazał klucze do miasta 
Świętemu Mikołajowi. Chwilę póź-
niej zaprosił na scenę kilkoro chęt-
nych dzieci. Razem, odliczając od 10, 
uruchomili świąteczne iluminacje 
w centrum miasta. Przedświąteczna 
atmosfera udzieliła się wszystkim 
przybyłym. Mikołaj, w towarzystwie 
dzieci, otworzył swój domek, który 
będzie funkcjonował na Rynku Zyg-
munta Augusta aż do Świąt Bożego 
Narodzenia. Już 21 grudnia o godzinie 
17:00 augustowianie będą mogli spo-
tkać Mikołaja z Rovaniemi w Laponii. 

Nowe wytyczne dotyczące obowiązku segregacji odpadów komunal-
nych obowiązują od 2019 roku. Powinność segregacji śmieci dotyczy teraz 
wszystkich mieszkańców Augustowa. Wprowadzony został podział na  
5 frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, bio, szkło, zmieszane. 
 
Do pojemnika na papier wrzucamy: czyste opakowania z papieru i tektu-
ry, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy. 
Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy: zgniecione bu-
telki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, 
torebki i worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgnie-
cione puszki po napojach i żywności.
Do pojemnika na szkło wrzucamy: puste opakowania szklane, butelki 
szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach i lekach.
Do pojemnika na bio wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, skorupki 
jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe. 
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: resztki mięsne oraz kości, 
mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pielu-
chy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, zbite szkło i lustra. 
Do tego pojemnika wrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do 

działań na rzecz wpisania Kanału Augustowskiego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Postulaty wyra-
żone w dokumencie dotyczyły postępowania o wznowie-
nie wniosku, podjęcia zintensyfikowanych działań na 
rzecz ochrony przyrodniczej i kulturowej wspierającej 
dziedzictwo Polski i Białorusi.

Drodzy mieszkańcy Augustowa,

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym oraz 
pracowników Urzędu Miejskiego i instytucji podległych, życzę Państwu 

radosnych dni wypełnionych miłością, ciepłem rodzinnego ogniska, gdzie 
każdy smutek idzie w zapomnienie, a szczęście jest stałym gościem. 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, spotkań z najbliższymi  
i przebaczenia. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca budują naszą 

małą augustowską ojczyznę.
Niech nadchodzący Rok 2020 będzie dla nas wszystkich czasem pomyślności, 

zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i miłości!

Drodzy Augustowianie,
Kolejny rok dobiega końca. Dla Augustowa „2019” to nie puste cyfry. Przeżyliśmy 

go pod znakiem inwestycji. To właśnie niewiele ponad rok temu przedstawiłem 
Państwu plan, który zdecydowaliście się poprzeć swoim głosem. 

Obiecałem budowę miejskich ulic na skalę dotąd w Augustowie nie spotykaną 
i słowa dotrzymałem. W ciągu roku zbudowaliśmy ich niemal tyle, ile przez całą 
poprzednią kadencję. Uruchomiliśmy miejskie programy, w tym szczególnie bliski 
mojemu sercu „Augustów bez barier”. Rozpoczęliśmy realizacje projektu „Plac 
Zabaw w Każdej Dzielnicy”. Radością napawa mnie skuteczność z jaką pozyskujemy 
środki zewnętrzne. Augustów wkroczył w nową erę zdobywania dofinansowań.

Plan był ambitny. Niejednokrotnie wymagał od mojego zespołu ogromnego 
zaangażowania. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że razem daliśmy radę!

Szanowni Państwo, mimo mrozu za oknem, zbliża się najgorętszy czas  
w roku. Ciepło domowego ogniska, radość z obecności bliskich, a także wyczekany 
odpoczynek od codziennego zabiegania. Z całego serca życzę wszystkim, aby ten czas 
obfitował w radość i miłość. Abyście przeżyli Państwo Boże Narodzenie z bliskimi. 
Tuż potem wkroczymy w Nowy Rok. Oby zawsze mogli w nim Państwo liczyć na 
życzliwy uśmiech, pomocną dłoń i ludzką serdeczność. Nie szczędźmy jej sobie. Im 
więcej dajemy, tym więcej kiedyś otrzymamy. Patrzmy w przyszłość z optymizmem 
i wiarą w swoje możliwości. 

Na państwa ręce przekazuję 3 numer Augustowskiego Informatora Miejskiego,  
życzę miłej lektury. 
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gulacji z rosnącymi wciąż kosztami utylizacji odpadów 
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wynosić będą: 22 zł/mc od gospodarstwa domowego jed-
noosobowego, 43 zł/mc od gospodarstwa dwuosobowe-
go, 64 zł/mc od trzyosobowego itd. Gospodarstwa domo-
we złożone z 6 i większej ilości osób zapłacą 94zł/mc
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można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Augustowie  
(ul. Nowomiejska 41).

Mieszkańcy zadecydowali w głosowaniu, że w ramach Augustowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020 zostaną zrealizowane następujące projekty: 

 Serce na mapie Augustowa – montaż defibrylatorów w przestrzeni 
miejskiej, 

 Activity Park – Śródmieście – nowy plac zabaw,
 Sterylizacja 2020 – akcja sterylizacji zwierząt w Augustowie,
 Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci „Ustronie przy Kana-
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Jak informuje Michał Kotarski, Kierownik Wydziału Spraw Społecz-
nych i Administracyjnych UM:
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