
BEZPŁATNY KWARTALNIK  
GMINY MIASTA AUGUSTOWA

NR 1/2017, MARZEC 2017 r. 
WWW.URZAD.AUGUSTOW.PL

Samorząd Augustowa przystępuje obecnie do realizacji najambitniejsze-
go budżetu w historii miasta. Panie Burmistrzu, co dla Pana osobiście jest 
największym wyzwaniem w 2017 roku?

Najważniejszą inwestycją w tym roku jest dla mnie proces utwar-
dzania augustowskich ulic. Wierzę, że w tym roku we współpracy 
z  mieszkańcami przebudujemy ok. 8 km miejskich dróg. Cieszę się 
także, że już wkrótce ruszy uzbrajanie Strefy Aktywności Gospo-
darczej, która w końcu pobudzi rozwój gospodarczy naszego miasta 
a w konsekwencji zapewni nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Bar-
dzo bliska jest mi także osobiście budowa bazy dla kajakarzy – jestem 
przekonany, że na Błoniach powstanie nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt, w którym wychowają się kolejne pokolenia mistrzów. 
A nawiązując do tej obietnicy nowych miejsc pracy w Augustowie – pro-
szę powiedzieć, jakie działania podejmuje Pan Burmistrz na rzecz pozy-
skania nowych inwestorów?

W tym roku zaplanowaliśmy szereg działań, które mają na celu za-
chęcenie firm do inwestowania w Augustowie. Już w tej chwili posia-
damy deklaracje ze strony 8 przedsiębiorstw dotyczące chęci zakupu 
gruntów w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Ponadto 
wyjeżdżamy na największe w Polsce targi inwestycyjne InvestEstate 
do Warszawy w drugiej połowie kwietnia, gdzie będziemy promować 
naszą Strefę. Tworzymy film promocyjny o warunkach inwestowania 
w Augustowie i prowadzimy badania rynku pracy, które dostarczą od-
powiedzi na temat stanu kapitału ludzkiego i społecznego w naszym 
mieście. Latem i jesienią wybierzemy się z wizytą do polskich i zagra-
nicznych przedsiębiorstw, które w najbliższym czasie planują duże 
inwestycje i szukają dogodnych warunków do rozwoju.
Zapowiadacie Państwo bogaty kalendarz wydarzeń w  sezonie letnim 
w 2017 r. W jakich imprezach z pewnością weźmie udział Pan Burmistrz?

Wywiad
Trzy pytania do Burmistrza 
Augustowa Wojciecha Walulika

Oczywiście będę wraz z mieszkańcami świętował 
460. urodziny miasta. Bardzo się cieszę, że to miesz-
kańcy zdecydowali, kto zagra z tej okazji w naszym 
mieście. A cieszy to tym bardziej, że będzie to jeden 
z najlepszych zespołów na polskiej scenie rockowej, 
czyli T.Love. Nie mogę się także doczekać lipcowe-
go Augustowskiego Blues Maratonu, który w tym 
roku uzyskał wyróżnienie na etapie regionalnym 
w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jam 
session na pokładzie statku przemierzającego augu-
stowskie jeziora dostarcza niezwykłych i zupełnie 
wyjątkowych emocji. Z radością uczestniczyć będę 
także w  imprezach sportowych organizowanych 
przy okazji 70-lecia Augustowskiego Klubu Sporto-
wego „Sparta”, w tym we wrześniowych Długodystan-
sowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie.

Certyfikat „Najlepszego Produk-
tu Turystycznego” Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej to nagro-
da przyznawana nowatorskim 
i  przyjaznym turystom miej-
scom, obiektom, imprezom oraz 
przedsięwzięciom realizowa-
nym na poziomie regionalnym 
i lokalnym. 

Do konkursu na poziomie wo-
jewództwa podlaskiego zgłosiło 
się ponad 41 produktów, co sta-
nowiło rekord zgłoszeń na prze-
strzeni ostatnich lat.

Augustów zdobył aż pięć na-
gród ze wszystkich przyznanych 
11. Kapituła konkursu doceniła 
atrakcyjność Augustowskiego 
Blues Maratonu oraz Augustow-
skich Motonocy, jak również 
modernizowanego właśnie Sa-
natorium Uzdrowiskowego Au-
gustów, przyznając wszystkim 
trzem produktom wyróżnienia. 
Szczególne wyrazy uznania za 
21 lat pracy nad rozwijaniem 
i wzmacnianiem marki Mi-
strzostw Polski w Pływaniu na 
Byle Czym z Polskim Radiem 
Białystok zostały uhonorowane 

certyfikatem Prezesa Podlaskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej i Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego. Natomiast Ka-
nał Augustowski – Szlak Papieski 
otrzymał najwyższe laury w po-
staci uzyskanej kandydatury wo-
jewództwa podlaskiego do tytułu 
Złotego Certyfikatu Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej. 

– Uzyskane przez Augustów 
certyfikaty i wyróżnienia świad-
czą o tym, że turystyka jest w na-
szym mieście rozwijana na wy-
sokim poziomie – powiedział 
burmistrz Augustowa Wojciech 
Walulik odbierając nagrody 
z rąk członka Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego Bogdana 
Dyjuka. – W realizację kultural-
nych, sportowych i rekreacyj-
nych przedsięwzięć wkładamy 
dużo pracy i wciąż staramy się 
doskonalić naszą ofertę. Bardzo 
się cieszymy, że jest to docenia-
ne na zewnątrz, co bardzo nas 
motywuje. Zapewniam, że nie 
spoczniemy na laurach – dodał 
burmistrz Augustowa Wojciech 
Walulik.

Kultura, turystyka i sport 
Grad nagród dla Augustowa 
w konkursie na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny” – etap 
regionalny

Zadaj pytanie Burmistrzowi! 
Wraz z nami redaguj biuletyn „Informator 

Miejski Augustów” – czekamy na Twoje 
propozycje pytań do burmistrza Augustowa 

Wojciecha Walulika! Na trzy spośród 
nadesłanych przez mieszkańców pytań 

odpowiemy w kolejnym numerze kwartalnika. 
Swoje propozycje prosimy wysyłać mailowo na 

adres: promocja@urzad.augustow.pl.

Miasto Augustów realizuje zadania pu-
bliczne przy wsparciu organizacji poza-
rządowych. Każdego roku ogłaszanych 
jest szereg otwartych konkursów, w któ-
rych oferty składać mogą organizacje po-
zarządowe, stowarzyszenia, kluby spor-
towe. Dzięki współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Samorząd Augustowa 
może efektywniej realizować zadania 
publiczne, odpowiadając na faktyczne 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Organizacje pozarządowe z dotacji 
pozyskiwanych ze środków Gminy Mia-
sta Augustowa realizują kilkadziesiąt 
przedsięwzięć rocznie na rzecz miesz-
kańców. Zajęcia sportowe, działania 
z  zakresu przeciwdziałania uzależnie-
niom, ferie letnie i zimowe, wsparcie 
osób w trudnej sytuacji, przedsięwzięcia 
promocyjne i turystyczne to tylko nie-
które z zadań, które uzyskują wsparcie 
finansowe z budżetu miasta.

W 2017 roku ogłoszono cztery otwarte 
konkursy ofert. Projekty oceniane były 
przez niezależne komisje konkursowe 
złożone z urzędników i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Obrady ko-
misji są jawne, a ocena ofert prowadzo-
na jest zgodnie z określonymi kryteria-
mi formalnymi i merytorycznymi.

W tej chwili prowadzony jest proces 
podpisywania umów między Gminą 
Miastem Augustów a organizacjami po-
zarządowymi, które decyzją Burmistrza 
Miasta Augustowa uzyskały w tym roku 
wsparcie finansowe. Na projekty z  za-
kresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu z uwzględnie-
niem programów profilaktycznych do-
tacje uzyskało 11 podmiotów, z którymi 
podpisywane są umowy o łącznej war-
tości 324 tys. zł. Pięć organizacji będzie 
realizowało przedsięwzięcia z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym z dotacjami o łącznej 
wartości 138 998,00 zł. Na realizację dzia-
łań z zakresu: organizacja czasu wolne-
go dzieci i młodzieży – wypoczynek zi-
mowy podpisanych zostało sześć umów 
o wartości dotacji w wysokości 25 tys. zł. 
O ochronę i promocję zdrowia oraz dzia-
łalność na rzecz osób niepełnospraw-

nych zadba sześć organizacji, realizując 
projekty z dotacjami o wartości 25 tys. 
zł. Jedna organizacja będzie prowadziła 
działania na rzecz osób starszych z dofi-
nansowaniem o wartości 9940,00 zł. Dwie 
organizacje uzyskały dotacje o  warto-
ści 5150,00 zł na projekty z zakresu eko-
logii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. Na pomoc 
społeczną, w tym pomoc rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
przeznaczono 10 tys. zł, a projekty w tym 
obszarze będą realizowały trzy organi-
zacje. Sześć organizacji podpisze umowy 
na dotacje o łącznej wartości 35 tys. zł 
na przedsięwzięcia z  zakresu turystyki, 
krajoznawstwa i promocji Augustowa. 
W  obszarze kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
działania realizować będą trzy organi-
zacje, które pozyskały dotacje o łącznej 
wartości 13 400 zł.

Łącznie podpisane zostaną 43 umowy 
na dotacje z budżetu miasta Augustowa 
o wartości prawie 580 tys. zł.

Od stycznia 2017 roku działa na ulicy 
Zdrojowej w Augustowie stacja mierzą-
ca poziom zanieczyszczenia powietrza 
w  naszym mieście. Do tej pory poziom 
jakości powietrza w Augustowie mieścił 
się w normach ustalonych przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, tj. żad-
nego dnia średnia norma dobowa ilości 
zanieczyszczeń w atmosferze nie prze-
kroczyła niepokojącego poziomu ozna-
czającego zły stan jakości powietrza.

Niemniej jednak dochodzi w Augu-
stowie do chwilowego przekroczenia 
poziomu 50 µg/m3 dla pyłu PM10. Obec-
nie trwają intensywne prace nad opra-
cowaniem i wdrożeniem programu na 
rzecz polepszenia jakości powietrza 
w Augustowie. Program ma uruchomić 
m.in. system dofinansowań dla miesz-
kańców z przeznaczaniem dotacji na 
rzecz wymiany źródła ciepła w do-
mach i wspólnotach mieszkaniowych 

lub dofinansowania kosztów przyłą-
czenia domu jednorodzinnego do sieci 
ciepłowniczej MPEC „Giga”. Ostateczny 
kształt programu wraz z zaproszeniem 
do korzystania z  dofinansowań zosta-
ną zaprezentowane mieszkańcom Au-
gustowa w II kwartale 2017 r.

Sprawy społeczne
Prawie 0,6 miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Sprawy społeczne
Augustów zadba o lepszą jakość 
powietrza
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W 460. urodziny 
Augustowa zagra 
T.Love
Rok 2017 dla mieszkańców Augustowa jest wyjąt-
kowy, ponieważ świętujemy jubileusz 460-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu. Z tej 
okazji, 20 maja na Błoniach nad rz. Nettą odbę-
dzie się wielki piknik. 

Postanowiliśmy w ręce mieszkańców oddać 
decyzję, która gwiazda muzyczna uświetni uro-
dziny miasta. Pod internetowe głosowanie prze-
prowadzone na przełomie grudnia i stycznia 
poddanych zostało pięć zespołów: T.Love, Luxtor-
peda, Varius Manx, Piersi i Poparzeni Kawą Trzy. 
W głosowaniu wzięło udział 501 osób. Zdecydo-
waną większość głosów (219 głosów, czyli 43,71%) 
mieszkańcy oddali na zespół T.Love. 

Jubileuszowy koncert odbędzie się 20 maja. 
Można się spodziewać, że T.Love grać będzie 
głównie piosenki z najnowszego studyjnego al-
bumu grupy, choć liczymy także na inne, znane 
hity zespołu.

– Serdecznie dziękuję wszystkim augustowia-
nom za zaangażowanie i udział w głosowaniu. 
Zależało nam, aby decyzję w sprawie kształtu 
tak ważnego wydarzenia, jak jubileusz 460-lecia 
miasta Augustowa podjęli właśnie mieszkańcy. 
Zespół T.Love to jeden z najpopularniejszych ze-
społów w Polsce. Jestem przekonany, że ten kon-
cert będzie niezwykłym wydarzeniem, które na 
długo zapisze się w pamięci mieszkańców i go-
ści odwiedzających Augustów – podkreślił bur-
mistrz Augustowa Wojciech Walulik ogłaszając 
wyniki internetowego plebiscytu.

Urodzinowy koncert T.Love zainicjuje bogaty 
program wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych w 2017 r. Obecnie trwają prace nad 
ostatecznym kształtem kalendarza imprez w se-
zonie letnim 2017 roku, który trafi do mieszkań-
ców Augustowa w formie ulotki w kwietniu.

Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
tel. 87 643 42 10
e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
Facebook: www.facebook.com/UMaugustow
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: pon-pt: 7.30-15.30
Burmistrz Augustowa przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godzinach: 13:30 – 16:30.
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Oddaję w Państwa ręce drugi numer 
bezpłatnego kwartalnika „Informator 
Miejski Augustów”. Zobowiązałem się 
do rzetelnego przekazywania Państwu 
informacji o działalności Urzędu Miej-
skiego w Augustowie i konsekwentnie 
realizuję tę obietnicę.

Rok 2017 jest wyjątkowy dla miesz-
kańców Augustowa, ponieważ świętu-
jemy 460. rocznicę nadania praw miej-
skich naszemu miastu. W 2017 roku 
podejmiemy się realizacji szeregu inwe-
stycji, które na długo zmienią krajobraz 
Augustowa i wpłyną na poprawę jako-
ści Państwa życia w naszym mieście. 

We współpracy z mieszkańcami 
przebudujemy 23 ulice, układając na 
nich od lat oczekiwaną nawierzchnię 
asfaltową bądź kostkę brukową. Za 
chwilę ruszą przetargi na przebudowę 
pierwszych 10 ulic, które zostaną utwar-
dzone do końca sierpnia. W  kolejnych 
miesiącach sukcesywnie podpisywać 
będziemy następne umowy z  komite-
tami mieszkańców, którzy partycypują 
finansowo w realizacji inwestycji w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Czekamy na rozstrzygnięcia wyników 
konkursu na termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. W konkursie złożyliśmy trzy 
wnioski na termomodernizację i  re-
mont Szkoły Podstawowej nr 2, Zespo-
łu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku 

Ułanów Krechowieckich oraz budynku 
po Gimnazjum nr 1 przy ulicy Młyń-
skiej, do którego planujemy przenieść 
siedzibę Urzędu Miejskiego w I połowie 
2018 roku. 

Właśnie złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie na budowę nowoczesnej bazy dla 
kajakarzy przy ulicy Rybackiej. Między 
innymi dla celów tej inwestycji został 
zmieniony plan zagospodarowania prze-
strzennego Błoni nad rz. Nettą, który 
sprzyjać będzie rozwojowi turystyki i re-
kreacji na tym obszarze. Złożyliśmy tak-
że wniosek o dofinansowanie budowy 
boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej.

Wiosną tego roku ruszy przetarg 
na budowę długo oczekiwanego przez 
młodzież skateparku przy ul. Rybackiej. 
Niedawno ogłosiliśmy także przetarg 
na budowę ulicy Glinki, na którą pozy-
skaliśmy dotację w wysokości 2,7 mln zł 
z „Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2020”. W 2017 roku przeprowadzone 
zostaną remonty Żłobka nr 1 oraz budyn-
ku Centrum Informacji Turystycznej. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na uzbro-
jenie 20 ha terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych na skrzyżowaniu DK8 
i DK61. Pod koniec roku Strefa Aktyw-
ności Gospodarczej wyposażona zosta-
nie we  wszystkie niezbędne media. Do 
tego czasu wierzymy, że zostanie ona 
włączona jako Podstrefa Augustów do 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej. Na początku 2018 roku ogłosi-
my przetarg na sprzedaż gruntów pod 
inwestycje, które zapewnią nowe, atrak-
cyjne miejsca pracy augustowianom.

Ambitne plany rozwojowe nie powo-
dują żadnego przestoju w normalnej 
pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie. 
W dalszym ciągu sprawnie zarządza-
my miastem, zapewniając mu funkcjo-
nalny i wszechstronny rozwój. Dbamy 
o miejskie szkoły, przystosowując sieć 
placówek do wymogów reformy oświa-
ty. Rozwijamy system obsługi miesz-
kańców, wprowadzając indywidualne 
rachunki dla podatników i nowoczesny 
BIP. Przygotowujemy się do kolejnego 
sezonu turystycznego, kończąc prace 
nad ostatecznym kształtem obfitujące-
go w wydarzenia kulturalne, rozrywko-
we i sportowe kalendarza imprez.

Pragniemy jak najlepiej odpowiadać 
na Państwa potrzeby i oczekiwania, dla-
tego zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy 
do Państwa pełnej dyspozycji. 

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik
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W styczniu 2017 roku podpisano porozumienie dotyczące utworzenia 
klas sportowych między Samorządem Augustowa a przedstawiciela-
mi związków i stowarzyszeń sportowych oraz dyrektorami Zespołu 
Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Zespołu 
Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie.

– Augustów jest znaczącym punktem na sportowej mapie Polski. 
Jestem przekonany, że uruchomienie klas sportowych spowoduje 
podniesienie poziomu szkolenia sportowego młodych mieszkańców 
naszego miasta oraz pomoże w szybkim wyłonieniu „perełek” i naj-
większych talentów w tworzącym się środowisku sportowym wśród 
młodzieży – podkreśla burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

W klasach sportowych uczniowie realizować będą programy szko-
lenia sportowego (prowadzone we współpracy ze związkami sporto-
wymi) równolegle z  programem kształcenia ogólnego właściwym 
dla danego typu szkoły. W szkolnym planie nauczania umieszczone 
zostaną zajęcia sportowe w wymiarze co najmniej 10 godzin naucza-
nia tygodniowo, a plan lekcji zostanie opracowany tak, aby rozkład 
innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć spor-
towych. Uczniowie z klas sportowych będą mieli możliwość uczest-
nictwa w zawodach i obozach szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem 
imprez, uzgodnionym pomiędzy związkami sportowymi a szkołami.

Decyzje ustalające podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny lub 
w formie łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego dla osób fizycz-
nych zostały dostarczone do 
mieszkańców z końcem lutego 
2017 roku. Wpłaty podatku na-
leży dokonywać na numer kon-
ta, który został zamieszczony 
w  decyzji podatkowej. Prosimy 
nie udostępniać przypisanego 
numeru konta innym podmio-

tom, ani nie posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie 
innych podatków i opłat. Na druku wpłaty podatku należy wpisywać 
nr ewidencyjny, który jest zamieszczony w decyzji. Dla podatników, 

Samorząd Augustowa konsekwentnie realizuje działania w kierunku 
pozyskania inwestorów, którzy utworzą w Augustowie nowe miejsca 
pracy. Dzięki pozyskanej w 2016 roku dotacji w wysokości 9,2 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
Samorząd Augustowa w 2017 r. uzbroi 20 ha gruntów zlokalizowanych 
przy ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu DK8 kierunek: Białystok 
z DK61 kierunek: Warszawa. W odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 
2016 r. przetarg na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej wpłynę-
ło 8 ofert. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca, który za-
deklarował zakończenie robót w październiku. Wykonawca wyposaży 
20 ha gruntów w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizację sanitar-
ną i deszczową, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. Równole-
gle prowadzone są także działania związane z utworzeniem Podstrefy 
Augustów w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sa-
morząd Augustowa w grudniu 2016 r. złożył w Ministerstwie Rozwoju 
wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania zgody Rady Ministrów 
na rozszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o Podstrefę 
Augustów. Władze spodziewają się rozstrzygnięcia w połowie roku.

Zmniejsza się poziom zadłużenia Gminy Miasta Augustowa. Jeszcze 
w 2013 r. dług utrzymywał się na poziomie 35,8 mln zł. Od 2014 r. dług 
sukcesywnie się zmniejsza i aktualnie wynosi 23,4 mln zł. W okre-
sie urzędowania burmistrza Wojciecha Walulika dług obniżył się 
o 12,3 mln zł, czyli o 34,52%. Burmistrz Wojciech Walulik, realizując bu-
dżet w latach 2015-2016, przy podejmowaniu szeregu działań inwesty-
cyjnych, korzystał wyłącznie ze wsparcia z bezzwrotnej formy pomocy, 

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
do 31 marca mają czas na podjęcie decyzji, które przedszkole wybrać. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z oferty 
przedszkoli publicznych.

W Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Miasto Augustów: Przedszkole nr 1 przy ul. Waryńskiego 
57, Przedszkole nr 2 przy ul. Kopernika 24, Przedszkole nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12, Przedszkole nr 4 przy ul. Kiliń-
skiego 10A, Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka przy ul. Śródmie-
ście 29. Są to przedszkola z tradycjami, które od wielu lat wpisują się 
w historię naszego miasta. Są one dogodnie zlokalizowane dla miesz-
kańców Augustowa, z dala od ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku.

Przedszkola publiczne oferują wysoki poziom kształcenia, wycho-
wania i opieki dzieciom od 2,5. roku życia. Atutem publicznych przed-
szkoli jest wykwalifikowana kadra z doświadczeniem pedagogicznym 
oraz bogata baza lokalowa i dydaktyczna. Publiczne przedszkola roz-
wijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, zapraszając na zajęcia 
z dziećmi przedstawicieli policji, straży pożarnej, bibliotekarzy, leśni-
ków, lokalnych przedsiębiorców. 

Nauczycielki w przedszkolach publicznych traktują każde dziecko 
indywidualnie. Wychowankom umożliwiają samorealizację, kształce-
nie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz rozwija-
nie kreatywnego myślenia i działania. W przedszkolach publicznych 
szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych oraz z problemami zdrowotnymi. Organizowana jest też na wy-
sokim poziomie praca z dziećmi zdolnymi.

W każdym przedszkolu publicznym funkcjonuje kuchnia na miej-
scu przygotowująca świeże, zdrowe i pożywne posiłki. Żywienie dosto-
sowane jest do indywidualnych potrzeb dzieci, np. zgodne z wymoga-
mi diety bezglutenowej, bezbiałkowej i innych. Na szczególną uwagę 
zasługuje niski koszt całodziennego wyżywienia w publicznych przed-
szkolach dzięki dofinansowaniu z dotacji miejskiej – śniadanie, obiad 
i podwieczorek to koszt jedynie 5,00 zł dziennie. Niski koszt wynika 
z faktu, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do opłat wnoszonych 
za korzystanie przez dzieci z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pra-
cowników oraz kosztów utrzymania stołówek.

Gospodarcze
Ruszyło uzbrojenie Strefy 
Aktywności Gospodarczej

Najniższy od 10 lat dług 
Augustowa

Budujemy kolejne 
ulice we współpracy 
z mieszkańcami

Urzędowe
Urząd Miejski przyjazny 
podatnikom

Samorząd Augustowa przystosowuje sieć szkół 
miejskich do reformy oświaty

Oświata
Nowe klasy sportowe

Oświata
Publiczne przedszkola 
zapraszają dzieci i rodziców

Przedszkola publiczne zlokalizowane są w bu-
dynkach w pełni przystosowanych do wzrostu 
dzieci. Charakteryzują je duże i jasne pomieszcze-
nia, ze specjalnie wydzielonymi szatniami i kuch-
nią. Przedszkola posiadają także duże place zabaw 
wyposażone w atestowane sprzęty.

Przedszkola publiczne oferują także naukę ję-
zyka angielskiego oraz rytmikę we wszystkich 
grupach wiekowych, zajęcia religii w grupach 
starszych (nieobowiązkowo), zajęcia korekcyjno 
– kompensacyjne prowadzone przez specjalistów, 
zajęcia wyrównawcze czy logopedyczne prowa-
dzone indywidualnie. W przedszkolach działają 
koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, instru-
mentalne, teatralne, sportowe. Wszystkie zajęcia 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Augustów są nieodpłatne.

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gmi-
nę Miasto Augustów otwarte są w godzinach od 
6.00 do 17.00. W okresie wakacyjnym zapewniają 
dzieciom opiekę w wyznaczonych placówkach 
dyżurujących na terenie miasta. W przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów nie 
ma opłat stałych. Pobyt dziecka sześcioletniego 
jest bezpłatny. Za każdą godzinę pobytu dziecka 
młodszego w placówce powyżej 5 godzin pobiera-
na jest opłata w wysokości 1,00 zł, a w przypadku 
rodzin wielodzietnych – 0,50 zł. Stawka żywienio-
wa każdego dziecka wynosi dziennie 5,00 zł. 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do pu-
blicznych przedszkoli!
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W lutym i marcu burmistrz Augustowa Woj-
ciech Walulik i mieszkańcy ulic: Zawilcowej, 
Perstuńskiej, Straży Leśnej, Agrestowej, Porzecz-
kowej, Jabłoniowej, Słonecznej, Gwiezdnej, Saje-
nek i Wojciech podpisali umowy na przebudowę 
kolejnych miejskich ulic. To ponad 3,2 km dróg, 
których przebudowa ruszy zaraz po rozstrzy-
gnięciu przetargu ogłoszonego jeszcze w marcu. 
Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 
sierpnia.

– Bardzo się cieszę, że wspólnie z mieszkańca-
mi w  dalszym ciągu realizujemy zainicjowany 
przez Radę Miejską w ubiegłym roku program 
„Rozwoju sieci dróg miejskich” – powiedział bur-
mistrz Augustowa Wojciech Walulik, podpisując 
umowy na przebudowę dróg z mieszkańcami. 
– Zapewniam, że współpraca mieszkańców z sa-
morządem przyniesie trwałe rezultaty w postaci 
w końcu zrealizowanych inwestycji, oczekiwa-
nych przez mieszkańców od tak wielu lat –  dodał 
burmistrz Wojciech Walulik.

Program „Rozwoju sieci dróg miejskich” za-
kłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni 
poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź 
kostki brukowej betonowej na ulicach, których 
mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej par-
tycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, 
zakładając komitety budowy swoich ulic. Wkład 
od mieszkańców wynosi 1000 lub 1500 zł od nie-
ruchomości. Obecnie założonych jest już ponad 
30 komitetów.

Serdecznie zapraszamy także innych miesz-
kańców do współpracy w zmienianiu Augusto-
wa na lepsze! Informacje, jak założyć komitet dla 
swojej ulicy, można uzyskiwać pod numerem te-
lefonu: 87 643 80 59.

czyli pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. 
Dzięki temu, nie została zaciągnięta ani jedna zło-
tówka kredytu czy pożyczki. Samorząd Augustowa 
dopuszcza jednak zwiększenie zadłużenia. W 2017 
roku realizowany będzie jeden z najambitniejszych 
budżetów w  historii miasta, zakładający inwestycje 
o wartości ponad 45 mln zł, które wpłyną na znaczącą 
poprawę warunków życia mieszkańców. Część z nich 
finansowana będzie ze środków zewnętrznych, jed-
nak niektóre z inwestycji, jak np. przebudowa sieci 
ulic miejskich, będą finansowane ze środków wła-
snych i zaciągniętych kredytów.

W związku z rządową reformą 
oświaty, sieć szkół miejskich 
w  Augustowie od 1 września 
2017  r. zostanie dostosowana 
do nowego ustroju szkolnego. 
Dotychczasowe sześcioletnie 
szkoły podstawowe zostaną 
przekształcone w  ośmioletnie 
szkoły podstawowe, a gimnazja 
ulegną wygaszeniu. Funkcjo-
nujące w  systemie oświaty ze-
społy szkół (szkoła podstawowa 
i  gimnazjum) przekształcą się 
również w  ośmioletnie szkoły 
podstawowe.

W Augustowie przełomowe 
zmiany dotyczą głównie dwóch 
placówek: Szkoły Podstawowej nr 
2 i Gimnazjum nr 2, które zostaną 
połączone i od 1 września 2017 r. 
będą funkcjonować jako Szkoła 
Podstawowa nr 2. Rada Pedago-
giczna oraz pracownicy Gimna-
zjum nr 2 w Augustowie zostaną 
włączeni do Szkoły Podstawowej 
nr 2, dzięki czemu pracy nie utra-
cą ani nauczyciele ani pracowni-
cy Gimnazjum nr 2.

Pozostałe miejskie szkoły, tj. 
Zespół Szkół Samorządowych 
im. 1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich, Zespół Szkół Samorządo-
wych nr  2, Szkoła Podstawowa 
nr 6 przekształcą się w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. Obwody 
szkół nie ulegną zmianie.

Dostosowanie sieci miejskich 
szkół do reformy oświaty zosta-
ło w Augustowie przygotowane 
zgodnie z wymogami założeń 
reformy oświaty opracowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Przyjęto najlepsze moż-
liwe rozwiązanie, biorąc pod 
uwagę warunki lokalowe, tech-
niczne i  logistyczne w budyn-
kach szkolnych oraz mając na 
uwadze potrzebę zapewnie-
nia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki i pracy 
uczniom oraz nauczycielom.

Budynek szkolny przy ul. Raj-
grodzkiej 1 posiada o 10 więcej 
sal lekcyjnych niż budynek przy 
ul. Nowomiejskiej 41, w  związku 
z czym jest w stanie pomieścić 
większą liczbę uczniów, przy jed-
nozmianowym systemie kształ-
cenia. Infrastruktura szkolna bu-
dynku przy ul. Rajgrodzkiej nie 
jest niestety tak rozwinięta jak 
budynku przy ul. Nowomiejskiej, 
natomiast Samorząd Augustowa 
liczy, że w tym roku przeprowa-
dzona zostanie termomoderniza-
cja budynku przy ul. Rajgrodzkiej 
przy dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, a w latach kolej-
nych – remont boiska.

Rada Miejska w Augustowie 
podczas sesji w dn. 21.02.2017 r. 
wprowadziła zmiany do projektu 

W ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
w  Augustowie powstaną dwie specjalizacje: UKS 
Centrum będzie trenowało uczniów w piłce siat-
kowej, a  Augustowskie Towarzystwo Pływackie 
utworzy klasę o profilu pływackim. W ZSS nr 2 
w  Augustowie, dzięki współpracy z  UKS Technik 
powstanie klasa o profilu lekkoatletycznym, z UKS 
NORD – o profilu żeglarsko-wioślarskim, a dzięki 
współpracy z AKS Sparta uczniowie będą mogli in-
tensywniej trenować piłkę nożną i sporty wodne 
w ramach zajęć szkolnych.

Obecnie trwają nabory do klas sportowych. 
Wszelkich informacji na ten temat udzielają pra-
cownicy sekretariatów szkół ZSS im. 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie.

uchwały w sprawie zmian w sieci szkolnej w Augu-
stowie, decydując, że w okresie wdrażania reformy 
w życie, czyli do 2019 r., uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 będą mogli odbywać lekcje w obydwu 
budynkach – przy ul. Rajgrodzkiej i Nowomiejskiej, 
a zadaniem dyrekcji będzie dostosowanie planu za-
jęć tak, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele po-
siadali najlepsze warunki do nauki i pracy.

Warto dodać, że przyszłościowe rozmieszczenie 
uczniów w czterech budynkach szkolnych wycho-
dzi naprzeciw wyzwaniom związanym z  niżem 
demograficznym. W roku 2016/2017 w  augustow-
skiej oświacie do szkół poszło o  47% mniej dzieci 
niż w roku 2001/2002. W roku 2017/2018 o 41% mniej 
uczniów trafi do augustowskich szkół niż w  roku 
2002/2003, a w roku szkolnym 2018/2019 o 34% mniej 
niż było w roku 2003/2004. Wzrost liczby uczniów 
w augustowskich placówkach oświatowych, który 
wynika z wygaszenia Gimnazjum nr 4 działającego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, przyczyni 
się do zwiększenia liczby oddziałów oraz stabilności 
zatrudnienia nauczycieli w miejskiej oświacie. 

Wdrażane od 2015 roku zmiany reorganizacyjne 
w  augustowskiej oświacie związane z  uszczelnia-
niem systemu pracy przynoszą rezultaty w postaci 
oszczędności, które wykorzystywane są na oczeki-
wane od wielu lat remonty. Utrzymywany jest wyso-
ki poziom jakości pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej, a warunki nauki uczniów ulegają znacznej 
poprawie. Wszelkie zmiany wprowadzane w życie 
placówek oświatowych nie powodują zwolnień na-
uczycieli oraz ograniczania ich zatrudnienia (praca 
poniżej etatu). Samorząd Augustowa zakłada dalsze 
rozwijanie bazy edukacyjnej przy wykorzystaniu 
dotacji ze środków zewnętrznych i stałe podnosze-
nie jakości nauczania.

których ustalony wymiar podatku przekroczył 
100,00 zł obowiązują cztery ustawowe terminy 
płatności, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września 
oraz 15 listopada 2017 roku.

Warto podkreślić, że stawki podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok w większości stawek po-
zostały na poziomie ubiegłego roku lub uległy 
zmniejszeniu. Zobowiązani do zapłaty opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zosta-
li poinformowani odrębnym pismem także o nu-
merze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

Zapłaty podatku bez dodatkowych prowizji 
i opłat można dokonać w banku PEKAO S.A. przy 
ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie 
przy ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 08:00 – 14:00. Od początku lutego 
w placówkach Poczty Polskiej S.A. bez prowizji 
można dokonać wyłącznie opłaty skarbowej.
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W styczniu 2017 roku podpisano porozumienie dotyczące utworzenia 
klas sportowych między Samorządem Augustowa a przedstawiciela-
mi związków i stowarzyszeń sportowych oraz dyrektorami Zespołu 
Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Zespołu 
Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie.

– Augustów jest znaczącym punktem na sportowej mapie Polski. 
Jestem przekonany, że uruchomienie klas sportowych spowoduje 
podniesienie poziomu szkolenia sportowego młodych mieszkańców 
naszego miasta oraz pomoże w szybkim wyłonieniu „perełek” i naj-
większych talentów w tworzącym się środowisku sportowym wśród 
młodzieży – podkreśla burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

W klasach sportowych uczniowie realizować będą programy szko-
lenia sportowego (prowadzone we współpracy ze związkami sporto-
wymi) równolegle z  programem kształcenia ogólnego właściwym 
dla danego typu szkoły. W szkolnym planie nauczania umieszczone 
zostaną zajęcia sportowe w wymiarze co najmniej 10 godzin naucza-
nia tygodniowo, a plan lekcji zostanie opracowany tak, aby rozkład 
innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć spor-
towych. Uczniowie z klas sportowych będą mieli możliwość uczest-
nictwa w zawodach i obozach szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem 
imprez, uzgodnionym pomiędzy związkami sportowymi a szkołami.

Decyzje ustalające podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny lub 
w formie łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego dla osób fizycz-
nych zostały dostarczone do 
mieszkańców z końcem lutego 
2017 roku. Wpłaty podatku na-
leży dokonywać na numer kon-
ta, który został zamieszczony 
w  decyzji podatkowej. Prosimy 
nie udostępniać przypisanego 
numeru konta innym podmio-

tom, ani nie posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie 
innych podatków i opłat. Na druku wpłaty podatku należy wpisywać 
nr ewidencyjny, który jest zamieszczony w decyzji. Dla podatników, 

Samorząd Augustowa konsekwentnie realizuje działania w kierunku 
pozyskania inwestorów, którzy utworzą w Augustowie nowe miejsca 
pracy. Dzięki pozyskanej w 2016 roku dotacji w wysokości 9,2 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
Samorząd Augustowa w 2017 r. uzbroi 20 ha gruntów zlokalizowanych 
przy ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu DK8 kierunek: Białystok 
z DK61 kierunek: Warszawa. W odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 
2016 r. przetarg na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej wpłynę-
ło 8 ofert. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca, który za-
deklarował zakończenie robót w październiku. Wykonawca wyposaży 
20 ha gruntów w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizację sanitar-
ną i deszczową, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. Równole-
gle prowadzone są także działania związane z utworzeniem Podstrefy 
Augustów w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sa-
morząd Augustowa w grudniu 2016 r. złożył w Ministerstwie Rozwoju 
wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania zgody Rady Ministrów 
na rozszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o Podstrefę 
Augustów. Władze spodziewają się rozstrzygnięcia w połowie roku.

Zmniejsza się poziom zadłużenia Gminy Miasta Augustowa. Jeszcze 
w 2013 r. dług utrzymywał się na poziomie 35,8 mln zł. Od 2014 r. dług 
sukcesywnie się zmniejsza i aktualnie wynosi 23,4 mln zł. W okre-
sie urzędowania burmistrza Wojciecha Walulika dług obniżył się 
o 12,3 mln zł, czyli o 34,52%. Burmistrz Wojciech Walulik, realizując bu-
dżet w latach 2015-2016, przy podejmowaniu szeregu działań inwesty-
cyjnych, korzystał wyłącznie ze wsparcia z bezzwrotnej formy pomocy, 

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
do 31 marca mają czas na podjęcie decyzji, które przedszkole wybrać. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z oferty 
przedszkoli publicznych.

W Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Miasto Augustów: Przedszkole nr 1 przy ul. Waryńskiego 
57, Przedszkole nr 2 przy ul. Kopernika 24, Przedszkole nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12, Przedszkole nr 4 przy ul. Kiliń-
skiego 10A, Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka przy ul. Śródmie-
ście 29. Są to przedszkola z tradycjami, które od wielu lat wpisują się 
w historię naszego miasta. Są one dogodnie zlokalizowane dla miesz-
kańców Augustowa, z dala od ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku.

Przedszkola publiczne oferują wysoki poziom kształcenia, wycho-
wania i opieki dzieciom od 2,5. roku życia. Atutem publicznych przed-
szkoli jest wykwalifikowana kadra z doświadczeniem pedagogicznym 
oraz bogata baza lokalowa i dydaktyczna. Publiczne przedszkola roz-
wijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, zapraszając na zajęcia 
z dziećmi przedstawicieli policji, straży pożarnej, bibliotekarzy, leśni-
ków, lokalnych przedsiębiorców. 

Nauczycielki w przedszkolach publicznych traktują każde dziecko 
indywidualnie. Wychowankom umożliwiają samorealizację, kształce-
nie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz rozwija-
nie kreatywnego myślenia i działania. W przedszkolach publicznych 
szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych oraz z problemami zdrowotnymi. Organizowana jest też na wy-
sokim poziomie praca z dziećmi zdolnymi.

W każdym przedszkolu publicznym funkcjonuje kuchnia na miej-
scu przygotowująca świeże, zdrowe i pożywne posiłki. Żywienie dosto-
sowane jest do indywidualnych potrzeb dzieci, np. zgodne z wymoga-
mi diety bezglutenowej, bezbiałkowej i innych. Na szczególną uwagę 
zasługuje niski koszt całodziennego wyżywienia w publicznych przed-
szkolach dzięki dofinansowaniu z dotacji miejskiej – śniadanie, obiad 
i podwieczorek to koszt jedynie 5,00 zł dziennie. Niski koszt wynika 
z faktu, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do opłat wnoszonych 
za korzystanie przez dzieci z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pra-
cowników oraz kosztów utrzymania stołówek.

Gospodarcze
Ruszyło uzbrojenie Strefy 
Aktywności Gospodarczej

Najniższy od 10 lat dług 
Augustowa

Budujemy kolejne 
ulice we współpracy 
z mieszkańcami

Urzędowe
Urząd Miejski przyjazny 
podatnikom

Samorząd Augustowa przystosowuje sieć szkół 
miejskich do reformy oświaty

Oświata
Nowe klasy sportowe

Oświata
Publiczne przedszkola 
zapraszają dzieci i rodziców

Przedszkola publiczne zlokalizowane są w bu-
dynkach w pełni przystosowanych do wzrostu 
dzieci. Charakteryzują je duże i jasne pomieszcze-
nia, ze specjalnie wydzielonymi szatniami i kuch-
nią. Przedszkola posiadają także duże place zabaw 
wyposażone w atestowane sprzęty.

Przedszkola publiczne oferują także naukę ję-
zyka angielskiego oraz rytmikę we wszystkich 
grupach wiekowych, zajęcia religii w grupach 
starszych (nieobowiązkowo), zajęcia korekcyjno 
– kompensacyjne prowadzone przez specjalistów, 
zajęcia wyrównawcze czy logopedyczne prowa-
dzone indywidualnie. W przedszkolach działają 
koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, instru-
mentalne, teatralne, sportowe. Wszystkie zajęcia 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Augustów są nieodpłatne.

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gmi-
nę Miasto Augustów otwarte są w godzinach od 
6.00 do 17.00. W okresie wakacyjnym zapewniają 
dzieciom opiekę w wyznaczonych placówkach 
dyżurujących na terenie miasta. W przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów nie 
ma opłat stałych. Pobyt dziecka sześcioletniego 
jest bezpłatny. Za każdą godzinę pobytu dziecka 
młodszego w placówce powyżej 5 godzin pobiera-
na jest opłata w wysokości 1,00 zł, a w przypadku 
rodzin wielodzietnych – 0,50 zł. Stawka żywienio-
wa każdego dziecka wynosi dziennie 5,00 zł. 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do pu-
blicznych przedszkoli!
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W lutym i marcu burmistrz Augustowa Woj-
ciech Walulik i mieszkańcy ulic: Zawilcowej, 
Perstuńskiej, Straży Leśnej, Agrestowej, Porzecz-
kowej, Jabłoniowej, Słonecznej, Gwiezdnej, Saje-
nek i Wojciech podpisali umowy na przebudowę 
kolejnych miejskich ulic. To ponad 3,2 km dróg, 
których przebudowa ruszy zaraz po rozstrzy-
gnięciu przetargu ogłoszonego jeszcze w marcu. 
Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 
sierpnia.

– Bardzo się cieszę, że wspólnie z mieszkańca-
mi w  dalszym ciągu realizujemy zainicjowany 
przez Radę Miejską w ubiegłym roku program 
„Rozwoju sieci dróg miejskich” – powiedział bur-
mistrz Augustowa Wojciech Walulik, podpisując 
umowy na przebudowę dróg z mieszkańcami. 
– Zapewniam, że współpraca mieszkańców z sa-
morządem przyniesie trwałe rezultaty w postaci 
w końcu zrealizowanych inwestycji, oczekiwa-
nych przez mieszkańców od tak wielu lat –  dodał 
burmistrz Wojciech Walulik.

Program „Rozwoju sieci dróg miejskich” za-
kłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni 
poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź 
kostki brukowej betonowej na ulicach, których 
mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej par-
tycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, 
zakładając komitety budowy swoich ulic. Wkład 
od mieszkańców wynosi 1000 lub 1500 zł od nie-
ruchomości. Obecnie założonych jest już ponad 
30 komitetów.

Serdecznie zapraszamy także innych miesz-
kańców do współpracy w zmienianiu Augusto-
wa na lepsze! Informacje, jak założyć komitet dla 
swojej ulicy, można uzyskiwać pod numerem te-
lefonu: 87 643 80 59.

czyli pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. 
Dzięki temu, nie została zaciągnięta ani jedna zło-
tówka kredytu czy pożyczki. Samorząd Augustowa 
dopuszcza jednak zwiększenie zadłużenia. W 2017 
roku realizowany będzie jeden z najambitniejszych 
budżetów w  historii miasta, zakładający inwestycje 
o wartości ponad 45 mln zł, które wpłyną na znaczącą 
poprawę warunków życia mieszkańców. Część z nich 
finansowana będzie ze środków zewnętrznych, jed-
nak niektóre z inwestycji, jak np. przebudowa sieci 
ulic miejskich, będą finansowane ze środków wła-
snych i zaciągniętych kredytów.

W związku z rządową reformą 
oświaty, sieć szkół miejskich 
w  Augustowie od 1 września 
2017  r. zostanie dostosowana 
do nowego ustroju szkolnego. 
Dotychczasowe sześcioletnie 
szkoły podstawowe zostaną 
przekształcone w  ośmioletnie 
szkoły podstawowe, a gimnazja 
ulegną wygaszeniu. Funkcjo-
nujące w  systemie oświaty ze-
społy szkół (szkoła podstawowa 
i  gimnazjum) przekształcą się 
również w  ośmioletnie szkoły 
podstawowe.

W Augustowie przełomowe 
zmiany dotyczą głównie dwóch 
placówek: Szkoły Podstawowej nr 
2 i Gimnazjum nr 2, które zostaną 
połączone i od 1 września 2017 r. 
będą funkcjonować jako Szkoła 
Podstawowa nr 2. Rada Pedago-
giczna oraz pracownicy Gimna-
zjum nr 2 w Augustowie zostaną 
włączeni do Szkoły Podstawowej 
nr 2, dzięki czemu pracy nie utra-
cą ani nauczyciele ani pracowni-
cy Gimnazjum nr 2.

Pozostałe miejskie szkoły, tj. 
Zespół Szkół Samorządowych 
im. 1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich, Zespół Szkół Samorządo-
wych nr  2, Szkoła Podstawowa 
nr 6 przekształcą się w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. Obwody 
szkół nie ulegną zmianie.

Dostosowanie sieci miejskich 
szkół do reformy oświaty zosta-
ło w Augustowie przygotowane 
zgodnie z wymogami założeń 
reformy oświaty opracowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Przyjęto najlepsze moż-
liwe rozwiązanie, biorąc pod 
uwagę warunki lokalowe, tech-
niczne i  logistyczne w budyn-
kach szkolnych oraz mając na 
uwadze potrzebę zapewnie-
nia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki i pracy 
uczniom oraz nauczycielom.

Budynek szkolny przy ul. Raj-
grodzkiej 1 posiada o 10 więcej 
sal lekcyjnych niż budynek przy 
ul. Nowomiejskiej 41, w  związku 
z czym jest w stanie pomieścić 
większą liczbę uczniów, przy jed-
nozmianowym systemie kształ-
cenia. Infrastruktura szkolna bu-
dynku przy ul. Rajgrodzkiej nie 
jest niestety tak rozwinięta jak 
budynku przy ul. Nowomiejskiej, 
natomiast Samorząd Augustowa 
liczy, że w tym roku przeprowa-
dzona zostanie termomoderniza-
cja budynku przy ul. Rajgrodzkiej 
przy dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, a w latach kolej-
nych – remont boiska.

Rada Miejska w Augustowie 
podczas sesji w dn. 21.02.2017 r. 
wprowadziła zmiany do projektu 

W ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
w  Augustowie powstaną dwie specjalizacje: UKS 
Centrum będzie trenowało uczniów w piłce siat-
kowej, a  Augustowskie Towarzystwo Pływackie 
utworzy klasę o profilu pływackim. W ZSS nr 2 
w  Augustowie, dzięki współpracy z  UKS Technik 
powstanie klasa o profilu lekkoatletycznym, z UKS 
NORD – o profilu żeglarsko-wioślarskim, a dzięki 
współpracy z AKS Sparta uczniowie będą mogli in-
tensywniej trenować piłkę nożną i sporty wodne 
w ramach zajęć szkolnych.

Obecnie trwają nabory do klas sportowych. 
Wszelkich informacji na ten temat udzielają pra-
cownicy sekretariatów szkół ZSS im. 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie.

uchwały w sprawie zmian w sieci szkolnej w Augu-
stowie, decydując, że w okresie wdrażania reformy 
w życie, czyli do 2019 r., uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 będą mogli odbywać lekcje w obydwu 
budynkach – przy ul. Rajgrodzkiej i Nowomiejskiej, 
a zadaniem dyrekcji będzie dostosowanie planu za-
jęć tak, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele po-
siadali najlepsze warunki do nauki i pracy.

Warto dodać, że przyszłościowe rozmieszczenie 
uczniów w czterech budynkach szkolnych wycho-
dzi naprzeciw wyzwaniom związanym z  niżem 
demograficznym. W roku 2016/2017 w  augustow-
skiej oświacie do szkół poszło o  47% mniej dzieci 
niż w roku 2001/2002. W roku 2017/2018 o 41% mniej 
uczniów trafi do augustowskich szkół niż w  roku 
2002/2003, a w roku szkolnym 2018/2019 o 34% mniej 
niż było w roku 2003/2004. Wzrost liczby uczniów 
w augustowskich placówkach oświatowych, który 
wynika z wygaszenia Gimnazjum nr 4 działającego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, przyczyni 
się do zwiększenia liczby oddziałów oraz stabilności 
zatrudnienia nauczycieli w miejskiej oświacie. 

Wdrażane od 2015 roku zmiany reorganizacyjne 
w  augustowskiej oświacie związane z  uszczelnia-
niem systemu pracy przynoszą rezultaty w postaci 
oszczędności, które wykorzystywane są na oczeki-
wane od wielu lat remonty. Utrzymywany jest wyso-
ki poziom jakości pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej, a warunki nauki uczniów ulegają znacznej 
poprawie. Wszelkie zmiany wprowadzane w życie 
placówek oświatowych nie powodują zwolnień na-
uczycieli oraz ograniczania ich zatrudnienia (praca 
poniżej etatu). Samorząd Augustowa zakłada dalsze 
rozwijanie bazy edukacyjnej przy wykorzystaniu 
dotacji ze środków zewnętrznych i stałe podnosze-
nie jakości nauczania.

których ustalony wymiar podatku przekroczył 
100,00 zł obowiązują cztery ustawowe terminy 
płatności, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września 
oraz 15 listopada 2017 roku.

Warto podkreślić, że stawki podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok w większości stawek po-
zostały na poziomie ubiegłego roku lub uległy 
zmniejszeniu. Zobowiązani do zapłaty opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zosta-
li poinformowani odrębnym pismem także o nu-
merze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

Zapłaty podatku bez dodatkowych prowizji 
i opłat można dokonać w banku PEKAO S.A. przy 
ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie 
przy ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 08:00 – 14:00. Od początku lutego 
w placówkach Poczty Polskiej S.A. bez prowizji 
można dokonać wyłącznie opłaty skarbowej.
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W styczniu 2017 roku podpisano porozumienie dotyczące utworzenia 
klas sportowych między Samorządem Augustowa a przedstawiciela-
mi związków i stowarzyszeń sportowych oraz dyrektorami Zespołu 
Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Zespołu 
Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie.

– Augustów jest znaczącym punktem na sportowej mapie Polski. 
Jestem przekonany, że uruchomienie klas sportowych spowoduje 
podniesienie poziomu szkolenia sportowego młodych mieszkańców 
naszego miasta oraz pomoże w szybkim wyłonieniu „perełek” i naj-
większych talentów w tworzącym się środowisku sportowym wśród 
młodzieży – podkreśla burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

W klasach sportowych uczniowie realizować będą programy szko-
lenia sportowego (prowadzone we współpracy ze związkami sporto-
wymi) równolegle z  programem kształcenia ogólnego właściwym 
dla danego typu szkoły. W szkolnym planie nauczania umieszczone 
zostaną zajęcia sportowe w wymiarze co najmniej 10 godzin naucza-
nia tygodniowo, a plan lekcji zostanie opracowany tak, aby rozkład 
innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć spor-
towych. Uczniowie z klas sportowych będą mieli możliwość uczest-
nictwa w zawodach i obozach szkoleniowych, zgodnie z kalendarzem 
imprez, uzgodnionym pomiędzy związkami sportowymi a szkołami.

Decyzje ustalające podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny lub 
w formie łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego dla osób fizycz-
nych zostały dostarczone do 
mieszkańców z końcem lutego 
2017 roku. Wpłaty podatku na-
leży dokonywać na numer kon-
ta, który został zamieszczony 
w  decyzji podatkowej. Prosimy 
nie udostępniać przypisanego 
numeru konta innym podmio-

tom, ani nie posługiwać się tym samym numerem konta przy opłacie 
innych podatków i opłat. Na druku wpłaty podatku należy wpisywać 
nr ewidencyjny, który jest zamieszczony w decyzji. Dla podatników, 

Samorząd Augustowa konsekwentnie realizuje działania w kierunku 
pozyskania inwestorów, którzy utworzą w Augustowie nowe miejsca 
pracy. Dzięki pozyskanej w 2016 roku dotacji w wysokości 9,2 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
Samorząd Augustowa w 2017 r. uzbroi 20 ha gruntów zlokalizowanych 
przy ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu DK8 kierunek: Białystok 
z DK61 kierunek: Warszawa. W odpowiedzi na ogłoszony w grudniu 
2016 r. przetarg na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej wpłynę-
ło 8 ofert. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca, który za-
deklarował zakończenie robót w październiku. Wykonawca wyposaży 
20 ha gruntów w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizację sanitar-
ną i deszczową, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. Równole-
gle prowadzone są także działania związane z utworzeniem Podstrefy 
Augustów w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sa-
morząd Augustowa w grudniu 2016 r. złożył w Ministerstwie Rozwoju 
wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania zgody Rady Ministrów 
na rozszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o Podstrefę 
Augustów. Władze spodziewają się rozstrzygnięcia w połowie roku.

Zmniejsza się poziom zadłużenia Gminy Miasta Augustowa. Jeszcze 
w 2013 r. dług utrzymywał się na poziomie 35,8 mln zł. Od 2014 r. dług 
sukcesywnie się zmniejsza i aktualnie wynosi 23,4 mln zł. W okre-
sie urzędowania burmistrza Wojciecha Walulika dług obniżył się 
o 12,3 mln zł, czyli o 34,52%. Burmistrz Wojciech Walulik, realizując bu-
dżet w latach 2015-2016, przy podejmowaniu szeregu działań inwesty-
cyjnych, korzystał wyłącznie ze wsparcia z bezzwrotnej formy pomocy, 

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
do 31 marca mają czas na podjęcie decyzji, które przedszkole wybrać. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z oferty 
przedszkoli publicznych.

W Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Miasto Augustów: Przedszkole nr 1 przy ul. Waryńskiego 
57, Przedszkole nr 2 przy ul. Kopernika 24, Przedszkole nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12, Przedszkole nr 4 przy ul. Kiliń-
skiego 10A, Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka przy ul. Śródmie-
ście 29. Są to przedszkola z tradycjami, które od wielu lat wpisują się 
w historię naszego miasta. Są one dogodnie zlokalizowane dla miesz-
kańców Augustowa, z dala od ulicznego ruchu i miejskiego zgiełku.

Przedszkola publiczne oferują wysoki poziom kształcenia, wycho-
wania i opieki dzieciom od 2,5. roku życia. Atutem publicznych przed-
szkoli jest wykwalifikowana kadra z doświadczeniem pedagogicznym 
oraz bogata baza lokalowa i dydaktyczna. Publiczne przedszkola roz-
wijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, zapraszając na zajęcia 
z dziećmi przedstawicieli policji, straży pożarnej, bibliotekarzy, leśni-
ków, lokalnych przedsiębiorców. 

Nauczycielki w przedszkolach publicznych traktują każde dziecko 
indywidualnie. Wychowankom umożliwiają samorealizację, kształce-
nie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz rozwija-
nie kreatywnego myślenia i działania. W przedszkolach publicznych 
szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych oraz z problemami zdrowotnymi. Organizowana jest też na wy-
sokim poziomie praca z dziećmi zdolnymi.

W każdym przedszkolu publicznym funkcjonuje kuchnia na miej-
scu przygotowująca świeże, zdrowe i pożywne posiłki. Żywienie dosto-
sowane jest do indywidualnych potrzeb dzieci, np. zgodne z wymoga-
mi diety bezglutenowej, bezbiałkowej i innych. Na szczególną uwagę 
zasługuje niski koszt całodziennego wyżywienia w publicznych przed-
szkolach dzięki dofinansowaniu z dotacji miejskiej – śniadanie, obiad 
i podwieczorek to koszt jedynie 5,00 zł dziennie. Niski koszt wynika 
z faktu, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty do opłat wnoszonych 
za korzystanie przez dzieci z posiłku nie wlicza się wynagrodzeń pra-
cowników oraz kosztów utrzymania stołówek.

Gospodarcze
Ruszyło uzbrojenie Strefy 
Aktywności Gospodarczej

Najniższy od 10 lat dług 
Augustowa

Budujemy kolejne 
ulice we współpracy 
z mieszkańcami

Urzędowe
Urząd Miejski przyjazny 
podatnikom

Samorząd Augustowa przystosowuje sieć szkół 
miejskich do reformy oświaty

Oświata
Nowe klasy sportowe

Oświata
Publiczne przedszkola 
zapraszają dzieci i rodziców

Przedszkola publiczne zlokalizowane są w bu-
dynkach w pełni przystosowanych do wzrostu 
dzieci. Charakteryzują je duże i jasne pomieszcze-
nia, ze specjalnie wydzielonymi szatniami i kuch-
nią. Przedszkola posiadają także duże place zabaw 
wyposażone w atestowane sprzęty.

Przedszkola publiczne oferują także naukę ję-
zyka angielskiego oraz rytmikę we wszystkich 
grupach wiekowych, zajęcia religii w grupach 
starszych (nieobowiązkowo), zajęcia korekcyjno 
– kompensacyjne prowadzone przez specjalistów, 
zajęcia wyrównawcze czy logopedyczne prowa-
dzone indywidualnie. W przedszkolach działają 
koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, instru-
mentalne, teatralne, sportowe. Wszystkie zajęcia 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Augustów są nieodpłatne.

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gmi-
nę Miasto Augustów otwarte są w godzinach od 
6.00 do 17.00. W okresie wakacyjnym zapewniają 
dzieciom opiekę w wyznaczonych placówkach 
dyżurujących na terenie miasta. W przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów nie 
ma opłat stałych. Pobyt dziecka sześcioletniego 
jest bezpłatny. Za każdą godzinę pobytu dziecka 
młodszego w placówce powyżej 5 godzin pobiera-
na jest opłata w wysokości 1,00 zł, a w przypadku 
rodzin wielodzietnych – 0,50 zł. Stawka żywienio-
wa każdego dziecka wynosi dziennie 5,00 zł. 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do pu-
blicznych przedszkoli!
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W lutym i marcu burmistrz Augustowa Woj-
ciech Walulik i mieszkańcy ulic: Zawilcowej, 
Perstuńskiej, Straży Leśnej, Agrestowej, Porzecz-
kowej, Jabłoniowej, Słonecznej, Gwiezdnej, Saje-
nek i Wojciech podpisali umowy na przebudowę 
kolejnych miejskich ulic. To ponad 3,2 km dróg, 
których przebudowa ruszy zaraz po rozstrzy-
gnięciu przetargu ogłoszonego jeszcze w marcu. 
Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 
sierpnia.

– Bardzo się cieszę, że wspólnie z mieszkańca-
mi w  dalszym ciągu realizujemy zainicjowany 
przez Radę Miejską w ubiegłym roku program 
„Rozwoju sieci dróg miejskich” – powiedział bur-
mistrz Augustowa Wojciech Walulik, podpisując 
umowy na przebudowę dróg z mieszkańcami. 
– Zapewniam, że współpraca mieszkańców z sa-
morządem przyniesie trwałe rezultaty w postaci 
w końcu zrealizowanych inwestycji, oczekiwa-
nych przez mieszkańców od tak wielu lat –  dodał 
burmistrz Wojciech Walulik.

Program „Rozwoju sieci dróg miejskich” za-
kłada przebudowę, czyli utwardzenie jezdni 
poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej bądź 
kostki brukowej betonowej na ulicach, których 
mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej par-
tycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, 
zakładając komitety budowy swoich ulic. Wkład 
od mieszkańców wynosi 1000 lub 1500 zł od nie-
ruchomości. Obecnie założonych jest już ponad 
30 komitetów.

Serdecznie zapraszamy także innych miesz-
kańców do współpracy w zmienianiu Augusto-
wa na lepsze! Informacje, jak założyć komitet dla 
swojej ulicy, można uzyskiwać pod numerem te-
lefonu: 87 643 80 59.

czyli pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. 
Dzięki temu, nie została zaciągnięta ani jedna zło-
tówka kredytu czy pożyczki. Samorząd Augustowa 
dopuszcza jednak zwiększenie zadłużenia. W 2017 
roku realizowany będzie jeden z najambitniejszych 
budżetów w  historii miasta, zakładający inwestycje 
o wartości ponad 45 mln zł, które wpłyną na znaczącą 
poprawę warunków życia mieszkańców. Część z nich 
finansowana będzie ze środków zewnętrznych, jed-
nak niektóre z inwestycji, jak np. przebudowa sieci 
ulic miejskich, będą finansowane ze środków wła-
snych i zaciągniętych kredytów.

W związku z rządową reformą 
oświaty, sieć szkół miejskich 
w  Augustowie od 1 września 
2017  r. zostanie dostosowana 
do nowego ustroju szkolnego. 
Dotychczasowe sześcioletnie 
szkoły podstawowe zostaną 
przekształcone w  ośmioletnie 
szkoły podstawowe, a gimnazja 
ulegną wygaszeniu. Funkcjo-
nujące w  systemie oświaty ze-
społy szkół (szkoła podstawowa 
i  gimnazjum) przekształcą się 
również w  ośmioletnie szkoły 
podstawowe.

W Augustowie przełomowe 
zmiany dotyczą głównie dwóch 
placówek: Szkoły Podstawowej nr 
2 i Gimnazjum nr 2, które zostaną 
połączone i od 1 września 2017 r. 
będą funkcjonować jako Szkoła 
Podstawowa nr 2. Rada Pedago-
giczna oraz pracownicy Gimna-
zjum nr 2 w Augustowie zostaną 
włączeni do Szkoły Podstawowej 
nr 2, dzięki czemu pracy nie utra-
cą ani nauczyciele ani pracowni-
cy Gimnazjum nr 2.

Pozostałe miejskie szkoły, tj. 
Zespół Szkół Samorządowych 
im. 1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich, Zespół Szkół Samorządo-
wych nr  2, Szkoła Podstawowa 
nr 6 przekształcą się w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. Obwody 
szkół nie ulegną zmianie.

Dostosowanie sieci miejskich 
szkół do reformy oświaty zosta-
ło w Augustowie przygotowane 
zgodnie z wymogami założeń 
reformy oświaty opracowanej 
przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Przyjęto najlepsze moż-
liwe rozwiązanie, biorąc pod 
uwagę warunki lokalowe, tech-
niczne i  logistyczne w budyn-
kach szkolnych oraz mając na 
uwadze potrzebę zapewnie-
nia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków nauki i pracy 
uczniom oraz nauczycielom.

Budynek szkolny przy ul. Raj-
grodzkiej 1 posiada o 10 więcej 
sal lekcyjnych niż budynek przy 
ul. Nowomiejskiej 41, w  związku 
z czym jest w stanie pomieścić 
większą liczbę uczniów, przy jed-
nozmianowym systemie kształ-
cenia. Infrastruktura szkolna bu-
dynku przy ul. Rajgrodzkiej nie 
jest niestety tak rozwinięta jak 
budynku przy ul. Nowomiejskiej, 
natomiast Samorząd Augustowa 
liczy, że w tym roku przeprowa-
dzona zostanie termomoderniza-
cja budynku przy ul. Rajgrodzkiej 
przy dofinansowaniu ze środków 
zewnętrznych, a w latach kolej-
nych – remont boiska.

Rada Miejska w Augustowie 
podczas sesji w dn. 21.02.2017 r. 
wprowadziła zmiany do projektu 

W ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
w  Augustowie powstaną dwie specjalizacje: UKS 
Centrum będzie trenowało uczniów w piłce siat-
kowej, a  Augustowskie Towarzystwo Pływackie 
utworzy klasę o profilu pływackim. W ZSS nr 2 
w  Augustowie, dzięki współpracy z  UKS Technik 
powstanie klasa o profilu lekkoatletycznym, z UKS 
NORD – o profilu żeglarsko-wioślarskim, a dzięki 
współpracy z AKS Sparta uczniowie będą mogli in-
tensywniej trenować piłkę nożną i sporty wodne 
w ramach zajęć szkolnych.

Obecnie trwają nabory do klas sportowych. 
Wszelkich informacji na ten temat udzielają pra-
cownicy sekretariatów szkół ZSS im. 1 Pułku Uła-
nów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie.

uchwały w sprawie zmian w sieci szkolnej w Augu-
stowie, decydując, że w okresie wdrażania reformy 
w życie, czyli do 2019 r., uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 będą mogli odbywać lekcje w obydwu 
budynkach – przy ul. Rajgrodzkiej i Nowomiejskiej, 
a zadaniem dyrekcji będzie dostosowanie planu za-
jęć tak, aby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele po-
siadali najlepsze warunki do nauki i pracy.

Warto dodać, że przyszłościowe rozmieszczenie 
uczniów w czterech budynkach szkolnych wycho-
dzi naprzeciw wyzwaniom związanym z  niżem 
demograficznym. W roku 2016/2017 w  augustow-
skiej oświacie do szkół poszło o  47% mniej dzieci 
niż w roku 2001/2002. W roku 2017/2018 o 41% mniej 
uczniów trafi do augustowskich szkół niż w  roku 
2002/2003, a w roku szkolnym 2018/2019 o 34% mniej 
niż było w roku 2003/2004. Wzrost liczby uczniów 
w augustowskich placówkach oświatowych, który 
wynika z wygaszenia Gimnazjum nr 4 działającego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, przyczyni 
się do zwiększenia liczby oddziałów oraz stabilności 
zatrudnienia nauczycieli w miejskiej oświacie. 

Wdrażane od 2015 roku zmiany reorganizacyjne 
w  augustowskiej oświacie związane z  uszczelnia-
niem systemu pracy przynoszą rezultaty w postaci 
oszczędności, które wykorzystywane są na oczeki-
wane od wielu lat remonty. Utrzymywany jest wyso-
ki poziom jakości pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej, a warunki nauki uczniów ulegają znacznej 
poprawie. Wszelkie zmiany wprowadzane w życie 
placówek oświatowych nie powodują zwolnień na-
uczycieli oraz ograniczania ich zatrudnienia (praca 
poniżej etatu). Samorząd Augustowa zakłada dalsze 
rozwijanie bazy edukacyjnej przy wykorzystaniu 
dotacji ze środków zewnętrznych i stałe podnosze-
nie jakości nauczania.

których ustalony wymiar podatku przekroczył 
100,00 zł obowiązują cztery ustawowe terminy 
płatności, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września 
oraz 15 listopada 2017 roku.

Warto podkreślić, że stawki podatku od nie-
ruchomości na 2017 rok w większości stawek po-
zostały na poziomie ubiegłego roku lub uległy 
zmniejszeniu. Zobowiązani do zapłaty opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zosta-
li poinformowani odrębnym pismem także o nu-
merze indywidualnego rachunku dla tej opłaty.

Zapłaty podatku bez dodatkowych prowizji 
i opłat można dokonać w banku PEKAO S.A. przy 
ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie 
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie 
przy ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 08:00 – 14:00. Od początku lutego 
w placówkach Poczty Polskiej S.A. bez prowizji 
można dokonać wyłącznie opłaty skarbowej.
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Samorząd Augustowa przystępuje obecnie do realizacji najambitniejsze-
go budżetu w historii miasta. Panie Burmistrzu, co dla Pana osobiście jest 
największym wyzwaniem w 2017 roku?

Najważniejszą inwestycją w tym roku jest dla mnie proces utwar-
dzania augustowskich ulic. Wierzę, że w tym roku we współpracy 
z  mieszkańcami przebudujemy ok. 8 km miejskich dróg. Cieszę się 
także, że już wkrótce ruszy uzbrajanie Strefy Aktywności Gospo-
darczej, która w końcu pobudzi rozwój gospodarczy naszego miasta 
a w konsekwencji zapewni nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Bar-
dzo bliska jest mi także osobiście budowa bazy dla kajakarzy – jestem 
przekonany, że na Błoniach powstanie nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt, w którym wychowają się kolejne pokolenia mistrzów. 
A nawiązując do tej obietnicy nowych miejsc pracy w Augustowie – pro-
szę powiedzieć, jakie działania podejmuje Pan Burmistrz na rzecz pozy-
skania nowych inwestorów?

W tym roku zaplanowaliśmy szereg działań, które mają na celu za-
chęcenie firm do inwestowania w Augustowie. Już w tej chwili posia-
damy deklaracje ze strony 8 przedsiębiorstw dotyczące chęci zakupu 
gruntów w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Ponadto 
wyjeżdżamy na największe w Polsce targi inwestycyjne InvestEstate 
do Warszawy w drugiej połowie kwietnia, gdzie będziemy promować 
naszą Strefę. Tworzymy film promocyjny o warunkach inwestowania 
w Augustowie i prowadzimy badania rynku pracy, które dostarczą od-
powiedzi na temat stanu kapitału ludzkiego i społecznego w naszym 
mieście. Latem i jesienią wybierzemy się z wizytą do polskich i zagra-
nicznych przedsiębiorstw, które w najbliższym czasie planują duże 
inwestycje i szukają dogodnych warunków do rozwoju.
Zapowiadacie Państwo bogaty kalendarz wydarzeń w  sezonie letnim 
w 2017 r. W jakich imprezach z pewnością weźmie udział Pan Burmistrz?

Wywiad
Trzy pytania do Burmistrza 
Augustowa Wojciecha Walulika

Oczywiście będę wraz z mieszkańcami świętował 
460. urodziny miasta. Bardzo się cieszę, że to miesz-
kańcy zdecydowali, kto zagra z tej okazji w naszym 
mieście. A cieszy to tym bardziej, że będzie to jeden 
z najlepszych zespołów na polskiej scenie rockowej, 
czyli T.Love. Nie mogę się także doczekać lipcowe-
go Augustowskiego Blues Maratonu, który w tym 
roku uzyskał wyróżnienie na etapie regionalnym 
w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jam 
session na pokładzie statku przemierzającego augu-
stowskie jeziora dostarcza niezwykłych i zupełnie 
wyjątkowych emocji. Z radością uczestniczyć będę 
także w  imprezach sportowych organizowanych 
przy okazji 70-lecia Augustowskiego Klubu Sporto-
wego „Sparta”, w tym we wrześniowych Długodystan-
sowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie.

Certyfikat „Najlepszego Produk-
tu Turystycznego” Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej to nagro-
da przyznawana nowatorskim 
i  przyjaznym turystom miej-
scom, obiektom, imprezom oraz 
przedsięwzięciom realizowa-
nym na poziomie regionalnym 
i lokalnym. 

Do konkursu na poziomie wo-
jewództwa podlaskiego zgłosiło 
się ponad 41 produktów, co sta-
nowiło rekord zgłoszeń na prze-
strzeni ostatnich lat.

Augustów zdobył aż pięć na-
gród ze wszystkich przyznanych 
11. Kapituła konkursu doceniła 
atrakcyjność Augustowskiego 
Blues Maratonu oraz Augustow-
skich Motonocy, jak również 
modernizowanego właśnie Sa-
natorium Uzdrowiskowego Au-
gustów, przyznając wszystkim 
trzem produktom wyróżnienia. 
Szczególne wyrazy uznania za 
21 lat pracy nad rozwijaniem 
i wzmacnianiem marki Mi-
strzostw Polski w Pływaniu na 
Byle Czym z Polskim Radiem 
Białystok zostały uhonorowane 

certyfikatem Prezesa Podlaskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej i Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego. Natomiast Ka-
nał Augustowski – Szlak Papieski 
otrzymał najwyższe laury w po-
staci uzyskanej kandydatury wo-
jewództwa podlaskiego do tytułu 
Złotego Certyfikatu Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej. 

– Uzyskane przez Augustów 
certyfikaty i wyróżnienia świad-
czą o tym, że turystyka jest w na-
szym mieście rozwijana na wy-
sokim poziomie – powiedział 
burmistrz Augustowa Wojciech 
Walulik odbierając nagrody 
z rąk członka Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego Bogdana 
Dyjuka. – W realizację kultural-
nych, sportowych i rekreacyj-
nych przedsięwzięć wkładamy 
dużo pracy i wciąż staramy się 
doskonalić naszą ofertę. Bardzo 
się cieszymy, że jest to docenia-
ne na zewnątrz, co bardzo nas 
motywuje. Zapewniam, że nie 
spoczniemy na laurach – dodał 
burmistrz Augustowa Wojciech 
Walulik.

Kultura, turystyka i sport 
Grad nagród dla Augustowa 
w konkursie na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny” – etap 
regionalny

Zadaj pytanie Burmistrzowi! 
Wraz z nami redaguj biuletyn „Informator 

Miejski Augustów” – czekamy na Twoje 
propozycje pytań do burmistrza Augustowa 

Wojciecha Walulika! Na trzy spośród 
nadesłanych przez mieszkańców pytań 

odpowiemy w kolejnym numerze kwartalnika. 
Swoje propozycje prosimy wysyłać mailowo na 

adres: promocja@urzad.augustow.pl.

Miasto Augustów realizuje zadania pu-
bliczne przy wsparciu organizacji poza-
rządowych. Każdego roku ogłaszanych 
jest szereg otwartych konkursów, w któ-
rych oferty składać mogą organizacje po-
zarządowe, stowarzyszenia, kluby spor-
towe. Dzięki współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Samorząd Augustowa 
może efektywniej realizować zadania 
publiczne, odpowiadając na faktyczne 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Organizacje pozarządowe z dotacji 
pozyskiwanych ze środków Gminy Mia-
sta Augustowa realizują kilkadziesiąt 
przedsięwzięć rocznie na rzecz miesz-
kańców. Zajęcia sportowe, działania 
z  zakresu przeciwdziałania uzależnie-
niom, ferie letnie i zimowe, wsparcie 
osób w trudnej sytuacji, przedsięwzięcia 
promocyjne i turystyczne to tylko nie-
które z zadań, które uzyskują wsparcie 
finansowe z budżetu miasta.

W 2017 roku ogłoszono cztery otwarte 
konkursy ofert. Projekty oceniane były 
przez niezależne komisje konkursowe 
złożone z urzędników i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Obrady ko-
misji są jawne, a ocena ofert prowadzo-
na jest zgodnie z określonymi kryteria-
mi formalnymi i merytorycznymi.

W tej chwili prowadzony jest proces 
podpisywania umów między Gminą 
Miastem Augustów a organizacjami po-
zarządowymi, które decyzją Burmistrza 
Miasta Augustowa uzyskały w tym roku 
wsparcie finansowe. Na projekty z  za-
kresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu z uwzględnie-
niem programów profilaktycznych do-
tacje uzyskało 11 podmiotów, z którymi 
podpisywane są umowy o łącznej war-
tości 324 tys. zł. Pięć organizacji będzie 
realizowało przedsięwzięcia z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym z dotacjami o łącznej 
wartości 138 998,00 zł. Na realizację dzia-
łań z zakresu: organizacja czasu wolne-
go dzieci i młodzieży – wypoczynek zi-
mowy podpisanych zostało sześć umów 
o wartości dotacji w wysokości 25 tys. zł. 
O ochronę i promocję zdrowia oraz dzia-
łalność na rzecz osób niepełnospraw-

nych zadba sześć organizacji, realizując 
projekty z dotacjami o wartości 25 tys. 
zł. Jedna organizacja będzie prowadziła 
działania na rzecz osób starszych z dofi-
nansowaniem o wartości 9940,00 zł. Dwie 
organizacje uzyskały dotacje o  warto-
ści 5150,00 zł na projekty z zakresu eko-
logii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. Na pomoc 
społeczną, w tym pomoc rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
przeznaczono 10 tys. zł, a projekty w tym 
obszarze będą realizowały trzy organi-
zacje. Sześć organizacji podpisze umowy 
na dotacje o łącznej wartości 35 tys. zł 
na przedsięwzięcia z  zakresu turystyki, 
krajoznawstwa i promocji Augustowa. 
W  obszarze kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
działania realizować będą trzy organi-
zacje, które pozyskały dotacje o łącznej 
wartości 13 400 zł.

Łącznie podpisane zostaną 43 umowy 
na dotacje z budżetu miasta Augustowa 
o wartości prawie 580 tys. zł.

Od stycznia 2017 roku działa na ulicy 
Zdrojowej w Augustowie stacja mierzą-
ca poziom zanieczyszczenia powietrza 
w  naszym mieście. Do tej pory poziom 
jakości powietrza w Augustowie mieścił 
się w normach ustalonych przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, tj. żad-
nego dnia średnia norma dobowa ilości 
zanieczyszczeń w atmosferze nie prze-
kroczyła niepokojącego poziomu ozna-
czającego zły stan jakości powietrza.

Niemniej jednak dochodzi w Augu-
stowie do chwilowego przekroczenia 
poziomu 50 µg/m3 dla pyłu PM10. Obec-
nie trwają intensywne prace nad opra-
cowaniem i wdrożeniem programu na 
rzecz polepszenia jakości powietrza 
w Augustowie. Program ma uruchomić 
m.in. system dofinansowań dla miesz-
kańców z przeznaczaniem dotacji na 
rzecz wymiany źródła ciepła w do-
mach i wspólnotach mieszkaniowych 

lub dofinansowania kosztów przyłą-
czenia domu jednorodzinnego do sieci 
ciepłowniczej MPEC „Giga”. Ostateczny 
kształt programu wraz z zaproszeniem 
do korzystania z  dofinansowań zosta-
ną zaprezentowane mieszkańcom Au-
gustowa w II kwartale 2017 r.

Sprawy społeczne
Prawie 0,6 miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Sprawy społeczne
Augustów zadba o lepszą jakość 
powietrza
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W 460. urodziny 
Augustowa zagra 
T.Love
Rok 2017 dla mieszkańców Augustowa jest wyjąt-
kowy, ponieważ świętujemy jubileusz 460-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu. Z tej 
okazji, 20 maja na Błoniach nad rz. Nettą odbę-
dzie się wielki piknik. 

Postanowiliśmy w ręce mieszkańców oddać 
decyzję, która gwiazda muzyczna uświetni uro-
dziny miasta. Pod internetowe głosowanie prze-
prowadzone na przełomie grudnia i stycznia 
poddanych zostało pięć zespołów: T.Love, Luxtor-
peda, Varius Manx, Piersi i Poparzeni Kawą Trzy. 
W głosowaniu wzięło udział 501 osób. Zdecydo-
waną większość głosów (219 głosów, czyli 43,71%) 
mieszkańcy oddali na zespół T.Love. 

Jubileuszowy koncert odbędzie się 20 maja. 
Można się spodziewać, że T.Love grać będzie 
głównie piosenki z najnowszego studyjnego al-
bumu grupy, choć liczymy także na inne, znane 
hity zespołu.

– Serdecznie dziękuję wszystkim augustowia-
nom za zaangażowanie i udział w głosowaniu. 
Zależało nam, aby decyzję w sprawie kształtu 
tak ważnego wydarzenia, jak jubileusz 460-lecia 
miasta Augustowa podjęli właśnie mieszkańcy. 
Zespół T.Love to jeden z najpopularniejszych ze-
społów w Polsce. Jestem przekonany, że ten kon-
cert będzie niezwykłym wydarzeniem, które na 
długo zapisze się w pamięci mieszkańców i go-
ści odwiedzających Augustów – podkreślił bur-
mistrz Augustowa Wojciech Walulik ogłaszając 
wyniki internetowego plebiscytu.

Urodzinowy koncert T.Love zainicjuje bogaty 
program wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych w 2017 r. Obecnie trwają prace nad 
ostatecznym kształtem kalendarza imprez w se-
zonie letnim 2017 roku, który trafi do mieszkań-
ców Augustowa w formie ulotki w kwietniu.

Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
tel. 87 643 42 10
e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
Facebook: www.facebook.com/UMaugustow
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: pon-pt: 7.30-15.30
Burmistrz Augustowa przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godzinach: 13:30 – 16:30.
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Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Oddaję w Państwa ręce drugi numer 
bezpłatnego kwartalnika „Informator 
Miejski Augustów”. Zobowiązałem się 
do rzetelnego przekazywania Państwu 
informacji o działalności Urzędu Miej-
skiego w Augustowie i konsekwentnie 
realizuję tę obietnicę.

Rok 2017 jest wyjątkowy dla miesz-
kańców Augustowa, ponieważ świętu-
jemy 460. rocznicę nadania praw miej-
skich naszemu miastu. W 2017 roku 
podejmiemy się realizacji szeregu inwe-
stycji, które na długo zmienią krajobraz 
Augustowa i wpłyną na poprawę jako-
ści Państwa życia w naszym mieście. 

We współpracy z mieszkańcami 
przebudujemy 23 ulice, układając na 
nich od lat oczekiwaną nawierzchnię 
asfaltową bądź kostkę brukową. Za 
chwilę ruszą przetargi na przebudowę 
pierwszych 10 ulic, które zostaną utwar-
dzone do końca sierpnia. W  kolejnych 
miesiącach sukcesywnie podpisywać 
będziemy następne umowy z  komite-
tami mieszkańców, którzy partycypują 
finansowo w realizacji inwestycji w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Czekamy na rozstrzygnięcia wyników 
konkursu na termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. W konkursie złożyliśmy trzy 
wnioski na termomodernizację i  re-
mont Szkoły Podstawowej nr 2, Zespo-
łu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku 

Ułanów Krechowieckich oraz budynku 
po Gimnazjum nr 1 przy ulicy Młyń-
skiej, do którego planujemy przenieść 
siedzibę Urzędu Miejskiego w I połowie 
2018 roku. 

Właśnie złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie na budowę nowoczesnej bazy dla 
kajakarzy przy ulicy Rybackiej. Między 
innymi dla celów tej inwestycji został 
zmieniony plan zagospodarowania prze-
strzennego Błoni nad rz. Nettą, który 
sprzyjać będzie rozwojowi turystyki i re-
kreacji na tym obszarze. Złożyliśmy tak-
że wniosek o dofinansowanie budowy 
boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej.

Wiosną tego roku ruszy przetarg 
na budowę długo oczekiwanego przez 
młodzież skateparku przy ul. Rybackiej. 
Niedawno ogłosiliśmy także przetarg 
na budowę ulicy Glinki, na którą pozy-
skaliśmy dotację w wysokości 2,7 mln zł 
z „Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2020”. W 2017 roku przeprowadzone 
zostaną remonty Żłobka nr 1 oraz budyn-
ku Centrum Informacji Turystycznej. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na uzbro-
jenie 20 ha terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych na skrzyżowaniu DK8 
i DK61. Pod koniec roku Strefa Aktyw-
ności Gospodarczej wyposażona zosta-
nie we  wszystkie niezbędne media. Do 
tego czasu wierzymy, że zostanie ona 
włączona jako Podstrefa Augustów do 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej. Na początku 2018 roku ogłosi-
my przetarg na sprzedaż gruntów pod 
inwestycje, które zapewnią nowe, atrak-
cyjne miejsca pracy augustowianom.

Ambitne plany rozwojowe nie powo-
dują żadnego przestoju w normalnej 
pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie. 
W dalszym ciągu sprawnie zarządza-
my miastem, zapewniając mu funkcjo-
nalny i wszechstronny rozwój. Dbamy 
o miejskie szkoły, przystosowując sieć 
placówek do wymogów reformy oświa-
ty. Rozwijamy system obsługi miesz-
kańców, wprowadzając indywidualne 
rachunki dla podatników i nowoczesny 
BIP. Przygotowujemy się do kolejnego 
sezonu turystycznego, kończąc prace 
nad ostatecznym kształtem obfitujące-
go w wydarzenia kulturalne, rozrywko-
we i sportowe kalendarza imprez.

Pragniemy jak najlepiej odpowiadać 
na Państwa potrzeby i oczekiwania, dla-
tego zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy 
do Państwa pełnej dyspozycji. 

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik
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Samorząd Augustowa przystępuje obecnie do realizacji najambitniejsze-
go budżetu w historii miasta. Panie Burmistrzu, co dla Pana osobiście jest 
największym wyzwaniem w 2017 roku?

Najważniejszą inwestycją w tym roku jest dla mnie proces utwar-
dzania augustowskich ulic. Wierzę, że w tym roku we współpracy 
z  mieszkańcami przebudujemy ok. 8 km miejskich dróg. Cieszę się 
także, że już wkrótce ruszy uzbrajanie Strefy Aktywności Gospo-
darczej, która w końcu pobudzi rozwój gospodarczy naszego miasta 
a w konsekwencji zapewni nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Bar-
dzo bliska jest mi także osobiście budowa bazy dla kajakarzy – jestem 
przekonany, że na Błoniach powstanie nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt, w którym wychowają się kolejne pokolenia mistrzów. 
A nawiązując do tej obietnicy nowych miejsc pracy w Augustowie – pro-
szę powiedzieć, jakie działania podejmuje Pan Burmistrz na rzecz pozy-
skania nowych inwestorów?

W tym roku zaplanowaliśmy szereg działań, które mają na celu za-
chęcenie firm do inwestowania w Augustowie. Już w tej chwili posia-
damy deklaracje ze strony 8 przedsiębiorstw dotyczące chęci zakupu 
gruntów w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Ponadto 
wyjeżdżamy na największe w Polsce targi inwestycyjne InvestEstate 
do Warszawy w drugiej połowie kwietnia, gdzie będziemy promować 
naszą Strefę. Tworzymy film promocyjny o warunkach inwestowania 
w Augustowie i prowadzimy badania rynku pracy, które dostarczą od-
powiedzi na temat stanu kapitału ludzkiego i społecznego w naszym 
mieście. Latem i jesienią wybierzemy się z wizytą do polskich i zagra-
nicznych przedsiębiorstw, które w najbliższym czasie planują duże 
inwestycje i szukają dogodnych warunków do rozwoju.
Zapowiadacie Państwo bogaty kalendarz wydarzeń w  sezonie letnim 
w 2017 r. W jakich imprezach z pewnością weźmie udział Pan Burmistrz?

Wywiad
Trzy pytania do Burmistrza 
Augustowa Wojciecha Walulika

Oczywiście będę wraz z mieszkańcami świętował 
460. urodziny miasta. Bardzo się cieszę, że to miesz-
kańcy zdecydowali, kto zagra z tej okazji w naszym 
mieście. A cieszy to tym bardziej, że będzie to jeden 
z najlepszych zespołów na polskiej scenie rockowej, 
czyli T.Love. Nie mogę się także doczekać lipcowe-
go Augustowskiego Blues Maratonu, który w tym 
roku uzyskał wyróżnienie na etapie regionalnym 
w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jam 
session na pokładzie statku przemierzającego augu-
stowskie jeziora dostarcza niezwykłych i zupełnie 
wyjątkowych emocji. Z radością uczestniczyć będę 
także w  imprezach sportowych organizowanych 
przy okazji 70-lecia Augustowskiego Klubu Sporto-
wego „Sparta”, w tym we wrześniowych Długodystan-
sowych Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie.

Certyfikat „Najlepszego Produk-
tu Turystycznego” Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej to nagro-
da przyznawana nowatorskim 
i  przyjaznym turystom miej-
scom, obiektom, imprezom oraz 
przedsięwzięciom realizowa-
nym na poziomie regionalnym 
i lokalnym. 

Do konkursu na poziomie wo-
jewództwa podlaskiego zgłosiło 
się ponad 41 produktów, co sta-
nowiło rekord zgłoszeń na prze-
strzeni ostatnich lat.

Augustów zdobył aż pięć na-
gród ze wszystkich przyznanych 
11. Kapituła konkursu doceniła 
atrakcyjność Augustowskiego 
Blues Maratonu oraz Augustow-
skich Motonocy, jak również 
modernizowanego właśnie Sa-
natorium Uzdrowiskowego Au-
gustów, przyznając wszystkim 
trzem produktom wyróżnienia. 
Szczególne wyrazy uznania za 
21 lat pracy nad rozwijaniem 
i wzmacnianiem marki Mi-
strzostw Polski w Pływaniu na 
Byle Czym z Polskim Radiem 
Białystok zostały uhonorowane 

certyfikatem Prezesa Podlaskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej i Marszałka Wojewódz-
twa Podlaskiego. Natomiast Ka-
nał Augustowski – Szlak Papieski 
otrzymał najwyższe laury w po-
staci uzyskanej kandydatury wo-
jewództwa podlaskiego do tytułu 
Złotego Certyfikatu Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej. 

– Uzyskane przez Augustów 
certyfikaty i wyróżnienia świad-
czą o tym, że turystyka jest w na-
szym mieście rozwijana na wy-
sokim poziomie – powiedział 
burmistrz Augustowa Wojciech 
Walulik odbierając nagrody 
z rąk członka Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego Bogdana 
Dyjuka. – W realizację kultural-
nych, sportowych i rekreacyj-
nych przedsięwzięć wkładamy 
dużo pracy i wciąż staramy się 
doskonalić naszą ofertę. Bardzo 
się cieszymy, że jest to docenia-
ne na zewnątrz, co bardzo nas 
motywuje. Zapewniam, że nie 
spoczniemy na laurach – dodał 
burmistrz Augustowa Wojciech 
Walulik.

Kultura, turystyka i sport 
Grad nagród dla Augustowa 
w konkursie na „Najlepszy 
Produkt Turystyczny” – etap 
regionalny

Zadaj pytanie Burmistrzowi! 
Wraz z nami redaguj biuletyn „Informator 

Miejski Augustów” – czekamy na Twoje 
propozycje pytań do burmistrza Augustowa 

Wojciecha Walulika! Na trzy spośród 
nadesłanych przez mieszkańców pytań 

odpowiemy w kolejnym numerze kwartalnika. 
Swoje propozycje prosimy wysyłać mailowo na 

adres: promocja@urzad.augustow.pl.

Miasto Augustów realizuje zadania pu-
bliczne przy wsparciu organizacji poza-
rządowych. Każdego roku ogłaszanych 
jest szereg otwartych konkursów, w któ-
rych oferty składać mogą organizacje po-
zarządowe, stowarzyszenia, kluby spor-
towe. Dzięki współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Samorząd Augustowa 
może efektywniej realizować zadania 
publiczne, odpowiadając na faktyczne 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Organizacje pozarządowe z dotacji 
pozyskiwanych ze środków Gminy Mia-
sta Augustowa realizują kilkadziesiąt 
przedsięwzięć rocznie na rzecz miesz-
kańców. Zajęcia sportowe, działania 
z  zakresu przeciwdziałania uzależnie-
niom, ferie letnie i zimowe, wsparcie 
osób w trudnej sytuacji, przedsięwzięcia 
promocyjne i turystyczne to tylko nie-
które z zadań, które uzyskują wsparcie 
finansowe z budżetu miasta.

W 2017 roku ogłoszono cztery otwarte 
konkursy ofert. Projekty oceniane były 
przez niezależne komisje konkursowe 
złożone z urzędników i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Obrady ko-
misji są jawne, a ocena ofert prowadzo-
na jest zgodnie z określonymi kryteria-
mi formalnymi i merytorycznymi.

W tej chwili prowadzony jest proces 
podpisywania umów między Gminą 
Miastem Augustów a organizacjami po-
zarządowymi, które decyzją Burmistrza 
Miasta Augustowa uzyskały w tym roku 
wsparcie finansowe. Na projekty z  za-
kresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu z uwzględnie-
niem programów profilaktycznych do-
tacje uzyskało 11 podmiotów, z którymi 
podpisywane są umowy o łącznej war-
tości 324 tys. zł. Pięć organizacji będzie 
realizowało przedsięwzięcia z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym z dotacjami o łącznej 
wartości 138 998,00 zł. Na realizację dzia-
łań z zakresu: organizacja czasu wolne-
go dzieci i młodzieży – wypoczynek zi-
mowy podpisanych zostało sześć umów 
o wartości dotacji w wysokości 25 tys. zł. 
O ochronę i promocję zdrowia oraz dzia-
łalność na rzecz osób niepełnospraw-

nych zadba sześć organizacji, realizując 
projekty z dotacjami o wartości 25 tys. 
zł. Jedna organizacja będzie prowadziła 
działania na rzecz osób starszych z dofi-
nansowaniem o wartości 9940,00 zł. Dwie 
organizacje uzyskały dotacje o  warto-
ści 5150,00 zł na projekty z zakresu eko-
logii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. Na pomoc 
społeczną, w tym pomoc rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
przeznaczono 10 tys. zł, a projekty w tym 
obszarze będą realizowały trzy organi-
zacje. Sześć organizacji podpisze umowy 
na dotacje o łącznej wartości 35 tys. zł 
na przedsięwzięcia z  zakresu turystyki, 
krajoznawstwa i promocji Augustowa. 
W  obszarze kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
działania realizować będą trzy organi-
zacje, które pozyskały dotacje o łącznej 
wartości 13 400 zł.

Łącznie podpisane zostaną 43 umowy 
na dotacje z budżetu miasta Augustowa 
o wartości prawie 580 tys. zł.

Od stycznia 2017 roku działa na ulicy 
Zdrojowej w Augustowie stacja mierzą-
ca poziom zanieczyszczenia powietrza 
w  naszym mieście. Do tej pory poziom 
jakości powietrza w Augustowie mieścił 
się w normach ustalonych przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska, tj. żad-
nego dnia średnia norma dobowa ilości 
zanieczyszczeń w atmosferze nie prze-
kroczyła niepokojącego poziomu ozna-
czającego zły stan jakości powietrza.

Niemniej jednak dochodzi w Augu-
stowie do chwilowego przekroczenia 
poziomu 50 µg/m3 dla pyłu PM10. Obec-
nie trwają intensywne prace nad opra-
cowaniem i wdrożeniem programu na 
rzecz polepszenia jakości powietrza 
w Augustowie. Program ma uruchomić 
m.in. system dofinansowań dla miesz-
kańców z przeznaczaniem dotacji na 
rzecz wymiany źródła ciepła w do-
mach i wspólnotach mieszkaniowych 

lub dofinansowania kosztów przyłą-
czenia domu jednorodzinnego do sieci 
ciepłowniczej MPEC „Giga”. Ostateczny 
kształt programu wraz z zaproszeniem 
do korzystania z  dofinansowań zosta-
ną zaprezentowane mieszkańcom Au-
gustowa w II kwartale 2017 r.

Sprawy społeczne
Prawie 0,6 miliona złotych dla organizacji pozarządowych

Sprawy społeczne
Augustów zadba o lepszą jakość 
powietrza
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W 460. urodziny 
Augustowa zagra 
T.Love
Rok 2017 dla mieszkańców Augustowa jest wyjąt-
kowy, ponieważ świętujemy jubileusz 460-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu. Z tej 
okazji, 20 maja na Błoniach nad rz. Nettą odbę-
dzie się wielki piknik. 

Postanowiliśmy w ręce mieszkańców oddać 
decyzję, która gwiazda muzyczna uświetni uro-
dziny miasta. Pod internetowe głosowanie prze-
prowadzone na przełomie grudnia i stycznia 
poddanych zostało pięć zespołów: T.Love, Luxtor-
peda, Varius Manx, Piersi i Poparzeni Kawą Trzy. 
W głosowaniu wzięło udział 501 osób. Zdecydo-
waną większość głosów (219 głosów, czyli 43,71%) 
mieszkańcy oddali na zespół T.Love. 

Jubileuszowy koncert odbędzie się 20 maja. 
Można się spodziewać, że T.Love grać będzie 
głównie piosenki z najnowszego studyjnego al-
bumu grupy, choć liczymy także na inne, znane 
hity zespołu.

– Serdecznie dziękuję wszystkim augustowia-
nom za zaangażowanie i udział w głosowaniu. 
Zależało nam, aby decyzję w sprawie kształtu 
tak ważnego wydarzenia, jak jubileusz 460-lecia 
miasta Augustowa podjęli właśnie mieszkańcy. 
Zespół T.Love to jeden z najpopularniejszych ze-
społów w Polsce. Jestem przekonany, że ten kon-
cert będzie niezwykłym wydarzeniem, które na 
długo zapisze się w pamięci mieszkańców i go-
ści odwiedzających Augustów – podkreślił bur-
mistrz Augustowa Wojciech Walulik ogłaszając 
wyniki internetowego plebiscytu.

Urodzinowy koncert T.Love zainicjuje bogaty 
program wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych w 2017 r. Obecnie trwają prace nad 
ostatecznym kształtem kalendarza imprez w se-
zonie letnim 2017 roku, który trafi do mieszkań-
ców Augustowa w formie ulotki w kwietniu.

Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
tel. 87 643 42 10
e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
Facebook: www.facebook.com/UMaugustow
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: pon-pt: 7.30-15.30
Burmistrz Augustowa przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek  
w godzinach: 13:30 – 16:30.

Fot. U
rząd M

iejski w
 Augustow

ie

Fot. Jadw
iga Koniecko

Szanowni Mieszkańcy Augustowa!
Oddaję w Państwa ręce drugi numer 
bezpłatnego kwartalnika „Informator 
Miejski Augustów”. Zobowiązałem się 
do rzetelnego przekazywania Państwu 
informacji o działalności Urzędu Miej-
skiego w Augustowie i konsekwentnie 
realizuję tę obietnicę.

Rok 2017 jest wyjątkowy dla miesz-
kańców Augustowa, ponieważ świętu-
jemy 460. rocznicę nadania praw miej-
skich naszemu miastu. W 2017 roku 
podejmiemy się realizacji szeregu inwe-
stycji, które na długo zmienią krajobraz 
Augustowa i wpłyną na poprawę jako-
ści Państwa życia w naszym mieście. 

We współpracy z mieszkańcami 
przebudujemy 23 ulice, układając na 
nich od lat oczekiwaną nawierzchnię 
asfaltową bądź kostkę brukową. Za 
chwilę ruszą przetargi na przebudowę 
pierwszych 10 ulic, które zostaną utwar-
dzone do końca sierpnia. W  kolejnych 
miesiącach sukcesywnie podpisywać 
będziemy następne umowy z  komite-
tami mieszkańców, którzy partycypują 
finansowo w realizacji inwestycji w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Czekamy na rozstrzygnięcia wyników 
konkursu na termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej w  ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. W konkursie złożyliśmy trzy 
wnioski na termomodernizację i  re-
mont Szkoły Podstawowej nr 2, Zespo-
łu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku 

Ułanów Krechowieckich oraz budynku 
po Gimnazjum nr 1 przy ulicy Młyń-
skiej, do którego planujemy przenieść 
siedzibę Urzędu Miejskiego w I połowie 
2018 roku. 

Właśnie złożyliśmy wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie na budowę nowoczesnej bazy dla 
kajakarzy przy ulicy Rybackiej. Między 
innymi dla celów tej inwestycji został 
zmieniony plan zagospodarowania prze-
strzennego Błoni nad rz. Nettą, który 
sprzyjać będzie rozwojowi turystyki i re-
kreacji na tym obszarze. Złożyliśmy tak-
że wniosek o dofinansowanie budowy 
boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej.

Wiosną tego roku ruszy przetarg 
na budowę długo oczekiwanego przez 
młodzież skateparku przy ul. Rybackiej. 
Niedawno ogłosiliśmy także przetarg 
na budowę ulicy Glinki, na którą pozy-
skaliśmy dotację w wysokości 2,7 mln zł 
z „Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2020”. W 2017 roku przeprowadzone 
zostaną remonty Żłobka nr 1 oraz budyn-
ku Centrum Informacji Turystycznej. 

Rozstrzygnęliśmy przetarg na uzbro-
jenie 20 ha terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych na skrzyżowaniu DK8 
i DK61. Pod koniec roku Strefa Aktyw-
ności Gospodarczej wyposażona zosta-
nie we  wszystkie niezbędne media. Do 
tego czasu wierzymy, że zostanie ona 
włączona jako Podstrefa Augustów do 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej. Na początku 2018 roku ogłosi-
my przetarg na sprzedaż gruntów pod 
inwestycje, które zapewnią nowe, atrak-
cyjne miejsca pracy augustowianom.

Ambitne plany rozwojowe nie powo-
dują żadnego przestoju w normalnej 
pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie. 
W dalszym ciągu sprawnie zarządza-
my miastem, zapewniając mu funkcjo-
nalny i wszechstronny rozwój. Dbamy 
o miejskie szkoły, przystosowując sieć 
placówek do wymogów reformy oświa-
ty. Rozwijamy system obsługi miesz-
kańców, wprowadzając indywidualne 
rachunki dla podatników i nowoczesny 
BIP. Przygotowujemy się do kolejnego 
sezonu turystycznego, kończąc prace 
nad ostatecznym kształtem obfitujące-
go w wydarzenia kulturalne, rozrywko-
we i sportowe kalendarza imprez.

Pragniemy jak najlepiej odpowiadać 
na Państwa potrzeby i oczekiwania, dla-
tego zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy 
do Państwa pełnej dyspozycji. 

Burmistrz Augustowa

Wojciech Walulik
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