
Pytania do Burmistrza Augustowa 
Wojciecha Walulika zadały dzieci ze 
świetlicy środowiskowej Społecznej 
Organizacji Przyjaciół Dzieci ,,Przy-
stań’’ w Augustowie.
Czym Pan Burmistrz się zajmuje?

Praca Burmistrza Augustowa 
to szeroko rozumiany proces zarządzania miastem. Burmistrz przede 
wszystkim dba o to, aby lokalne prawo uchwalone przez Radę Miej-
ską w Augustowie było terminowo i skutecznie wdrażane w życie. 
Burmistrz dba także o wizerunek Augustowa i reprezentuje miasto 
na zewnątrz. Jednak przede wszystkim praca Burmistrza to służba 
mieszkańcom Augustowa, realizowanie ich potrzeb i oczekiwań oraz 
rozwijanie miasta w takim kierunku, aby wszystkim – także najmłod-
szym – żyło się w nim najlepiej.

Augustowska Karta Turysty strzałem w dziesiątkę

Rozwija się turystyka na Kanale Augustowskim

W sierpniu br. po raz pierwszy w histo-
rii naszego miasta burmistrz Augusto-
wa Wojciech Walulik przyznał nagrody 
i stypendia za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz upowszech-
niania i ochrony kultury. Przyznane zo-
stały 3 nagrody oraz 3 stypendia osobom 
o niekwestionowanych osiągnięciach, 
które swoją wytężoną pracą wnoszą 
istotny wkład w  rozwój życia kultural-
nego Augustowa. 

Nagrodę za całokształt działalności 
kulturalnej otrzymała Halina Poźnia-

kowska, twórczyni i instruktorka Ze-
społu Tańca Ludowego „Bystry”. Kolejną 
nagrodę za osiągnięcia o wysokim zna-
czeniu artystycznym w 2016 r. otrzymał 
Szymon Teżewski, autor debiutanckiej 
powieści „Eteromanka”. 

Laureatką jeszcze jednej nagrody i jed-
nocześnie stypendystką w dziedzinie 
muzyki została Karolina Kuśmierz. Mło-
da pianistka jest laureatką kilkudziesię-
ciu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów muzycznych. 

Nagrody za osiągnięcia w kulturze zo-

stały przyznane z inicjatywy pana Toma-
sza Bukłaho Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Miasta i zatwierdzone przez Radę 
Miejską w Augustowie.

Stypendium uzyskała także Zuzanna 
Kozłowska, utalentowana flecistka i so-
listka oraz Janina Osewska, poetka, foto-
grafka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, która przygotowuje obecnie 
kolejny tomik swojej poezji pt. ,,Anioły 
Podlasia”.

Wszystkim laureatom nagród i stypen-
diów serdecznie gratulujemy. 

Tegoroczny sezon wakacyjny w Augu-
stowie był niezwykle udany. W sezonie 
letnim 2017 r. zorganizowanych zostało 
ponad 40  wydarzeń kulturalnych, spor-
towych, rozrywkowych i rekreacyjnych. 
Podczas letnich koncertów można było 
usłyszeć największe gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej i innych, wyróżniających 
się artystów, m.in. T.Love, Lemon, Feel, 
Afromental, Mietek Szcześniak, Ten Typ 
Mes, Żywiołak, Aga Zaryan, Jan Gałach 
Band, Maleo Reggae Rockers. Miłośni-
kom aktywnego wypoczynku wiele nie-
zapomnianych emocji przyniosły czołowe 
imprezy sportowe tj. Mistrzostwa Świata 
Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endu-
rance, Międzynarodowy Konkurs Skoków 
na Nartach Wodnych Lotto Netta Night 
Jump, Elemental Triathlon, Długodystan-
sowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie 
czy Półmaraton Augustowski. Pod koniec 
sierpnia usadowiona została ławeczka le-

gendarnej Beaty z Albatrosa rozsławiającej 
Augustów w całej Polsce. 
Dużym zainteresowaniem wśród turystów 
cieszy się stworzony dwa lata temu serwis 
internetowy Augustowa www.augustow.pl.  
W  okresie maj-sierpień br.  stronę odwie-
dziło ponad 86 tys. osób, które wygenerowa-
ły ponad 352 tys. odsłon. To ok. 17% więcej 
odwiedzających niż w  roku 2016. Ok. 48% 
wchodzących na stronę www.augustow.pl 
to  warszawiacy, a 59% użytkowników ko-
rzystało ze strony poprzez smartfony.

W trakcie sezonu wakacyjnego od maja 
do sierpnia br. Centrum Informacji Tury-
stycznej odwiedziło łącznie ponad 20 tys. 
turystów, średnio ok. 223 turystów dziennie.

Z przeprowadzonej analizy monito-
ringu mediów przez Press Service dla 
Augustowa wynika, że w okresie od maja 
do sierpnia br. wyemitowanych lub opu-
blikowanych zostało ponad 1,7 tys. arty-
kułów lub audycji medialnych o Augu-

stowie. Łączny ekwiwalent reklamowy 
publikacji medialnych wynosi ponad 
10 mln zł, a wartość dotarcia tych publika-
cji to 412 mln odbiorców.

W celu podniesienia jakości infrastruk-
tury turystycznej w Augustowie i lepszego 
przygotowania się do przyszłorocznego se-
zonu wakacyjnego, Samorząd Augustowa 
ubiega się o dotację ze środków Unii Euro-
pejskiej na realizację projektu „Rowerem 
przez Pojezierze Augustowskie”. Projekt 
jest wciąż jeszcze na etapie weryfikacji, 
choć został umieszczony na czele listy ran-
kingowej. Liczymy na to, że w przyszłym 
roku, dzięki dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, przeprowadzone zostaną 
m. in. odnowienie i oznakowanie ponad 
120 km szlaków rowerowych wraz z mon-
tażem tablic informacyjnych, stworzona 
zostanie aplikacja mobilna o  Augustowie 
oraz zamontowane zostaną fotopułapki 
rejestrujące osoby zaśmiecające otoczenie. 

Czy to jest ciężka praca? 
To jest przede wszystkim praca bardzo wymagająca – 

czasu, energii, nowych pomysłów i konsekwencji. Jednak 
jest to jednocześnie niezwykle wdzięczne zadanie, przyno-
szące każdego dnia wiele satysfakcji. Niewątpliwym plu-
sem tej pracy jest przyglądanie się realizowanym w mie-
ście inwestycjom i sprawianie radości mieszkańcom.
Czy będą budowane drogi na Lipowcu?

Tak, obecnie trwają prace nad projektami przebudo-
wy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej. Jest 
szansa, że pierwsze koparki wjadą na Lipowiec w przy-
szłym roku.

W roku jubileuszu 460-lecia Augustowa 
nasze miasto zamieniło się w prawdzi-
wy plac budowy, na którym realizowane 
są liczne inwestycje m. in. przebudowy 
18 ulic, w tym 16 ulic miejskich budo-
wanych w ramach inicjatywy lokalnej, 
ulicy 3 Maja, która realizowana jest we 
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Augustowie oraz ulicy Glinki 
dofinansowanej z Ministerstwa Infra-
struktury i  Budownictwa. Oprócz tego 
trwa budowa skateparku, linii oświe-
tlenia ulicznego, bazy dla kajakarzy, jak 
również termomodernizacje budynków 
publicznych. Budowa nowoczesnego 
boiska do piłki nożnej przy ul. Tytonio-
wej powinna rozpocząć się najpóźniej 
w 2018 r.

Jedną z najważniejszych inwestycji 
realizowanych w tym roku w Augusto-
wie jest uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych Strefy Aktywności Gospodarczej, 
włączonej w czerwcu br. do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Już 

w październiku 20 ha gruntów pod in-
westycje, zlokalizowanych na skrzyżo-
waniu DK 61 i DK 8, zostanie wyposażo-
ne w sieć wodociągową, energetyczną, 
kanalizację sanitarną i deszczową oraz 
infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
Działania te są możliwe dzięki środkom 
pozyskanym z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go, które pozwolą zrealizować inwesty-
cję o wartości 5,5 mln zł. 

W jubileuszowym 2017 roku, w ra-
mach programu „Rozwoju sieci dróg 
miejskich” zainicjowanego w 2016 r. 
przez obecną Radę Miejską, we współ-
pracy z mieszkańcami, przebuduje-

my 16  ulic o łącznej długości 4,3 km. 
W sierpniu zostały odebrane ulice Stra-
ży Leśnej i Perstuńska. We wrześniu 
zostaną zakończone prace na ulicach: 
Zawilcowej, Agrestowej, Porzeczko-
wej, Jabłoniowej, Słonecznej, Gwiezd-
nej, Sajenek i Wojciech. Wkrótce rusza 
przebudowa ulic: Ziołowej, Rucianej, 
Miętowej, Zielonej i część ulicy Żytniej. 
Planowane jest także rozpoczęcie prze-
budowy ulicy Bocianiej. Na przebudowę 
wszystkich 16 ulic radni miejscy wygo-
spodarowali 4 mln zł. 

Od kwietnia trwa także budowa ulicy 
Glinki o długości ok. 700 m. Inwestycja, 
o wartości prawie 5 mln zł, uzyskała 
dofinansowanie z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019”. W zakres 
robót na ul. Glinki wchodzą także: budo-
wa ścieżki rowerowej i linii energetycz-
nej, oświetlenia ulicznego oraz przebu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacji.

Zapraszamy do dalszej lektury na s. 2.
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Po raz czwarty oddaję w Państwa ręce 
bezpłatny kwartalnik „Informator 
Miejski Augustów”. Za pośrednictwem 
biuletynu pragniemy przekazywać 
Państwu rzetelne informacje o działa-
niach podejmowanych przez Samorząd 
Augustowa.

W 2017 roku obchodzimy jubileusz 
460-lecia nadania praw miejskich na-
szemu miastu. Aby wraz z Państwem 
wzniośle świętować 460. urodziny Au-
gustowa, podjęliśmy się realizacji kil-
kunastu inwestycji o łącznej wartości 
ok. 45 milionów złotych. Mam nadzieję, 
że wszystkie zmiany zachodzące w na-
szym mieście przyczynią się do popra-
wy jakości Państwa życia w Augusto-
wie. Wszystkie inwestycje opisujemy 
na łamach „Informatora”.

Augustów zmienia się także dzię-
ki zaangażowaniu jego mieszkańców. 
Dzięki współpracy z Państwem prze-
budowujemy obecnie 16 ulic miejskich 
w ramach inicjatywy lokalnej. Odda-

jemy także w Państwa ręce decyzję, na 
co wydane zostanie 400 tys. zł z budże-
tu miasta w ramach Augustowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w listo-
padowym, powszechnym głosowaniu, 
kiedy będziecie mieli Państwo okazję 
do aktywnego włączenia się w proces 
zarządzania miastem i decydowania 
o zachodzących w nim zmianach. 

Zmiany w Augustowie dotyczą wie-
lu sfer życia. Kreujemy nowe warunki 
do rozwoju gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy uzbrajając tere-
ny inwestycyjne Augustowa, włączone 
w czerwcu br. do Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Rozwijamy funk-
cje turystyczne i uzdrowiskowe miasta 
wzbogacając ofertę wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych oraz wpływając 
na jakość infrastruktury turystycznej. 
Opracowujemy strategiczne dokumen-
ty, które umożliwią nam pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych na projekty re-
witalizacyjne. Kształtujemy nowe pla-

ny zagospodarowania przestrzennego, 
które sprzyjać będą dalszym inwesty-
cjom. Pamiętamy o najmłodszych i naj-
starszych mieszkańcach miasta, oferu-
jąc im szersze możliwości rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań.

Każdego dnia podejmujemy nowe 
działania, aby stworzyć w Augustowie 
najlepsze perspektywy do życia i roz-
woju. Pracujemy na rzecz mieszkań-
ców, odpowiadając na ich potrzeby 
i  oczekiwania. Jesteśmy do Państwa 
pełnej dyspozycji.

We wrześniowym biuletynie pre-
zentujemy Państwu przekrój działań 
realizowanych przez Samorząd Augu-
stowa w ostatnim kwartale. Serdecznie 
zachęcam do lektury.

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik
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W maju po raz pierwszy w Augustowie 
wprowadzona została Augustowska Kar-
ta Turysty. Projekt cieszył się dużym za-
interesowaniem wśród turystów. Turyści, 
którzy uiścili z góry opłatę uzdrowiskową 
lub miejscową za co najmniej 3 dni poby-
tu, mogli skorzystać z szeregu atrakcyj-
nych zniżek m. in. w instytucjach kultu-
ry, obiektach sportowych i rekreacyjnych 
oraz tańszych usług rejsowych, gastro-

nomicznych i turystycznych. Do  koń-
ca września wydanych zostało prawie 
800  Kart Turysty. To ogromny sukces 
pierwszej, pilotażowej edycji akcji, w któ-
rą włączyło się 13 augustowskich przed-
siębiorców. Szacujemy, że wpływy z pobo-
ru opłaty uzdrowiskowej wzrosną w tym 
roku o 20% względem 2016 r. Dodatkowe 
pieniądze, które wpływają do budżetu 
miejskiego z tytułu opłaty uzdrowisko-

wej, przeznaczane są na rozwijanie infra-
struktury turystycznej i uzdrowiskowej.

W lipcu i sierpniu osoby posiadające 
Kartę oraz mieszkańcy Augustowa i oso-
by urodzone w Augustowie mogły korzy-
stać z bezpłatnych przejazdów komuni-
kacją miejską. W wakacje zanotowano 
o 20% więcej podróżujących miejskimi 
autobusami niż działo się to w latach po-
przednich.

Bezwizowy ruch turystyczny z Polski na 
Białoruś wprowadzony został 26 paździer-
nika 2016 r. Przed rozpoczęciem sezonu 
letniego, 28 kwietnia 2017 r. otwarto ruch 
bezwizowy na przejściu granicznym Ru-
dawka-Lesnaja, które zostało poszerzone 
o status przejścia nie tylko wodnego, ale 
także pieszo-rowerowego. Według da-
nych z placówki Straży Granicznej w Pła-
skiej ruch turystyczny na tym przejściu 

granicznym zwiększył się prawie dzie-
sięciokrotnie. Śluzę Kurzyniec na Kanale 
Augustowskim tylko od maja do września 
przekroczyło prawie cztery razy więcej 
jednostek pływających niż w latach ubie-
głych przez cały sezon. Największą popu-
larnością cieszą się wycieczki rowerowe 
z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski.

 – Kanał Augustowski od lat jest ma-
gnesem przyciągającym do Augustowa 

rzeszę turystów z kraju i z za granicy 
– podkreśla burmistrz Augustowa Woj-
ciech Walulik. – Jestem  przekonany, że 
gości odwiedzających nasze urokliwe 
miasto każdego roku będzie coraz wię-
cej. Także dlatego, że mają możliwość 
bezwizowego odkrywania zabytku ar-
chitektury wodnej z XIX w. również po 
stronie białoruskiej – dodaje burmistrz 
Augustowa.
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Od września weszły w życie zmiany 
w systemie edukacji. Uczniowie, którzy 
ukończyli klasę VI szkoły podstawowej 
zostali uczniami VII klasy szkoły pod-
stawowej, a  dotychczasowe gimnazja 
zostały zlikwidowane.

Samorząd Augustowa już od jesieni 
2015 r. przygotowywał się do plano-
wanej reformy edukacji. We wrześniu 
2016  r., poprzez połączenie Gimna-
zjum nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 4, 
powstał Zespół Szkół Samorządowych 
nr  2 w  Augustowie. Następnym kro-
kiem było włączenie Gimnazjum nr 2 
do Szkoły Podstawowej nr 2. 

Dokonane zmiany w oświacie miej-
skiej oraz likwidacja Gimnazjum 
nr  4  przyczyniły się m.in. do braku 
zwolnień nauczycieli oraz pracow-
ników oświaty w związku z reformą, 
jak również niezmienionych obwo-
dów szkolnych w roku 2017/2018. Przy 
obecnej liczbie uczących się dzieci, 
Samorząd Augustowa swobodnie 
mieści wszystkich uczniów szkół 
podstawowych w 4 budynkach szkol-
nych przy jednozmianowym systemie 
kształcenia.

Wszystkie zmiany organizacyjne i po-
rządkujące wdrażane w augustowskich 

szkołach i przedszkolach nie generują 
dodatkowych kosztów, a niektóre z nich 
przynoszą oszczędności przeznaczane 
na niezbędne i długo oczekiwane re-
monty.

W nowym roku szkolnym 2017/2018 
serdecznie życzymy uczniom, aby w peł-
ni wykorzystali czas w szkole na pozna-
wanie nowych, ciekawych rzeczy oraz 
sukcesów w  rozwijaniu swoich pasji 
i  zainteresowań, natomiast nauczycie-
lom satysfakcji z  wykonywanej pracy 
oraz realizacji wszystkich ambitnych 
zamierzeń na polu zarówno zawodo-
wym, jak i osobistym. 

Oświata
Ruszył nowy rok szkolny

Ruszyła także przebudowa ul. 3 Maja – II etap o długości ok. 400 m, 
którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg. Inwestycja ruszyła dzięki 
decyzji radnych miejskich o jej współfinansowaniu z budżetu Gmi-
ny Miasta Augustowa w kwocie 1,2 mln zł. Przepraszamy mieszkań-
ców za duże utrudnienia związane z realizacją tej inwestycji, jednak 
jesteśmy przekonani, że jej sfinalizowanie znacząco poprawi wize-
runek naszego miasta.

W tym roku rozpoczną się również prace budowlane, dzięki któ-
rym powstanie jedna z najnowocześniejszych baz dla kajakarzy 
w  Polsce. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 

Młodych mieszkańców Augustowa z pewnością ucieszy fakt, że 
kończy się już budowa skate parku zlokalizowanego na boisku przy 
dawnym Gimnazjum nr 1 przy ul. Młyńskiej 35. Jeszcze w tym roku 
miłośnicy jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach będą mieli 
okazję sprawdzenia swoich umiejętności na przeszkodach, takich 
jak: quarter pipe, spine, funbox, grindbox.

Już wkrótce ruszą termomodernizacje: budynku szkolnego przy 
ul. Mickiewicza 2b oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Obydwie inwesty-
cje, o łącznej wartości 3,5 mln zł, przyczynią się do poprawy efektyw-
ności energetycznej budynków, a w konsekwencji – dużych oszczęd-
ności w zakresie ich utrzymania. Remonty szkół realizowane są przy 
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego.

Trwa także budowa linii oświetlenia ulicznego – w 2017 r. wyko-
nane zostanie oświetlenie na 14 ulicach, tj. Świerkowej, Jesionowej, 
Grabowej, Dębowej, Klonowej, Bukowej, Czereśniowej, Jagodowej, 

Gospodarcze
Trwają inwestycje o wartości ok. 
45 milionów złotych – ciąg dalszy

s. 3 s. 4s. 2

Nowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego
Trwają intensywne prace w zakresie planowa-
nia przestrzennego na terenie Augustowa. Tylko 
w tym roku Rada Miejska w Augustowie uchwa-
liła już 5 miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: „Netta – Rybacka”, „Wypu-
sty I”, „Centrum II”, „Cmentarz komunalny” oraz 
„Wojska Polskiego – Kościelna”. Trwają prace nad 
kolejnymi, 8 miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, w tym dwa z nich zosta-
ły rozpoczęte w czerwcu br., tj. plany „Centrum” 
oraz „Zakłady tytoniowe”. Nowe plany miejscowe 
dają większe możliwości inwestycyjne, dzięki 
którym realizowane są znaczące przedsięwzięcia 
miejskie, w tym m. in. budowa cmentarza komu-
nalnego czy bazy dla kajakarzy. 

Od lipca trwa trzecia edycja Augustow-
skiego Budżetu Obywatelskiego (ABO). 
Dzięki budżetowi obywatelskiemu, 
każdy mieszkaniec ma możliwość do-
łożenia swojej cegiełki do rozwoju 
Augustowa, do rozbudzenia jego po-
tencjału i sprawienia, że nasze miasto 
stanie się jeszcze lepszym miejscem 
do życia.

W tym roku oddajemy w ręce 
mieszkańców 400 tys. zł z budżetu 
miejskiego. To dwukrotnie wyższa 
kwota niż w  pierwszej edycji ABO. 
W ramach Augustowskiego Budżetu 
Obywatelskiego każdy mieszkaniec 
miał do 19  września szansę zgłosze-
nia swojego pomysłu na projekt in-
westycji, która wpisze się w krajobraz 

naszego miasta i przez kolejne lata 
będzie służyć wszystkim mieszkań-
com. Wpłynęło 13 pomysłów, które są 
w tej chwili poddawane weryfikacji 
formalno-prawnej.

Pod koniec października poinfor-
mujemy augustowian, na jakie pro-
jekty głosować będzie można w tym 
roku. W  powszechnym głosowaniu, 
od 8 do 24 listopada br., każdy miesz-
kaniec Augustowa powyżej 16. roku 
życia będzie mógł zdecydować, który 
z pomysłów powinien zostać zreali-
zowany w 2018 r. Na wybrany projekt 
będzie można głosować elektronicz-
nie (poprzez stronę: www.zmieniamy.
augustow.pl) lub osobiście (w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, Miejskim Domu 

Kultury, ATBS Kodrem, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej). Wyniki zostaną 
ogłoszone najpóźniej 30 listopada br.

– Dzięki Augustowskiemu Budżeto-
wi Obywatelskiemu każdy z nas ma 
szansę wpływać na swoje najbliższe 
otoczenie – podkreśla burmistrz Au-
gustowa Wojciech Walulik. – Jestem 
przekonany, że to właśnie Państwo 
– mieszkańcy Augustowa – najlepiej 
wiecie, na co powinny być przeznacza-
ne Państwa podatki i czego potrzebuje 
Augustów, aby stawać się coraz lep-
szym miejscem do życia – dodaje bur-
mistrz. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Augustowa do dalszego 
angażowania się w miejskie sprawy!

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej 
uchwalone zostały dwa niezwykle zna-
czące dla rozwoju Augustowa dokumenty.

„Strategia Promocji Marki Miasta 
Augustowa na lata 2017–2022”, po grun-
townej analizie badawczej, określa naj-
ważniejsze cele i kierunki działań pro-
mocyjnych na najbliższe lata, bardzo 
rzetelnie i szczegółowo planując kon-
kretne zadania na następne 5 lat.

Strategia  Promocji określa, że przy-
szłe pozycjonowanie Augustowa po-
winno zmierzać w kierunku budowa-
nia wizerunku Augustowa jako miasta 
wyróżniającego się, ambitnego i aspiru-
jącego do roli najlepszego miejsca do ży-
cia i wypoczynku przez cały rok w oto-
czeniu nienaruszonej natury, z bogatą 
ofertą uzdrowiskową (w tym zabiegów 
leczniczych), z najlepszymi warunkami 
do uprawiania sportu i rekreacji oraz 
nietuzinkową ofertą kulturalną. 

Strategia Promocji podkreśla, jak 
duży potencjał drzemie w marce Kana-

łu Augustowskiego, pretendującego do 
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, który już dzisiaj, dzięki otwar-
ciu ruchu bezwizowego i współpracy 
z Białorusią i Litwą, może stać się naj-
większym atutem miasta. 

Strategia Promocji zakłada, że Au-
gustów, biorąc pod uwagę znaczenie 
rozwoju gospodarczego, będzie pozy-
cjonował się także jako miasto tętniące 
życiem, otwarte na biznes, znakomite 
miejsce do pracy i osiedlania się. Rozwój 
funkcji gospodarczych miasta poprzez 
stworzenie Strefy Aktywności Gospo-
darczej i włączenie jej do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje 
miastu szansę na pozyskanie inwesto-
rów, którzy pobudzą rynek pracy oraz 
staną się bodźcem dla wielu młodych, 
wykwalifikowanych ludzi do zamiesz-
kania w Augustowie.

Uchwalono także Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta Augustowa (GPR), 
którego głównym celem jest poprawa 

jakości życia mieszkańców. Dokument 
określa wizję, cele oraz kierunki dzia-
łań służących eliminacji lub ogranicze-
niu negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, tech-
nicznych lub przestrzenno-funkcjo-
nalnych. GPR jest wieloletnim planem 
działań zmierzających do wyprowa-
dzenia obszarów o dużym natężeniu 
niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzy-
sowego. 

W programie wyznaczone zostały 
cztery podobszary rewitalizacyjne: Ka-
czy Dołek, Koszary, Lipowiec i Centrum 
I. Do GPR zgłoszonych zostało łącznie 
30 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
w  tym na obszarze Centrum I – 13, na 
Lipowcu – 5, na Kaczym Dołku – 7, w Ko-
szarach – 5.

Przedsięwzięcia wpisane do GPR mają 
szansę uzyskania dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014–2020.

Społeczne
Zostań Twórcą zmian w Augustowie!

Strategiczne dokumenty uchwalone
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W lipcu br. w Urzędzie Miejskim w Au-
gustowie uruchomiony został telefon in-
terwencyjny. Mieszkańcy Augustowa oraz 
turyści dzwoniąc pod numer 511  180  094 
mogą zgłaszać problemy związane z in-
frastrukturą miejską dotyczące m. in. 
oświetlenia ulicznego, koszy na śmieci, 

ławek czy miejskich dróg. Prośby o inter-
wencję można zgłaszać od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30–20.00, a w weeken-
dy i święta w godz. 10.00–14.00.

Telefon interwencyjny służy sprawne-
mu powiadamianiu Urzędu Miejskiego 
o sytuacjach, które wpływają na jakość 

życia w Augustowie. Osoby zgłaszające 
interwencję, które pozostawią swój nu-
mer telefonu, w ciągu 2-3 dni roboczych 
otrzymają informację zwrotną dotyczącą 
podjętych działań naprawczych. Do tej 
pory przeprowadzonych zostało 70 inter-
wencji zgłoszonych przez mieszkańców.

Po 7 latach przerwy w Augustowie powstał nowy budynek mieszkalny 
wielorodzinny wybudowany przez miejską spółkę ATBS „Kodrem”

Augustowscy seniorzy działają

Urzędowe
Telefon interwencyjny w Augustowie

Żabiej, Wrzosowej, Spacerowej, Kościuszki (od Rynku 
Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), Hożej, Obrońców 
Westerplatte (odc. od ul. Wybickiego do Limanowskie-
go). Prace oświetleniowe zakończą się w listopadzie.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac 
związanych z budową długo oczekiwanego cmentarza 
komunalnego, która ostatecznie rozwiąże wielolet-
ni i nastręczający wielu trudności problem związany 
z brakiem miejsc na cmentarzu miejskim.

Poprzednie władze Augustowa przebudowywały 3–4 ulice w ciągu 
jednej kadencji. Wybrany w 2014 roku Samorząd Augustowa planu-
je realizację ponad 30 inwestycji drogowych w czasie jednej kadencji. 
To wszystko dzięki programowi „Rozwoju sieci dróg miejskich”, który 
został zainicjowany przez obecną Radę Miejską w 2016 roku. Program 
ten zakłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie na-
wierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej betonowej na ulicach, któ-
rych mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach 
realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety swoich ulic. 

W Augustowie 116 ulic o łącznej długości ok. 50 km to drogi gruntowe. 
Aby przebudować je w pełnym standardzie, tzn. wykonać dokumenta-
cję projektową, uzupełnić infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, 
telekomunikacyjną i elektryczną, ułożyć utwardzoną nawierzchnię, 
wybudować chodniki, zjazdy oraz oświetlenie, potrzeba ok. 100 milio-
nów złotych. 

Na przebudowywanych w ramach programu „Rozwoju sieci dróg 
miejskich” ulicach partycypacja mieszkańców oscyluje wokół 80% – są 
także ulice przebudowywane przy 100% udziale wszystkich mieszkań-
ców. Członkowie Komitetu wpłacają środki finansowe w zależności od 
wybranego wariantu szerokości drogi. Przy budowie jezdni o szerokości 
do 4 metrów jest to kwota 1000 zł od nieruchomości, natomiast przy bu-
dowie jezdni powyżej 4 metrów jest to kwota 1500 zł. 

Łączny wkład własny przekazywany miastu przez Komitet różni się 
w zależności od długości ulicy, liczby nieruchomości usytuowanych 
wzdłuż niej, ale także rodzaju tych nieruchomości (domy jednorodzin-

Na początku sierpnia zakończony został długo oczekiwany re-
mont dachu Działu Historii Kanału Augustowskiego przy Mu-
zeum Ziemi Augustowskiej. Nowe pokrycie dachu wykonane zo-
stało z gontu drewnianego. Wilgoć panująca w pomieszczeniach 
muzeum oraz zalewane zbiory przestaną być w końcu zmorą pra-
cowników, jak również odwiedzających Muzeum.

Rada Seniorów Miasta Augustowa została utworzona pod koniec wrze-
śnia 2015 roku. Zajmuje się głównie podejmowaniem działań w  kie-
runku integracji augustowskiego środowiska osób starszych oraz 
zwiększaniem udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności. Mimo 
krótkiego okresu funkcjonowania, Rada Seniorów może pochwalić się 
już licznymi sukcesami.

Gospodarcze
Budujemy ulice we współpracy 
z mieszkańcami

Kultura, turystyka i sport
Muzeum Historii Kanału 
Augustowskiego doczekało 
się nowego dachu

ne lub budynki wielomieszkaniowe). Dotychczas 
najwyższy wkład własny z jednej z ulic wyniósł 120 
tys. zł. W większości przypadków wkład własny 
mieszkańców to ok. 10% kosztów całej inwestycji, 
które w pozostałej części finansowane są z budżetu 
miejskiego.

W ramach programu „Rozwoju sieci dróg miej-
skich” w 2016 roku przebudowaliśmy 3 ulice, a do 
końca 2017 roku zostanie przebudowanych kolej-
nych 16  dróg. W 2018 r. ruszy przebudowa kolej-
nych kilkunastu obecnie nieutwardzonych ulic. 
Tylko w tym roku Urząd Miejski w Augustowie zle-
cił wykonanie dokumentacji projektowych, które 
umożliwią realizację kolejnych inwestycji, m.in. 
w dzielnicy Lipowiec i na Osiedlu Południe. 

Aby zaangażować się w zmienianie Augustowa 
na lepsze wystarczy kontakt z Urzędem Miejskim 
pod nr telefonu 87 643 80 59. W tej chwili działa po-
nad 40 Komitetów Budowy Ulic, kolejne są w trak-
cie procedury zawiązywania się.

Radzie Seniorów udało się powołać do życia 
Klub Seniora, którego siedziba mieści się w Miej-
skim Domu Kultury. Dzięki inicjatywie Rady Se-
niorów Miasta Augustowa zrealizowany został 
również projekt „Pudełko Życia”, którego celem 
jest ułatwienie niesienia pomocy w stanach za-
grożenia zdrowia i życia. 

Rada Seniorów planuje stworzyć i wydruko-
wać informator pt. „Niezbędnik dla Seniorów” 
oraz jest w trakcie przygotowywania projektu 
„Karta Seniora 60+”. Rada Seniorów podejmuje 
także działania na rzecz stworzenia Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Augustowie, które sta-
łoby się miejscem spotkań starszej społeczności 
naszego miasta.

Dyżury Rady Seniorów Miasta Augustowa 
odbywają się w każdy czwartek w godzinach 
10.00–11.00 w budynku Miejskiego Domu Kultu-
ry, Rynek Zygmunta Augusta 9. Wszystkich au-
gustowskich seniorów serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

W lipcu burmistrz Augustowa Wojciech Walulik przekazał miesz-
kańcom Augustowa pierwsze klucze do mieszkań w nowo wybudo-
wanym bloku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augusto-
wie. 

– Jest to pierwszy etap naszego programu, w ramach którego mia-
sto wybuduje wkrótce kolejne mieszkania w dzielnicy Lipowiec – za-
deklarował burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podkreślając, 
że jest to pierwszy budynek mieszkalny oddany do użytkowania po 
7 latach zastoju w budownictwie czynszowym w Augustowie.

Blok posiada 10 mieszkań o wysokim standardzie, w których za-
mieszka ok. 30 mieszkańców Augustowa. Budynek jest także przy-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesny bu-
dynek, o powierzchni całkowitej prawie 800 m2, powstał zgodnie 
z obowiązującymi wymogami ekologicznymi i cieplnymi.

Nabór do składania wniosków o uzyskanie mieszkania czynszo-
wego w nowym bloku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

ATBS „Kodrem” ogłosił w ubiegłym roku. Nowi loka-
torzy będą zobowiązani do opłacania czynszu w  wy-
sokości ok. 8,40 zł / m2, jednak spółka ATBS „Kodrem” 
przewiduje w przyszłości możliwość dojścia przez lo-
katorów do prawa własności lokum. 
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Od września weszły w życie zmiany 
w systemie edukacji. Uczniowie, którzy 
ukończyli klasę VI szkoły podstawowej 
zostali uczniami VII klasy szkoły pod-
stawowej, a  dotychczasowe gimnazja 
zostały zlikwidowane.

Samorząd Augustowa już od jesieni 
2015 r. przygotowywał się do plano-
wanej reformy edukacji. We wrześniu 
2016  r., poprzez połączenie Gimna-
zjum nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 4, 
powstał Zespół Szkół Samorządowych 
nr  2 w  Augustowie. Następnym kro-
kiem było włączenie Gimnazjum nr 2 
do Szkoły Podstawowej nr 2. 

Dokonane zmiany w oświacie miej-
skiej oraz likwidacja Gimnazjum 
nr  4  przyczyniły się m.in. do braku 
zwolnień nauczycieli oraz pracow-
ników oświaty w związku z reformą, 
jak również niezmienionych obwo-
dów szkolnych w roku 2017/2018. Przy 
obecnej liczbie uczących się dzieci, 
Samorząd Augustowa swobodnie 
mieści wszystkich uczniów szkół 
podstawowych w 4 budynkach szkol-
nych przy jednozmianowym systemie 
kształcenia.

Wszystkie zmiany organizacyjne i po-
rządkujące wdrażane w augustowskich 

szkołach i przedszkolach nie generują 
dodatkowych kosztów, a niektóre z nich 
przynoszą oszczędności przeznaczane 
na niezbędne i długo oczekiwane re-
monty.

W nowym roku szkolnym 2017/2018 
serdecznie życzymy uczniom, aby w peł-
ni wykorzystali czas w szkole na pozna-
wanie nowych, ciekawych rzeczy oraz 
sukcesów w  rozwijaniu swoich pasji 
i  zainteresowań, natomiast nauczycie-
lom satysfakcji z  wykonywanej pracy 
oraz realizacji wszystkich ambitnych 
zamierzeń na polu zarówno zawodo-
wym, jak i osobistym. 

Oświata
Ruszył nowy rok szkolny

Ruszyła także przebudowa ul. 3 Maja – II etap o długości ok. 400 m, 
którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg. Inwestycja ruszyła dzięki 
decyzji radnych miejskich o jej współfinansowaniu z budżetu Gmi-
ny Miasta Augustowa w kwocie 1,2 mln zł. Przepraszamy mieszkań-
ców za duże utrudnienia związane z realizacją tej inwestycji, jednak 
jesteśmy przekonani, że jej sfinalizowanie znacząco poprawi wize-
runek naszego miasta.

W tym roku rozpoczną się również prace budowlane, dzięki któ-
rym powstanie jedna z najnowocześniejszych baz dla kajakarzy 
w  Polsce. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 

Młodych mieszkańców Augustowa z pewnością ucieszy fakt, że 
kończy się już budowa skate parku zlokalizowanego na boisku przy 
dawnym Gimnazjum nr 1 przy ul. Młyńskiej 35. Jeszcze w tym roku 
miłośnicy jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach będą mieli 
okazję sprawdzenia swoich umiejętności na przeszkodach, takich 
jak: quarter pipe, spine, funbox, grindbox.

Już wkrótce ruszą termomodernizacje: budynku szkolnego przy 
ul. Mickiewicza 2b oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Obydwie inwesty-
cje, o łącznej wartości 3,5 mln zł, przyczynią się do poprawy efektyw-
ności energetycznej budynków, a w konsekwencji – dużych oszczęd-
ności w zakresie ich utrzymania. Remonty szkół realizowane są przy 
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego.

Trwa także budowa linii oświetlenia ulicznego – w 2017 r. wyko-
nane zostanie oświetlenie na 14 ulicach, tj. Świerkowej, Jesionowej, 
Grabowej, Dębowej, Klonowej, Bukowej, Czereśniowej, Jagodowej, 
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Trwają inwestycje o wartości ok. 
45 milionów złotych – ciąg dalszy
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Nowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego
Trwają intensywne prace w zakresie planowa-
nia przestrzennego na terenie Augustowa. Tylko 
w tym roku Rada Miejska w Augustowie uchwa-
liła już 5 miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: „Netta – Rybacka”, „Wypu-
sty I”, „Centrum II”, „Cmentarz komunalny” oraz 
„Wojska Polskiego – Kościelna”. Trwają prace nad 
kolejnymi, 8 miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, w tym dwa z nich zosta-
ły rozpoczęte w czerwcu br., tj. plany „Centrum” 
oraz „Zakłady tytoniowe”. Nowe plany miejscowe 
dają większe możliwości inwestycyjne, dzięki 
którym realizowane są znaczące przedsięwzięcia 
miejskie, w tym m. in. budowa cmentarza komu-
nalnego czy bazy dla kajakarzy. 

Od lipca trwa trzecia edycja Augustow-
skiego Budżetu Obywatelskiego (ABO). 
Dzięki budżetowi obywatelskiemu, 
każdy mieszkaniec ma możliwość do-
łożenia swojej cegiełki do rozwoju 
Augustowa, do rozbudzenia jego po-
tencjału i sprawienia, że nasze miasto 
stanie się jeszcze lepszym miejscem 
do życia.

W tym roku oddajemy w ręce 
mieszkańców 400 tys. zł z budżetu 
miejskiego. To dwukrotnie wyższa 
kwota niż w  pierwszej edycji ABO. 
W ramach Augustowskiego Budżetu 
Obywatelskiego każdy mieszkaniec 
miał do 19  września szansę zgłosze-
nia swojego pomysłu na projekt in-
westycji, która wpisze się w krajobraz 

naszego miasta i przez kolejne lata 
będzie służyć wszystkim mieszkań-
com. Wpłynęło 13 pomysłów, które są 
w tej chwili poddawane weryfikacji 
formalno-prawnej.

Pod koniec października poinfor-
mujemy augustowian, na jakie pro-
jekty głosować będzie można w tym 
roku. W  powszechnym głosowaniu, 
od 8 do 24 listopada br., każdy miesz-
kaniec Augustowa powyżej 16. roku 
życia będzie mógł zdecydować, który 
z pomysłów powinien zostać zreali-
zowany w 2018 r. Na wybrany projekt 
będzie można głosować elektronicz-
nie (poprzez stronę: www.zmieniamy.
augustow.pl) lub osobiście (w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, Miejskim Domu 

Kultury, ATBS Kodrem, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej). Wyniki zostaną 
ogłoszone najpóźniej 30 listopada br.

– Dzięki Augustowskiemu Budżeto-
wi Obywatelskiemu każdy z nas ma 
szansę wpływać na swoje najbliższe 
otoczenie – podkreśla burmistrz Au-
gustowa Wojciech Walulik. – Jestem 
przekonany, że to właśnie Państwo 
– mieszkańcy Augustowa – najlepiej 
wiecie, na co powinny być przeznacza-
ne Państwa podatki i czego potrzebuje 
Augustów, aby stawać się coraz lep-
szym miejscem do życia – dodaje bur-
mistrz. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Augustowa do dalszego 
angażowania się w miejskie sprawy!

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej 
uchwalone zostały dwa niezwykle zna-
czące dla rozwoju Augustowa dokumenty.

„Strategia Promocji Marki Miasta 
Augustowa na lata 2017–2022”, po grun-
townej analizie badawczej, określa naj-
ważniejsze cele i kierunki działań pro-
mocyjnych na najbliższe lata, bardzo 
rzetelnie i szczegółowo planując kon-
kretne zadania na następne 5 lat.

Strategia  Promocji określa, że przy-
szłe pozycjonowanie Augustowa po-
winno zmierzać w kierunku budowa-
nia wizerunku Augustowa jako miasta 
wyróżniającego się, ambitnego i aspiru-
jącego do roli najlepszego miejsca do ży-
cia i wypoczynku przez cały rok w oto-
czeniu nienaruszonej natury, z bogatą 
ofertą uzdrowiskową (w tym zabiegów 
leczniczych), z najlepszymi warunkami 
do uprawiania sportu i rekreacji oraz 
nietuzinkową ofertą kulturalną. 

Strategia Promocji podkreśla, jak 
duży potencjał drzemie w marce Kana-

łu Augustowskiego, pretendującego do 
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, który już dzisiaj, dzięki otwar-
ciu ruchu bezwizowego i współpracy 
z Białorusią i Litwą, może stać się naj-
większym atutem miasta. 

Strategia Promocji zakłada, że Au-
gustów, biorąc pod uwagę znaczenie 
rozwoju gospodarczego, będzie pozy-
cjonował się także jako miasto tętniące 
życiem, otwarte na biznes, znakomite 
miejsce do pracy i osiedlania się. Rozwój 
funkcji gospodarczych miasta poprzez 
stworzenie Strefy Aktywności Gospo-
darczej i włączenie jej do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje 
miastu szansę na pozyskanie inwesto-
rów, którzy pobudzą rynek pracy oraz 
staną się bodźcem dla wielu młodych, 
wykwalifikowanych ludzi do zamiesz-
kania w Augustowie.

Uchwalono także Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta Augustowa (GPR), 
którego głównym celem jest poprawa 

jakości życia mieszkańców. Dokument 
określa wizję, cele oraz kierunki dzia-
łań służących eliminacji lub ogranicze-
niu negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, tech-
nicznych lub przestrzenno-funkcjo-
nalnych. GPR jest wieloletnim planem 
działań zmierzających do wyprowa-
dzenia obszarów o dużym natężeniu 
niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzy-
sowego. 

W programie wyznaczone zostały 
cztery podobszary rewitalizacyjne: Ka-
czy Dołek, Koszary, Lipowiec i Centrum 
I. Do GPR zgłoszonych zostało łącznie 
30 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
w  tym na obszarze Centrum I – 13, na 
Lipowcu – 5, na Kaczym Dołku – 7, w Ko-
szarach – 5.

Przedsięwzięcia wpisane do GPR mają 
szansę uzyskania dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014–2020.

Społeczne
Zostań Twórcą zmian w Augustowie!

Strategiczne dokumenty uchwalone
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W lipcu br. w Urzędzie Miejskim w Au-
gustowie uruchomiony został telefon in-
terwencyjny. Mieszkańcy Augustowa oraz 
turyści dzwoniąc pod numer 511  180  094 
mogą zgłaszać problemy związane z in-
frastrukturą miejską dotyczące m. in. 
oświetlenia ulicznego, koszy na śmieci, 

ławek czy miejskich dróg. Prośby o inter-
wencję można zgłaszać od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30–20.00, a w weeken-
dy i święta w godz. 10.00–14.00.

Telefon interwencyjny służy sprawne-
mu powiadamianiu Urzędu Miejskiego 
o sytuacjach, które wpływają na jakość 

życia w Augustowie. Osoby zgłaszające 
interwencję, które pozostawią swój nu-
mer telefonu, w ciągu 2-3 dni roboczych 
otrzymają informację zwrotną dotyczącą 
podjętych działań naprawczych. Do tej 
pory przeprowadzonych zostało 70 inter-
wencji zgłoszonych przez mieszkańców.

Po 7 latach przerwy w Augustowie powstał nowy budynek mieszkalny 
wielorodzinny wybudowany przez miejską spółkę ATBS „Kodrem”

Augustowscy seniorzy działają

Urzędowe
Telefon interwencyjny w Augustowie

Żabiej, Wrzosowej, Spacerowej, Kościuszki (od Rynku 
Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), Hożej, Obrońców 
Westerplatte (odc. od ul. Wybickiego do Limanowskie-
go). Prace oświetleniowe zakończą się w listopadzie.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac 
związanych z budową długo oczekiwanego cmentarza 
komunalnego, która ostatecznie rozwiąże wielolet-
ni i nastręczający wielu trudności problem związany 
z brakiem miejsc na cmentarzu miejskim.

Poprzednie władze Augustowa przebudowywały 3–4 ulice w ciągu 
jednej kadencji. Wybrany w 2014 roku Samorząd Augustowa planu-
je realizację ponad 30 inwestycji drogowych w czasie jednej kadencji. 
To wszystko dzięki programowi „Rozwoju sieci dróg miejskich”, który 
został zainicjowany przez obecną Radę Miejską w 2016 roku. Program 
ten zakłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie na-
wierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej betonowej na ulicach, któ-
rych mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach 
realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety swoich ulic. 

W Augustowie 116 ulic o łącznej długości ok. 50 km to drogi gruntowe. 
Aby przebudować je w pełnym standardzie, tzn. wykonać dokumenta-
cję projektową, uzupełnić infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, 
telekomunikacyjną i elektryczną, ułożyć utwardzoną nawierzchnię, 
wybudować chodniki, zjazdy oraz oświetlenie, potrzeba ok. 100 milio-
nów złotych. 

Na przebudowywanych w ramach programu „Rozwoju sieci dróg 
miejskich” ulicach partycypacja mieszkańców oscyluje wokół 80% – są 
także ulice przebudowywane przy 100% udziale wszystkich mieszkań-
ców. Członkowie Komitetu wpłacają środki finansowe w zależności od 
wybranego wariantu szerokości drogi. Przy budowie jezdni o szerokości 
do 4 metrów jest to kwota 1000 zł od nieruchomości, natomiast przy bu-
dowie jezdni powyżej 4 metrów jest to kwota 1500 zł. 

Łączny wkład własny przekazywany miastu przez Komitet różni się 
w zależności od długości ulicy, liczby nieruchomości usytuowanych 
wzdłuż niej, ale także rodzaju tych nieruchomości (domy jednorodzin-

Na początku sierpnia zakończony został długo oczekiwany re-
mont dachu Działu Historii Kanału Augustowskiego przy Mu-
zeum Ziemi Augustowskiej. Nowe pokrycie dachu wykonane zo-
stało z gontu drewnianego. Wilgoć panująca w pomieszczeniach 
muzeum oraz zalewane zbiory przestaną być w końcu zmorą pra-
cowników, jak również odwiedzających Muzeum.

Rada Seniorów Miasta Augustowa została utworzona pod koniec wrze-
śnia 2015 roku. Zajmuje się głównie podejmowaniem działań w  kie-
runku integracji augustowskiego środowiska osób starszych oraz 
zwiększaniem udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności. Mimo 
krótkiego okresu funkcjonowania, Rada Seniorów może pochwalić się 
już licznymi sukcesami.

Gospodarcze
Budujemy ulice we współpracy 
z mieszkańcami

Kultura, turystyka i sport
Muzeum Historii Kanału 
Augustowskiego doczekało 
się nowego dachu

ne lub budynki wielomieszkaniowe). Dotychczas 
najwyższy wkład własny z jednej z ulic wyniósł 120 
tys. zł. W większości przypadków wkład własny 
mieszkańców to ok. 10% kosztów całej inwestycji, 
które w pozostałej części finansowane są z budżetu 
miejskiego.

W ramach programu „Rozwoju sieci dróg miej-
skich” w 2016 roku przebudowaliśmy 3 ulice, a do 
końca 2017 roku zostanie przebudowanych kolej-
nych 16  dróg. W 2018 r. ruszy przebudowa kolej-
nych kilkunastu obecnie nieutwardzonych ulic. 
Tylko w tym roku Urząd Miejski w Augustowie zle-
cił wykonanie dokumentacji projektowych, które 
umożliwią realizację kolejnych inwestycji, m.in. 
w dzielnicy Lipowiec i na Osiedlu Południe. 

Aby zaangażować się w zmienianie Augustowa 
na lepsze wystarczy kontakt z Urzędem Miejskim 
pod nr telefonu 87 643 80 59. W tej chwili działa po-
nad 40 Komitetów Budowy Ulic, kolejne są w trak-
cie procedury zawiązywania się.

Radzie Seniorów udało się powołać do życia 
Klub Seniora, którego siedziba mieści się w Miej-
skim Domu Kultury. Dzięki inicjatywie Rady Se-
niorów Miasta Augustowa zrealizowany został 
również projekt „Pudełko Życia”, którego celem 
jest ułatwienie niesienia pomocy w stanach za-
grożenia zdrowia i życia. 

Rada Seniorów planuje stworzyć i wydruko-
wać informator pt. „Niezbędnik dla Seniorów” 
oraz jest w trakcie przygotowywania projektu 
„Karta Seniora 60+”. Rada Seniorów podejmuje 
także działania na rzecz stworzenia Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Augustowie, które sta-
łoby się miejscem spotkań starszej społeczności 
naszego miasta.

Dyżury Rady Seniorów Miasta Augustowa 
odbywają się w każdy czwartek w godzinach 
10.00–11.00 w budynku Miejskiego Domu Kultu-
ry, Rynek Zygmunta Augusta 9. Wszystkich au-
gustowskich seniorów serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

W lipcu burmistrz Augustowa Wojciech Walulik przekazał miesz-
kańcom Augustowa pierwsze klucze do mieszkań w nowo wybudo-
wanym bloku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augusto-
wie. 

– Jest to pierwszy etap naszego programu, w ramach którego mia-
sto wybuduje wkrótce kolejne mieszkania w dzielnicy Lipowiec – za-
deklarował burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podkreślając, 
że jest to pierwszy budynek mieszkalny oddany do użytkowania po 
7 latach zastoju w budownictwie czynszowym w Augustowie.

Blok posiada 10 mieszkań o wysokim standardzie, w których za-
mieszka ok. 30 mieszkańców Augustowa. Budynek jest także przy-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesny bu-
dynek, o powierzchni całkowitej prawie 800 m2, powstał zgodnie 
z obowiązującymi wymogami ekologicznymi i cieplnymi.

Nabór do składania wniosków o uzyskanie mieszkania czynszo-
wego w nowym bloku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

ATBS „Kodrem” ogłosił w ubiegłym roku. Nowi loka-
torzy będą zobowiązani do opłacania czynszu w  wy-
sokości ok. 8,40 zł / m2, jednak spółka ATBS „Kodrem” 
przewiduje w przyszłości możliwość dojścia przez lo-
katorów do prawa własności lokum. 
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Od września weszły w życie zmiany 
w systemie edukacji. Uczniowie, którzy 
ukończyli klasę VI szkoły podstawowej 
zostali uczniami VII klasy szkoły pod-
stawowej, a  dotychczasowe gimnazja 
zostały zlikwidowane.

Samorząd Augustowa już od jesieni 
2015 r. przygotowywał się do plano-
wanej reformy edukacji. We wrześniu 
2016  r., poprzez połączenie Gimna-
zjum nr 1 ze Szkołą Podstawową nr 4, 
powstał Zespół Szkół Samorządowych 
nr  2 w  Augustowie. Następnym kro-
kiem było włączenie Gimnazjum nr 2 
do Szkoły Podstawowej nr 2. 

Dokonane zmiany w oświacie miej-
skiej oraz likwidacja Gimnazjum 
nr  4  przyczyniły się m.in. do braku 
zwolnień nauczycieli oraz pracow-
ników oświaty w związku z reformą, 
jak również niezmienionych obwo-
dów szkolnych w roku 2017/2018. Przy 
obecnej liczbie uczących się dzieci, 
Samorząd Augustowa swobodnie 
mieści wszystkich uczniów szkół 
podstawowych w 4 budynkach szkol-
nych przy jednozmianowym systemie 
kształcenia.

Wszystkie zmiany organizacyjne i po-
rządkujące wdrażane w augustowskich 

szkołach i przedszkolach nie generują 
dodatkowych kosztów, a niektóre z nich 
przynoszą oszczędności przeznaczane 
na niezbędne i długo oczekiwane re-
monty.

W nowym roku szkolnym 2017/2018 
serdecznie życzymy uczniom, aby w peł-
ni wykorzystali czas w szkole na pozna-
wanie nowych, ciekawych rzeczy oraz 
sukcesów w  rozwijaniu swoich pasji 
i  zainteresowań, natomiast nauczycie-
lom satysfakcji z  wykonywanej pracy 
oraz realizacji wszystkich ambitnych 
zamierzeń na polu zarówno zawodo-
wym, jak i osobistym. 

Oświata
Ruszył nowy rok szkolny

Ruszyła także przebudowa ul. 3 Maja – II etap o długości ok. 400 m, 
którą prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg. Inwestycja ruszyła dzięki 
decyzji radnych miejskich o jej współfinansowaniu z budżetu Gmi-
ny Miasta Augustowa w kwocie 1,2 mln zł. Przepraszamy mieszkań-
ców za duże utrudnienia związane z realizacją tej inwestycji, jednak 
jesteśmy przekonani, że jej sfinalizowanie znacząco poprawi wize-
runek naszego miasta.

W tym roku rozpoczną się również prace budowlane, dzięki któ-
rym powstanie jedna z najnowocześniejszych baz dla kajakarzy 
w  Polsce. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki. 

Młodych mieszkańców Augustowa z pewnością ucieszy fakt, że 
kończy się już budowa skate parku zlokalizowanego na boisku przy 
dawnym Gimnazjum nr 1 przy ul. Młyńskiej 35. Jeszcze w tym roku 
miłośnicy jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach będą mieli 
okazję sprawdzenia swoich umiejętności na przeszkodach, takich 
jak: quarter pipe, spine, funbox, grindbox.

Już wkrótce ruszą termomodernizacje: budynku szkolnego przy 
ul. Mickiewicza 2b oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Obydwie inwesty-
cje, o łącznej wartości 3,5 mln zł, przyczynią się do poprawy efektyw-
ności energetycznej budynków, a w konsekwencji – dużych oszczęd-
ności w zakresie ich utrzymania. Remonty szkół realizowane są przy 
dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego.

Trwa także budowa linii oświetlenia ulicznego – w 2017 r. wyko-
nane zostanie oświetlenie na 14 ulicach, tj. Świerkowej, Jesionowej, 
Grabowej, Dębowej, Klonowej, Bukowej, Czereśniowej, Jagodowej, 

Gospodarcze
Trwają inwestycje o wartości ok. 
45 milionów złotych – ciąg dalszy

s. 3 s. 4s. 2

Nowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego
Trwają intensywne prace w zakresie planowa-
nia przestrzennego na terenie Augustowa. Tylko 
w tym roku Rada Miejska w Augustowie uchwa-
liła już 5 miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: „Netta – Rybacka”, „Wypu-
sty I”, „Centrum II”, „Cmentarz komunalny” oraz 
„Wojska Polskiego – Kościelna”. Trwają prace nad 
kolejnymi, 8 miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, w tym dwa z nich zosta-
ły rozpoczęte w czerwcu br., tj. plany „Centrum” 
oraz „Zakłady tytoniowe”. Nowe plany miejscowe 
dają większe możliwości inwestycyjne, dzięki 
którym realizowane są znaczące przedsięwzięcia 
miejskie, w tym m. in. budowa cmentarza komu-
nalnego czy bazy dla kajakarzy. 

Od lipca trwa trzecia edycja Augustow-
skiego Budżetu Obywatelskiego (ABO). 
Dzięki budżetowi obywatelskiemu, 
każdy mieszkaniec ma możliwość do-
łożenia swojej cegiełki do rozwoju 
Augustowa, do rozbudzenia jego po-
tencjału i sprawienia, że nasze miasto 
stanie się jeszcze lepszym miejscem 
do życia.

W tym roku oddajemy w ręce 
mieszkańców 400 tys. zł z budżetu 
miejskiego. To dwukrotnie wyższa 
kwota niż w  pierwszej edycji ABO. 
W ramach Augustowskiego Budżetu 
Obywatelskiego każdy mieszkaniec 
miał do 19  września szansę zgłosze-
nia swojego pomysłu na projekt in-
westycji, która wpisze się w krajobraz 

naszego miasta i przez kolejne lata 
będzie służyć wszystkim mieszkań-
com. Wpłynęło 13 pomysłów, które są 
w tej chwili poddawane weryfikacji 
formalno-prawnej.

Pod koniec października poinfor-
mujemy augustowian, na jakie pro-
jekty głosować będzie można w tym 
roku. W  powszechnym głosowaniu, 
od 8 do 24 listopada br., każdy miesz-
kaniec Augustowa powyżej 16. roku 
życia będzie mógł zdecydować, który 
z pomysłów powinien zostać zreali-
zowany w 2018 r. Na wybrany projekt 
będzie można głosować elektronicz-
nie (poprzez stronę: www.zmieniamy.
augustow.pl) lub osobiście (w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, Miejskim Domu 

Kultury, ATBS Kodrem, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej). Wyniki zostaną 
ogłoszone najpóźniej 30 listopada br.

– Dzięki Augustowskiemu Budżeto-
wi Obywatelskiemu każdy z nas ma 
szansę wpływać na swoje najbliższe 
otoczenie – podkreśla burmistrz Au-
gustowa Wojciech Walulik. – Jestem 
przekonany, że to właśnie Państwo 
– mieszkańcy Augustowa – najlepiej 
wiecie, na co powinny być przeznacza-
ne Państwa podatki i czego potrzebuje 
Augustów, aby stawać się coraz lep-
szym miejscem do życia – dodaje bur-
mistrz. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Augustowa do dalszego 
angażowania się w miejskie sprawy!

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej 
uchwalone zostały dwa niezwykle zna-
czące dla rozwoju Augustowa dokumenty.

„Strategia Promocji Marki Miasta 
Augustowa na lata 2017–2022”, po grun-
townej analizie badawczej, określa naj-
ważniejsze cele i kierunki działań pro-
mocyjnych na najbliższe lata, bardzo 
rzetelnie i szczegółowo planując kon-
kretne zadania na następne 5 lat.

Strategia  Promocji określa, że przy-
szłe pozycjonowanie Augustowa po-
winno zmierzać w kierunku budowa-
nia wizerunku Augustowa jako miasta 
wyróżniającego się, ambitnego i aspiru-
jącego do roli najlepszego miejsca do ży-
cia i wypoczynku przez cały rok w oto-
czeniu nienaruszonej natury, z bogatą 
ofertą uzdrowiskową (w tym zabiegów 
leczniczych), z najlepszymi warunkami 
do uprawiania sportu i rekreacji oraz 
nietuzinkową ofertą kulturalną. 

Strategia Promocji podkreśla, jak 
duży potencjał drzemie w marce Kana-

łu Augustowskiego, pretendującego do 
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, który już dzisiaj, dzięki otwar-
ciu ruchu bezwizowego i współpracy 
z Białorusią i Litwą, może stać się naj-
większym atutem miasta. 

Strategia Promocji zakłada, że Au-
gustów, biorąc pod uwagę znaczenie 
rozwoju gospodarczego, będzie pozy-
cjonował się także jako miasto tętniące 
życiem, otwarte na biznes, znakomite 
miejsce do pracy i osiedlania się. Rozwój 
funkcji gospodarczych miasta poprzez 
stworzenie Strefy Aktywności Gospo-
darczej i włączenie jej do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, daje 
miastu szansę na pozyskanie inwesto-
rów, którzy pobudzą rynek pracy oraz 
staną się bodźcem dla wielu młodych, 
wykwalifikowanych ludzi do zamiesz-
kania w Augustowie.

Uchwalono także Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta Augustowa (GPR), 
którego głównym celem jest poprawa 

jakości życia mieszkańców. Dokument 
określa wizję, cele oraz kierunki dzia-
łań służących eliminacji lub ogranicze-
niu negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, tech-
nicznych lub przestrzenno-funkcjo-
nalnych. GPR jest wieloletnim planem 
działań zmierzających do wyprowa-
dzenia obszarów o dużym natężeniu 
niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzy-
sowego. 

W programie wyznaczone zostały 
cztery podobszary rewitalizacyjne: Ka-
czy Dołek, Koszary, Lipowiec i Centrum 
I. Do GPR zgłoszonych zostało łącznie 
30 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
w  tym na obszarze Centrum I – 13, na 
Lipowcu – 5, na Kaczym Dołku – 7, w Ko-
szarach – 5.

Przedsięwzięcia wpisane do GPR mają 
szansę uzyskania dofinansowania ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014–2020.

Społeczne
Zostań Twórcą zmian w Augustowie!

Strategiczne dokumenty uchwalone
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W lipcu br. w Urzędzie Miejskim w Au-
gustowie uruchomiony został telefon in-
terwencyjny. Mieszkańcy Augustowa oraz 
turyści dzwoniąc pod numer 511  180  094 
mogą zgłaszać problemy związane z in-
frastrukturą miejską dotyczące m. in. 
oświetlenia ulicznego, koszy na śmieci, 

ławek czy miejskich dróg. Prośby o inter-
wencję można zgłaszać od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.30–20.00, a w weeken-
dy i święta w godz. 10.00–14.00.

Telefon interwencyjny służy sprawne-
mu powiadamianiu Urzędu Miejskiego 
o sytuacjach, które wpływają na jakość 

życia w Augustowie. Osoby zgłaszające 
interwencję, które pozostawią swój nu-
mer telefonu, w ciągu 2-3 dni roboczych 
otrzymają informację zwrotną dotyczącą 
podjętych działań naprawczych. Do tej 
pory przeprowadzonych zostało 70 inter-
wencji zgłoszonych przez mieszkańców.

Po 7 latach przerwy w Augustowie powstał nowy budynek mieszkalny 
wielorodzinny wybudowany przez miejską spółkę ATBS „Kodrem”

Augustowscy seniorzy działają

Urzędowe
Telefon interwencyjny w Augustowie

Żabiej, Wrzosowej, Spacerowej, Kościuszki (od Rynku 
Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej), Hożej, Obrońców 
Westerplatte (odc. od ul. Wybickiego do Limanowskie-
go). Prace oświetleniowe zakończą się w listopadzie.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac 
związanych z budową długo oczekiwanego cmentarza 
komunalnego, która ostatecznie rozwiąże wielolet-
ni i nastręczający wielu trudności problem związany 
z brakiem miejsc na cmentarzu miejskim.

Poprzednie władze Augustowa przebudowywały 3–4 ulice w ciągu 
jednej kadencji. Wybrany w 2014 roku Samorząd Augustowa planu-
je realizację ponad 30 inwestycji drogowych w czasie jednej kadencji. 
To wszystko dzięki programowi „Rozwoju sieci dróg miejskich”, który 
został zainicjowany przez obecną Radę Miejską w 2016 roku. Program 
ten zakłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni poprzez ułożenie na-
wierzchni asfaltowej bądź kostki brukowej betonowej na ulicach, któ-
rych mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej partycypują w kosztach 
realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety swoich ulic. 

W Augustowie 116 ulic o łącznej długości ok. 50 km to drogi gruntowe. 
Aby przebudować je w pełnym standardzie, tzn. wykonać dokumenta-
cję projektową, uzupełnić infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, 
telekomunikacyjną i elektryczną, ułożyć utwardzoną nawierzchnię, 
wybudować chodniki, zjazdy oraz oświetlenie, potrzeba ok. 100 milio-
nów złotych. 

Na przebudowywanych w ramach programu „Rozwoju sieci dróg 
miejskich” ulicach partycypacja mieszkańców oscyluje wokół 80% – są 
także ulice przebudowywane przy 100% udziale wszystkich mieszkań-
ców. Członkowie Komitetu wpłacają środki finansowe w zależności od 
wybranego wariantu szerokości drogi. Przy budowie jezdni o szerokości 
do 4 metrów jest to kwota 1000 zł od nieruchomości, natomiast przy bu-
dowie jezdni powyżej 4 metrów jest to kwota 1500 zł. 

Łączny wkład własny przekazywany miastu przez Komitet różni się 
w zależności od długości ulicy, liczby nieruchomości usytuowanych 
wzdłuż niej, ale także rodzaju tych nieruchomości (domy jednorodzin-

Na początku sierpnia zakończony został długo oczekiwany re-
mont dachu Działu Historii Kanału Augustowskiego przy Mu-
zeum Ziemi Augustowskiej. Nowe pokrycie dachu wykonane zo-
stało z gontu drewnianego. Wilgoć panująca w pomieszczeniach 
muzeum oraz zalewane zbiory przestaną być w końcu zmorą pra-
cowników, jak również odwiedzających Muzeum.

Rada Seniorów Miasta Augustowa została utworzona pod koniec wrze-
śnia 2015 roku. Zajmuje się głównie podejmowaniem działań w  kie-
runku integracji augustowskiego środowiska osób starszych oraz 
zwiększaniem udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności. Mimo 
krótkiego okresu funkcjonowania, Rada Seniorów może pochwalić się 
już licznymi sukcesami.

Gospodarcze
Budujemy ulice we współpracy 
z mieszkańcami

Kultura, turystyka i sport
Muzeum Historii Kanału 
Augustowskiego doczekało 
się nowego dachu

ne lub budynki wielomieszkaniowe). Dotychczas 
najwyższy wkład własny z jednej z ulic wyniósł 120 
tys. zł. W większości przypadków wkład własny 
mieszkańców to ok. 10% kosztów całej inwestycji, 
które w pozostałej części finansowane są z budżetu 
miejskiego.

W ramach programu „Rozwoju sieci dróg miej-
skich” w 2016 roku przebudowaliśmy 3 ulice, a do 
końca 2017 roku zostanie przebudowanych kolej-
nych 16  dróg. W 2018 r. ruszy przebudowa kolej-
nych kilkunastu obecnie nieutwardzonych ulic. 
Tylko w tym roku Urząd Miejski w Augustowie zle-
cił wykonanie dokumentacji projektowych, które 
umożliwią realizację kolejnych inwestycji, m.in. 
w dzielnicy Lipowiec i na Osiedlu Południe. 

Aby zaangażować się w zmienianie Augustowa 
na lepsze wystarczy kontakt z Urzędem Miejskim 
pod nr telefonu 87 643 80 59. W tej chwili działa po-
nad 40 Komitetów Budowy Ulic, kolejne są w trak-
cie procedury zawiązywania się.

Radzie Seniorów udało się powołać do życia 
Klub Seniora, którego siedziba mieści się w Miej-
skim Domu Kultury. Dzięki inicjatywie Rady Se-
niorów Miasta Augustowa zrealizowany został 
również projekt „Pudełko Życia”, którego celem 
jest ułatwienie niesienia pomocy w stanach za-
grożenia zdrowia i życia. 

Rada Seniorów planuje stworzyć i wydruko-
wać informator pt. „Niezbędnik dla Seniorów” 
oraz jest w trakcie przygotowywania projektu 
„Karta Seniora 60+”. Rada Seniorów podejmuje 
także działania na rzecz stworzenia Centrum 
Inicjatyw Senioralnych w Augustowie, które sta-
łoby się miejscem spotkań starszej społeczności 
naszego miasta.

Dyżury Rady Seniorów Miasta Augustowa 
odbywają się w każdy czwartek w godzinach 
10.00–11.00 w budynku Miejskiego Domu Kultu-
ry, Rynek Zygmunta Augusta 9. Wszystkich au-
gustowskich seniorów serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

W lipcu burmistrz Augustowa Wojciech Walulik przekazał miesz-
kańcom Augustowa pierwsze klucze do mieszkań w nowo wybudo-
wanym bloku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augusto-
wie. 

– Jest to pierwszy etap naszego programu, w ramach którego mia-
sto wybuduje wkrótce kolejne mieszkania w dzielnicy Lipowiec – za-
deklarował burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podkreślając, 
że jest to pierwszy budynek mieszkalny oddany do użytkowania po 
7 latach zastoju w budownictwie czynszowym w Augustowie.

Blok posiada 10 mieszkań o wysokim standardzie, w których za-
mieszka ok. 30 mieszkańców Augustowa. Budynek jest także przy-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesny bu-
dynek, o powierzchni całkowitej prawie 800 m2, powstał zgodnie 
z obowiązującymi wymogami ekologicznymi i cieplnymi.

Nabór do składania wniosków o uzyskanie mieszkania czynszo-
wego w nowym bloku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 

ATBS „Kodrem” ogłosił w ubiegłym roku. Nowi loka-
torzy będą zobowiązani do opłacania czynszu w  wy-
sokości ok. 8,40 zł / m2, jednak spółka ATBS „Kodrem” 
przewiduje w przyszłości możliwość dojścia przez lo-
katorów do prawa własności lokum. 
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Pytania do Burmistrza Augustowa 
Wojciecha Walulika zadały dzieci ze 
świetlicy środowiskowej Społecznej 
Organizacji Przyjaciół Dzieci ,,Przy-
stań’’ w Augustowie.
Czym Pan Burmistrz się zajmuje?

Praca Burmistrza Augustowa 
to szeroko rozumiany proces zarządzania miastem. Burmistrz przede 
wszystkim dba o to, aby lokalne prawo uchwalone przez Radę Miej-
ską w Augustowie było terminowo i skutecznie wdrażane w życie. 
Burmistrz dba także o wizerunek Augustowa i reprezentuje miasto 
na zewnątrz. Jednak przede wszystkim praca Burmistrza to służba 
mieszkańcom Augustowa, realizowanie ich potrzeb i oczekiwań oraz 
rozwijanie miasta w takim kierunku, aby wszystkim – także najmłod-
szym – żyło się w nim najlepiej.

Augustowska Karta Turysty strzałem w dziesiątkę

Rozwija się turystyka na Kanale Augustowskim

W sierpniu br. po raz pierwszy w histo-
rii naszego miasta burmistrz Augusto-
wa Wojciech Walulik przyznał nagrody 
i stypendia za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz upowszech-
niania i ochrony kultury. Przyznane zo-
stały 3 nagrody oraz 3 stypendia osobom 
o niekwestionowanych osiągnięciach, 
które swoją wytężoną pracą wnoszą 
istotny wkład w  rozwój życia kultural-
nego Augustowa. 

Nagrodę za całokształt działalności 
kulturalnej otrzymała Halina Poźnia-

kowska, twórczyni i instruktorka Ze-
społu Tańca Ludowego „Bystry”. Kolejną 
nagrodę za osiągnięcia o wysokim zna-
czeniu artystycznym w 2016 r. otrzymał 
Szymon Teżewski, autor debiutanckiej 
powieści „Eteromanka”. 

Laureatką jeszcze jednej nagrody i jed-
nocześnie stypendystką w dziedzinie 
muzyki została Karolina Kuśmierz. Mło-
da pianistka jest laureatką kilkudziesię-
ciu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów muzycznych. 

Nagrody za osiągnięcia w kulturze zo-

stały przyznane z inicjatywy pana Toma-
sza Bukłaho Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Miasta i zatwierdzone przez Radę 
Miejską w Augustowie.

Stypendium uzyskała także Zuzanna 
Kozłowska, utalentowana flecistka i so-
listka oraz Janina Osewska, poetka, foto-
grafka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, która przygotowuje obecnie 
kolejny tomik swojej poezji pt. ,,Anioły 
Podlasia”.

Wszystkim laureatom nagród i stypen-
diów serdecznie gratulujemy. 

Tegoroczny sezon wakacyjny w Augu-
stowie był niezwykle udany. W sezonie 
letnim 2017 r. zorganizowanych zostało 
ponad 40  wydarzeń kulturalnych, spor-
towych, rozrywkowych i rekreacyjnych. 
Podczas letnich koncertów można było 
usłyszeć największe gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej i innych, wyróżniających 
się artystów, m.in. T.Love, Lemon, Feel, 
Afromental, Mietek Szcześniak, Ten Typ 
Mes, Żywiołak, Aga Zaryan, Jan Gałach 
Band, Maleo Reggae Rockers. Miłośni-
kom aktywnego wypoczynku wiele nie-
zapomnianych emocji przyniosły czołowe 
imprezy sportowe tj. Mistrzostwa Świata 
Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endu-
rance, Międzynarodowy Konkurs Skoków 
na Nartach Wodnych Lotto Netta Night 
Jump, Elemental Triathlon, Długodystan-
sowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie 
czy Półmaraton Augustowski. Pod koniec 
sierpnia usadowiona została ławeczka le-

gendarnej Beaty z Albatrosa rozsławiającej 
Augustów w całej Polsce. 
Dużym zainteresowaniem wśród turystów 
cieszy się stworzony dwa lata temu serwis 
internetowy Augustowa www.augustow.pl.  
W  okresie maj-sierpień br.  stronę odwie-
dziło ponad 86 tys. osób, które wygenerowa-
ły ponad 352 tys. odsłon. To ok. 17% więcej 
odwiedzających niż w  roku 2016. Ok. 48% 
wchodzących na stronę www.augustow.pl 
to  warszawiacy, a 59% użytkowników ko-
rzystało ze strony poprzez smartfony.

W trakcie sezonu wakacyjnego od maja 
do sierpnia br. Centrum Informacji Tury-
stycznej odwiedziło łącznie ponad 20 tys. 
turystów, średnio ok. 223 turystów dziennie.

Z przeprowadzonej analizy monito-
ringu mediów przez Press Service dla 
Augustowa wynika, że w okresie od maja 
do sierpnia br. wyemitowanych lub opu-
blikowanych zostało ponad 1,7 tys. arty-
kułów lub audycji medialnych o Augu-

stowie. Łączny ekwiwalent reklamowy 
publikacji medialnych wynosi ponad 
10 mln zł, a wartość dotarcia tych publika-
cji to 412 mln odbiorców.

W celu podniesienia jakości infrastruk-
tury turystycznej w Augustowie i lepszego 
przygotowania się do przyszłorocznego se-
zonu wakacyjnego, Samorząd Augustowa 
ubiega się o dotację ze środków Unii Euro-
pejskiej na realizację projektu „Rowerem 
przez Pojezierze Augustowskie”. Projekt 
jest wciąż jeszcze na etapie weryfikacji, 
choć został umieszczony na czele listy ran-
kingowej. Liczymy na to, że w przyszłym 
roku, dzięki dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, przeprowadzone zostaną 
m. in. odnowienie i oznakowanie ponad 
120 km szlaków rowerowych wraz z mon-
tażem tablic informacyjnych, stworzona 
zostanie aplikacja mobilna o  Augustowie 
oraz zamontowane zostaną fotopułapki 
rejestrujące osoby zaśmiecające otoczenie. 

Czy to jest ciężka praca? 
To jest przede wszystkim praca bardzo wymagająca – 

czasu, energii, nowych pomysłów i konsekwencji. Jednak 
jest to jednocześnie niezwykle wdzięczne zadanie, przyno-
szące każdego dnia wiele satysfakcji. Niewątpliwym plu-
sem tej pracy jest przyglądanie się realizowanym w mie-
ście inwestycjom i sprawianie radości mieszkańcom.
Czy będą budowane drogi na Lipowcu?

Tak, obecnie trwają prace nad projektami przebudo-
wy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej. Jest 
szansa, że pierwsze koparki wjadą na Lipowiec w przy-
szłym roku.

W roku jubileuszu 460-lecia Augustowa 
nasze miasto zamieniło się w prawdzi-
wy plac budowy, na którym realizowane 
są liczne inwestycje m. in. przebudowy 
18 ulic, w tym 16 ulic miejskich budo-
wanych w ramach inicjatywy lokalnej, 
ulicy 3 Maja, która realizowana jest we 
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Augustowie oraz ulicy Glinki 
dofinansowanej z Ministerstwa Infra-
struktury i  Budownictwa. Oprócz tego 
trwa budowa skateparku, linii oświe-
tlenia ulicznego, bazy dla kajakarzy, jak 
również termomodernizacje budynków 
publicznych. Budowa nowoczesnego 
boiska do piłki nożnej przy ul. Tytonio-
wej powinna rozpocząć się najpóźniej 
w 2018 r.

Jedną z najważniejszych inwestycji 
realizowanych w tym roku w Augusto-
wie jest uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych Strefy Aktywności Gospodarczej, 
włączonej w czerwcu br. do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Już 

w październiku 20 ha gruntów pod in-
westycje, zlokalizowanych na skrzyżo-
waniu DK 61 i DK 8, zostanie wyposażo-
ne w sieć wodociągową, energetyczną, 
kanalizację sanitarną i deszczową oraz 
infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
Działania te są możliwe dzięki środkom 
pozyskanym z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go, które pozwolą zrealizować inwesty-
cję o wartości 5,5 mln zł. 

W jubileuszowym 2017 roku, w ra-
mach programu „Rozwoju sieci dróg 
miejskich” zainicjowanego w 2016 r. 
przez obecną Radę Miejską, we współ-
pracy z mieszkańcami, przebuduje-

my 16  ulic o łącznej długości 4,3 km. 
W sierpniu zostały odebrane ulice Stra-
ży Leśnej i Perstuńska. We wrześniu 
zostaną zakończone prace na ulicach: 
Zawilcowej, Agrestowej, Porzeczko-
wej, Jabłoniowej, Słonecznej, Gwiezd-
nej, Sajenek i Wojciech. Wkrótce rusza 
przebudowa ulic: Ziołowej, Rucianej, 
Miętowej, Zielonej i część ulicy Żytniej. 
Planowane jest także rozpoczęcie prze-
budowy ulicy Bocianiej. Na przebudowę 
wszystkich 16 ulic radni miejscy wygo-
spodarowali 4 mln zł. 

Od kwietnia trwa także budowa ulicy 
Glinki o długości ok. 700 m. Inwestycja, 
o wartości prawie 5 mln zł, uzyskała 
dofinansowanie z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019”. W zakres 
robót na ul. Glinki wchodzą także: budo-
wa ścieżki rowerowej i linii energetycz-
nej, oświetlenia ulicznego oraz przebu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacji.

Zapraszamy do dalszej lektury na s. 2.
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Po raz czwarty oddaję w Państwa ręce 
bezpłatny kwartalnik „Informator 
Miejski Augustów”. Za pośrednictwem 
biuletynu pragniemy przekazywać 
Państwu rzetelne informacje o działa-
niach podejmowanych przez Samorząd 
Augustowa.

W 2017 roku obchodzimy jubileusz 
460-lecia nadania praw miejskich na-
szemu miastu. Aby wraz z Państwem 
wzniośle świętować 460. urodziny Au-
gustowa, podjęliśmy się realizacji kil-
kunastu inwestycji o łącznej wartości 
ok. 45 milionów złotych. Mam nadzieję, 
że wszystkie zmiany zachodzące w na-
szym mieście przyczynią się do popra-
wy jakości Państwa życia w Augusto-
wie. Wszystkie inwestycje opisujemy 
na łamach „Informatora”.

Augustów zmienia się także dzię-
ki zaangażowaniu jego mieszkańców. 
Dzięki współpracy z Państwem prze-
budowujemy obecnie 16 ulic miejskich 
w ramach inicjatywy lokalnej. Odda-

jemy także w Państwa ręce decyzję, na 
co wydane zostanie 400 tys. zł z budże-
tu miasta w ramach Augustowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w listo-
padowym, powszechnym głosowaniu, 
kiedy będziecie mieli Państwo okazję 
do aktywnego włączenia się w proces 
zarządzania miastem i decydowania 
o zachodzących w nim zmianach. 

Zmiany w Augustowie dotyczą wie-
lu sfer życia. Kreujemy nowe warunki 
do rozwoju gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy uzbrajając tere-
ny inwestycyjne Augustowa, włączone 
w czerwcu br. do Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Rozwijamy funk-
cje turystyczne i uzdrowiskowe miasta 
wzbogacając ofertę wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych oraz wpływając 
na jakość infrastruktury turystycznej. 
Opracowujemy strategiczne dokumen-
ty, które umożliwią nam pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych na projekty re-
witalizacyjne. Kształtujemy nowe pla-

ny zagospodarowania przestrzennego, 
które sprzyjać będą dalszym inwesty-
cjom. Pamiętamy o najmłodszych i naj-
starszych mieszkańcach miasta, oferu-
jąc im szersze możliwości rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań.

Każdego dnia podejmujemy nowe 
działania, aby stworzyć w Augustowie 
najlepsze perspektywy do życia i roz-
woju. Pracujemy na rzecz mieszkań-
ców, odpowiadając na ich potrzeby 
i  oczekiwania. Jesteśmy do Państwa 
pełnej dyspozycji.

We wrześniowym biuletynie pre-
zentujemy Państwu przekrój działań 
realizowanych przez Samorząd Augu-
stowa w ostatnim kwartale. Serdecznie 
zachęcam do lektury.

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik
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W maju po raz pierwszy w Augustowie 
wprowadzona została Augustowska Kar-
ta Turysty. Projekt cieszył się dużym za-
interesowaniem wśród turystów. Turyści, 
którzy uiścili z góry opłatę uzdrowiskową 
lub miejscową za co najmniej 3 dni poby-
tu, mogli skorzystać z szeregu atrakcyj-
nych zniżek m. in. w instytucjach kultu-
ry, obiektach sportowych i rekreacyjnych 
oraz tańszych usług rejsowych, gastro-

nomicznych i turystycznych. Do  koń-
ca września wydanych zostało prawie 
800  Kart Turysty. To ogromny sukces 
pierwszej, pilotażowej edycji akcji, w któ-
rą włączyło się 13 augustowskich przed-
siębiorców. Szacujemy, że wpływy z pobo-
ru opłaty uzdrowiskowej wzrosną w tym 
roku o 20% względem 2016 r. Dodatkowe 
pieniądze, które wpływają do budżetu 
miejskiego z tytułu opłaty uzdrowisko-

wej, przeznaczane są na rozwijanie infra-
struktury turystycznej i uzdrowiskowej.

W lipcu i sierpniu osoby posiadające 
Kartę oraz mieszkańcy Augustowa i oso-
by urodzone w Augustowie mogły korzy-
stać z bezpłatnych przejazdów komuni-
kacją miejską. W wakacje zanotowano 
o 20% więcej podróżujących miejskimi 
autobusami niż działo się to w latach po-
przednich.

Bezwizowy ruch turystyczny z Polski na 
Białoruś wprowadzony został 26 paździer-
nika 2016 r. Przed rozpoczęciem sezonu 
letniego, 28 kwietnia 2017 r. otwarto ruch 
bezwizowy na przejściu granicznym Ru-
dawka-Lesnaja, które zostało poszerzone 
o status przejścia nie tylko wodnego, ale 
także pieszo-rowerowego. Według da-
nych z placówki Straży Granicznej w Pła-
skiej ruch turystyczny na tym przejściu 

granicznym zwiększył się prawie dzie-
sięciokrotnie. Śluzę Kurzyniec na Kanale 
Augustowskim tylko od maja do września 
przekroczyło prawie cztery razy więcej 
jednostek pływających niż w latach ubie-
głych przez cały sezon. Największą popu-
larnością cieszą się wycieczki rowerowe 
z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski.

 – Kanał Augustowski od lat jest ma-
gnesem przyciągającym do Augustowa 

rzeszę turystów z kraju i z za granicy 
– podkreśla burmistrz Augustowa Woj-
ciech Walulik. – Jestem  przekonany, że 
gości odwiedzających nasze urokliwe 
miasto każdego roku będzie coraz wię-
cej. Także dlatego, że mają możliwość 
bezwizowego odkrywania zabytku ar-
chitektury wodnej z XIX w. również po 
stronie białoruskiej – dodaje burmistrz 
Augustowa.
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Pytania do Burmistrza Augustowa 
Wojciecha Walulika zadały dzieci ze 
świetlicy środowiskowej Społecznej 
Organizacji Przyjaciół Dzieci ,,Przy-
stań’’ w Augustowie.
Czym Pan Burmistrz się zajmuje?

Praca Burmistrza Augustowa 
to szeroko rozumiany proces zarządzania miastem. Burmistrz przede 
wszystkim dba o to, aby lokalne prawo uchwalone przez Radę Miej-
ską w Augustowie było terminowo i skutecznie wdrażane w życie. 
Burmistrz dba także o wizerunek Augustowa i reprezentuje miasto 
na zewnątrz. Jednak przede wszystkim praca Burmistrza to służba 
mieszkańcom Augustowa, realizowanie ich potrzeb i oczekiwań oraz 
rozwijanie miasta w takim kierunku, aby wszystkim – także najmłod-
szym – żyło się w nim najlepiej.

Augustowska Karta Turysty strzałem w dziesiątkę

Rozwija się turystyka na Kanale Augustowskim

W sierpniu br. po raz pierwszy w histo-
rii naszego miasta burmistrz Augusto-
wa Wojciech Walulik przyznał nagrody 
i stypendia za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz upowszech-
niania i ochrony kultury. Przyznane zo-
stały 3 nagrody oraz 3 stypendia osobom 
o niekwestionowanych osiągnięciach, 
które swoją wytężoną pracą wnoszą 
istotny wkład w  rozwój życia kultural-
nego Augustowa. 

Nagrodę za całokształt działalności 
kulturalnej otrzymała Halina Poźnia-

kowska, twórczyni i instruktorka Ze-
społu Tańca Ludowego „Bystry”. Kolejną 
nagrodę za osiągnięcia o wysokim zna-
czeniu artystycznym w 2016 r. otrzymał 
Szymon Teżewski, autor debiutanckiej 
powieści „Eteromanka”. 

Laureatką jeszcze jednej nagrody i jed-
nocześnie stypendystką w dziedzinie 
muzyki została Karolina Kuśmierz. Mło-
da pianistka jest laureatką kilkudziesię-
ciu ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów muzycznych. 

Nagrody za osiągnięcia w kulturze zo-

stały przyznane z inicjatywy pana Toma-
sza Bukłaho Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Miasta i zatwierdzone przez Radę 
Miejską w Augustowie.

Stypendium uzyskała także Zuzanna 
Kozłowska, utalentowana flecistka i so-
listka oraz Janina Osewska, poetka, foto-
grafka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich, która przygotowuje obecnie 
kolejny tomik swojej poezji pt. ,,Anioły 
Podlasia”.

Wszystkim laureatom nagród i stypen-
diów serdecznie gratulujemy. 

Tegoroczny sezon wakacyjny w Augu-
stowie był niezwykle udany. W sezonie 
letnim 2017 r. zorganizowanych zostało 
ponad 40  wydarzeń kulturalnych, spor-
towych, rozrywkowych i rekreacyjnych. 
Podczas letnich koncertów można było 
usłyszeć największe gwiazdy polskiej sce-
ny muzycznej i innych, wyróżniających 
się artystów, m.in. T.Love, Lemon, Feel, 
Afromental, Mietek Szcześniak, Ten Typ 
Mes, Żywiołak, Aga Zaryan, Jan Gałach 
Band, Maleo Reggae Rockers. Miłośni-
kom aktywnego wypoczynku wiele nie-
zapomnianych emocji przyniosły czołowe 
imprezy sportowe tj. Mistrzostwa Świata 
Łodzi Wytrzymałościowych Necko Endu-
rance, Międzynarodowy Konkurs Skoków 
na Nartach Wodnych Lotto Netta Night 
Jump, Elemental Triathlon, Długodystan-
sowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie 
czy Półmaraton Augustowski. Pod koniec 
sierpnia usadowiona została ławeczka le-

gendarnej Beaty z Albatrosa rozsławiającej 
Augustów w całej Polsce. 
Dużym zainteresowaniem wśród turystów 
cieszy się stworzony dwa lata temu serwis 
internetowy Augustowa www.augustow.pl.  
W  okresie maj-sierpień br.  stronę odwie-
dziło ponad 86 tys. osób, które wygenerowa-
ły ponad 352 tys. odsłon. To ok. 17% więcej 
odwiedzających niż w  roku 2016. Ok. 48% 
wchodzących na stronę www.augustow.pl 
to  warszawiacy, a 59% użytkowników ko-
rzystało ze strony poprzez smartfony.

W trakcie sezonu wakacyjnego od maja 
do sierpnia br. Centrum Informacji Tury-
stycznej odwiedziło łącznie ponad 20 tys. 
turystów, średnio ok. 223 turystów dziennie.

Z przeprowadzonej analizy monito-
ringu mediów przez Press Service dla 
Augustowa wynika, że w okresie od maja 
do sierpnia br. wyemitowanych lub opu-
blikowanych zostało ponad 1,7 tys. arty-
kułów lub audycji medialnych o Augu-

stowie. Łączny ekwiwalent reklamowy 
publikacji medialnych wynosi ponad 
10 mln zł, a wartość dotarcia tych publika-
cji to 412 mln odbiorców.

W celu podniesienia jakości infrastruk-
tury turystycznej w Augustowie i lepszego 
przygotowania się do przyszłorocznego se-
zonu wakacyjnego, Samorząd Augustowa 
ubiega się o dotację ze środków Unii Euro-
pejskiej na realizację projektu „Rowerem 
przez Pojezierze Augustowskie”. Projekt 
jest wciąż jeszcze na etapie weryfikacji, 
choć został umieszczony na czele listy ran-
kingowej. Liczymy na to, że w przyszłym 
roku, dzięki dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, przeprowadzone zostaną 
m. in. odnowienie i oznakowanie ponad 
120 km szlaków rowerowych wraz z mon-
tażem tablic informacyjnych, stworzona 
zostanie aplikacja mobilna o  Augustowie 
oraz zamontowane zostaną fotopułapki 
rejestrujące osoby zaśmiecające otoczenie. 

Czy to jest ciężka praca? 
To jest przede wszystkim praca bardzo wymagająca – 

czasu, energii, nowych pomysłów i konsekwencji. Jednak 
jest to jednocześnie niezwykle wdzięczne zadanie, przyno-
szące każdego dnia wiele satysfakcji. Niewątpliwym plu-
sem tej pracy jest przyglądanie się realizowanym w mie-
ście inwestycjom i sprawianie radości mieszkańcom.
Czy będą budowane drogi na Lipowcu?

Tak, obecnie trwają prace nad projektami przebudo-
wy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej. Jest 
szansa, że pierwsze koparki wjadą na Lipowiec w przy-
szłym roku.

W roku jubileuszu 460-lecia Augustowa 
nasze miasto zamieniło się w prawdzi-
wy plac budowy, na którym realizowane 
są liczne inwestycje m. in. przebudowy 
18 ulic, w tym 16 ulic miejskich budo-
wanych w ramach inicjatywy lokalnej, 
ulicy 3 Maja, która realizowana jest we 
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Augustowie oraz ulicy Glinki 
dofinansowanej z Ministerstwa Infra-
struktury i  Budownictwa. Oprócz tego 
trwa budowa skateparku, linii oświe-
tlenia ulicznego, bazy dla kajakarzy, jak 
również termomodernizacje budynków 
publicznych. Budowa nowoczesnego 
boiska do piłki nożnej przy ul. Tytonio-
wej powinna rozpocząć się najpóźniej 
w 2018 r.

Jedną z najważniejszych inwestycji 
realizowanych w tym roku w Augusto-
wie jest uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych Strefy Aktywności Gospodarczej, 
włączonej w czerwcu br. do Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Już 

w październiku 20 ha gruntów pod in-
westycje, zlokalizowanych na skrzyżo-
waniu DK 61 i DK 8, zostanie wyposażo-
ne w sieć wodociągową, energetyczną, 
kanalizację sanitarną i deszczową oraz 
infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
Działania te są możliwe dzięki środkom 
pozyskanym z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go, które pozwolą zrealizować inwesty-
cję o wartości 5,5 mln zł. 

W jubileuszowym 2017 roku, w ra-
mach programu „Rozwoju sieci dróg 
miejskich” zainicjowanego w 2016 r. 
przez obecną Radę Miejską, we współ-
pracy z mieszkańcami, przebuduje-

my 16  ulic o łącznej długości 4,3 km. 
W sierpniu zostały odebrane ulice Stra-
ży Leśnej i Perstuńska. We wrześniu 
zostaną zakończone prace na ulicach: 
Zawilcowej, Agrestowej, Porzeczko-
wej, Jabłoniowej, Słonecznej, Gwiezd-
nej, Sajenek i Wojciech. Wkrótce rusza 
przebudowa ulic: Ziołowej, Rucianej, 
Miętowej, Zielonej i część ulicy Żytniej. 
Planowane jest także rozpoczęcie prze-
budowy ulicy Bocianiej. Na przebudowę 
wszystkich 16 ulic radni miejscy wygo-
spodarowali 4 mln zł. 

Od kwietnia trwa także budowa ulicy 
Glinki o długości ok. 700 m. Inwestycja, 
o wartości prawie 5 mln zł, uzyskała 
dofinansowanie z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019”. W zakres 
robót na ul. Glinki wchodzą także: budo-
wa ścieżki rowerowej i linii energetycz-
nej, oświetlenia ulicznego oraz przebu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacji.

Zapraszamy do dalszej lektury na s. 2.
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Po raz czwarty oddaję w Państwa ręce 
bezpłatny kwartalnik „Informator 
Miejski Augustów”. Za pośrednictwem 
biuletynu pragniemy przekazywać 
Państwu rzetelne informacje o działa-
niach podejmowanych przez Samorząd 
Augustowa.

W 2017 roku obchodzimy jubileusz 
460-lecia nadania praw miejskich na-
szemu miastu. Aby wraz z Państwem 
wzniośle świętować 460. urodziny Au-
gustowa, podjęliśmy się realizacji kil-
kunastu inwestycji o łącznej wartości 
ok. 45 milionów złotych. Mam nadzieję, 
że wszystkie zmiany zachodzące w na-
szym mieście przyczynią się do popra-
wy jakości Państwa życia w Augusto-
wie. Wszystkie inwestycje opisujemy 
na łamach „Informatora”.

Augustów zmienia się także dzię-
ki zaangażowaniu jego mieszkańców. 
Dzięki współpracy z Państwem prze-
budowujemy obecnie 16 ulic miejskich 
w ramach inicjatywy lokalnej. Odda-

jemy także w Państwa ręce decyzję, na 
co wydane zostanie 400 tys. zł z budże-
tu miasta w ramach Augustowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w listo-
padowym, powszechnym głosowaniu, 
kiedy będziecie mieli Państwo okazję 
do aktywnego włączenia się w proces 
zarządzania miastem i decydowania 
o zachodzących w nim zmianach. 

Zmiany w Augustowie dotyczą wie-
lu sfer życia. Kreujemy nowe warunki 
do rozwoju gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy uzbrajając tere-
ny inwestycyjne Augustowa, włączone 
w czerwcu br. do Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Rozwijamy funk-
cje turystyczne i uzdrowiskowe miasta 
wzbogacając ofertę wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych oraz wpływając 
na jakość infrastruktury turystycznej. 
Opracowujemy strategiczne dokumen-
ty, które umożliwią nam pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych na projekty re-
witalizacyjne. Kształtujemy nowe pla-

ny zagospodarowania przestrzennego, 
które sprzyjać będą dalszym inwesty-
cjom. Pamiętamy o najmłodszych i naj-
starszych mieszkańcach miasta, oferu-
jąc im szersze możliwości rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań.

Każdego dnia podejmujemy nowe 
działania, aby stworzyć w Augustowie 
najlepsze perspektywy do życia i roz-
woju. Pracujemy na rzecz mieszkań-
ców, odpowiadając na ich potrzeby 
i  oczekiwania. Jesteśmy do Państwa 
pełnej dyspozycji.

We wrześniowym biuletynie pre-
zentujemy Państwu przekrój działań 
realizowanych przez Samorząd Augu-
stowa w ostatnim kwartale. Serdecznie 
zachęcam do lektury.

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik
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W maju po raz pierwszy w Augustowie 
wprowadzona została Augustowska Kar-
ta Turysty. Projekt cieszył się dużym za-
interesowaniem wśród turystów. Turyści, 
którzy uiścili z góry opłatę uzdrowiskową 
lub miejscową za co najmniej 3 dni poby-
tu, mogli skorzystać z szeregu atrakcyj-
nych zniżek m. in. w instytucjach kultu-
ry, obiektach sportowych i rekreacyjnych 
oraz tańszych usług rejsowych, gastro-

nomicznych i turystycznych. Do  koń-
ca września wydanych zostało prawie 
800  Kart Turysty. To ogromny sukces 
pierwszej, pilotażowej edycji akcji, w któ-
rą włączyło się 13 augustowskich przed-
siębiorców. Szacujemy, że wpływy z pobo-
ru opłaty uzdrowiskowej wzrosną w tym 
roku o 20% względem 2016 r. Dodatkowe 
pieniądze, które wpływają do budżetu 
miejskiego z tytułu opłaty uzdrowisko-

wej, przeznaczane są na rozwijanie infra-
struktury turystycznej i uzdrowiskowej.

W lipcu i sierpniu osoby posiadające 
Kartę oraz mieszkańcy Augustowa i oso-
by urodzone w Augustowie mogły korzy-
stać z bezpłatnych przejazdów komuni-
kacją miejską. W wakacje zanotowano 
o 20% więcej podróżujących miejskimi 
autobusami niż działo się to w latach po-
przednich.

Bezwizowy ruch turystyczny z Polski na 
Białoruś wprowadzony został 26 paździer-
nika 2016 r. Przed rozpoczęciem sezonu 
letniego, 28 kwietnia 2017 r. otwarto ruch 
bezwizowy na przejściu granicznym Ru-
dawka-Lesnaja, które zostało poszerzone 
o status przejścia nie tylko wodnego, ale 
także pieszo-rowerowego. Według da-
nych z placówki Straży Granicznej w Pła-
skiej ruch turystyczny na tym przejściu 

granicznym zwiększył się prawie dzie-
sięciokrotnie. Śluzę Kurzyniec na Kanale 
Augustowskim tylko od maja do września 
przekroczyło prawie cztery razy więcej 
jednostek pływających niż w latach ubie-
głych przez cały sezon. Największą popu-
larnością cieszą się wycieczki rowerowe 
z Polski na Białoruś i z Białorusi do Polski.

 – Kanał Augustowski od lat jest ma-
gnesem przyciągającym do Augustowa 

rzeszę turystów z kraju i z za granicy 
– podkreśla burmistrz Augustowa Woj-
ciech Walulik. – Jestem  przekonany, że 
gości odwiedzających nasze urokliwe 
miasto każdego roku będzie coraz wię-
cej. Także dlatego, że mają możliwość 
bezwizowego odkrywania zabytku ar-
chitektury wodnej z XIX w. również po 
stronie białoruskiej – dodaje burmistrz 
Augustowa.
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