
Pod koniec lipca odbyła się konferencja inaugurująca program  
„Augustów bez barier”.  Składa się on z 5 punktów i powstał z myślą  
o osobach starszych i niepełnosprawnych.

Najważniejszą zmianą będzie obniżenie krawężników na wszyst-
kich przejściach dla pieszych przy miejskich drogach jeszcze w tym 
roku. Prace już trwają.

W przyszłym roku większe wsparcie otrzymają organizacje działa-
jące na rzecz niepełnosprawnych. Pula środków na dotacje dla nich 
zwiększona zostanie o 30%. Ponadto przydzielony zostanie lokal do 
dyspozycji organizacji non profit zrzeszających osoby niepełnospraw-
ne. Jedna z sal na parterze budynku będzie miejscem spotkań zrzeszo-
nych osób.

W ramach programu zostanie oddane do użytku kolejne mieszka-
nie chronione przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych.  
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie 

kwartalnika „Informator Miejski Augu-
stów”. Ma on służyć utrzymaniu ciągłe-
go kontaktu samorządu z mieszkańca-
mi. Zobowiązują mnie do tego również 
zapisy uchwały Rady Miejskiej.

W wirze codziennej pracy często trud-
no znaleźć czas na poinformowanie  
o kolejnej zrealizowanej inwestycji, po-
zyskanych środkach, czy sukcesie od-
niesionym przez mieszkańców. Ale raz 
na kwartał jest moment, aby przygoto-
wać miejski informator i podsumować 
etap pracy urzędu służącego mieszkań-
com.

Podsumowując ostatnie 3 miesiące 
szczególnie cieszę się z uruchomienia 
programu „Augustów bez barier”. Jeste-
śmy wrażliwi na potrzeby innych i dba-
my o tych, którzy mają trudniej od nas. 
O szczegółach programu skierowanego 
do osób niepełnosprawnych przeczy-
tacie Państwo na kolejnych stronach. 
Cieszę się również z pozyskania niemal 
4,5 miliona złotych na budowę naszych 
ulic. Powód do radości daje też otwar-
cie nowego miejskiego ujęcia wody, na 
które czekaliśmy ponad 18 lat! O tych 
i wielu innych tematach przeczytacie 
Państwo na kolejnych stronach.

Choć na co dzień nie brakuje pro-
blemów i wyzwań, które angażują bez 
reszty, to miło jest zatrzymać się na mo-
ment i uczciwie podsumować kolejny 
etap pracy. Zauważyć nie tylko bieżące 
wyzwania, ale też osiągnięte sukcesy. 
Jeszcze przyjemniej jest zauważyć suk-
cesy innych i poczuć dumę z osiągnięć 
naszych mieszkańców. W ostatnich 
dniach wszyscy jesteśmy dumni z wi-
cemistrzostwa świata w rzucie młotem 
zdobytego przez naszą niesamowitą Jo-
annę Fiodorow! 

To wszystko motywuje do dalszej 
pracy. Zachęcam Państwa do kontaktu  
i dzielenia się wszelkimi pomysłami 
oraz sugestiami. To my wszyscy, razem 
tworzymy nasze ukochane miasto.

Burmistrz Augustowa 

Mirosław Karolczuk

W sobotę, 28 września uroczyście otworzyliśmy 
Ośrodek Sportów Wodnych nad Nettą. 

SPORTOWE

 

Tegoroczny sezon wakacyjny w Augustowie obfitował w imprezy. Mieszkańcy 
Augustowa i turyści mogli uczestniczyć w ponad 40 wydarzeniach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych. Podczas letnich koncertów mieliśmy szansę usłyszeć 
największe utwory takich zespołów i wykonawców jak The Dumplings, Ania Dą-
browska, Grzegorz Hyży, Róże Europy, Lao Che, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu 

Broni oraz wielu innych. Miłośni-
kom sportów ekstremalnych emo-
cji dostarczyły Mistrzostwa Świata 
Łodzi Wytrzymałościowych Necko 
Endurance, Międzynarodowy Kon-
kurs Skoków na Nartach Wodnych 
Lotto Netta Cup czy Garmin Iron 
Triathlon. 

Tegoroczny sezon był też pierw-
szym okresem funkcjonowania 
instalacji z napisem Augustów, któ-
ra była licznie odwiedzana przez 
mieszkańców i turystów. Podsu-
mowując wakacje warto zauważyć, 
że w tym roku Żegluga Augustow-
ska przewiozła rekordową liczbę  
115 tys. pasażerów!

 

Pod koniec sierpnia Augustów otrzymał sym-
boliczny voucher na kwotę 15 tys. euro. Do-
finansowanie zostało przyznane z unijnego 
programu WiFi4EU. Inicjatywa wspiera dostęp 
do bezpłatnego, bezprzewodowego interne-
tu w przestrzeni publicznej. Otrzymane dofi-
nansowanie zostanie przeznaczone na zakup 
i instalację hotspotów w miejscach najczęściej 
odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. 
Urzędnicy opracowują już mapę możliwych lo-
kalizacji.
- Ostateczna decyzja o lokalizacjach należeć bę-
dzie do mieszkańców. Wspólnie, w interneto-
wym głosowaniu wybierzemy najlepsze miej-
sca – wyjaśnia burmistrz Mirosław Karolczuk.

Reprezentanci szkół miej-
skich osiągają wysokie 
wyniki podczas zawodów 
sportowych na szczeblu wo-
jewódzkim, powiatowym  
i miejskim. We wrześniu pod-
sumowano osiągnięcia spor-
towe szkół w województwie 
podlaskim w roku szkolnym 
2018/19. Augustów zajął 2 miej-
sce w klasyfikacji gmin miej-
skich w sporcie szkolnym.

Augustowianka, Joanna Fiodorow podczas lekkoatletycznych  
Mistrzostw Świata w Dausze wywalczyła srebrny medal w rzucie 
młotem. W trakcie zawodów sportsmenka pobiła swój życiowy re-
kord rzucając młot na odległość 76,35 m. 

We wrześniu, Kamil Borysewicz zdobył tytuł Mistrza Europy  
w skokach na nartach wodnych za wyciągiem. Podczas finału Mi-
strzostw na Białorusi oddał 2 skoki na odległość 63,3 i 62,0m.  

W sierpniu, augustowska kajakarka Edyta Dzieniszewska-Kierkla 
dołączyła do słynnej Alei Olimpijczyków w WOSiR Szelment. To nie-
zwykłe wyróżnienie podkreślające wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych wysokich wyników!

W budynku znajdują się szatnie, siłownia, za-
plecze sanitarne i sale szkoleniowe. W ramach in-
westycji powstał również hangar na łodzie wraz  
z pomostem i trybuną.

- Dziś możemy powiedzieć, że marzenia poko-
leń sportowców, ale też oczekiwanie wielu augu-
stowian stało się faktem. Możemy powiedzieć, że 
posiadamy wreszcie bazę na miarę osiągnięć na-
szego kajakarstwa – zaznaczył burmistrz Mirosław  
Karolczuk i podziękował wszystkim, którzy doło-
żyli swą pracę i zaangażowanie w powstanie Bazy.

Podczas uroczystości rozegrano również zawody 
kajakowe. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję po-
dziwiać formę najlepszych kajakarzy w Polsce ry-
walizujących w sprincie na rzece Netcie.

Budynek swoją charakterystyczną formą przy-
ciąga wzrok i już przed oficjalnym otwarciem był 
chętnie odwiedzany przez spacerujących miesz-
kańców.

Już w 2020 r. kolejni mieszkańcy wymagający wspar-
cia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli 
korzystać z lokali przystosowanych do ich potrzeb. 
Obecnie w Augustowie są 2 mieszkania chronione,  
z których korzystać może 6 osób.

W ramach współpracy z Polskim Czerwonym 
Krzyżem powstała też baza sprzętu medycznego  
i rehabilitacyjnego. Przekazane zostały już pierw-
sze wózki pokojowe i balkoniki, które będzie można 
wypożyczyć w lokalu organizacji non profit, przy  
ul. Nowomiejskiej 41. 

- To ważne wsparcie dla osób, które potrzebują tego 
typu sprzętu w wyniku pogorszenia się ich stanu 
zdrowia. Troska o nich to nasz wspólny obowiązek 
– podkreśla Michał Kotarski, kierownik Wydziału 
Spraw Społecznych i Administracyjnych UM.
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Na początku września wyłonieni zostali laureaci piątej edycji 
„Konkursu na najładniejszą posesję w Augustowie”. Tegoroczna edy-
cja odbyła się pod hasłem „Augustowskie ogrody i balkony przyjazne 
pszczołom” i organizowana była w trzech kategoriach: najładniejszy 
ogródek przydomowy, najładniejszy ogródek działkowy oraz najład-
niejszy taras i balkon.

– Jest mi niezmiernie miło, że możemy się dziś tu spotkać i na-
grodzić Państwa ciężką pracę, w którą wkładacie tyle serca – powie-
dział zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz. - Wszyst-
kim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękuję i gratuluję  
i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie  
i będziemy mogli wspólnie podziwiać Państwa ogrody - dodał zastęp-
ca burmistrza.

Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone posesje miała ciężki 
orzech do zgryzienia, ponieważ każda działka odznaczała się szcze-
gólną oryginalnością.

W maju rozpoczęła się trzecia już edycja projektu Augustowskiej Karty Turysty. Projekt wciąż cieszy się zaintereso-
waniem wśród turystów. Turyści, którzy uiścili z góry opłatę uzdrowiskową lub miejscową za co najmniej 3 dni pobytu, 
mogli skorzystać z szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. w instytucjach kultury, obiektach sportowych i rekreacyjnych, czy 
tańszych usług rejsowych i gastronomicznych. Do końca września wydanych zostało ponad 800 Kart Turysty. Do tegorocz-
nej edycji zgłosiło się 16 partnerów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów w tej edycji zwiększona została liczba punktów odbioru Karty. Projekt 
ma na celu zachęcenie turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej/miejscowej, a także promocję augustowskich atrak-
cji oraz lokalnych przedsiębiorców.

Otoczenie Muzeum Kanału Augustowskiego 
mieszczącego się w tzw. Domku Prądzyńskiego otrzymało 
nowy wygląd. 

Program „Rozwój sieci dróg miejskich” jest jednym z priorytetów 
Burmistrza Augustowa. W bieżącym roku w jego ramach, współ-
pracując z mieszkańcami, przebudujemy 21 ulic. Do końca września 
zakończono roboty na ulicach: Jeziornej, Klubowej, Robotniczej, Lipo-
wej, Ustronie, Pagórek, dojazd do urzędu Gminy, Sucharskiego, Miłej, 
Zakątek, Jasnej, Weterynaryjnej. Do końca roku zostaną zakończone 
prace na ulicach: Osiedle Południe, Bystra, Cicha, Sadowa, Garncar-
ska, Norwida, Łazienna, Łąkowa, Wiklinowa od Kanału Bystrego do 
ul. Waryńskiego.  Wkrótce planowane jest rozpoczęcie przebudowy 
ulic: Bobrowej, Rybackiej, Kilińskiego, Myśliwskiej, Grzybowej, Wikli-
nowej od ul. Waryńskiego do DW 664.

Do końca listopada opracowane zostaną dokumentacje projektowe 
19 miejskich ulic. Natomiast w połowie przyszłego roku powstaną do-
kumentacje projektowe kolejnych 28 ulic.

Zakończona została modernizacja ulicy Norwida. Nową nawierzch-
nię zyskała jezdnia oraz chodniki. W ramach inwestycji powstało tak-
że więcej miejsc parkingowych. 

Już w grudniu mieszkańcy Augustowa będą mogli cieszyć się nową 
nawierzchnią przebudowanej ulicy Wojska Polskiego. Miasto prze-
znaczyło kwotę ponad 1,7 mln zł na udzielenie dotacji celowej powia-
towi augustowskiemu na przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

Przedłuża się budowa parku w dzielnicy Lipowiec. Ze względu na 
formalności termin wykonania musiał zostać wydłużony do 30 paź-
dziernika. Jednocześnie bieżący nadzór prowadzony przez Wydział 
Inwestycji wskazał na szereg nieprawidłowości, do usunięcia których 
natychmiast wezwany został wykonawca. Musiał on między innymi 
rozebrać i powtórnie, już prawidłowo, ułożyć ścieżki.

- Miejskie inwestycje muszą być traktowane poważnie. Nie akcep-
tujemy żadnych niedoróbek ani prób pójścia na skróty. Dlatego czu-
wamy nad każdą z inwestycji na bieżąco, aby ewentualne zamierzone 
lub niezamierzone błędy wykonawców korygować i eliminować od 
razu, na wstępnym etapie, a nie trafiać na nie dopiero przy odbiorze, 
co mogłoby powodować ogromne problemy i kilkumiesięczne opóź-
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Podczas 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni DKF Kinochłon 
otrzymał nagrodę dla Najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Po raz pierwszy Kinochłon otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w 2015 
roku.

Statuetki przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej są 
szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej. Nagrody otrzymu-

Po raz kolejny augustowianie mogli zgłaszać swoje pomysły do re-
alizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pula na 
realizację pomysłów wynosiła 500 tys. złotych. W tegorocznej edycji 
zgłoszonych zostało 16 projektów, które teraz przejdą weryfikację for-
malno-prawną. 

Od 15 do 28 listopada będziemy mogli wspólnie wybierać najlepszy 
projekt. Głosować będzie można elektronicznie lub poprzez wrzuce-
nie wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej w jednym  
z wyznaczonych punktów do głosowania. 

- Zachęcam augustowian do aktywnego udziału na wszystkich eta-

pach budżetu obywatelskiego  - apeluje burmistrz 
Augustowa Mirosław Karolczuk. - Każdy głos jest 
ważny i ma realny wpływ na rozwój miasta – do-
daje burmistrz.

Więcej informacji na stronie  
www.zmieniamy.augustow.pl  

lub pod numerem  
telefonu 87 643 80 59.

ją osoby i instytucje za znaczące osiągnięcia w upo-
wszechnianiu i promocji kina.

Prezesowi Kinochłona oraz całej Radzie Progra-
mowej serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych 
udanych seansów filmowych, interesujących gości  
i ciekawych dyskusji!

Augustowscy Seniorzy mają wiele ciekawych po-
mysłów. Od września ruszyły nowe zajęcia w Klu-
bie Seniora „Bądźmy Razem”. Seniorzy mieli okazje 
spotkać się przy wspólnym rozwiązywaniu zagadek 
i łamigłówek oraz przy grach planszowych. W trak-
cie poznawania formy artystycznej asamblażu mie-
li możliwość stworzenia obrazów z darów natury. 

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury  
(Rynek Zygmunta Augusta 9).

Szczegółowe informacje o spotkaniach można 
uzyskać pod numerem telefonu 87 643 36 59, lub na  
stronie www.apk.augustow.pl.

W poniedziałek, 23 września od-
było się uroczyste odsłonięcie i po-
święcenie monumentu w hołdzie 
Ofiarom Obławy Augustowskiej  
z lipca 1945 roku. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, organizacji 
kombatanckich, duchowni i harce-
rze.

Pomnik został umiejscowiony na 
Rondzie Solidarności przy wjeździe 
do Augustowa od strony Białegosto-
ku i Warszawy. Monument ważący 
8 ton przedstawia oplecione drutem 
kolczastym dłonie trzymające znak 
Polski Walczącej. Instalację sfinan-
sowali darczyńcy z USA. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia i głównym 
organizatorem był Związek Pamięci 
Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. 

Na zakończenie uroczystości, po 
odczytaniu apelu pamięci i salwie 
honorowej, przybyli goście złożyli 
wieńce pod pomnikiem.

nienia – wyjaśnia Magdalena Sokołowska, kierownik 
Wydziału Inwestycji UM.

Inwestycja na Lipowcu obejmuje stworzenie ale-
jek, oświetlenia, koszy na śmieci i ławek. Powstanie 
też aktywna ścieżka zdrowia dla najmłodszych, sza-
chownice, miejsce do gry w bule oraz miejsce spotkań 
z możliwością rozpalania ogniska. W przyszłym par-
ku na Lipowcu powstanie też pierwszy w Augustowie 
Pumptrack, czyli specjalny tor do jazdy rowerem.

Na inwestycję pozyskaliśmy środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2020.

Z sukcesem aplikowaliśmy do Funduszu Dróg Sa-
morządowych skąd otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości niemal 4,5 miliona złotych. W ramach 
funduszu przebudowane zostaną ulice: Rybacka, Ki-
lińskiego, Bystra, Wiklinowa, Myśliwska, Grzybowa.

Dzięki realizacji inwestycji teren 
wokół budynku został zagospoda-
rowany. W ramach prac zostały 
ukształtowane zieleńce, ułożone 
chodniki oraz wykonane oświe-
tlenie alejki do Muzeum, a także 
podświetlenie obiektu. Muzeum 
zyskało nowe wyposażenie w posta-
ci m.in. systemu wystawienniczego 
do prezentacji wystaw czasowych 
wewnątrz i na zewnątrz budynku 
oraz system do projekcji materia-
łów audiowizualnych. Obiekt zo-
stał przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zapraszamy 
do odwiedzania naszego muzeum,  
w którym na mieszkańców czeka 
doświadczona kadra Augustow-
skich Placówek Kultury.

Na realizację inwestycji po-
zyskaliśmy dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego  
na lata 2014-2020.

Laureatką w kategorii najładniejszy ogródek 
przydomowy została Anna Ułanowicz, wyróżnie-
nie otrzymała Kamila Ćwikowska. W kategorii 
najładniejszy ogródek działkowy komisja naj-
wyżej oceniła ogród Alicji i Stanisława Kirejczyk, 
wyróżnienie otrzymał Jan Futyma. Dodatkowo 
komisja postanowiła nagrodzić działki: Krystyny 
Radkiewicz, Piotra Maksimowskiego oraz Elżbiety 
Peliksza.

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy pięknie urządzo-
nych posesji oraz życzymy dalszych sukcesów 
i satysfakcji w upiększaniu swoich ogrodów.  
A wszystkich mieszkańców Augustowa zaprasza-
my do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!
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grodzić Państwa ciężką pracę, w którą wkładacie tyle serca – powie-
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nej edycji zgłosiło się 16 partnerów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów w tej edycji zwiększona została liczba punktów odbioru Karty. Projekt 
ma na celu zachęcenie turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej/miejscowej, a także promocję augustowskich atrak-
cji oraz lokalnych przedsiębiorców.

Otoczenie Muzeum Kanału Augustowskiego 
mieszczącego się w tzw. Domku Prądzyńskiego otrzymało 
nowy wygląd. 

Program „Rozwój sieci dróg miejskich” jest jednym z priorytetów 
Burmistrza Augustowa. W bieżącym roku w jego ramach, współ-
pracując z mieszkańcami, przebudujemy 21 ulic. Do końca września 
zakończono roboty na ulicach: Jeziornej, Klubowej, Robotniczej, Lipo-
wej, Ustronie, Pagórek, dojazd do urzędu Gminy, Sucharskiego, Miłej, 
Zakątek, Jasnej, Weterynaryjnej. Do końca roku zostaną zakończone 
prace na ulicach: Osiedle Południe, Bystra, Cicha, Sadowa, Garncar-
ska, Norwida, Łazienna, Łąkowa, Wiklinowa od Kanału Bystrego do 
ul. Waryńskiego.  Wkrótce planowane jest rozpoczęcie przebudowy 
ulic: Bobrowej, Rybackiej, Kilińskiego, Myśliwskiej, Grzybowej, Wikli-
nowej od ul. Waryńskiego do DW 664.

Do końca listopada opracowane zostaną dokumentacje projektowe 
19 miejskich ulic. Natomiast w połowie przyszłego roku powstaną do-
kumentacje projektowe kolejnych 28 ulic.

Zakończona została modernizacja ulicy Norwida. Nową nawierzch-
nię zyskała jezdnia oraz chodniki. W ramach inwestycji powstało tak-
że więcej miejsc parkingowych. 

Już w grudniu mieszkańcy Augustowa będą mogli cieszyć się nową 
nawierzchnią przebudowanej ulicy Wojska Polskiego. Miasto prze-
znaczyło kwotę ponad 1,7 mln zł na udzielenie dotacji celowej powia-
towi augustowskiemu na przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

Przedłuża się budowa parku w dzielnicy Lipowiec. Ze względu na 
formalności termin wykonania musiał zostać wydłużony do 30 paź-
dziernika. Jednocześnie bieżący nadzór prowadzony przez Wydział 
Inwestycji wskazał na szereg nieprawidłowości, do usunięcia których 
natychmiast wezwany został wykonawca. Musiał on między innymi 
rozebrać i powtórnie, już prawidłowo, ułożyć ścieżki.

- Miejskie inwestycje muszą być traktowane poważnie. Nie akcep-
tujemy żadnych niedoróbek ani prób pójścia na skróty. Dlatego czu-
wamy nad każdą z inwestycji na bieżąco, aby ewentualne zamierzone 
lub niezamierzone błędy wykonawców korygować i eliminować od 
razu, na wstępnym etapie, a nie trafiać na nie dopiero przy odbiorze, 
co mogłoby powodować ogromne problemy i kilkumiesięczne opóź-
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Podczas 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni DKF Kinochłon 
otrzymał nagrodę dla Najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Po raz pierwszy Kinochłon otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w 2015 
roku.

Statuetki przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej są 
szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej. Nagrody otrzymu-

Po raz kolejny augustowianie mogli zgłaszać swoje pomysły do re-
alizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pula na 
realizację pomysłów wynosiła 500 tys. złotych. W tegorocznej edycji 
zgłoszonych zostało 16 projektów, które teraz przejdą weryfikację for-
malno-prawną. 

Od 15 do 28 listopada będziemy mogli wspólnie wybierać najlepszy 
projekt. Głosować będzie można elektronicznie lub poprzez wrzuce-
nie wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej w jednym  
z wyznaczonych punktów do głosowania. 

- Zachęcam augustowian do aktywnego udziału na wszystkich eta-

pach budżetu obywatelskiego  - apeluje burmistrz 
Augustowa Mirosław Karolczuk. - Każdy głos jest 
ważny i ma realny wpływ na rozwój miasta – do-
daje burmistrz.

Więcej informacji na stronie  
www.zmieniamy.augustow.pl  

lub pod numerem  
telefonu 87 643 80 59.

ją osoby i instytucje za znaczące osiągnięcia w upo-
wszechnianiu i promocji kina.

Prezesowi Kinochłona oraz całej Radzie Progra-
mowej serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych 
udanych seansów filmowych, interesujących gości  
i ciekawych dyskusji!

Augustowscy Seniorzy mają wiele ciekawych po-
mysłów. Od września ruszyły nowe zajęcia w Klu-
bie Seniora „Bądźmy Razem”. Seniorzy mieli okazje 
spotkać się przy wspólnym rozwiązywaniu zagadek 
i łamigłówek oraz przy grach planszowych. W trak-
cie poznawania formy artystycznej asamblażu mie-
li możliwość stworzenia obrazów z darów natury. 

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury  
(Rynek Zygmunta Augusta 9).

Szczegółowe informacje o spotkaniach można 
uzyskać pod numerem telefonu 87 643 36 59, lub na  
stronie www.apk.augustow.pl.

W poniedziałek, 23 września od-
było się uroczyste odsłonięcie i po-
święcenie monumentu w hołdzie 
Ofiarom Obławy Augustowskiej  
z lipca 1945 roku. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, organizacji 
kombatanckich, duchowni i harce-
rze.

Pomnik został umiejscowiony na 
Rondzie Solidarności przy wjeździe 
do Augustowa od strony Białegosto-
ku i Warszawy. Monument ważący 
8 ton przedstawia oplecione drutem 
kolczastym dłonie trzymające znak 
Polski Walczącej. Instalację sfinan-
sowali darczyńcy z USA. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia i głównym 
organizatorem był Związek Pamięci 
Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. 

Na zakończenie uroczystości, po 
odczytaniu apelu pamięci i salwie 
honorowej, przybyli goście złożyli 
wieńce pod pomnikiem.

nienia – wyjaśnia Magdalena Sokołowska, kierownik 
Wydziału Inwestycji UM.

Inwestycja na Lipowcu obejmuje stworzenie ale-
jek, oświetlenia, koszy na śmieci i ławek. Powstanie 
też aktywna ścieżka zdrowia dla najmłodszych, sza-
chownice, miejsce do gry w bule oraz miejsce spotkań 
z możliwością rozpalania ogniska. W przyszłym par-
ku na Lipowcu powstanie też pierwszy w Augustowie 
Pumptrack, czyli specjalny tor do jazdy rowerem.

Na inwestycję pozyskaliśmy środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2020.

Z sukcesem aplikowaliśmy do Funduszu Dróg Sa-
morządowych skąd otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości niemal 4,5 miliona złotych. W ramach 
funduszu przebudowane zostaną ulice: Rybacka, Ki-
lińskiego, Bystra, Wiklinowa, Myśliwska, Grzybowa.

Dzięki realizacji inwestycji teren 
wokół budynku został zagospoda-
rowany. W ramach prac zostały 
ukształtowane zieleńce, ułożone 
chodniki oraz wykonane oświe-
tlenie alejki do Muzeum, a także 
podświetlenie obiektu. Muzeum 
zyskało nowe wyposażenie w posta-
ci m.in. systemu wystawienniczego 
do prezentacji wystaw czasowych 
wewnątrz i na zewnątrz budynku 
oraz system do projekcji materia-
łów audiowizualnych. Obiekt zo-
stał przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zapraszamy 
do odwiedzania naszego muzeum,  
w którym na mieszkańców czeka 
doświadczona kadra Augustow-
skich Placówek Kultury.

Na realizację inwestycji po-
zyskaliśmy dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego  
na lata 2014-2020.

Laureatką w kategorii najładniejszy ogródek 
przydomowy została Anna Ułanowicz, wyróżnie-
nie otrzymała Kamila Ćwikowska. W kategorii 
najładniejszy ogródek działkowy komisja naj-
wyżej oceniła ogród Alicji i Stanisława Kirejczyk, 
wyróżnienie otrzymał Jan Futyma. Dodatkowo 
komisja postanowiła nagrodzić działki: Krystyny 
Radkiewicz, Piotra Maksimowskiego oraz Elżbiety 
Peliksza.

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy pięknie urządzo-
nych posesji oraz życzymy dalszych sukcesów 
i satysfakcji w upiększaniu swoich ogrodów.  
A wszystkich mieszkańców Augustowa zaprasza-
my do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!
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Na początku września wyłonieni zostali laureaci piątej edycji 
„Konkursu na najładniejszą posesję w Augustowie”. Tegoroczna edy-
cja odbyła się pod hasłem „Augustowskie ogrody i balkony przyjazne 
pszczołom” i organizowana była w trzech kategoriach: najładniejszy 
ogródek przydomowy, najładniejszy ogródek działkowy oraz najład-
niejszy taras i balkon.

– Jest mi niezmiernie miło, że możemy się dziś tu spotkać i na-
grodzić Państwa ciężką pracę, w którą wkładacie tyle serca – powie-
dział zastępca burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz. - Wszyst-
kim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękuję i gratuluję  
i mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie  
i będziemy mogli wspólnie podziwiać Państwa ogrody - dodał zastęp-
ca burmistrza.

Komisja Konkursowa oceniając zgłoszone posesje miała ciężki 
orzech do zgryzienia, ponieważ każda działka odznaczała się szcze-
gólną oryginalnością.

W maju rozpoczęła się trzecia już edycja projektu Augustowskiej Karty Turysty. Projekt wciąż cieszy się zaintereso-
waniem wśród turystów. Turyści, którzy uiścili z góry opłatę uzdrowiskową lub miejscową za co najmniej 3 dni pobytu, 
mogli skorzystać z szeregu atrakcyjnych zniżek m.in. w instytucjach kultury, obiektach sportowych i rekreacyjnych, czy 
tańszych usług rejsowych i gastronomicznych. Do końca września wydanych zostało ponad 800 Kart Turysty. Do tegorocz-
nej edycji zgłosiło się 16 partnerów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów w tej edycji zwiększona została liczba punktów odbioru Karty. Projekt 
ma na celu zachęcenie turystów do wnoszenia opłaty uzdrowiskowej/miejscowej, a także promocję augustowskich atrak-
cji oraz lokalnych przedsiębiorców.

Otoczenie Muzeum Kanału Augustowskiego 
mieszczącego się w tzw. Domku Prądzyńskiego otrzymało 
nowy wygląd. 

Program „Rozwój sieci dróg miejskich” jest jednym z priorytetów 
Burmistrza Augustowa. W bieżącym roku w jego ramach, współ-
pracując z mieszkańcami, przebudujemy 21 ulic. Do końca września 
zakończono roboty na ulicach: Jeziornej, Klubowej, Robotniczej, Lipo-
wej, Ustronie, Pagórek, dojazd do urzędu Gminy, Sucharskiego, Miłej, 
Zakątek, Jasnej, Weterynaryjnej. Do końca roku zostaną zakończone 
prace na ulicach: Osiedle Południe, Bystra, Cicha, Sadowa, Garncar-
ska, Norwida, Łazienna, Łąkowa, Wiklinowa od Kanału Bystrego do 
ul. Waryńskiego.  Wkrótce planowane jest rozpoczęcie przebudowy 
ulic: Bobrowej, Rybackiej, Kilińskiego, Myśliwskiej, Grzybowej, Wikli-
nowej od ul. Waryńskiego do DW 664.

Do końca listopada opracowane zostaną dokumentacje projektowe 
19 miejskich ulic. Natomiast w połowie przyszłego roku powstaną do-
kumentacje projektowe kolejnych 28 ulic.

Zakończona została modernizacja ulicy Norwida. Nową nawierzch-
nię zyskała jezdnia oraz chodniki. W ramach inwestycji powstało tak-
że więcej miejsc parkingowych. 

Już w grudniu mieszkańcy Augustowa będą mogli cieszyć się nową 
nawierzchnią przebudowanej ulicy Wojska Polskiego. Miasto prze-
znaczyło kwotę ponad 1,7 mln zł na udzielenie dotacji celowej powia-
towi augustowskiemu na przebudowę ulicy Wojska Polskiego.

Przedłuża się budowa parku w dzielnicy Lipowiec. Ze względu na 
formalności termin wykonania musiał zostać wydłużony do 30 paź-
dziernika. Jednocześnie bieżący nadzór prowadzony przez Wydział 
Inwestycji wskazał na szereg nieprawidłowości, do usunięcia których 
natychmiast wezwany został wykonawca. Musiał on między innymi 
rozebrać i powtórnie, już prawidłowo, ułożyć ścieżki.

- Miejskie inwestycje muszą być traktowane poważnie. Nie akcep-
tujemy żadnych niedoróbek ani prób pójścia na skróty. Dlatego czu-
wamy nad każdą z inwestycji na bieżąco, aby ewentualne zamierzone 
lub niezamierzone błędy wykonawców korygować i eliminować od 
razu, na wstępnym etapie, a nie trafiać na nie dopiero przy odbiorze, 
co mogłoby powodować ogromne problemy i kilkumiesięczne opóź-
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Podczas 44. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni DKF Kinochłon 
otrzymał nagrodę dla Najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 
Po raz pierwszy Kinochłon otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w 2015 
roku.

Statuetki przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej są 
szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej. Nagrody otrzymu-

Po raz kolejny augustowianie mogli zgłaszać swoje pomysły do re-
alizacji w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pula na 
realizację pomysłów wynosiła 500 tys. złotych. W tegorocznej edycji 
zgłoszonych zostało 16 projektów, które teraz przejdą weryfikację for-
malno-prawną. 

Od 15 do 28 listopada będziemy mogli wspólnie wybierać najlepszy 
projekt. Głosować będzie można elektronicznie lub poprzez wrzuce-
nie wypełnionej karty do głosowania do urny wyborczej w jednym  
z wyznaczonych punktów do głosowania. 

- Zachęcam augustowian do aktywnego udziału na wszystkich eta-

pach budżetu obywatelskiego  - apeluje burmistrz 
Augustowa Mirosław Karolczuk. - Każdy głos jest 
ważny i ma realny wpływ na rozwój miasta – do-
daje burmistrz.

Więcej informacji na stronie  
www.zmieniamy.augustow.pl  

lub pod numerem  
telefonu 87 643 80 59.

ją osoby i instytucje za znaczące osiągnięcia w upo-
wszechnianiu i promocji kina.

Prezesowi Kinochłona oraz całej Radzie Progra-
mowej serdecznie gratulujemy oraz życzymy samych 
udanych seansów filmowych, interesujących gości  
i ciekawych dyskusji!

Augustowscy Seniorzy mają wiele ciekawych po-
mysłów. Od września ruszyły nowe zajęcia w Klu-
bie Seniora „Bądźmy Razem”. Seniorzy mieli okazje 
spotkać się przy wspólnym rozwiązywaniu zagadek 
i łamigłówek oraz przy grach planszowych. W trak-
cie poznawania formy artystycznej asamblażu mie-
li możliwość stworzenia obrazów z darów natury. 

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek  
o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury  
(Rynek Zygmunta Augusta 9).

Szczegółowe informacje o spotkaniach można 
uzyskać pod numerem telefonu 87 643 36 59, lub na  
stronie www.apk.augustow.pl.

W poniedziałek, 23 września od-
było się uroczyste odsłonięcie i po-
święcenie monumentu w hołdzie 
Ofiarom Obławy Augustowskiej  
z lipca 1945 roku. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy, przed-
stawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych, organizacji 
kombatanckich, duchowni i harce-
rze.

Pomnik został umiejscowiony na 
Rondzie Solidarności przy wjeździe 
do Augustowa od strony Białegosto-
ku i Warszawy. Monument ważący 
8 ton przedstawia oplecione drutem 
kolczastym dłonie trzymające znak 
Polski Walczącej. Instalację sfinan-
sowali darczyńcy z USA. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia i głównym 
organizatorem był Związek Pamięci 
Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. 

Na zakończenie uroczystości, po 
odczytaniu apelu pamięci i salwie 
honorowej, przybyli goście złożyli 
wieńce pod pomnikiem.

nienia – wyjaśnia Magdalena Sokołowska, kierownik 
Wydziału Inwestycji UM.

Inwestycja na Lipowcu obejmuje stworzenie ale-
jek, oświetlenia, koszy na śmieci i ławek. Powstanie 
też aktywna ścieżka zdrowia dla najmłodszych, sza-
chownice, miejsce do gry w bule oraz miejsce spotkań 
z możliwością rozpalania ogniska. W przyszłym par-
ku na Lipowcu powstanie też pierwszy w Augustowie 
Pumptrack, czyli specjalny tor do jazdy rowerem.

Na inwestycję pozyskaliśmy środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2020.

Z sukcesem aplikowaliśmy do Funduszu Dróg Sa-
morządowych skąd otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości niemal 4,5 miliona złotych. W ramach 
funduszu przebudowane zostaną ulice: Rybacka, Ki-
lińskiego, Bystra, Wiklinowa, Myśliwska, Grzybowa.

Dzięki realizacji inwestycji teren 
wokół budynku został zagospoda-
rowany. W ramach prac zostały 
ukształtowane zieleńce, ułożone 
chodniki oraz wykonane oświe-
tlenie alejki do Muzeum, a także 
podświetlenie obiektu. Muzeum 
zyskało nowe wyposażenie w posta-
ci m.in. systemu wystawienniczego 
do prezentacji wystaw czasowych 
wewnątrz i na zewnątrz budynku 
oraz system do projekcji materia-
łów audiowizualnych. Obiekt zo-
stał przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zapraszamy 
do odwiedzania naszego muzeum,  
w którym na mieszkańców czeka 
doświadczona kadra Augustow-
skich Placówek Kultury.

Na realizację inwestycji po-
zyskaliśmy dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego  
na lata 2014-2020.

Laureatką w kategorii najładniejszy ogródek 
przydomowy została Anna Ułanowicz, wyróżnie-
nie otrzymała Kamila Ćwikowska. W kategorii 
najładniejszy ogródek działkowy komisja naj-
wyżej oceniła ogród Alicji i Stanisława Kirejczyk, 
wyróżnienie otrzymał Jan Futyma. Dodatkowo 
komisja postanowiła nagrodzić działki: Krystyny 
Radkiewicz, Piotra Maksimowskiego oraz Elżbiety 
Peliksza.

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy pięknie urządzo-
nych posesji oraz życzymy dalszych sukcesów 
i satysfakcji w upiększaniu swoich ogrodów.  
A wszystkich mieszkańców Augustowa zaprasza-
my do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!
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Pod koniec lipca odbyła się konferencja inaugurująca program  
„Augustów bez barier”.  Składa się on z 5 punktów i powstał z myślą  
o osobach starszych i niepełnosprawnych.

Najważniejszą zmianą będzie obniżenie krawężników na wszyst-
kich przejściach dla pieszych przy miejskich drogach jeszcze w tym 
roku. Prace już trwają.

W przyszłym roku większe wsparcie otrzymają organizacje działa-
jące na rzecz niepełnosprawnych. Pula środków na dotacje dla nich 
zwiększona zostanie o 30%. Ponadto przydzielony zostanie lokal do 
dyspozycji organizacji non profit zrzeszających osoby niepełnospraw-
ne. Jedna z sal na parterze budynku będzie miejscem spotkań zrzeszo-
nych osób.

W ramach programu zostanie oddane do użytku kolejne mieszka-
nie chronione przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych.  
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie 

kwartalnika „Informator Miejski Augu-
stów”. Ma on służyć utrzymaniu ciągłe-
go kontaktu samorządu z mieszkańca-
mi. Zobowiązują mnie do tego również 
zapisy uchwały Rady Miejskiej.

W wirze codziennej pracy często trud-
no znaleźć czas na poinformowanie  
o kolejnej zrealizowanej inwestycji, po-
zyskanych środkach, czy sukcesie od-
niesionym przez mieszkańców. Ale raz 
na kwartał jest moment, aby przygoto-
wać miejski informator i podsumować 
etap pracy urzędu służącego mieszkań-
com.

Podsumowując ostatnie 3 miesiące 
szczególnie cieszę się z uruchomienia 
programu „Augustów bez barier”. Jeste-
śmy wrażliwi na potrzeby innych i dba-
my o tych, którzy mają trudniej od nas. 
O szczegółach programu skierowanego 
do osób niepełnosprawnych przeczy-
tacie Państwo na kolejnych stronach. 
Cieszę się również z pozyskania niemal 
4,5 miliona złotych na budowę naszych 
ulic. Powód do radości daje też otwar-
cie nowego miejskiego ujęcia wody, na 
które czekaliśmy ponad 18 lat! O tych 
i wielu innych tematach przeczytacie 
Państwo na kolejnych stronach.

Choć na co dzień nie brakuje pro-
blemów i wyzwań, które angażują bez 
reszty, to miło jest zatrzymać się na mo-
ment i uczciwie podsumować kolejny 
etap pracy. Zauważyć nie tylko bieżące 
wyzwania, ale też osiągnięte sukcesy. 
Jeszcze przyjemniej jest zauważyć suk-
cesy innych i poczuć dumę z osiągnięć 
naszych mieszkańców. W ostatnich 
dniach wszyscy jesteśmy dumni z wi-
cemistrzostwa świata w rzucie młotem 
zdobytego przez naszą niesamowitą Jo-
annę Fiodorow! 

To wszystko motywuje do dalszej 
pracy. Zachęcam Państwa do kontaktu  
i dzielenia się wszelkimi pomysłami 
oraz sugestiami. To my wszyscy, razem 
tworzymy nasze ukochane miasto.

Burmistrz Augustowa 

Mirosław Karolczuk

W sobotę, 28 września uroczyście otworzyliśmy 
Ośrodek Sportów Wodnych nad Nettą. 

SPORTOWE

 

Tegoroczny sezon wakacyjny w Augustowie obfitował w imprezy. Mieszkańcy 
Augustowa i turyści mogli uczestniczyć w ponad 40 wydarzeniach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych. Podczas letnich koncertów mieliśmy szansę usłyszeć 
największe utwory takich zespołów i wykonawców jak The Dumplings, Ania Dą-
browska, Grzegorz Hyży, Róże Europy, Lao Che, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu 

Broni oraz wielu innych. Miłośni-
kom sportów ekstremalnych emo-
cji dostarczyły Mistrzostwa Świata 
Łodzi Wytrzymałościowych Necko 
Endurance, Międzynarodowy Kon-
kurs Skoków na Nartach Wodnych 
Lotto Netta Cup czy Garmin Iron 
Triathlon. 

Tegoroczny sezon był też pierw-
szym okresem funkcjonowania 
instalacji z napisem Augustów, któ-
ra była licznie odwiedzana przez 
mieszkańców i turystów. Podsu-
mowując wakacje warto zauważyć, 
że w tym roku Żegluga Augustow-
ska przewiozła rekordową liczbę  
115 tys. pasażerów!

 

Pod koniec sierpnia Augustów otrzymał sym-
boliczny voucher na kwotę 15 tys. euro. Do-
finansowanie zostało przyznane z unijnego 
programu WiFi4EU. Inicjatywa wspiera dostęp 
do bezpłatnego, bezprzewodowego interne-
tu w przestrzeni publicznej. Otrzymane dofi-
nansowanie zostanie przeznaczone na zakup 
i instalację hotspotów w miejscach najczęściej 
odwiedzanych przez mieszkańców i turystów. 
Urzędnicy opracowują już mapę możliwych lo-
kalizacji.
- Ostateczna decyzja o lokalizacjach należeć bę-
dzie do mieszkańców. Wspólnie, w interneto-
wym głosowaniu wybierzemy najlepsze miej-
sca – wyjaśnia burmistrz Mirosław Karolczuk.

Reprezentanci szkół miej-
skich osiągają wysokie 
wyniki podczas zawodów 
sportowych na szczeblu wo-
jewódzkim, powiatowym  
i miejskim. We wrześniu pod-
sumowano osiągnięcia spor-
towe szkół w województwie 
podlaskim w roku szkolnym 
2018/19. Augustów zajął 2 miej-
sce w klasyfikacji gmin miej-
skich w sporcie szkolnym.

Augustowianka, Joanna Fiodorow podczas lekkoatletycznych  
Mistrzostw Świata w Dausze wywalczyła srebrny medal w rzucie 
młotem. W trakcie zawodów sportsmenka pobiła swój życiowy re-
kord rzucając młot na odległość 76,35 m. 

We wrześniu, Kamil Borysewicz zdobył tytuł Mistrza Europy  
w skokach na nartach wodnych za wyciągiem. Podczas finału Mi-
strzostw na Białorusi oddał 2 skoki na odległość 63,3 i 62,0m.  

W sierpniu, augustowska kajakarka Edyta Dzieniszewska-Kierkla 
dołączyła do słynnej Alei Olimpijczyków w WOSiR Szelment. To nie-
zwykłe wyróżnienie podkreślające wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych wysokich wyników!

W budynku znajdują się szatnie, siłownia, za-
plecze sanitarne i sale szkoleniowe. W ramach in-
westycji powstał również hangar na łodzie wraz  
z pomostem i trybuną.

- Dziś możemy powiedzieć, że marzenia poko-
leń sportowców, ale też oczekiwanie wielu augu-
stowian stało się faktem. Możemy powiedzieć, że 
posiadamy wreszcie bazę na miarę osiągnięć na-
szego kajakarstwa – zaznaczył burmistrz Mirosław  
Karolczuk i podziękował wszystkim, którzy doło-
żyli swą pracę i zaangażowanie w powstanie Bazy.

Podczas uroczystości rozegrano również zawody 
kajakowe. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję po-
dziwiać formę najlepszych kajakarzy w Polsce ry-
walizujących w sprincie na rzece Netcie.

Budynek swoją charakterystyczną formą przy-
ciąga wzrok i już przed oficjalnym otwarciem był 
chętnie odwiedzany przez spacerujących miesz-
kańców.

Już w 2020 r. kolejni mieszkańcy wymagający wspar-
cia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli 
korzystać z lokali przystosowanych do ich potrzeb. 
Obecnie w Augustowie są 2 mieszkania chronione,  
z których korzystać może 6 osób.

W ramach współpracy z Polskim Czerwonym 
Krzyżem powstała też baza sprzętu medycznego  
i rehabilitacyjnego. Przekazane zostały już pierw-
sze wózki pokojowe i balkoniki, które będzie można 
wypożyczyć w lokalu organizacji non profit, przy  
ul. Nowomiejskiej 41. 

- To ważne wsparcie dla osób, które potrzebują tego 
typu sprzętu w wyniku pogorszenia się ich stanu 
zdrowia. Troska o nich to nasz wspólny obowiązek 
– podkreśla Michał Kotarski, kierownik Wydziału 
Spraw Społecznych i Administracyjnych UM.
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