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AKTUALNOŚCI [1]
Wysłane przez Daniel Wojewnik, 13/03/2020
Dodane dnia 27/05/2020
Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie. [2]
Dodane dnia 22/05/2020
Nowe zasady zwolnień z kwarantanny przy przekroczeniu granicy RP [3]
Dodane dnia 13/05/2020
Od 18 maja zostaną zniesione kolejne ograniczenia - pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji
[4]
Dodane dnia 04/05/2020
Zmiany zasad bezpieczeństwa od 4 maja. [5]
Dodane dnia 29/04/2020
Targowisko miejskie w Augustowie otwarte [6]
Dodane dnia 20/04/2020
Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. [7]
Dodane dnia 16/04/2020
Wychodzisz z domu? Zasłoń usta i nos! [8]
Dodane dnia 27/03/2020
Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 31 marca 2020 r. [9]
Dodane dnia 31/03/2020
Kolejne kroki w walce z koronawirusem [10]
Dodane dnia 27/03/2020
„Wsparcie psychologiczne dla osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi
epidemiologicznemu i kwarantannie. [11]
Dodane dnia 27/03/2020
Zalecenia Ministra Zdrowia [12]
Dodane dnia 25/03/2020
„ZOSTAŃMY W DOMU!” - Apel Samorządowców Województwa Podlaskiego [13]
Dodane dnia 25/03/2020
„ZOSTAŃMY W DOMU” - nowe obostrzenia [14]
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Dodane dnia 25/03/2020
APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA - ZAINSTALUJ! [15]
Dodane dnia 18/03/2020
OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI [16]
Dodane dnia 16/03/2020
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej
kwarantannie [17]
Dodane dnia 16/03/2020
Ogłoszenie Urzędu Stanu Cywilnego [18]
Dodane dnia 13/03/2020
Pełne poparcie Rady Miejskiej dla wniosków Burmistrza [19]
Dodane dnia 13/03/2020
Komunikat ATBS "KODREM" [20]
Dodane dnia 13/03/2020
Od 14 marca 2020r. (sobota) targowisko przy ul. Nowomiejskiej zamknięte [21]
Dodane dnia 12/03/2020
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego [22]
Dodane dnia 12/03/2020
Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza [23]
Dodane dnia 12/03/2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych [24]
Dodane dnia 12/03/2020
Apel do mieszkańców [25]
Dodane dnia 12/03/2020
Apel o ograniczenie wizyt w WiKM w Augustowie [26]
Dodane dnia 12/03/2020
Konsultacje z mieszkańcami na Kaczym Dołku odwołane [27]
Dodane dnia 11/03/2020
Augustów zawiesza zajęcia w szkołach, zamyka basen i instytucje kultury [28]
Dodane dnia 11/03/2020
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Augustów reaguje na zagrożenie Koronawirusem [29]
Dodane dnia 11/03/2020
Dni wolne na opiekę nad dzieckiem i zasiłek przysługujacy rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci
[30]
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