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Przewodnicząca znów 
szokuje
Alicja Dobrowolska podzieliła się 
nowymi insynuacjami. Oznajmiła, 
że podzieliła się z radną Sigillew-
ską dietą. Ciekawe, czy przewod-
nicząca Dobrowolska zgłosiła ten 
fakt do urzędu skarbowego celem 
opodatkowania. Dobrowolska 
twierdzi, że dała pieniądze radnej 
Sigillewskiej, gdyż ta nie mogła 
uczestniczyć w obradach rady 
miejskiej. Rzekomo obdarowana 
zaprzecza, jakoby taka sytuacja 
miała miejsce. 

Karolczuk naraża 
przedszkolaki

Radni miejscy w Augustowie po-
nownie obradują zdalnie, chociaż 
okoliczne samorządy zwołują se-
sje w trybie stacjonarnym. W tym 
samym czasie do urzędu miejskie-
go przychodzi spora grupa przed-
szkolaków, burmistrz bez masecz-
ki przybija z nimi piątki.

Dostosują obiekt do potrzeb 
niepełnosprawnych 

ozpoczął się remont siedziby Po-
wiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Poradni Psychologicznej 
-Pedagogicznej i Powiatowego In-
spektoratu nadzoru Budowlanego 
w Augustowie. Liczący ponad 50 
lat obiekt przy ulicy Młyńskiej 
52 w trackie modernizacji zosta-
nie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Powiat zbudował ścieżkę 
dla mieszkańców

7 grudnia odbyło się uroczyste 
otwarcie nowo wybudowanego 
ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż 
ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie. 
Zadanie obejmowało wycinkę 
krzewów i drzew, wzmocnienie 
podłoża, przebudowę systemów 
odwadniania, budowę ciągu pie-
szo-rowerowego o długości ok. 2,5 
km i szerokości 3 m, wykonanie 
skrzyżowań i wjazdów na posesje, 
budowę oświetlenia i wykonanie 
elementów oznakowania wraz z 
elementami bezpieczeństwa. 

Burmistrz zbiera nakrętki
Burmistrz Karolczuk uroczyście 
odebrał kolejne druciane serce do 
zbierania plastikowych zakrętek w 
ramach miejskiego programu "Au-
gustów bez barier". Pojemnik stanął 
przy magistracie. Pieniądze uzyska-
ne ze zbiórki zakrętek posłużą reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych. 

Pokój ludziom dobrej woli

Nasi samorządowcy wkładają mnóstwo serca w to, aby 
mieszkańcom Augustowa i powiatu augustowskiego żyło się jak 
najlepiej. Warto docenić ich ciężką pracę na co dzień, a skoro 
zaprosili nas na święta, zajrzyjmy co u nich słychać.

Żołnierzyki starosty Jarosława 
Szlaszyńskiego
-Zarówno w dzieciństwie jak i obecnie bardzo 
lubię Święta Bożego Narodzenia. Ze względu na 
ich szczególny rodzinny klimat, serdeczność, ra-
dość, spotkanie z najbliższymi –opowiada staro-
sta augustowski Jarosław Szlaszyński. -Z okresu 
dzieciństwa najbardziej wryły mi się w pamięć 
te, gdy ponad 40 lat temu przy wigilijnym stole 
zabrakło dziadka, który zmarł tuż przed świętami. 
Ponieważ byłem z nim bardzo związany, uczucie 
radości mącił smutek z powodu jego śmierci. Był 
pierwszą zmarłą bliską mi osobą –mówi Jarosław 
Szlaszyński.
Starosta w dzieciństwie zbierał figurki żołnie-
rzyków. W trzeciej klasie wypatrzył w sklepie z 
zabawkami zielony wojskowy samochód ciężaro-
wy z plandeką. Idealnie nadawał się do przewozu 
wojska. Starosta był grzecznym chłopcem i miał 
bardzo dobre oceny, był pewny, że go dostanie. 
-Bardzo się zdziwiłem, gdy po wyjściu św. Mi-
kołaja, a przychodził do mnie najprawdziwszy, 

znalazłem w paczce autobus. Jak się potem oka-
zało mama, której powinnością było kupowanie 
prezentów i znała dobrze moje marzenia, chcąc 
mi sprawić większą radość, uznała że autobus do 
przewozu żołnierzyków będzie lepszy. Rozczaro-
wanie osłodził wóz strażacki sprezentowany przez 
babcię i dziadka. A wymarzoną wojskową cięża-
rówkę dostałem zaraz po wywiadówce. 
Ulubionymi potrawami starosty są kapusta z 
grzybami i śledź. Do jego obowiązków należy 
zapewnienie choinki, robienie zakupów według 
otrzymanego szczegółowego wykazu, sprzątanie, 
zmywanie. W zakresie gastronomii -krojenie, 
ucieranie, smarowanie, przygotowywanie piany 
czy masy i inne funkcje 
pomocnicze.

Bigos od wicestarosty Dariusza Szkiłądzia
-Święta mojego dzieciństwa wyglądały zupełnie 
inaczej niż obecnie. Z tego czasu pamiętam srogie 
zimy, bo o tej porze było już bardzo dużo śnie-
gu, czemu towarzyszyły bardzo miłe zdarzenia 

–wspomina wicestarosta Dariusz Szkiłądź. -Po 
ulicy Nadrzecznej, na której wtedy mieszkałem, 
nie jeździły samochody, ale sanie zaprzężone w 
konie z dzwonkami. Rolnicy, których było wtedy 
dużo, poruszali się głównie saniami. 
Całą frajdę stanowiło to, że można było do tych 
sań się podczepić i pojeździć na butach. To dzia-
ło się w okresie świąt. Nieopodal mojego domu 
na terenach lekko bagiennych, które zdążyły już 
zamarznąć, starsi koledzy robili „krętawę”, czyli 
wbijali słupek drewniany z drążkiem. Kilku chło-
paków kręciło drążkiem, który ktoś inny trzymał, 
kręcąc się po lodzie na butach lub łyżwach. Oczy-
wiście, przy każdej szkole wylane były lodowiska 
przez nauczycieli. Przy Szkole Podstawowej nr 5, 
do której uczęszczałem, były przygotowane różne 
rzeźby wykonane ze śniegu i lodu, które stanowiły 
dodatkową atrakcję. Na słupach wisiały głośniki, z 
których dobiegała muzyka, były zapalone światła.
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 To dawało urokliwy klimat, który ko-
jarzy mi się z okresem świąt zwłasz-
cza, że Święta Bożego Narodzenia 
były czasem ferii. Wymienione zi-
mowe zabawy, obok dużej ilości jazdy 
na sankach, to były miłe chwile spę-
dzane w gronie koleżanek i kolegów, 
których było więcej niż obecnie, bo 
dzieci w szkołach uczyło się też dużo 
więcej. W tym czasie nie było kompu-
terów, ani takich propozycji progra-
mowych w telewizji jak obecnie. Jako 
młodzi ludzie wolny czas spędzaliśmy 
na świeżym powietrzu we własnym 
gronie –przypomina D. Szkiłądź.
Prezentem, który wzbudził ogromne 
emocje wicestarosty były łyżwy typu 
hokejówki, które zastąpiły „zwykla-
ki”, czyli buty, do których podpinano 
łyżwy.
-Jeździło się tak, jakbym przesiadł 
się z Malucha do Mercedesa. Zmia-
na tych łyżew była dla mnie wielką 
frajdą. Niebywałym prezentem były 
owoce, m.in. cytrusy, pomarańcze, a 
przede wszystkim banany, które by-
wały jedynie raz w roku. W okolicy 
Świąt Bożego Narodzenia wszystkie 
mamy czekały na dostawę pomarań-
czy z Kuby. One były różnej jakości, 
ale jak przypływały, to w każdym 
domu znajdowały się owoce cytru-
sowe. Ulubionych świątecznych po-
traw mam więcej niż jedną. Należy 
do nich tradycyjny karp, musi być 

bezwzględnie smażony. Oczywiście 
barszcz czerwony i na pewno bigos 
robiony na sposób świąteczny, czyli z 
grzybami i suszonymi śliwkami, pod-
lewany odrobiną czerwonego wina. 
Dziś Dariusz Szkiłądź podczas świąt 
zajmuje po trochu wszystkim. Sprzą-
ta, przygotowuje choinkę, ale też 
przyrządza bigos, o którym wspo-
minał. 

Kulinarne specjały Marcina Klecz-
kowskiego
Wspomnienia świąteczne przewodni-
czącego augustowskiego PiS Marcina 
Kleczkowskiego są związane przede 
wszystkim z liczną rodziną, rodzica-
mi, trzema siostrami oraz sąsiadką, 
którą Kleczkowscy traktowali jak 
członka własnej rodziny. Najbardziej 
w pamięci radnego utkwiła wyjątko-
wa atmosfera przygotowań do Świąt 
Bożego Narodzenia, a także wiecze-
rza wigilijna.
-Z wielkim sentymentem wspomi-
nam, jak mama rozdzielała, także 
między dziećmi, obowiązki związa-
ne ze świętami. Wszyscy mieliśmy 
zadania do wykonania. Mama bardzo 
dbała też o to, aby pomimo przed-
świątecznej krzątaniny i pośpiechu, 
na samej Wigilii nie zabrakło czułych 
chwil, przytulenia, kolędy. Trudno 
mi przywołać jedno najmilsze wspo-
mnienie, ponieważ całe moje dzie-

ciństwo, mimo że żyliśmy skrom-
nie, uważam za szczęśliwe. Z samej 
Wigilii pamiętam rytuał związany z 
przybyciem Świętego Mikołaja. Tata 
udając, że dzwoni do sąsiadów infor-
mował nas, że Mikołaj jest już blisko 
naszego domu. Po chwili wychodził 
na werandę, z której przynosił worek 
z prezentami i mówił, że sam Miko-
łaj tak bardzo się spieszył, że nie miał 
czasu, by choć na chwilę wejść do 
domu –wspomina radny Kleczkow-
ski. 
Szefowi lokalnego PiS najbardziej w 
pamięci zapadł prezent od zaprzyjaź-
nionego księdza z Suchowoli. Była to 
paczka pełna fantastycznych łakoci, 
zupełnie niedostępnych w tamtych 
czasach w sklepach. Same opakowa-
nia batonów, czekolad robiły wtedy 
niezwykłe wrażenie.
-Moją ulubioną potrawą są pierogi 
z kapustą i grzybami, ale w dzie-
ciństwie wygrywały chyba łazanki. 
Myślę, że moi bliscy oczekują ode 
mnie większego zaangażowania w 
świąteczne przygotowania. Do-
tychczas odpowiadałem za choinkę 
i sprzątanie. Zdarza mi się udzielić 
kulinarnie, np. przez przygotowa-
nie pasztetów według przepisu mo-
jej mamy. Jak będzie w tym roku?  
Obawiam się, że nie wykręcę się 
byle pasztetem i choinką –powiada 
Kleczkowski.

Narty byłego burmistrza Leszka 
Cieślika
Przewodniczący klubu Koalicji Oby-
watelskiej w radzie miejskiej, Leszek 
Cieślik, pochodzi z okolic Sando-
mierza. Tam się urodził i dorastał, 
a z obecnym województwem świę-
tokrzyskim wiążą się jego najpięk-
niejsze wspomnienia Świąt Bożego 
Narodzenia lat dzieciństwa. Leszek 
Cieślik z nostalgią przywołuje Wi-
gilie, na których zbierała się niemal 
cała rodzina, a nie tylko osoby z naj-
bliższego otoczenia domowników. Z 
takiej sytuacji najbardziej cieszyły się 
dzieci.
-Każdy prezent otrzymany pod cho-
inkę był dla mnie czymś wyjątko-
wym, ponieważ zawsze stała za nim 
pamięć moich bliskich. Z dzieciństwa 
najmilej wspominam narty, które zro-
bił mi ojciec. Moja rodzina nie była 
zamożna. Otrzymanie własnoręcznie 
zrobionych nart wygiętych na parze 
było wielkim przeżyciem. W okoli-
cy było dużo terenów o charakterze 
pagórków. Jeżdżenie na nartach było 
wówczas moją pasją –mówi Leszek 
Cieślik.
Były wieloletni burmistrz Augustowa 
powiedział nam, że z dużym wzrusze-
niem przywołuje prezenty otrzyma-
ne od swoich dzieci. Oboje z żoną 
są prawnikami, dlatego w jego domu 
zawsze było dużo dokumentów. Na 

jednej z Wigilii pięcioletni syn L. Cie-
ślika podarował mu napisaną przez 
siebie „umowę”, co wzbudziło salwę 
śmiechu u całej rodziny. Co ciekawe 
ten prezent okazał się proroczy, bo 
syn szefa klubu KO też po latach zo-
stał prawnikiem.
-Moja mama powiadała, że podczas 
świąt należy spróbować każdej z po-
traw, bo dzięki temu nie będą później 
bolały plecy. Tę zasadę podtrzymuję 
do dzisiaj. Najbardziej ze świątecznego 
stołu lubię kompot ze śliwek. Pamiętam 
z dzieciństwa, że śliwki były przez nas 
własnoręcznie rwane, suszone i oczeki-
wały na święta. Bardzo lubię karpia w 
każdej postaci, barszcz z uszkami i po-
trawy z grzybami, ponieważ sam jestem 
miłośnikiem zbierania grzybów. Uwiel-
biam pierogi oraz racuszki nadziewane 
grzybami. Takie racuszki też świetnie 
pasują do barszczu wigilijnego i mogą 
zastąpić w nim uszka –powiedział nam 
Leszek Cieślik.
Radny Cieślik przyznaje, że nie jest 
najlepszym kucharzem i angażuje się 
w kuchni wyłącznie do prac pomocni-
czych. Do jego obowiązków świątecz-
nych należy obecnie zrobienie zaku-
pów i przygotowanie choinki najlepiej 
będącej w donicy, aby później posadzić 
ją na działce. Były burmistrz Augusto-
wa pomaga przy świątecznych porząd-
kach, osobiście bardzo lubi odkurzać.

Bartosz Lipiński

Możemy odbudować wspólnotę

Kryzysy są źródłem lęku. Wielkie 
kryzysy są źródłem wielkich le-
ków, w tym strachu o życie własne 
i najbliższych. Lęk i strach to uczu-
cia bardzo egoistyczne. Dlatego 

kryzysy są przyczyną agresji, po-
działów społecznych. Zostawiają 
po sobie wielkie traumy. Pozosta-
wiają pytania o przyczyny, o win-
nych. Wielu Czytelników pamięta 
teorię kozła ofiarnego. Mówi ona, 
że grupa w momencie kryzysu czy 
zagrożenia obiera sobie ofiarę, 
która staje się obiektem zbioro-
wej agresji. Agresja sprowadza się 
do uśmiercenia bądź wykluczenia 
ofiary. Grupa uważa, że ofiara ta 
ponosi winę za nieszczęście lub 
zagrożenie, które doprowadziło 
do kryzysu, dezintegracji grupy. 
Pamiętamy z pewnością proces 
Sokratesa, prześladowania chrze-
ścijan w starożytnym Rzymie czy 
też Żydów w III Rzeszy. Mecha-

nizm kozła ofiarnego towarzyszy 
wszelkim katastrofom natural-
nym, kryzysom gospodarczym, 
wojnom, zamachom i innym tra-
gicznym wydarzeniom, na które 
społeczność nie ma wpływu. 
Stawiam teorię, że z takim zja-
wiskiem spotykamy się obecnie 
w Polsce. Chyba po raz pierwszy 
mamy do czynienia z powszech-
nym brakiem empatii dla ofiar, 
dla osób poszukujących ratunku 
przed wojną, przed biedą, głodem, 
prześladowaniami. Dla wielu z 
nas uchodźcy w Syrii, Jemenu, in-
nych krajów afrykańskich jawią się 
jako niewyobrażalne zagrożenie. 
Mamy sporo własnych problemów 
-pandemia, inflacja, zagrożenie ze 

strony Rosji i Białorusi. Nie po-
trzebujemy problemów syryjskich 
czy jemeńskich. 
Zbliżają się najbardziej rodzinne 
święta w całym roku. Urodziny 
Syna Bożego. Chyba wszyscy na 
wigilijnym stole zostawiamy jed-
no nakrycie dla zbłąkanego wę-
drowca. Niech każdy zrobi małe 
miejsce w swoim sercu dla potrze-
bujących. Także dla ludzi, którzy 
szukają lepszego życia w najbogat-
szej części świata, w jakiej mamy 
szczęście mieszkać. 
Wszystkim Czytelnikom życzę 
zdrowia i dobrego nastroju. Ale 
życzę też jedności. Jedności w 
rodzinach, w małych i większych 
społecznościach. Życzę, byśmy 

nauczyli się z powrotem cieszyć 
się z bycia razem, wypicia ciepłej 
herbatki, pogadania przy kawie, 
pomocy sąsiadce w rąbaniu drew-
na czy przyniesieniu węgla. Zapy-
tajmy sąsiadów, czy nie trzeba im 
zrobić zakupów, a może zechcą z 
nami spędzić Wigilię. 
Augustowskim politykom życzę, 
by łączyła ich przyszłość Augu-
stowa i jego mieszkańców. By 
pozbywali się ze swego otocze-
nia konfliktujących doradców, by 
zwiększali wrażliwość na głosy 
zwykłych ludzi.  
WESOŁYCH ŚWIĄT i 
DO SIEGO ROKU

Krzysztof Przekop
Redaktor naczelny
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Rozmowa z Adamem Sieńko, augustowskim radnym miejskim Koalicji Obywatelskiej.

Sport solą w oku rządzących

Po raz kolejny wnioskuje pan 
o zwiększenie środków miej-
skich na działalność sportową. 
Proszę powiedzieć dlaczego?

-Od kilkunastu lat dofinansowa-
nie sportu w Augustowie jest na 
bardzo niskim poziomie. Od lat 
środowisko sportowe podnosi 
kwestię braku środków finan-
sowych na podstawową działal-
ność i funkcjonowanie. Wielo-
krotnie zgłaszałem ten problem 
jako prezes AKS Sparta, jako 
radny pisałem interpelacje, 
gdzie ukazywałem jak niski jest 
poziom dofinansowania. I nie 
jest tu podstawową kwestią ilość 
środków na budowę obiektów 
sportowych, ich utrzymanie, 
ale problemem jest zapewnienie 
odpowiedniego cyklu treningo-
wego, udziału w zawodach, wy-
nagrodzenia trenerów, zakup 
sprzętu sportowego. 

Czy przy obecnym pułapie 
dofinansowania sportu z bu-
dżetu miasta, kluby i pozosta-
łe stowarzyszenia sportowe w 
Augustowie mogą właściwie 
funkcjonować, rozwijać się 
lub mieć perspektywę wsko-
czenia na wyższy poziom?
-Sport dzisiaj, nawet ten amator-
ski, bez nakładów finansowych 
nie ma szans rozwoju a nawet 
właściwego funkcjonowania. 
Aby osiągnąć wyniki na wyż-
szym poziomie należy zapewnić 
szeroki nabór zawodników, ka-
drę trenerską, zaplecze odnowy, 
odpowiednie żywienie, sprzęt i 
wiele innych elementów. Mó-
wiąc o sporcie w Augustowie 
mam na uwadze stworzenie 
właściwych warunków do roz-
woju młodzieży i dzieci w wieku 
szkolnym. Na sport zawodowy 
póki co nie ma co liczyć. Kluby 
i stowarzyszenia prowadzą dzia-
łalność, która powinna zapewnić 
właściwą opiekę trenerską i cykl 
treningowy. Trenujący chcą i po-

winni uczestniczyć w zawodach 
sportowych różnej rangi. Ale to 
wymaga np. sprzętu i ponosze-
nia kosztów transportu, nocle-
gów i wyżywienia.

Rozwój sportowy zapewniają 
trenerzy. Czy kluby takie jak 
AKS Sparta stać na zatrudnie-
nie oraz godne opłacanie tre-
nerów?
-AKS Sparta i inne podmioty za-
trudniające trenerów muszą ich 
zatrudniać zgodnie z prawem. 
Najniższa płaca od nowego roku 
będzie wynosiła ponad 3 tysiące 
złotych, do tego należy doliczyć 
koszty ubezpieczeń, co daje 
rocznie kwotę około 50 tysięcy 
na jednego trenera. Przy trzech 
sekcjach: piłka nożna, kajakar-
stwo i narty wodne, powinno za-
trudnić się w klubie co najmniej 
kilku trenerów. Biorąc pod uwa-
gę grupy wiekowe i wymagane 
kwalifikacje trenerskie klub nie 
jest w stanie zatrudniać trene-
rów na całe etaty, nie mówiąc 
już o godnym wynagrodzeniu.

Od kilku lat cały czas słyszy-
my zapewnienia, że miasto re-
gularnie podnosi dotacje dla 
stowarzyszeń i przeznacza się 
coraz większe kwoty na sport.
-Wystarczy spojrzeć na budżet 
i widać, jak w rzeczywistości są 
podnoszone dotacje. Rządzący 
uważają, że wystarczy przezna-
czyć jakąś kwotę np. na siat-
kówkę, czego nie kwestionuję, a 
później ogłosić, że poziom do-
finansowania się zwiększył. Ale 

jaki to ma wpływ na pozostałe 
podmioty? Mówienie o tym, że 
miasto przeznacza coraz więk-
sze kwoty na sport wynika z 
ujmowania kosztów inwestycji. 
Tylko kto i kogo będzie na tych 
nowych obiektach trenował?

Jakie konsekwencje może 
przynieść scenariusz niskich 
dotacji?
-Już teraz bardzo trudno za-
chęcić młodzież do uprawiania 
sportu. Jeżeli miasto za pomocą 
klubów i stowarzyszeń sporto-
wych nie przedstawi interesują-
cej oferty, sytuacja będzie jesz-
cze gorsza niż obecnie. Jeżeli 
klubów nie stać na zakup przy-
słowiowych dresów i butów, cze-
go możemy oczekiwać? Jeden 
wyjazd na mecz czy na zawody 
wiąże się z minimalnym kosztem 
tysiąca złotych za sam transport. 
Bez wyjazdów na zawody upra-
wianie sportu traci sens. Mamy 
aktualnie taką sytuację, że za 
boiska, halę sportową i siłow-
nię na treningi, pokój klubowy, 
kluby płacą miastu. Cóż z tego, 
że urzędnicy mówią o ulgach w 
stosunku do komercyjnych cen-
ników, skoro dalej jest to pokaź-
na kwota w budżetach klubów. 
Obawiam się, że kiedy odejdą 
ostatni pasjonaci sportu, tacy 
jak obecni trenerzy i działacze, 
wówczas zabraknie następców. 
Taka sytuacja doprowadzi do 
szczątkowych form uprawiania 
sportu w Augustowie.

Interpelację do burmistrza w 
sprawie dofinansowania orga-
nizacji pozarządowych złożył 
ostatnio radny Koalicji Oby-
watelskiej Rafał Harasim. Wy-
daje się jednak, że odpowiedź 
udzielona przez Mirosława 
Karolczuka jest bardzo ogól-
nikowa?
-W mojej ocenie burmistrz przy-
jął zasadę nieodpowiadania me-
rytorycznie na interpelacje. W 
swoich odpowiedziach duży na-
cisk kładzie na pouczanie i lek-
ceważenie autorów interpelacji. 

Zapomina, że radni występują 
głównie w imieniu mieszkań-
ców i że lekceważąc radnego 
lekceważy mieszkańców. Nie 
inaczej jest w przypadku inter-
pelacji radnego Harasima. W 
odpowiedzi burmistrza widzimy 
odesłanie radnego do Biuletynu 
Informacji Publicznej. Po pro-
stu burmistrzowi nie chce się 
wskazać, jaki jest poziom dofi-
nansowania, bo nie ma się czym 
chwalić. Wiem, że radny Hara-
sim przygotował zestawienie da-
nych. Nie chcę ich tu omawiać, 
bo to jego zasługa, ale z całą sta-
nowczością mogę powiedzieć, 
że burmistrz i jego kompetentni 
urzędnicy będą mieli czerwone 
uszy, jak zobaczą zestawienie.

Kilka lat temu był pan jednym 
z pomysłodawców powstania 
w Augustowie klas sporto-
wych. 
-Jako uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Augustowie byłem 
w klasie sportowej. Zajęcia 
sportowe prowadził niedoszły 
olimpijczyk, któremu start na 
Igrzyskach uniemożliwił wy-
padek samochodowy. Mówię 
o panu Namiotko, dziesięcio-
boiście. W okresie jego pracy 
uczniowie startujący w czwór-
boju lekkoatletycznym osiągali 
tytuły Mistrza Polski. Tak jak 
w każdej dyscyplinie sportu 
wszystko zależy z jednej strony 
od trenera, a z drugiej od za-
wodnika i warunków do upra-
wiania danej dyscypliny. Takim 
przykładem są także kajakarze, 
których trenował pan Siemion, 
czy narciarze wodni trenowani 
przez Macieja Krzywińskiego. 
Klasy sportowe miały zapewnić 
po pierwsze więcej zajęć wycho-
wania fizycznego, po drugie za-
pewnić ciągłość trenowania da-
nych roczników przez parę lat. 
Obecnie zawodnicy w Augusto-
wie trenują po zajęciach szkol-
nych. Rodzi to problemy organi-
zacyjne zarówno dla młodzieży 
jak i rodziców. Klasa sportowa w 
dużej mierze ograniczyłaby ob-
ciążenia pozalekcyjne. Ponadto 
wewnętrzna rywalizacja pobu-
dza do zwiększonego wysiłku na 
treningach i zajęciach. Dodat-
kowo warto wiedzieć, że koszty 

związane z wynagrodzeniem tre-
nerów ponoszone byłyby przez 
Ministerstwo Sportu, co obni-
żyłoby koszty funkcjonowania 
klubów sportowych. Mogę z całą 
odpowiedzialnością stwierdzić, 
że powodem nieutworzenia klas 
sportowych były względy poza-
sportowe, głównie politykier-
stwo i obawa przed sukcesem 
tak zwanej opozycji.

W obecnej kadencji samorzą-
du, również w mijającym roku, 
na forum rady miejskiej w Au-
gustowie często pojawiał się 
temat reaktywacji przystanku 
autobusowego przy ulicy We-
sterplatte. Pod apelem w tej 
sprawie podpisało się wielu 
mieszkańców, a jeden z nich 
zabiegał o tę sprawę na se-
sjach i komisjach. Pan rów-
nież wspierał mieszkańców w 
ich walce. Jak skomentuje pan 
sytuację, że przystanek nie 
został dotychczas reaktywo-
wany?
-W odpowiedziach na interpe-
lacje i apele mieszkańców bur-
mistrz podawał argument rze-
komego kosztu finansowego nie 
do udźwignięcia przez spółkę 
Necko. Zasłaniano się trudno-
ściami komunikacyjnymi i bra-
kiem pasażerów. Chcę zwrócić 
uwagę, że kiedy projektowano, 
wykonano i uruchomiono na 
pewien czas przystanek, takich 
argumentów nie było. Pamięta-
my zamieszanie spowodowane 
kilkukrotnymi zmianami rozkła-
du jazdy autobusów, które mia-
ły wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. W konsekwencji 
istniejący przystanek jest wyklu-
czony z rozkładu jazdy i na nic 
się zdały apele mieszkańców. 
Ironizując myślę, że ten problem 
trzeba było rozwiązać przy po-
mocy radnych Naszego Miasta, 
bo to ich miasto. Obecna władza 
bez względu na wagę i potrzebę 
rozwiązania problemu miesz-
kańców, nie dopuszcza innych 
rozwiązań od proponowanych 
przez siebie i dalej trwa w swo-
im uporze. A mieszkańcy? Cóż, 
niedługo wybory.

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Bartosz Lipiński

Bartosz Lipiński
bartosz.lipinski@powiatowy.eu

Radni Koalicji Obywatelskiej Rafał Harasim i Adam Sieńko pod-
czas konferencji prasowej przy bazie sportów wodnych
 w Augustowie
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Mieszkańcy Augustowa zasługują na więcej

Odwiedza pan regularnie Au-
gustów, zna pan doskonale sy-
tuację mieszkańców, wyzwa-
nia oraz kłopoty, z którymi się 
mierzymy. Ma pan w Augusto-
wie swoje biuro poselskie. Jak 
pan poseł ocenia obecną rze-
czywistość Augustowa?
-Mandat poselski sprawuję 
już dziewiętnasty rok. W ko-
lejnych wyborach otrzymuję 
wysokie poparcie mieszkań-
ców Augustowa i powiatu au-
gustowskiego, co jest oczywi-
ście powodem do satysfakcji, 
ale i wielkim zobowiązaniem, 
które staram się wypełniać 
swoją aktywnością poselską 
i podejmowaniem działań na 
rzecz rozwoju Augustowa. To 
w Augustowie ponad osiemna-
ście lat temu utworzyłem swo-
je pierwsze biuro poselskie, 
mam tutaj wielu zwolenników i 
przyjaciół, z którymi utrzymuję 
stałe kontakty i mogę z całą od-
powiedzialnością powiedzieć, 
że znam dobrze problemy Au-
gustowa i jego mieszkańców.  
Jeżeli mielibyśmy oceniać to, 
co jest zależne od samorządo-
wych władz miejskich, to jest 
sporo powodów do krytycznej 
oceny. Augustów powinien być 
perłą wśród miast i jednym z 
najszczęśliwszych miejsc do 
życia. Jest pięknie położony, 
posiada walory turystyczne i 
uzdrowiskowe. Miasto zosta-
ło ciężko doświadczone przez 
historię, a jego mieszkańcy w 
swoich postawach, poglądach 
i oczekiwaniach wykazują się 
odpowiedzialnością i histo-
ryczną dojrzałością. Niestety 
władze samorządowe Augusto-
wa nie wykorzystują atutów, 
zasobów i potencjału rozwojo-
wego miasta, a jego burmistrz, 
mając problemy z wykazaniem 
się własnymi sukcesami, usiłu-
je przypisywać sobie sukcesy 
innych. Jest to coraz bardziej 
widoczna cecha. Obserwowa-
liśmy to chociażby na przykła-
dzie inwestycji prowadzonej 
przez Wody Polskie na Kanale 
Augustowskim. Oglądając kon-
ferencję prasową w Paniewie 
można było odnieść fałszywe 
wrażenie, że to burmistrz Au-
gustowa przyczynił się do reali-
zacji remontu śluzy. Podobnie 
było w przypadku Domu Turka, 
odkupionego dzięki wysiłkom i 
środkom finansowym państwa 
polskiego przez Instytut Soli-
darności i Męstwa im. Witolda 
Pileckiego z przeznaczeniem na 

Muzeum Obławy Augustow-
skiej. Burmistrz Mirosław Ka-
rolczuk w publicznych wypo-
wiedziach kreował się na ojca 
tego sukcesu, wydając nawet 
na ten temat specjalne publika-
cje. W rzeczywistości nie tylko 
nie wspierał tych zabiegów, ale 
wręcz utrudniał osiągnięcie 
tego ważnego celu. Cieszę się, 
że wbrew wszystkiemu Mu-
zeum Obławy Augustowskiej 
będzie w Augustowie funkcjo-
nowało. Jest również szereg 
innych dobrych informacji, ale 
niekoniecznie są one związane 
z działalnością augustowskiego 
ratusza.

Był pan nauczycielem, peł-
nił funkcję kuratora oświaty 
i wiceministra edukacji i na-
uki. Jak pan ocenia aktualną 
sytuację w augustowskiej 
oświacie?

-Niepokojące jest to, że władze 
miasta pozbywają się meryto-
rycznych kadr zarządzających 
szkołami. Znanym powszechnie 
i bulwersującym przykładem 
jest uniemożliwienie pani Wie-
sławie Chrulskiej dalszego peł-
nienia funkcji dyrektora Szko-
ły Podstawowej Nr 3 pomimo 
dobrze wykonywanej pracy i 
niekwestionowanych osiągnięć 
edukacyjno–wychowawczych 
i organizacyjnych w kierowa-
niu dużą placówką oświatową. 
Bezpodstawne zarzuty dotyczą-
ce rzekomego braku reakcji na 
zjawisko przemocy w placów-
ce wymyślono i wykorzystano, 
by pozbyć się cenionej przez 
środowisko oświatowe dyrek-
tor szkoły. Zrobiono wielką 
krzywdę nie tylko jej samej, ale 
całej augustowskiej oświacie, a 
zwłaszcza młodzieży. Niestety 
nie jest to odosobniony przypa-
dek. W tym kontekście trzeba 
postawić pytanie, jak się ma do 
tego promowanie przez te same 
władze miasta agresywnych po-
staw podczas słynnego już kon-
certu zorganizowanego u progu 
ostatnich wakacji? Ponadto w 
ostatnim czasie dokonano kon-
trowersyjnego połączenia szkół 
podstawowych i przedszkoli w 
zespoły szkolno–przedszkol-
ne, co z punktu widzenia wa-
runków i przyszłych efektów 
edukacyjno–wychowawczych 
budzi poważne wątpliwości. 
Decyzje te były uzasadniane 
oszczędnościami finansowymi. 
I tu trzeba znów zapytać o sens 
takich rozwiązań organizacyj-
nych wobec faktu, że po tych 
zabiegach obiekt jednej ze szkół 
został zamieniony na siedzibę 
urzędu miasta, w którą zainwe-
stowano ogromne środki finan-
sowe. Czy tworzenie drogich i 
ekskluzywnych pomieszczeń 

dla urzędników zamiast szkół 
jest czymś właściwym? Czy 
takie działania zasługują na po-
chwałę? Moim zdaniem nie.

Wróćmy jeszcze do wspo-
mnianego przez pana kon-
certu raperów na rozpoczęcie 
wakacji nad jeziorem Necko. 
Jak odniesie się pan dzisiaj do 
tamtej sytuacji?
-Zorganizowanie tego koncertu 
przez miasto, jego finansowanie 
i zachęcanie przez władze do 
udziału w nim młodzieży było 
czymś karygodnym. Wywołało 
to sprzeciw wielu osób. Najbar-
dziej zaniepokojeni powinni 
być rodzice, chodzi przecież 
o przyszłość dzieci i młodych 
ludzi, o ich rozwój duchowy i 
kształtowanie systemu warto-
ści. Niestety brakuje skutecz-
nych instrumentów prawnych 
do przeciwdziałania takim pa-
tologiom, jeżeli są one akcep-
towane przez samorząd jako 
organ prowadzący szkoły. Nie 
lekceważyłbym tego wydarze-
nia, które nie było przypadko-
we. Szczególnie w rzeczywisto-
ści pandemicznej młodzi ludzie 
oczekują od dorosłych mądre-
go zainteresowania, wsparcia 
i pomocy, a nie demoralizacji. 
Kiedy tworzone są bardzo po-
trzebne środowiskowe ośrodki 
pomocy psychologicznej i psy-
choterapeutycznej dla dzieci i 
młodzieży, wspierane ze środ-
ków publicznych Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, a taki 
ośrodek powstał również m.in. 
w Augustowie, władze miasta 
promują koncert, którego wy-
dźwiękiem były wulgaryzmy, 
agresja, obrażanie policji i inne 
nieakceptowalne treści i zacho-
wania.

Wojewoda podlaski wezwał 
radę do wygaszenia manda-
tów dwójce radnych koalicji 
rządzącej, argumentując to 
korzystaniem przez nich z 
mienia miejskiego w prowa-
dzonej działalności gospodar-
czej. Broniąc swoich kolegów 
radni koalicji rządzącej głoso-
wali przeciwko wezwaniu wo-
jewody, który wydał następ-
nie zarządzenia zastępcze.
-Sytuacja związana ze spra-

wowaniem mandatów przez 
radnych komitetu Nasze Mia-
sto Tomasza Dobkowskiego i 
Mirosława Zawadzkiego, wy-
korzystujących mienie gminy 
w prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej była 
niezgodna z prawem i patolo-
giczna. Większość związanych 
z burmistrzem radnych rady 
miejskiej broniła swoich kole-
gów, którzy pozostawali w koli-
zji z przepisami prawa. Pokazuje 
to, że w samorządzie miejskim 
Augustowa wytworzył się układ 
wzajemnych powiązań, który 
utrudnia uczciwe, transparent-
ne zarządzanie miastem i nie 
stanowi zachęty dla młodych 
augustowian do podejmowania 
działalności publicznej.

Czy Augustów wykorzystuje 
swój wielki potencjał i dziejo-
wą szansę? 
-Według mnie miasto Augu-
stów nie wykorzystuje w wy-
starczającym stopniu swoich 
szans rozwojowych. Rolą i za-
daniem samorządu jest uczy-
nić właściwy użytek z połącze-
nia walorów turystycznych i 
uzdrowiskowych Augustowa z 
rozwojem gospodarczym, któ-
ry powodowałby podnoszenie 
poziomu życia mieszkańców. 
Augustów mimo wielu atutów, 
aby być perłą wśród miast, pod 
wieloma względami nie wyko-
rzystuje i nie rozwija swojego 
potencjału. Od wybieranych 
przez mieszkańców przedstawi-
cieli oczekiwalibyśmy większej 
aktywności i zaangażowania w 
rozwój miasta poprzez lepsze 
wykorzystanie utworzonej kil-
ka lat temu Augustowskiej Stre-
fy Aktywności Gospodarczej, 
czyli podstrefy Suwalskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Tymczasem burmistrz miasta 
zamiast takich starań zabiega 
o umożliwienie nabycia przez 
funkcjonujące już w Augusto-
wie zagraniczne przedsiębior-
stwo cennego obszaru leśnego 
położonego na terenie miasta 
na dalsze cele przemysłowe. 
Nie trzeba uzasadniać, zwłasz-
cza obecnie, kiedy istnieje po-
trzeba podejmowania działań 
na rzecz ochrony klimatu, jak 
wielkim walorem są obszary 
leśne, zwłaszcza położone w 
granicach miasta. Właściwą 
lokalizacją zakładów przemy-
słowych jest odległy od części 
uzdrowiskowo– turystycznej 
miasta teren Augustowskiej 
Strefy Aktywności Gospodar-
czej. Trzeba pamiętać, że wie-
le inwestycji realizowanych na 
terenie miasta, które popra-
wiają jego wygląd i ułatwiają 
codzienne życie mieszkańców 
jest wynikiem działań i zabie-
gów władz powiatu augustow-

skiego, a nie władz miasta.  Dla 
przykładu można tu wymienić 
zmodernizowaną w ostatnim 
czasie ulicę Wojska Polskiego 
jako jedną z głównych ulic Au-
gustowa czy oddaną świeżo do 
użytku ścieżkę pieszo-rowero-
wą wzdłuż ulicy Rajgrodzkiej w 
stronę dzielnicy Ślepsk. Warto 
zauważyć, że to nie samorząd 
miejski, lecz starostwo powia-
towe podjęło się, przy dużym 
wsparciu funduszy rządowych 
i jedynie minimalnym udziale 
budżetu miasta, budowy tej 
oczekiwanej przez mieszkań-
ców ścieżki, położonej na te-
renie miasta. Mam satysfakcję, 
że mogłem pomóc zarządowi 
powiatu w uzyskaniu środków 
na ten cel z programów rządo-
wych. Samorząd powiatu augu-
stowskiego wystąpił również z 
wnioskiem w ramach programu 
Polski Ład o dofinansowanie 
przebudowy ulic w centrum 
Augustowa – ul. M. Kopernika, 
Wierzbnej, Młyńskiej, Kościel-
nej, Ks. S. Skorupki, Ks. P. Ście-
giennego. Starostwo powiatowe 
otrzymało na ten cel dużą kwo-
tę w wysokości 14.155.000,- zł. 
W najbliższym czasie te ulice w 
centrum Augustowa będą przez 
starostwo powiatowe z tak du-
żym wsparciem rządowym 
zmodernizowane.

Krytykował pan spotkanie 
Grupy Granica w Miejskim 
Domu Kultury. 
-Mieliśmy do czynienia nie tylko 
z udostępnieniem sali na to spo-
tkanie, lecz także ze znamionami 
jego współorganizowania przez 
podlegający augustowskiemu 
ratuszowi Miejski Dom Kultury. 
Relacje z jego przebiegu dowo-
dzą, że celem tego spotkania nie 
było wsparcie dla funkcjonariu-
szy i żołnierzy, którzy chronią 
naszą granicę, lecz dla tych, któ-
rzy ją nielegalnie i siłowo prze-
kraczają. Szczególnie bulwersu-
jąca była wypowiedź jednego z 
uczestników spotkania, który 
okazał się być policjantem. To 
wszystko nie powinno mieć 
miejsca. Złe świadectwo wysta-
wili sobie też augustowscy rad-
ni, którzy za pierwszym razem 
nie poparli projektu uchwały w 
ramach powszechnej akcji „Mu-
rem za polskim mundurem”. To, 
o czym teraz mówimy, układa 
się w pewien całościowy, nieste-
ty negatywny obraz. Dobrze, że 
za drugim razem nastąpiła w tej 
sprawie jakaś refleksja, ale wi-
dać, że chodziło tu raczej o efekt 
medialny, a nie o szczere patrio-
tyczne poparcie dla obrońców 
polskiej granicy i integralności 
naszego terytorium.

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Bartosz Lipiński

Bartosz Lipiński
bartosz.lipinski@powiatowy.eu

Poseł Jarosław Zieliński



Mieszkańcy Augustowa chcą między 
Karmelkiem a Pałacem na Wodzie 
stworzyć park kulturowo-edukacyj-
ny. Władze miasta zamierzają ten 

teren sprzedać pod budowę ogrom-
nego hotelu. W spornym miejscu 
odbyła się konferencja prasowa 
mieszkańców Augustowa, którzy nie 
zgadzają się na budowę tam obiektu. 

Chcą zachować unikatowe tereny 
-Mieszkańcy ulicy Zarzecze zawiązali 
inicjatywę Zielone Zarzecze w celu ura-
towania cennych terenów przed zabe-
tonowaniem. 22 lutego 2021 roku zło-
żyli petycję skierowaną do burmistrza 

i rady miejskiej o utworzenie parku 
ekologicznego. Powstał komitet, któ-
ry przedstawił projekt uchwały radzie 
miasta w sprawie utworzenia ekolo-
gicznego parku dydaktycznego. Projekt 
tej uchwały został wraz z podpisami 
mieszkańców złożony w urzędzie mia-
sta 21 czerwca 2021 roku -wyjaśniła na 
wstępie Ewa Łukaszewicz, mieszkanka 
Augustowa. 
Całym sercem za powstaniem tego 
parku i zachowaniem tego miejsca jest 

Bogusław Falkowski, który zabrał głos 
podczas konferencji. 
-Ten teren to starorzecze. Aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego z 
2002 roku zakłada tu zieleń parkową. 
Jeśli ten teren zostanie sprzedany, to 
dla wszystkich dostępna będzie tylko ta 
ścieżka przy bulwarach i spoglądanie na 
wodę. Za wszelką cenę trzeba ocalić ten 
teren. Jeśli ktoś nie rozumie walorów i 
wartości tego terenu, to niech posłucha 
innych, którzy to doceniają. Raz sprze-
dana działka nie będzie już rzeczą od-
nawialną -mówił Bogusław Falkowski. 

Wielki hotel zamiast parku
Ewa Łukaszewicz przypomniała  jedną 
z komisji skarg i wniosków, na której 
był poruszany pomysł mieszkańców 
Zarzecza. 
-Mówiłam tylko ja i radny Leszek Cie-
ślik, który jako jedyny był za naszym 
pomysłem. Reszta radnych nawet się 
nie wypowiadała. Ci radni to między 
innymi pani Sylwia Bielawska, która 
wiadomo w jaki sposób wraz z mężem 
potraktowała działkę na Zarzeczu. Bar-
dzo było przykro zobaczyć, jak radni 
wybrani przez mieszkańców, pracujący 
dla mieszkańców, zarabiający pieniądze 
z podatków, nie potrafią nawet wypo-
wiedzieć się w sprawie, która jest tak 
istotna dla mieszkańców Zarzecza i tak 
istotna dla mieszkańców Augustowa 
-dodała rozgoryczona. 
Bogusław Falkowski zaś wspomniał o 
kosztownych konsultacjach społecz-
nych w sprawie Zarzecza. 
-Padło tylko pytanie, ile kondygnacji 
powinno tu powstać, dwie, trzy czy 
cztery. Burmistrz optował za czterema. 
A zieleń parkowa i park to nie są kon-
dygnacje. Tutaj nawet nie dano spo-
łeczeństwu się wypowiedzieć. W tym 
miejscu zaplanowany jest jeden duży 
hotel na osiem tysięcy metrów i mający 
cztery kondygnacje. Burmistrz mówił, 
że zajmie on 15 procent tej zieleni. Nie 
ma co się oszukiwać,  tu 15 procent tej 
zieleni pozostanie po tej budowie -wy-
jaśniał Bogusław Falkowski. 

Burmistrz nie umie dodawać?
Tadeusz Jaworski poruszył kwestię li-
czenia przez magistrat zebranych pod-
pisów. 
-Uchwała obywatelska powinna być 
podpisana przez 300 osób. Złożyliśmy 
360 podpisów, z których część została 
skreślona. Dołożyliśmy do tego około 
65 nowych podpisów i nagle okazało 
się, że zakwalifikowano tylko 261. Po-
staraliśmy się więc o kolejne 48 podpi-
sów i otrzymaliśmy odpowiedź, że po-
zytywnie zakwalifikowano 43 podpisy. 
261 plus 43 daje 304, ale dostaliśmy 
odpowiedź, że jest ich tylko 299, więc 
jednego zabrakło. Znając elokwencję 
Filipa Chodkiewicza zaraz powie, że 
każdy może się pomylić, ale nie są to 
tak skomplikowane obliczenia -mówił 
ironicznie Tadeusz Jaworski.

Toaleta miejska z hamakami 

Społecznik dodał też, że wygląd spornej 
działki świadczy o tym, jak miasto dba 
o swoje tereny. -Miasto błyskawicznie, 
żeby niby zadowolić mieszkańców, 
wybudowało park zabaw pod miejskim 
szaletem, żeby nie mówić w potocznej 
mowie, pod sraczem. Komu ten park 
ma służyć, trzy hamaki wiszące w od-
ległości od 3 metrów od ulicy, a jeden 
blisko wejścia do toalet. Co tam będzie 
się działo latem, jeśli tam będzie pełno 
ludzi. Niech decydenci zaproszą swo-
je małżonki na hamaki, kiedy będzie 
tam pełno ludzi załatwiających swoje 
potrzebny fizjologiczne -krytykował 
Jaworski.
 
Obudźmy Królową Bonę 
Burmistrz Karolczuk  powołuje się na 
plany z 1963 roku, w których mówi się 
o zlokalizowaniu w tym miejscu ośrod-
ków szkoleniowo-wypoczynkowych i 
proponuje mieszańcom  tereny po dru-
giej stronie rzeki położone między uli-
cami Nad Nettą i Nadbrzeżną, gdzie są 
niezagospodarowane prywatne tereny, 
ogródki. Zlecił tam zaprojektowanie 
parku. 
Tadeusz Jaworski zaproponował głęb-
sze sięgnięcie do historii. 
-Skoro padło od burmistrza „pierwot-
nie w 1963 roku”, to może obudźmy 
Królową Bonę, wyciągnijmy ją z gro-
bu i zapytajmy, co ona tutaj planowała 
-podsumował Tadeusz Jaworski.  

Pomysł na park i apel do władz 
Według mieszkańców park miałby być 
bartnym i służyć społeczeństwu. Apelu-
ją oni do burmistrza miasta o rozwagę 
w sprawie sprzedaży działki. 
-Raz się sprzedaje i jest to bezpowrot-
ne. Wszędzie dookoła wszyscy chcą 
być jak najbliżej natury, a my tę naturę 
chcemy zniszczyć. Trzeba pomyśleć, 
bo można i budować i zachować nasze 
naturalne tereny, które są naprawdę 
atrakcyjne. Mam znajomych, którzy 
przyjeżdżają z całej Polski i oni są 
zachwyceni położeniem Augustowa. 
Wybieraliśmy naszym radnych i oni 
powinni nas słuchać, nas, społeczeń-
stwa. Wybory będą niedługo i może w 
końcu społeczeństwo się obudzi i się 
zainteresuje. Sprzedać łatwo, więc pro-
simy burmistrza o pochylenie się jesz-
cze nad tą sprawą -dodała mieszkanka 
Augustowa. 
Augustowianie podkreślali też, że jest 
to teren starorzecza i bytności rzadkich 
gatunków lęgowych. 
-Urzędnicy podkreślają, że ten teren 
nie ma żadnych walorów przyrodni-
czych, co jest nieprawdą. Mówią też, 
że park będzie miejscem do chlania dla 
młodzieży. Nikt takiego czegoś nie pro-
ponuje, to ma być park kulturowo -dy-
daktyczny z korzyścią dla wszystkich 
-dodał na koniec konferencji Tadeusz 
Jaworski. 
Filmy z całej konferencji prasowej opu-
blikowane zostały na naszym portalu 
dziennikpowiatowy.pl 

Beata Perzanowska

5 Grudzień  2021I n f o r m a t o r  M i e j s k i

SPOŁECZEŃSTWO

Sprzedaje się raz
Beata Perzanowska

beata.perzanowska@powiatowy.eu

REKLAMA

,



I n f o r m a t o r  M i e j s k i6 Grudzień  2021

Dariusz Szkiłądź

WYWIAD

REKLAMA

Rozmowa z Dariuszem Szkiłądziem, wicestarostą augustowskim, a w przeszłości również kierownikiem w wydziale edukacji i 
sportu urzędu miejskiego. Rozmawiamy o sytuacji augustowskiej oświaty.

Strach w augustowskiej oświacie

Przed ostatnimi wyborami sa-
morządowymi ówczesny kan-
dydat, a późniejszy burmistrz 
Augustowa Mirosław Karolczuk, 
opowiadał o strachu w augu-
stowskiej oświacie, który rzeko-
mo miał mieć miejsce w okresie 
sprawowania przez pana funkcji 
kierownika w urzędzie miasta. 
Czy z augustowskiej oświaty 
zniknął strach po pana odejściu 
z funkcji?
-Tamta teoria o strachu wymyślo-
na przez Mirosława Karolczuka 
oraz ugrupowanie Nasze Miasto 
to były zwykłe kalumnie, oszczer-
stwa niemające związku z prawdą. 
Po mojej stronie stanęły dyrektor-
ki augustowskich szkół miejskich 
i przedszkoli, które zdecydowanie 
zaprzeczyły słowom o strachu. 
Obecne władze miasta w różny 
sposób zemściły się na dyrektor-
kach mówiących prawdę na mój 
temat. Dziś na funkcji dyrektor-
skiej w mieście nie pracuje już żad-
na z osób, które współpracowały 
ze mną i wsparły mnie w trudnych 
chwilach wielkiej nagonki. W ra-
mach politycznego odwetu obec-
ne władze miasta obniżyły dodatki 
funkcyjne i motywacyjne świetnie 
wykonującym obowiązki paniom 
dyrektorkom. Ukarano je za wie-
loletnią sumienną pracę na rzecz 
oświaty w Augustowie. Panie były 
upokarzane, natomiast symbolem 
zemsty i strachu była ocena pra-
cy, jaką władze miasta wystawiły 
potem zasłużonej dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 3 Wiesławie 
Chrulskiej. Próby zszargania jej 
dobrej opinii wymyślonymi zarzu-
tami były skandalem nie tylko na 
skalę miasta czy województwa, ale 
na skalę krajową. 

Kilka miesięcy temu Sąd Okrę-
gowy w Suwałkach nakazał Mi-
rosławowi Karolczukowi oraz 
Filipowi Chodkiewiczowi prze-
prosić dyrektor Chrulską za nie-
oparte na prawdzie i faktach za-
rzuty zawarte w jej ocenie pracy.
-Cieszy mnie wyrok sądu. Pismo 

autorstwa zastępcy burmistrza i 
podpisane przez włodarza miasta, 
tak naprawdę nie miało znamion 
oceny. Był to jakiś zbiór incyden-
tów, których prawdziwość zwery-
fikował negatywnie sąd. Jeżeli np. 
wymiana żarówki na Orliku była 
przedmiotem oceny dyrektora, to 
jest to swoisty ewenement. Ocenę 
dyrektora czy nauczyciela sporzą-
dza się według określonych kry-
teriów. Dokument sporządzony 
przez władze miasta nie zawierał 
oceny działań dyrektora z okre-
su kadencji, a wymieniał jedynie 
incydenty. Niektóre z nich miały 
mieć miejsce już po wystawieniu 
oceny pani Chrulskiej przez organ 
prowadzący, co tylko dopełniało 
poczucia absurdu i uwiarygodniło 
tezę o dokonanej zemście. 

Prosimy przypomnieć osią-
gnięcia augustowskiej oświaty 
za pana czasów. Pamiętamy np. 
inicjatywę tanich obiadów dla 
uczniów.
-Niezwykle ważne były tanie 
obiady. Było to działanie bardzo 
istotne, opiekuńcze i potrzeb-
ne. W Szkole Podstawowej nr 3 
zafunkcjonowała stołówka mię-
dzyszkolna, która wydawała ty-
siąc posiłków, żywiąc wszystkie 
augustowskie dzieci chodzące do 
szkół miejskich. Szkoła podjęła w 
tej sprawie współpracę z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Augustowie. Wcześniej obiady 
dla dzieci ubogich były przywo-

żone spod Ełku. Nie muszę mó-
wić, jakiej jakości były to posiłki, 
gdy wieziono je tyle kilometrów. 
Obiad w szkole kosztował wte-
dy 6 zł, stołówki miały charakter 
komercyjny. Przygotowaliśmy 
projekt dzięki dotacji miejskiej, 
na którą zgodził się ówczesny bur-
mistrz Wojciech Walulik. Odtąd 
obiady produkowane w Szkole 
Podstawowej nr 3 kosztowały 3,50 
zł. Sytuacja ta sprawiła, że wszyst-
kie dzieci, których rodzice zdecy-
dowali się wykupić obiady lub te, 
które zakwalifikował MOPS, jadły 
posiłki tanie, smaczne a przede 
wszystkim spożyte wspólnie na 
stołówce szkolnej. Dzięki temu 
wyeliminowano i biedę, i podział 
dzieci na te z bogatych domów i 
te, których ówcześnie nie było na 
obiady stać. Organizacja stołówki 
miejskiej to wielki sukces w pra-
cy opiekuńczej szkół, w którym 
uczestniczyły wszystkie szkoły, 
dlatego wszystkim ówczesnym 
dyrektorom należą się podzięko-
wania, jak również kierownictwu 
MOPS-u. Ale szczególne podzię-
kowania kieruję do pani dyrektor 
Chrulskiej i pana burmistrza Wa-
lulika.

Rozmawiając o obecnej sytuacji 
augustowskiej oświaty nie spo-
sób nie poruszyć tematu łączenia 
szkół z przedszkolami w zespoły. 
-Augustów jest swoistym ewene-
mentem na mapie Polski. Nie znam 
innych miast, w których nie ma 
autonomicznych szkół miejskich. 
Powód takiej sytuacji jest prosty, 
chociaż kuriozalny i bulwersują-
cy. Łączenie placówek w zespoły 
umożliwiło wymianę dyrektorów, 
pozbycie się osób niewygodnych 
burmistrzowi oraz jego otoczeniu. 
Szkoła jest bez wątpienia waż-
nym miejscem życia publicznego 
kształtującym postawy młodego 
pokolenia. Nie można sprowadzić 
szkoły jedynie do miejsca nauki 
dzieci i młodzieży. Ważnym aspek-
tem pracy szkoły jest rozwój pasji 
i zainteresowań uczniowskich, a 
także kształtowania postaw oby-
watelskich. Od 1990 roku szkoły 
augustowskie otrzymywały imiona 
na bazie których nauczyciele opra-
cowywali programy wychowawcze 
kształtujące postawy młodych au-
gustowian. Wraz z powstaniem 
zespołów szkolnych zniknęły 
nazwy szkół wraz z patronami z 
pieczątek szkolnych. Skutkiem tej 
decyzji popularna „trójka” stała się 
„dwójką”, a „dwójka” została „trój-
ką”. Mówię oczywiście o numerach 
statystycznych zespołów szkolno-
-przedszkolnych. Żeby było cie-
kawiej, „szóstka” została zespo-
łem nr 1. Zdecydowana większość 
nauczycieli nie wyraziła zgody na 
takie manewry oświatowe władz 
miasta, ale widać ich zadanie za nic 

mają włodarze i działacze Naszego 
Miasta. Wierzę, że przyszłe władze 
Augustowa zlikwidują zespoły i 
przywrócą szkołom i przedszko-
lom tożsamość utraconą z powo-
dów wyłącznie politycznych.

Podczas formułowania się nie-
których zespołów duże obawy 
zgłaszały związki zawodowe, w 
tym działający przy części pla-
cówek NSZZ Solidarność. Jak 
ocenia pan postawę w tej sprawie 
kilku radnych koalicji rządzącej, 
będących też ważnymi przedsta-
wicielami tego związku?
-Moja ocena ich postawy jest bar-
dzo krytyczna. Związek zawodo-
wy jest od tego, aby bronić spraw 
pracowniczych, a zwłaszcza związ-
kowców. Podczas powstawania 
zespołów mieliśmy do czynienia z 
bardzo bierną postawą związkow-

ców, sprzyjającą raczej tym, którzy 
dążyli do wprowadzenia zmian. 
Przypomnę, że na kanwie tych 
wydarzeń była dyrektor Przed-
szkola nr 3 złożyła rezygnację z 
członkostwa w Solidarności. Tak-
że niektóre inne ówczesne dyrek-
torki, które dotknęła ta sytuacja, 
były członkiniami tego związku. 
Niestety nie widziałem po stronie 
przewodniczącego związku, pana 
radnego Mirosława Chudeckiego, 
szczególnej reakcji, aby stanąć w 
obronie interesów tych pań. Zresz-
tą tę bierność widać było także 
wcześniej. Zaczęło się od obni-
żenia wynagrodzeń dyrektorom, 
do czego przyczyniły się związki. 
Było to niemal historycznym, bez-
precedensowym wydarzeniem w 
dziejach samorządności. Wiem, że 
związkowcy mogą się tłumaczyć, iż 
zgodzili się jedynie na zwiększe-
nie widełek. Tyle, że nie w górę, 
lecz w dół. Ten fakt spowodował, 
że znacznej części dyrektorom, w 
tym członkom związku, obniżono 
pensje. Później pojawiła się kwe-
stia zespołów. Nie dziwię się de-
cyzji pani dyrektor Iwonie Makar, 

że zrezygnowała z zasiadania w 
gronie związkowców. 

Na zakończenie warto wspo-
mnieć o ocenie kondycji augu-
stowskiej oświaty i sukcesach 
szeroko rozumianej edukacji.
Bez wątpienia niepokojącym zja-
wiskiem są dramatycznie rosnące 
koszty utrzymania szkół i przed-
szkoli. Projekt budżetu miasta na 
2022 rok zakłada wzrost utrzy-
mania szkół i przedszkoli o ponad 
10 mln zł w stosunku do projektu 
budżetu z 2018 roku. Trzy lata 
rządów burmistrza Karolczuka 
i ugrupowania Nasze Miasto to 
sięganie do kieszeni podatnika w 
sposób bezpardonowy. Trzeba w 
tym miejscu przypomnieć, że real-
nie jest to kwota dużo wyższa, gdyż 
budżet w 2018 r. zakładał jeszcze 
istnienie gimnazjów i koszty z nimi 

związane. Dlatego możemy śmiało 
do tych 10 mln dorzucić jakieś 2,5 
mln zł, czyli w ciągu trzech lat to 
skok o 30% w górę. Gdyby wzrost 
kosztów utrzymania szedł w pa-
rze ze spektakularnym wzrostem 
efektów związanych z edukacją i 
zarządzaniem oświatą, to byłyby to 
koszty usprawiedliwione. Zachę-
cam pana redaktora do wnikliwego 
przyjrzenia się efektom pracy szkół 
w kontekście wyników egzaminów 
zewnętrznych, sukcesów sporto-
wych, artystycznych. Przyjrzenie 
się wynikom osiąganym na kanwie 
konkursów i olimpiad przedmio-
towych. Bardzo interesującym 
aspektem pracy szkół i przedszkoli 
byłaby analiza pozyskanych środ-
ków zewnętrznych służących roz-
wojowi szkół i placówek. Zapew-
niam pana i czytelników, że wyniki 
uzyskiwane przez szkoły w latach 
2015- 2018 są niewspółmierne do 
tych, które osiągają szkoły dziś. 
Myślę, że warto byłoby je porów-
nać w oddzielnym artykule.

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Bartosz Lipiński

Bartosz Lipiński
bartosz.lipinski@powiatowy.eu

Dariusz Szkiłądź

Podczas urzędowania Dariusza Szkiłądzia na funkcji kierowni-
ka wydziału edukacji i sportu w urzędzie miasta, przeprowadzo-
no kapitalne remonty Żłobka nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. 
Przedszkole nr 6 zostało przeniesione do nowoczesnej siedziby 
na ulicy Mickiewicza
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Rozmowa z Marcinem Kleczkowskim, przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w Augustowie.

Augustów to jego mieszkańcy

Kiedy w lipcu 2019 roku od-
woływano pana z funkcji prze-
wodniczącego rady miejskiej 
w Augustowie rządząca koali-
cja zapowiadała nową jakość, 
merytoryczną pracę w dobrej 
atmosferze. Zamiast tego wi-
dzimy odbieranie głosu rad-
nym, ograniczanie dyskusji. 
-Lekceważące traktowanie rad-
nych opozycji przez rządzących 
jest powszechnie znane. Ale 
najgorsze jest to, że w sposób 
niegodny traktowani są zwykli 
mieszkańcy. Każe im się czekać 
na sam koniec obrad i wyznacza 
limit kilkudziesięciu sekund. 
To pokazuje nam, że większość 
rządząca patrzy na mieszkań-
ców z góry i nie liczy się z ich 
poglądami. Mamy dziś do czy-
nienia z najgorszymi wzorcami 
traktowania zwykłych obywa-
teli przez władze miasta. Jesz-
cze dwadzieścia czy dziesięć 
lat temu w sesjach brało udział 
znacznie więcej mieszkańców 
niż teraz, bo byli traktowani z 
szacunkiem i mieli prawo do 
publicznego artykułowania 
swoich przekonań. Aktualnie 
w obradach mieszkańcy biorą 
udział zupełnie sporadycznie, 
ponieważ działania Naszego 
Miasta i przewodniczącej rady 
zaprzeczają idei otwartości.

Ale odbywają się zapowiada-
ne konsultacje z mieszkań-
cami. Niedawno do urzędu 
miasta zaproszono choćby 
mieszkańców zaplanowanej 
ulicy Sybiraków w Augusto-
wie.
-Te konsultacje były działaniem 
pozorowanym, mającym wy-
wrzeć wrażenie, że głos społe-
czeństwa jest słuchany. W póź-
niejszych dyskusjach działacze 
ugrupowania Nasze Miasto oraz 
banici z klubu PiS wyrażali się o 
mieszkańcach przeciwnych tej 
inwestycji jako ludziach niero-
zumiejących rozwoju miasta 
i rzekomych korzyści, które 
ma przynieść ta ulica. Postawa 

mieszkańców została przed-
stawiona przez pana Toma-
sza Dobkowskiego niemal jak 
działanie wywrotowe, które ma 
podłoże polityczne. Pan radny 
Dobkowski dyskredytował gło-
sy osób mających inne zdanie 
niż jego ekipa, która niosła na 
sztandarach hasło „Augustów 
to jego mieszkańcy”.

Głośnym wydarzeniem ostat-
nich tygodni było podjęcie 
przez radę uchwały „Murem 
za polskim mundurem”. Kil-
ka dni wcześniej proponował 
pan podjęcie takiej uchwały, 
ale nie spotkał się pan z pozy-
tywnym odbiorem. 
-Ugrupowanie Nasze Miasto 
i jego akolici mogą mieć do-
wolny pogląd na daną sprawę 
w zależności od tego, kto so-
bie tego zażyczy. Obserwuję 
działania obecnie rządzących 
od lat i widzę, że nie było dla 
nich problemem branie udzia-
łu w gorszących wydarzeniach 
godzących w takie wartości 
jak szacunek dla innych ludzi, 
czy szacunek dla ojczyzny. Jeśli 
jednak istnieje potrzeba przy-
milenia się do jakichś grup spo-
łecznych lub decydentów, pan 
Dobkowski czy pan Filip Chod-
kiewicz mogą przywdziewać 
szaty patriotów i zdeklarować 
poparcie dla polskiego mun-
duru. Jest to zwykły koniunk-
turalizm. Kiedy zaistniała taka 

potrzeba, pan Chodkiewicz 
deklarował apolityczność i ape-
lował o zostawianie za drzwia-
mi legitymacji partyjnych. Ale 
później niejednokrotnie dał się 
poznać jako osoba zabiegająca 
o względy polityków. Wtedy już 
nie przeszkadzała mu ich par-
tyjność. Panowie Dobkowski i 
Chodkiewicz odżegnywali się 
w przeszłości od polityki czy 
partii politycznych, a potem w 
swoich działaniach pokazywali 
najgorsze oblicze partyjniac-
twa.

Jakie wyzwania stojące przed 
Augustowem są pańskim zda-
niem obecnie najistotniejsze?
-Prawo i Sprawiedliwość nie 
tylko z perspektywy kraju, ale 
również lokalnie w Augustowie 
uważa, że priorytetem powinno 
być zatroszczenie się o zwykłych 
mieszkańców, którzy przez 
dziesięciolecia byli zapominani. 
Najistotniejszym celem powin-
no być stworzenie warunków, 
by ludzie mogli i chcieli osiedlić 
się w Augustowie. Codziennie 
do naszego miasta przyjeżdża 
rzesza pracowników z Dąbrowy 
Białostockiej, Grajewa, Lipska, 
Sztabina etc. Osoby z zewnątrz 
płacą podatki w swoich miejsco-
wościach i zasilają ich budżety, 
zamiast robić to u nas. Dzieje 
się tak dlatego, że w Augusto-
wie zaniedbano rozwój taniego 
budownictwa mieszkaniowego, 
nie ma miejsc w żłobku, brakuje 
miejsc w tanich przedszkolach 
publicznych. Wydaje się, że rzą-
dzący w ogóle tego nie rozumie-
ją, co prowadzi do wyludniania 
się Augustowa, braku chęci do 
pozostania w naszym mieście 
jego mieszkańców i nieosiedla-
nia się przyjezdnych. Program 
budownictwa na lata 2014-
2019 zakładał budowę ponad 
stu mieszkań. Jednak rządzące 

od tego momentu ugrupowa-
nie Nasze Miasto wykonało to 
zadanie w zaledwie 10 procen-
tach. Gdyby ludzie pracujący 
w augustowskich firmach mo-
gli wynająć tanie mieszkanie 
komunalne lub zamieszkać w 
lokalu TBS z opcją dojścia do 
własności, wtedy osiedlaliby się 
tutaj razem ze swoimi rodzina-
mi. Ich podatki wpływałyby na 
rozwój miasta, funkcjonowanie 
urzędu, szkół, budowę nowych 
żłobków. Połowa podatku PIT 
płaconego przez każdą osobę 
zostaje w samorządach, aż 36 
procent zasila kasę miejską. 
Obecnie w Augustowie rozwi-
ja się swego rodzaju „patode-
weloperka”, czyli działalność 
nastawiona na budowę bardzo 
drogiego mieszkalnictwa, na 
które nie stać przeciętnie zara-
biających. Ludzie otrzymujący 
przeciętne wynagrodzenie nie 
są w stanie kupić mieszkania 
budowanego w ostatnich latach 
w naszym mieście. W Augusto-
wie zarobki nie są na poziomie 
takim, jakie wynagrodzenia 
proponowane są w większych 
miastach czy krajach zachod-
nich. Trzeba powiedzieć jasno, 
że większość mieszkańców nie 
jest przedsiębiorcami, a ich co-
dziennością jest praca w fabry-
kach czy urzędach. Tworzenie 
dobrych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorstw jest ważne, ale 
trzeba pamiętać również, że naj-
ważniejsze są dobre warunki dla 
egzystencji mieszkańców.

Bardzo dużo mówi się rów-
nież o tym, że Augustów ma 
ogromny potencjał, z którego 
nie korzysta na satysfakcjo-
nującym poziomie. Mowa o 
położeniu i walorach przy-
rodniczych.
-W pełni się z tym zgadzam. 
Popatrzmy na błonie nad rzeką 

Nettą. Niegdyś był to piękny, 
atrakcyjny zielony teren wcho-
dzący niemal do centrum mia-
sta. W ostatnich latach decyzją 
burmistrza Mirosława Karol-
czuka i jego koalicji wylano na 
tym obszarze tyle betonu, że to 
miejsce zatraciło swoje główne 
atrybuty. Stało się tak, ponie-
waż dla aktualnie rządzących 
najważniejszy jest chwilowy 
tzw. „efekt WOW”. Nie ma ra-
cjonalnej koncepcji zagospoda-
rowania błoni, są tylko pomysły 
dalszego betonowania i umiesz-
czenia tam nowych fajerwer-
ków. Podobnie jest z parkiem 
na Zarzeczu. Ale prawdziwym 
symbolem nieudolności jest 
niewykorzystanie Kanału Au-
gustowskiego. Ile to razy słysze-
liśmy, że odbyły się jakieś kon-
ferencje i dyskusje, ale na tym 
się kończyło. Mamy też stadni-
ny, szlaki konne. Tymczasem 
nie ma dziś żadnej inicjatywy 
ani woli współpracy z Lasami 
Państwowymi, okolicznymi 
gminami. Nie wykorzystujemy 
potencjału posiadania lasów i 
jezior. Nie ma miejsca obsługi 
jachtów, nie ma nawet dobrego 
dojazdu do jednego z najwięk-
szych portów nad rzeką Nettą 
na ulicy Nadrzecznej. 

W ostatnim roku w debacie 
publicznej często przewijał 
się wątek transparentności. 
Jak ocenia pan ten bardzo 
ważny aspekt funkcjonowania 
miasta z perspektywy Augu-
stowa?
-Bardzo istotnym aspektem funk-
cjonowania miasta powinna być 
transparentność i przejrzystość. 
Pamiętamy zapewnienia wybor-
cze Naszego Miasta, że wszystkie 
nominacje na wysokie stanowiska 
w spółkach i instytucjach miej-
skich będą odbywały się w drodze 
konkursów. Później różnie z tym 
bywało. Ale szalenie niepokojące 
są również powiązania samorządu 
z niektórymi lokalnymi biznes-
menami. Mogę postawić śmiałą 
tezę, że w dobie rządów ugrupo-
wania Nasze Miasto i osób wy-
kluczonych z PiS w Augustowie 
powstał układ powiązań samorzą-
dowo-biznesowych. Są to związki, 
które budzą poważne wątpliwo-
ści. Chodzi jednak nie tylko o to, 
że niektórzy radni Naszego Miasta 
prowadzą milionowe interesy z 
miastem w ramach swojej działal-
ności gospodarczej i robią to na-
dal, pomimo decyzji wojewody i 
orzeczenia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Ale mam też 
na myśli przychylność burmistrza 
i jego środowiska dla działań kon-
kretnych biznesów.

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Bartosz Lipiński

Bartosz Lipiński
bartosz.lipinski@powiatowy.eu
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Ulica widmo w Augustowie

W Augustowie miałaby 
powstać ulica Sybiraków. To 
inicjatywa ważna i chwaleb-
na. Problemem jest sprzeciw 
części właścicieli okolicznych 
posesji. 

Nie ma cienia wątpliwości, że 
Sybiracy powinni być patronem 
jednej z ulic w Augustowie. Kon-
trowersje budzi pomysł jej loka-
lizacji. Historycznie racjonalne 
byłoby uhonorowanie taką na-
zwą jednej z ulic w pobliżu dwor-
ca kolejowego na Lipowcu, skąd 
odjeżdżały pociągi z Polakami 
wysiedlanymi na Sybir. Rozsądną 
lokalizacją byłaby również okoli-
ca parafii pw. Jana Chrzciciela na 
Borkach, gdzie od bardzo dawna 
kultywuje się pamięć o rodakach 
dotkniętych tragedią sprzed lat. 
Władze miasta mają jednak zu-
pełnie inną i zaskakującą wizję.

Mieszkańcy nieistniejącej ulicy
Zaplanowana ulica Sybiraków 
miałaby powstać równolegle do 
ulicy 3 Maja, między ulicami Ks. 
Ściegiennego i Hożą. Niedawno 
w urzędzie miasta odbyło się spo-
tkanie z mieszkańcami terenów, 
przy których przebiegać ma ta in-
westycja. Zaproszenie skierowane 
przez burmistrza opatrzone było 
bardzo zastanawiającym tytułem: 
„Ważna informacja dla mieszkań-
ców ulicy Sybiraków”. To absurdal-
na sytuacja, gdyż takiego adresu 
w Augustowie nie ma. Odbiorcy 
pisma z nieistniejącej ulicy „wid-
mo” poprosili o wskazanie, kto jest 
zameldowany pod takim adresem. 
Fantazję nadawcy pisma oceniali, 
jako „lipę” oraz „ściemę”.
Mirosław Karolczuk napisał o idei 
budowy 200 metrowego traktu i 
stworzeniu przyjaznej przestrze-
ni dla pieszych i rowerzystów 
sprzyjającej spotkaniom. Dodał, 
że powstać ma piękne miejsce z 
ozdobnym oświetleniem, drzewa-
mi, krzewami i kwiatami, wyposa-
żone w ławki. Z pisma wynika, że 
wykonanie inwestycji „będzie wy-
magało przejęcia niewielkich frag-
mentów prywatnych gruntów”, za 

które zostaną wypłacone odszko-
dowania. Sytuacja budzi obawy i 
zastrzeżenia niemałej grupy miesz-
kańców, o czym usłyszeliśmy na 
spotkaniu w magistracie.

Zburzymy pani budynek
Kierownik wydziału inwestycji 
Magdalena Sokołowska omówiła 
koncepcję inwestycji. Porównała 
ulicę Sybiraków do woonerfów, 
czyli przestrzeni publicznej łączą-
cej funkcję ulicy, deptaka, parkin-
gu i miejsca do spędzania wolnego 
czasu. Z relacji urzędników miej-
skich przebijał duży optymizm. 
Nie wszyscy mieszkańcy podzielali 
entuzjazm władz miasta, choć nie-
którzy popierali propozycję. Ale w 
dyskusjach wzięły też udział osoby, 
które kategorycznie się jej sprzeci-
wiają albo wyrażają daleko idący 
sceptycyzm i mają konkretne uwa-
gi do koncepcji. Co zrozumiałe, to 
właśnie głos tych drugich bardzo 
mocno wybrzmiał na spotkaniu. 
Jednym z najbardziej poruszają-
cych momentów dyskusji była wy-
powiedź mieszkanki sprzeciwiają-
cej się inwestycji. Kobieta mówiła, 
że musiałaby zburzyć budynek go-
spodarczy. Kierownik Sokołowska 

odparła: „Nie, my byśmy zburzyli 
ten budynek”, co wywołało dużą 
konsternację na sali. 
Sceptycznych ocen było więcej. 
Przedstawiciele obozu rządzą-
cego i zastępca burmistrza Filip 
Chodkiewicz, próbowali tonować 
niepokój. Przybyły na spotkanie 
lider ugrupowania Nasze Miasto, 
Tomasz Dobkowski, stwierdził 
m.in.: „Pierwszy raz się zdarza, że 
mieszkańcy nie chcą ulicy”. To do-
syć śmiała teza biorąc pod uwagę 
wszystkie okoliczności.
 
Projekt chwilowo odroczony
Podczas wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej, 1 grudnia, 
do planów wybudowania ulicy 
Sybiraków odniósł się burmistrz 
Mirosław Karolczuk. Stwierdził, 
że zaprosił mieszkańców, aby po-
rozmawiać i dowiedzieć się u źró-
dła, czy faktycznie nie ma w tej 
kwestii zgody. Zauważył, że części 
właścicielom działek bardzo zależy 
na budowie, jednak wielu okolicz-
nych mieszkańców mówi katego-
ryczne „nie”.
-Nie będę nikogo uszczęśliwiał na 
siłę. Naprawdę mam co budować. 
Chcę budować dla tych, którzy 

tych inwestycji chcą –zadeklaro-
wał burmistrz Karolczuk, na gru-
dniowym posiedzeniu. -Nie weź-
miemy dofinansowania i tym to się 
skończy.
Włodarz miasta stwierdził, że wi-
dzi jednak iskierkę optymizmu. 
Zapowiedział, że jeśli kiedyś są-
siedzi się dogadają, to zaprasza 
ich do siebie, do tematu budowy 
ulicy będzie można wrócić.
Sygnały mówiące o tym, że spora 
grupa mieszkańców nie godzi się 
z przedstawionym przebiegiem 
ulicy docierały także do nas, do 
redakcji, już od dłuższego czasu. 
Wiedzieliśmy o tym długo przed 
spotkaniem w urzędzie miasta. 
Po rozmowach w magistracie 
odwiedził nas przedstawiciel 
grupy mieszkańców. Przyniósł 
pismo, z którego wynika, że wła-
ściciele posesji sprzeciwiający się 
inwestycji swój protest wysłali 
do urzędu miasta już w sierpniu 
2020 roku, ale nie otrzymali żad-
nej odpowiedzi. Mieszkaniec za-
uważył też, że do tej pory żadna 
z osób podpisanych pod sprze-
ciwem nie wystąpiła o to, by ją 
wykreślić.

Bartosz Lipiński

Bartosz Lipiński
bartosz.lipinski@powiatowy.eu

Orkiestrowi wolontariusze już działają

Do jubileuszowego 30 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zostało niespełna 
dwa miesiące. Augustowski 
orkiestrowy sztab już pręż-
nie działa. Wiadomo już, że 
30 stycznia przyszłego roku 
w Augustowie nie zabrak-
nie atrakcji dla nikogo. W 
tej edycji orkiestra zbierane 
będą pieniądze na okulistykę 
dziecięcą. 

Augustowski sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
działa prężnie. Są już plany na 
finał i wszyscy mocno pracują by 
dopiąć każdy szczegół. 
-Plan na finał już mamy, ale jesz-
cze nie mamy doprecyzowanego 
w szczegółach godzinowych ca-
łego programu. Na ulicach Au-
gustowa, a także poza miastem 
pojawi się 65 puszkowych wo-
lontariuszy. Na pewno odbędzie 
się trzeci bieg pod nazwą „Gorą-
ce serca”. Jego trasa będzie wio-
dła wokół parku na  Rynku Zyg-
munta Augusta, ale też będzie 
można uczestniczyć w biegu 
on-line. W programie znajdą się 
teatrzyki dziecięce, które jak co 
roku zorganizowane będą w I Li-

ceum Ogólnokształcącym przez 
Bożenę Bendig z Teatru Res 
Humanae. W centrum pojawi 
się Ciastobus, w którym będzie 
można nabyć domowe ciasta i 
słodkie przysmaki wrzucając do 
puszki pieniądze. Dzielić się też 
będziemy zupą  od augustow-
skich restauratorów -wyjaśnia 
Iwona Choncel-Olszewska z au-
gustowskiego sztabu WOŚP. -Na 
rynku ustawimy  tzw. Kręciołę 
pluszakowa. Druga kręcioła po-
jawi się też przy Osiedlowym 
Domu Kultury w Augustowie. 
Jak dodaje nasza rozmówczyni 
trzydziesty finał nie jest łatwy 
do zaplanowania. 
-Wszystko musimy planować 
tak, aby mieć awaryjny plan w 
razie wprowadzenia restrykcji 
epidemiologicznych. To będzie 
finał jubileuszowy i zrobimy 
wszystko, by był wyjątkowy. 
Chcemy po raz pierwszy zorga-
nizować taką licytację, w której 
mieszkańcy będą mogli wy-
stawić jakąś swoją usługę, np. 
skoszenie trawnika, upieczenie 
ciasta na daną okazję, czy po-
sprzątanie mieszkania. Od po-
czątku pracujemy na zasadzie 
społecznego współdziałania i 
dlatego też chcemy zaangażować 

mieszkańców. Robiąc coś do-
brego wspólnie będziemy mogli 
lepiej się poznać i bardziej się 
zintegrować jako społeczność 
-dodaje Iwona Choncel-Ol-
szewska. -Planujemy koncert 
Wojtka Milewskiego. Zagra też 
z nami augustowski fakir  Bartek 
Wiśniewski, który pobił rekord 
Polski w chodzeniu po rozża-
rzonych węglach. Bartek poka-
że publiczności jeden ze swoich 
wyczynów i planuje również po-
kaz fakirowski. Zagrają z nami 
augustowskie morsy.
Nie zabraknie też licytacji 
przedmiotów na Allegro oraz 
e-skarbonki. 
-Apelujemy do mieszkańców o 
przekazywanie przedmiotów na 
licytacje. Zapraszamy też chęt-
nych do pieczenia ciast. Każdy 

może to uczynić i  tym samym 
dołożyć swoją cegiełkę do fina-
łu. Namawiamy też do zostania 
wolontariuszem, np. przez go-
dzinę pospacerować ze swoim 
dzieckiem z puszką. Ustawione 
będą również puszki stacjonarne 
w różnych miejscach, w sklepach 
spożywczych czy w Mrówce -in-
formuje społeczniczka. 
Wszelkie informacje na temat 
tego jak można wesprzeć zbiór-
kę znajdują się  na stronie inter-
netowej wospaugustow.pl lub 
na FB augustowskiego sztabu. 
Zasięgnąć informacji można 
także w Augustowskich Pla-
cówkach Kultury. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbędzie się 30 stycznia 2022 
roku. 

Beata Perzanowska
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