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Bomba 
na basenie
Żaden z poprzednich 
burmistrzów nie 
doprowadził do 
sytuacji, kiedy trzeba 
było zamknąć basen 
z powodu braku 
porozumienia z 
pracownikami.

DOKĄD 
ZMIERZA 
AUGUSTÓW
Ujęcie w strategii 
rozwoju działalności 
gospodarczej na 
terenach od szosy 
łomżyńskiej do szosy 
ełckiej jest absurdalne.

Takie 
działanie to 
szastanie 
pieniędzmi 
Na rewitalizację 
zabytkowych
parków miasta 
pozyskują unijne
środki w milionach 
złotych.
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ZANIEDBANIA 
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ZIMĄ CZEKA NAS 
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BASENOWA 
KOMPROMITACJA 

Opozycyjni miejscy radni nie mają 
możliwości swobodnej wypowiedzi 
podczas obrad. Mają jedynie po 
dwie minuty na wypowiedź, a 
pracownicy urzędu mogą mówić bez 
ograniczeń. 
Wypowiedzi pracowników są 
długie i zawierają niewybredne 
komentarze wobec opozycji. 
Natomiast radni opozycyjni mają 
zabierany głos po dwuminutowej 
wypowiedzi. To chyba dosyć 
kuriozalna sytuacja.
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OPOZYCYJNI 
RADNI CZUJĄ SIĘ 
UBEZWŁASNOWOLNIENI 

Augustowian czekają 
horrendalne podwyżki za 
miejskie ciepło. Ogrzewanie 
mieszkań podrożeje o 60 
procent, a podgrzewanie 
wody o 20 procent. Doliczając 
jesienną podwyżkę, za ciepło 
zapłacimy dokładnie 2 razy 
drożej niż przed rokiem. Do 
tej pory średni rachunek 
za ogrzewanie mieszkania 
wynosił 200 zł, teraz będzie 

to 400 zł miesięcznie. Inne 
samorządy radzą sobie 
znacznie lepiej. Suwalski 
zapowiedział podwyżkę o 30 
procent.  
Na jesieni ubiegłego roku 
miejska ciepłownia w 
Augustowie podwyższyła 
opłaty za ogrzewanie. 
Podwyżki wyniosły około 25 
procent. Teraz mają wynosić 
60 procent za ogrzewanie i 

20 procent za podgrzewanie 
wody. Razem daje to 
dwukrotny wzrost opłat w 
ciągu roku za ciepło. Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Augustowie jest nowymi 
stawkami przerażony. Obawia 
się, że ludzie będą zalegać z 
rachunkami, bo zwyczajnie 
nie będzie ich stać na ich 
opłacanie. Opozycyjni radni 
miejscy wprowadzenie tak 

wysokich stawek upatrują 
w zaniedbaniach władz 
miasta. Ich zdaniem, gdyby 
kocioł na biomasę został 
wybudowany zgodnie z 
planami poprzednich władz, 
takich podwyżek by nie było. 
Kolejnej zimy trzeba będzie 
się mocno trzymać za 
kieszeń i przykręcać kurki w 
kaloryferach.  

Beata Perzanowska

Jednym z najważniejszych wydarzeń 
w ostatnim czasie było zamknięcie 
augustowskiej pływalni. Powodem 
był strajk ratowników dbających o 
bezpieczeństwo na basenie. 
Augustowski basen był zamknięty 
przez kilka dni. Ratownicy o 
podwyżkę starali się od dawna. 
Niestety władze miejskie 
bagatelizowały problem. Mimo 
spotkań z władzami nie osiągnięto 
kompromisu. A w tym samym 
czasie uchwalono stuprocentową 
podwyżkę dla burmistrza miasta 
i powołano kolejnego, drugiego  
zastępcę burmistrza.
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W przeciągu ośmiu miesięcy po raz 
drugi wzrosły opłaty za podgrzewanie 
ciepłej wody i ogrzewanie z miejskiej 
ciepłowni. Kazimierz Kożuchowski, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Augustowie obawia się, że mieszkańców 
nie będzie stać na opłacanie rachunków. 
-Wszyscy spodziewaliśmy się, że te 
podwyżki nastąpią, ale nikt nie myślał, 
iż będą one aż w takiej skali. Podwyżki 
za podgrzanie wody i ogrzania naszych 
mieszkań są rzędu ok. 60 procent. 
Moje zaskoczenie jest tym bardziej 
większe, że w przeciągu ośmiu miesięcy 
jest to kolejny wzrost cen. We wrześniu 
ubiegłego roku  podwyżka wynosiła 25 
-26 procent i liczyłem, że taka sama 
będzie teraz od maja -wyjaśnia prezes 
Kazimierz Kożuchowski. -Chcę dodać, 
że do lipca mamy pięcioprocentowy 
VAT na ciepło. Jeśli potem wejdzie VAT 
23 -procentowy, to będzie to naprawdę 
horrendalna podwyżka, jakiej nie było 
od bardzo wielu lat. Wiadomo, że ceny 
rosną wszędzie, ale czy aż tak?
Prezes spółdzielni poinformował nas, 
że spółka miejska nie uzasadniła 
podwyżki, jedynie przysłała nowe 
stawki, zatwierdzone przez Urząd 
Regulacji Energetyki. 
-Nowe stawki obowiązują od 1 maja 
tego roku. Zastanawiam się, dokąd 
to wszystko zmierza. My ocieplamy 
budynki, robimy regulacje w centralnym 
ogrzewaniu i tej mocy zamawiamy 
mniej, a patrząc na tą ostatnią 
podwyżkę, to strzelamy sobie w kolano. 
Mniej zamawiamy, a i tak podnosi 
się nam ceny. Robimy wszystko, żeby 
energię cieplną oszczędzać, a i tak tych 
oszczędności nie widzimy. Niedługo nie 
będzie stać ludzi na płacenie rachunków 
-mówi prezes spółdzielni. 
Opozycyjni radni miejscy wprowadzenie 
tak ogromnych podwyżek upatrują 
w zaniedbaniach władz miasta. Ich 
zdaniem, gdyby inwestycja w miejskiej 
ciepłowni w postaci budowy kotła na 
biomasę, została zrealizowana kilka lat 
temu, takich podwyżek by dziś nie było. 
-Dobrze, że trwa ta inwestycja, ale chcę 
przypomnieć, że obecny burmistrz był 
zastępcą burmistrza w poprzedniej 
kadencji i te kwestie powinny być 
wykonane w tamtym czasie. Było pięć 
edycji programu o dofinansowanie takiej 
inwestycji i można było ubiegać się o 
środki, i tę inwestycję zrealizować. Tego 
jednak nie zrobiono -mówił podczas 
obrad sesji rady miejskiej radny Leszek 
Cieślik. 
Podwyżkę skomentował także radny 

Marcin Kleczkowski. 
-Przez ostatnie lata woleliście 
wydawać pieniądze na fajerwerki, bo 
musieliście pokazać się z kolejnymi 
remontami ulic czy uliczek. Efekt 
jest taki, że mieszkańcy Augustowa 
stoją przed zderzeniem z ogromnymi 
podwyżkami. Tak horrendalnych 
podwyżek nie ma w  okolicznych 
miastach. Wszystko przez zapóźnienie 
procesu inwestycyjnego. Przez to, że 
nadal ciepłownia miejska pracuje 
niemal wyłącznie na miale węglowym, 
spowodowaliście, że opłaty za 
emisję CO 2 są jedne z najwyższych 
w regionie. Fakty są takie, że w 
Suwałkach w ubiegłym roku opłaty 
za emisję były dwukrotnie niższe niż 
w Augustowie i teraz zapowiadane 
podwyżki w Suwałkach również są 
dwukrotnie niższe. Tam jest podwyżka 
30-procentowa za ogrzewanie i 
10-procentowa za podgrzewanie 
wody. Dlaczego? Ponieważ szybciej 
realizowano proces inwestycyjny i tamta 
ciepłownia dysponuje również źródłami 
energii opartymi na odnawialnych 
źródłach. To sprawia, że ponosi niższe 
opłaty za emisję. A to jest dzisiaj 
główny czynnik decydujący o podwyżce 
-kierował słowa do ekipy rządzącej 
Marcin Kleczkowski. 
Władze miejskie zaś za wzrost kosztów 
obarczają sytuację międzynarodową, 
wojnę na Ukrainie oraz wzrost cen 
węgla. 
W tym miejscu warto przypomnieć 
wypowiedź byłego prezesa „GIGI” 
Wojciecha Krzywińskiego, którą 
publikowaliśmy na jesieni, ubiegłego 
roku. Były prezes już w 2018 roku 
zabiegał o budowę nowego kotła. 
-Jeżeli przez lata nie zmodernizowano 
gruntownie ciepłowni, to jedynym 
ratunkiem jest teraz podnoszenie opłat 
dla mieszkańców. Będąc prezesem 
próbowałem jakoś naprawić wieloletnie 
zaniedbania. Powołałem zespół roboczy 
złożony z inżynierów pracujących 
w spółce, aby przyspieszyć prace. 
Odwiedziliśmy lokalne kotłownie w Ełku 
i Suwałkach, które zmodernizowano. 
Był to dla nas wzór do naśladowania. 
Gdybym mógł zrealizować wtedy w MPEC 
budowę kotła na biomasę na 8 MW, 
połowa ciepła w mieście produkowana 
byłaby z odnawialnych źródeł energii i 
moglibyśmy dzięki tej zmianie ubiegać 
się o dofinansowanie ze środków 
publicznych -mówił wówczas Wojciech 
Krzywiński naszemu tygodnikowi. 

Beata Perzanowska 

ZANIEDBANIA KAROLCZUKA
ZIMĄ CZEKA NAS ZIMNA WODA I CHŁÓD W MIESZKANIACH LUB 

KOMORNIK
Augustowian czekają horrendalne 
podwyżki za podgrzewanie wody 
i ogrzewanie mieszkań. Przyszły 
sezon grzewczy będzie nas słono 
kosztował. Prawie na pewno od lipca 
ciepło pójdzie w górę o kolejne 20%. 
To dla wielu mieszkańców nie będzie 

śmieszne. 

Opozycyjni radni miejscy Opozycyjni radni miejscy 
wprowadzenie tak ogromnych wprowadzenie tak ogromnych 
podwyżek upatrują w zaniedbaniach podwyżek upatrują w zaniedbaniach 
władz miasta. Ich zdaniem, gdyby władz miasta. Ich zdaniem, gdyby 
inwestycja w miejskiej ciepłowni w inwestycja w miejskiej ciepłowni w 
postaci budowy kotła na biomasę, postaci budowy kotła na biomasę, 
została zrealizowana kilka lat temu, została zrealizowana kilka lat temu, 
takich podwyżek by dziś nie było. takich podwyżek by dziś nie było. 

-Jeżeli przez lata nie zmodernizowano 

gruntownie ciepłowni, to jedynym ratunkiem 

jest teraz podnoszenie opłat dla mieszkańców 

-mówi były prezes MPEC.
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Zacznijmy od początku.
Kierownicy jednostki podlegającej 
burmistrzowi przedstawiają 
propozycję budżetu na kolejny rok. 
Dyrektor zaproponował podwyżkę 
wynagrodzeń. Nie spotkało się 
to z aprobatą włodarza miasta. 
Zgodnie z jego zaleceniem dyrektor 
skorygował swój pierwotny 
projekt. I jeśli komuś się wydaje, 
że dyrektorzy jednostek mogą 
suwerennie kształtować swój 
budżet, to się grubo myli. 
Odbyło się kilka spotkań 
burmistrza z pracownikami 
basenu. Jak okazało się 25 kwietnia, 
nie przyniosły one efektu w 
postaci podwyżek. Zdesperowani 
ratownicy podjęli działania, w 
wyniku których kolejnego dnia nie 
było obsługi ratowniczej. Musiało to 
poskutkować zamknięciem obiektu. 
Pływalnia w Augustowie, jak 
większość tego typu obiektów 
w Polsce, nie jest instytucją 
przynoszącą zyski. Podstawowym 
celem jest zaspokajanie potrzeb 

Bomba 
na basenie

mieszkańców miasta. Z ich 
podatków burmistrz ma obowiązek 
realizować swoje zadania własne. 
A jest to zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców, m.in. sprawy 
kultury fizycznej i turystyki, w 
tym urządzeń sportowych, czytaj 
basen. Nigdzie nie jest zapisane, że 
tego typu jednostki mają przynosić 
zysk. Inaczej mówiąc obiekty takie 
jak pływalnie, co do zasady nie są 
budowane jako obiekty komercyjne 
z bardzo prostej przyczyny. Mają 
służyć wszystkim mieszkańcom 
lokalnej społeczności. Nie można 
przerzucać na mieszkańców 
ciężaru jego utrzymania. To miasto 
ma obowiązek finansować tego 
typu obiekty. To nie stacja paliw, 
restauracja czy pomoc drogowa, ale 
jednostka budżetowa, która zgodnie 
z obowiązującym prawem, musi 
być finansowana przez samorząd. 
Działania poprzedzające 
zamknięcie basenu wskazują 
ewidentnie na brak woli burmistrza 
do rozwiązania problemu. I nie 

Oczywiście nie było żadnej bomby, ale sytuacja jest iście bezprecedensowa. Żaden z poprzednich burmistrzów nie 
doprowadził do sytuacji, kiedy trzeba było zamknąć basen z powodu braku porozumienia z pracownikami. Kozłem ofiarnym 
został dyrektor jednostki, który najprawdopodobniej miał za zadanie posprzątać po Zarzeckim. Zarzecki niedobry, 
Wasilewski niedobry, Głowacki niedobry. Oj, już się boję o kolejnego kandydata.

Sadek za basenem 
jednak posprzątany 
O okropnym bałaganie na jednej 
z posesji, znajdującej się tuż za 
augustowskim basenem, pisaliśmy 
na naszych łamach ponad miesiąc 
temu. Złożyliśmy wówczas wizytę 
w tym miejscu , które pełne było 
różnego rodzaju śmieci, butelek, 
puszek, papierów czy gruzu. Stała 
tam stara rozwalona kanapa. Po 
publikacji artykułu i interwencji 

radnej miejskiej na sesji rady 
miasta, po niemal miesiącu, teren 
został uprzątnięty. Przytaczamy 
wypowiedź Czytelniczki, która 
wraz z dziennikarzem odwiedziła to 
miejsce ponad miesiąc temu. 
-Na każdym kroku, pełno śmieci, 
butelek, puszek, ubrań, gruzu, 
worków z odpadami, starych mebli 
czy odpadów, chyba z okolicznych 

PO RAZ KOLEJNY DOŚWIADCZAMY KONSEKWENCJI BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH 
PRZEZ BURMISTRZA KAROLCZUKA I JEGO PARTYJNYCH TOWARZYSZY. 
WYNIKAJĄ ONE ZE SKRAJNEGO BRAKU KOMPETENCJI, KTÓRY KIEDYŚ 
ZDEFINIOWAŁEM JAKO NIEUŚWIADOMIONĄ NIEKOMPETENCJĘ. ONI NAWET 
NIE WIEDZĄ, ŻE NIE WIEDZĄ. WEŹMY KILKA PRZYKŁADÓW. 

Podwyżki Karolczuka. 
Za niekompetencję burmistrza 

płacą mieszkańcy 

Rozebrali niegdyś POSTiW nie mając 
wiedzy, że po rozbiórce nic tam nie 
będzie można postawić. Trzeba było 
zwyczajnie remontować poprzez 
rozebranie do fundamentów, a nie 
rozbierać. W tym miejscu żaden 
budynek nigdy już nie powstanie.
Nie wiedzieli, że wpisanie do 
projektu o 27 tysięcy euro za 
dużo spowoduje automatyczne 
odrzucenie wniosku. Miasto straciło 
na tym, po uwzględnieniu dźwigni 
finansowej 200-400 mln zł. To były 
pieniądze, które zmieniłyby obraz 
miasta jak nigdy dotąd. Nie zmienią 
przez niekompetencję Karolczuka 
i jego pomagierów. W przeliczeniu 
na każdego dorosłego obywatela 
miasta jest to suma 10.000 -20.000 
zł, 30-80 tysięcy złotych na rodzinę. 
Tyle Karolczuk wyjął każdemu z nas 
z kieszeni. Przez niekompetencję. 
Burmistrz nie zdawał sobie sprawy, 
nie wiedział, że brak symbolicznych 
choćby podwyżek dla ratowników 
doprowadzi do zamknięcia basenu. 
Ponowne otwarcie ma ogromną 
cenę. Ze strajkowym nożem na 
gardle burmistrz zgodził się na 
trzydziestoprocentowe podwyżki. 
Już widzę nauczycieli, urzędników, 
innych pracowników na garnuszku 
miasta ustawiających się po takie 
same podwyżki. Mają do nich 
prawo, tak jak ratownicy. Już widzę 
ceny biletów na basen. 
W spotkaniach wieńczących 
prace nad strategią uczestniczyło 
4 mieszkańców. Dlaczego aż tylu? 
Pozostali doświadczyli na własnej 

skórze, że urzędnicy swój rozum 
mają i nikogo wysłuchiwać nie 
zamierzają.  Najszybciej uciekli 
ludzie najbardziej kompetentni. 
Wyobrażacie sobie, co może czuć 
profesor dyskutując z bałwanem? 
No właśnie. 
Każda z tych historii znajduje głośne 
echo w ratuszowej propagandzie. 
Bo w Facebooka to oni „umio”, tam 
„siejo” propagandę sukcesu, że 
Gierek mógłby się uczyć. 
Jestem ciekaw, w jaki sposób będą 
się tłumaczyć z horrendalnych 
podwyżek ciepła. Zapewne zaczną 
od Unii Europejskiej, która nalicza 
opłaty emisyjne, część winy spadnie 
na rząd za ceny węgla, oberwie 
się słusznie Putinowi za wojnę na 
Ukrainie, na liście znajdzie się NBP 
z inflacją. Milczeniem pominięty 
zostanie Karolczuk, może nawet 
będzie kreowany na zbawcę 
mieszkańców. A prawda jest taka, że 
Unia, inflacja, węgiel są takie same w 
Suwałkach, Ełku i w Augustowie. Tam 
nikt nie słyszy o takich podwyżkach. 
Bo są one skutkiem zaniedbań 
inwestycyjnych w augustowskiej 
ciepłowni. Dobkowski i Karolczuk 
zatrzymali projekt modernizacji na 
początku kadencji. Potrzebowali 
pieniędzy na asfalt i beton. Dzisiaj 
mieszkańcy miasta płacą za te 
skrajnie niekompetentne decyzje 
w rachunkach za ogrzewanie 
mieszkań. 

Krzysztof Przekop
Redaktor naczelny

domów. Często spaceruję z psem 
w tej okolicy i nawet sama raz 
pozbierałam śmieci. Teraz, z 
przyjściem cieplejszych dni, 
bałagan cały czas się powiększa 
-podkreślała mieszkanka Augustowa. 
-To miejsce można nazwać parkiem 
aspołecznym. Przychodzi tu wiele 
osób spożywających alkohol. 
Leży jakaś stara kanapa, na której 
niektórzy chyba nawet sypiają. Taki 
obrazek jest codziennie. Tak jak 
mówiłam, śmieci rosną tu jak grzyby 
po deszczu. 
Kwestia bałaganu za sprawą radnej 
opozycyjnej Krystyny Wilczewskiej 
była poruszana podczas sesji rady 
miejskiej ostatniego dnia marca. 

Wówczas Mirosław Karolczuk, 
burmistrz Augustowa tłumaczył, 
że działka jest prywatna, a jej 
właściciele są za granicą. Mówił 
też, że owszem miasto może działkę 
uprzątnąć na koszt właściciela, ale w 
tym przypadku zachodzi obawa, iż 
płatność będzie nieuregulowana. 
W ostatnim czasie otrzymaliśmy 
informację, że działka jednak została 
uprzątnięta. Jak widać, interwencja w 
prasie dała skutek. Pisząc poprzedni 
artykuł na ten temat wystosowaliśmy 
apel o uprzątnięcie terenu. Nie wiemy, 
czy działkę uprzątnął magistrat, czy 
jej właściciele. Najważniejszy jest 
efekt. 

Beata Perzanowska 

Krzysztof Przekop

Fot. Martyna Chodacz 

dziwi reakcja ratowników, bo kto 
chciałby pracować za kilkanaście 
złotych za godzinę? Co się stało, 
że wychwalany przez burmistrza i 
jego ekipę dyrektor nagle stracił ich 
zaufanie? Nijak wyłuskać prawdę z 
pokrętnych odpowiedzi zastępców 
burmistrza. Czy w świetle 
kolosalnych podwyżek naszych 
włodarzy nie jest to żenujące? Czy 
potrzebujemy dwóch zastępców? 
Może im również należy postawić 
lusterka? Kto odpowie za zajęcia, 
które odbyły w czasie, kiedy 
pływalnia nie miała prawa działać? 
Gdzie w tym wszystkim jest 
burmistrz Karolczuk? 
Obawiam się, że ta kadencja może 
zapisać się niesławnymi hasłami, 
które najlepiej zobrazują schemat 
i strategię działania obecnych 
włodarzy: likwidacja, hamowanie, 
rujnowanie, arogancja, manipulacja, 
nadużycie, pycha, dwulicowość, itp., 
itd. 

Izabela Piasecka

Radna Izabela PiaseckaRadna Izabela PiaseckaPhotography Agnieszka Wysocka
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Rozmowa z Andrzejem Zarzeckim, byłym dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji 
w Augustowie. Rozmawiamy o rozbudowie infrastruktury sportowej i podejściu 
obecnych władz miasta do sportu.

Prawda o 
wielkim sukcesie

Niedawno w Augustowie odbyła 
się gala sportu, na której władze 
miasta przedstawiły rozwój 
infrastruktury sportowej w 
Augustowie. Pamiętam, że już 
kilka lat wcześniej wspominał 
pan o planach modernizacji 
stadionu przy ulicy Tytoniowej. 
Jak ta sprawa wygląda pańskim 
zdaniem?

-W roku 2018, przy okazji oddania 
do użytku po modernizacji boiska 
piłkarskiego przy ulicy Tytoniowej, 
udało mi się przekonać ówczesnego 
burmistrza Wojciecha Walulika, 
aby pójść za ciosem i rozpocząć 
proces przebudowy stadionu 
lekkoatletycznego. Burmistrz zgodził 
się na to, aby w budżecie CSiR na rok 
2019 ująć kwotę na przygotowanie 
dokumentacji technicznej. To była 
osobista decyzja ówczesnego 
włodarza. Dokumentacja została 
wykonana przez Centrum Sportu i 
Rekreacji w 2019 roku, otrzymaliśmy 
też pozwolenie na budowę. Później 
ten temat ucichł i został odłożony na 
blisko 3 lata do tzw. „zamrażarki”. 
Ani władze miasta, 
ani nikt z radnych 
ugrupowania Nasze 
Miasto tą sprawą się 
nie interesował. 
I pewnie dalej by 
tak było, gdyby 
nie możliwość 
złożenia wniosków 
do Polskiego Ładu. 
Tam potrzebne 
były przygotowane 
projekty i 
władze miasta 
przypomniały sobie 
o posiadanym 
przez CSiR jedynym 
kompletnym projekcie możliwym 
do wykorzystania w ramach 
projektu „Olimpijski Augustów”. W 
międzyczasie na szybko i można 
powiedzieć „rzutem na taśmę” 
wykonano dokumentacje dotyczące 
sal gimnastycznych w Szkołach 
Podstawowych nr 2 i nr 3, a teraz 
próbuje się to przedstawić, jako 
sukces inwestycyjny obecnej ekipy, 
podczas gdy jeszcze żadne prace 
się nie rozpoczęły, a przetarg na 
realizację jest dopiero ogłoszony.
Mówiąc o działaniach na rzecz 

sportu obecnych władz miasta nie 
sposób nie wspomnieć o kwestii 
nagród i stypendiów za osiągnięcia 
sportowe.
-Stypendia i nagrody wręczane 
augustowskim zawodnikom jak 
najbardziej należą się im za ciężką 
pracę. W tym kontekście należy 
wspomnieć o fakcie, kiedy to władze 
miasta i radni rządzącej koalicji 
jeszcze niedawno usilnie próbowali 
zmienić uchwałę i wykluczyć 
zawodników poniżej 15 roku życia z 
możliwości ubiegania się o takie laury. 
A trzeba przecież wiedzieć, że istnieją 
tzw. „dyscypliny wczesne”, w których 
zawodnicy w bardzo młodym wieku 
osiągają wybitne wyniki sportowe. 
Tacy zawodnicy w Augustowie są, 
byli i z pewnością będą. Dlatego moim 
zdaniem nie ma racjonalnego powodu 
do tego, by ich eliminować.  
Dodam, że inicjatorem powstania 
uchwały o nagrodach i stypendiach 
był burmistrz Walulik. Myślę, że 
czasami jednak warto przy takich 
uroczystościach, jaka odbyła się 
w Augustowie wspomnieć, że 
rozbudowa bazy sportowej i inne 

działania na 
rzecz sportu są 
kontynuacją pracy 
p o p r z e d n i k ó w . 
Tym bardziej, że 
wszystkie jak dotąd 
obiekty sportowe 
w mieście takie 
jak pływalnia, 
wyciąg, hala 
sportowa, boisko 
piłkarskie, orliki, 
baza kajakarzy, 
lodowisko, powstały 
dzięki staraniom i 
pracy poprzednich 
włodarzy oraz 
mieszkańców.

I na koniec, nie można też pominąć 
ostatnich wydarzeń, które mają 
miejsce w CSiR. Chodzi oczywiście 
o protest pracowników związany 
z wynagrodzeniami. Problem 
oczywiście jest znany władzom od 
lat i tym bardziej dziwi to, że teraz, 
kiedy planuje się budowę nowych 
inwestycji, miasto nie jest w stanie 
zadbać o pracowników w obiektach 
już funkcjonujących. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. Bartosz Lipiński

Wirtualne kąpieliska 
w Augustowie

Czy Augustów jest należycie 
przygotowany do zbliżającego się 
wielkimi krokami sezonu letniego? 
Radni miejscy Prawa i Sprawiedliwości 
uważają, że nie. Jako koronny przykład 
zaniedbań władz miasta podają 
fakt, że w Augustowie funkcjonować 
ma tylko jedno kąpielisko, choć w 
aplikacji burmistrz chwali się aż 
czterema. Uwag jest więcej. Wystarczy 
wspomnieć o siedzibie Centrum 
Informacji Turystycznej, która nie 
zachęca turystów do odwiedzenia. 
Bardzo zaniepokojeni przygotowaniem 
Augustowa do sezonu turystycznego są 
radni Prawa i Sprawiedliwości. Obawy 
Marcina Kleczkowskiego i Tomasza 
Miklasa dotyczą choćby tego, że 
kolejny rok z rzędu Augustów będzie 
posiadał wyłącznie jedno kąpielisko. 
Nasi rozmówcy uważają, że jest to 
fatalna informacja dla mieszkańców i 
działającej u nas branży turystycznej.
-Augustów od pokoleń uznawany jest za 
letnią stolicę Polski. Możemy oczekiwać 
od władz miasta, że wyjdą naprzeciw 
tej opinii i będą zaspakajać potrzeby 
mieszkańców i turystów, chcących w 
sezonie letnim aktywnie spędzać czas 
nad wodą i na łonie natury. Tymczasem 
w mieście posiadającym siedem jezior 

ma być dostępne tylko jedno kąpielisko. 
To rzecz niebywała biorąc pod uwagę 
naszą renomę i potencjał -komentuje 
Marcin Kleczkowski.
-Dużo rozmawiamy o problemach z 
zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie 
urlopowym na jedynym działającym 
kąpielisku przy Molo Radiowej Trójki. Z 
tego powodu to miejsce będzie miało 
zapewnioną obsadę ratowniczą tylko 
do godziny 18. To fatalny prognostyk, 
bo jak doskonale wiemy, również w 
późniejszych godzinach plaża jest 
oblegana. Brak dodatkowych kąpielisk 
to wielkie zaniedbanie władz miasta. 
Np. nad jeziorem Białym nie będzie 
takiego miejsca, a zorganizowane 
kolonie będą musiały poświęcać czas na 
przemieszczenia się nad jezioro Necko. 
Mówiliśmy o tym wielokrotnie –dodaje 
Kleczkowski.
-Wisienką na torcie jest zafałszowana 
relacja w augustowskiej aplikacji 
turystycznej, w której informuje się o 
czterech podświetlanych kąpieliskach. 
Mieszkańcy i turyści mogą przeczytać 
w telefonach o istnieniu „wirtualnych 

kąpielisk” w mieście –uważa lider 
augustowskiego PiS.
Radny PiS Tomasz Miklas zwraca 
uwagę na miejsce, które powinno być 
wizytówką. Przyjezdni pierwsze kroki 
kierują w stronę Centrum Informacji 
Turystycznej.

-Obecnie znajduje ono się w niezbyt 
reprezentacyjnym budynku byłego 
dworca PKS w Augustowie. Uważam, 
że jest to raczej antyreklama miasta. 
Augustów z racji swojego prestiżu 
w Polsce powinien posiadać jak 
najdoskonalsze Centrum Informacji 
Turystycznej, a nie skromną siedzibę, 
niezachęcającą do jej odwiedzin. 
Od lat nierozwiązana jest kwestia 
niszczejącego budynku Atol, gdzie przez 
lata mieściło się CIT. Ta lokalizacja 
budziła zainteresowanie turystów i 

REKLAMA

Andrzej Zarzecki

powinna służyć im dalej. Nie rozumiem, 
dlaczego miasto nadal nie remontuje 
tego budynku -podkreśla Tomasz Miklas.
-Trzeba też wspomnieć o utrzymaniu 
porządku na bulwarach i brzegach jezior 
latem. Na ten problem mieszkańcy i 
turyści skarżą się od lat. Nie usłyszeliśmy, 

Kolejny rok z rzędu Augustów będzie posiadał wyłącznie jedno 
kąpielisko. Jest to fatalna informacja dla mieszkańców i działającej u 
nas branży turystycznej.

jakie rozwiązanie proponuje burmistrz. 
Gorzkim żartem jest to, że ambicją 
władz miasta przed rozpoczęciem 
wakacji ma być rozebranie pomostu przy 
plaży Bielnik, który jest w dobrym stanie 
i spełnia oczekiwania mieszkańców i 
turystów. Jest to niebywały paradoks –
mówią radni Kleczkowski i Miklas.

Bartosz Lipiński

Radni Marcin Kleczkowski i Tomasz Miklas
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RADNI ZAWADZKI 
I DOBKOWSKI 
NADAL ŁAMIĄ 
PRAWO 

Na nic zarządzenie wojewody 
i wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku. Przedsiębiorstwa 
należące do radnych ugrupowania 
Nasze Miasto nadal prowadzą 
interesy z miastem. Takiej 
działalności zabrania ustawa o 
samorządzie gminnym.

Mimo zarządzenia 
wojewody podlaskiego i 
wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku, Dobkowski i 
Zawadzki nadal robią interesy 
z miastem oraz miejskimi 
instytucjami. 

KP

KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA 
NADAL BRAK!

RYNEK WRAZ Z ZABYTKOWYM PARKIEM CZEKA NA REWITALIZACJĘ OD LAT
Pomysły, które w ostatnim 
czasie wyciągane  są  jak królik 
z kapelusza przez rządzących 
Augustowem, zaskakują i 
rozczarowują. Przykładem może 
być budowa dziwacznego skweru 
na Zarzeczu zamiast parku 
ekologicznego, o który prosili 
mieszkańcy, czy też projekt 
na zagospodarowanie Rynku 
Zygmunta Augusta. 
Rynek wraz z zabytkowym 
parkiem czeka na rewitalizację 
od lat. Trudno nie zauważyć, że 
istotnym elementem tego miejsca 
jest również niszczejąca siedziba 
Centrum Informacji Turystycznej, 
czyli budynek nazywany Atolem.
Na rewitalizację zabytkowych 
parków miasta pozyskują unijne 
środki w milionach złotych, czego 
przykładem może być choćby 
Supraśl. Park w Supraślu objęty 
jest nadzorem konserwatora 
zabytków, dlatego na 
przeprowadzenie  prac  trzeba było 
uzyskać pozwolenie Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Po rewitalizacji 
ma zyskać wygląd dawnego 
przyklasztornego ogrodu ojców 
Bazylianów z podziałem na 
część reprezentacyjną, na której 

odbywać się będą uroczystości 
związane z celebrowaniem świąt 
państwowych oraz miejskich, 
a także na część rekreacyjną 
z tężnią, wiatą z zaciszem 
czytelniczym z półką wypełnioną 
dobrą lekturą i nowym układem 
ukwieconych alejek parkowych.  
Całkowita wartość projektu 
sięga aż 4 mln złotych, z tego 
dofinansowanie unijne to prawie 
3,2 miliona złotych.

Mieszkańcy i radni wielokrotnie 
pisali do burmistrza oraz 
mediów o fatalnym stanie parku, 
zanieczyszczonych ławkach, 
suchej trawie, połamanych 
gałęziach drzew, starych 
gazonach z wyschniętymi już 

roślinami. Pojawiały się projekty 
z budżetu obywatelskiego na 
zagospodarowanie parku. 
Burmistrz na moją interpelację 
w maju 2019 roku odpisał, że 
niestety park nazwany Ogrodem 
Saskim jest zabytkowy i nie da się 
nic zrobić.
Nagle i niespodziewanie, 
bez uprzedniej dyskusji, na 
początku tego roku temat 
zagospodarowania Rynku 
Zygmunta Augusta pojawił się 
jako zadanie w budżecie wraz z 
niepokojąco małą kwotą. 
Przez zagospodarowanie rynku 
burmistrz rozumie modernizację 
wąskiego pasa placu z 
kostki granitowej. Nie będzie 
kompleksowej rewitalizacji, a 
zamiast tego planowane jest 
przeznaczenie pół miliona 
złotych na 19 drzew, 12 ławek, 
8 koszy oraz kwietne rabaty. To 
nie rozwiąże problemu braku 
toalet czy niszczejącego budynku 
dawnego Centrum Informacji 
Turystycznej. Zanieczyszczone 
ławki jak były, tak dalej 
pozostaną. Jakie funkcje zyska 
rynek po tej modernizacji? Konia 
z rzędem, kto zgadnie. Idąc drogą 
innych miast należało raczej 

przygotować projekt rewitalizacji 
całego rynku wraz z parkiem 
i Atolem. Czy takie działanie 
nie jest po prostu szastaniem 
pieniędzmi augustowskiego 
podatnika? Za każdym  razem 
kiedy radni opozycji zgłaszali 
wnioski o realizację konkretnych 

inwestycji, słyszeli od 
burmistrzów, że realizacja nastąpi 
w momencie pozyskania środków 
zewnętrznych. Wymóg ów, jak 
widać, nie ma zastosowania do 
projektów i planów mających swe 
źródło w otoczeniu burmistrza. 

Aleksandra Sigillewska

Jakie funkcje 
zyska 
rynek po tej 
modernizacji? 

Radna Aleksandra Sigillewska
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Po miesiącach prac, w których 
najpierw uczestniczyło wielu ludzi, 
a później coraz mniej, przyjęto 
strategię rozwoju Augustowa. 
Rządzący miastem oceniają ją 
pozytywnie i nie dostrzegają 
błędów. Natomiast opozycja jest 
zdecydowanie bardziej krytyczna. 
Zdaniem Koalicji Obywatelskiej cała 
strategia nie pokazuje kierunków 
rozwoju, jest ogólnikowa, a niektóre 
zawarte w niej pomysły mogą uczynić 
więcej szkód niż pożytku.

Zaprezentowaną radzie strategię 
negatywnie ocenia były wieloletni 
burmistrz Augustowa, a obecnie 
radny Koalicji Obywatelskiej Leszek 
Cieślik. Zagłosował on przeciwko jej 
przyjęciu.
-Strategia przedłożona przez 
burmistrza praktycznie nie 
przedstawia żadnych wizji 
rozwoju Augustowa i funkcji 
naszego miasta. Jest to zbiór 
pobożnych życzeń. Uważam, 
że wpisano do niej to, co akurat  
przyszło  do  głowy  jej  autorom. 
Jako najważniejsze osiągnięcia 
Augustowa zaprezentowano 
oczywiście te, które zrealizowano w 
poprzedniej i obecnej kadencji, czyli 
w dobie rządów ugrupowania Nasze 
Miasto. Cała strategia jest bardzo 
ogólnikowa, tymczasem powinna 
oceniać stan faktyczny i precyzyjnie 
pokazywać, które dziedziny są 
najważniejszą szansą rozwojową 
na dziesięciolecia. Nie wiemy nic 
na temat, w jakim kierunku ma 
zmierzać Augustów, co jest dla nas 
priorytetem, jakie są największe 
zagrożenia –ocenia Leszek Cieślik.
Cieślik utrzymuje, że aktualne 
władze miejskie nie doceniają 
rozwoju turystyki i sanatoriów, 

traktując je po macoszemu. Jego 
zdaniem to niewybaczalny błąd i 
marnotrawienie potencjału.
-Naszym motorem rozwojowym 
powinny być atuty związane z 
turystyką oraz uzdrowiskiem. 
Oczywiście Augustów nie może 
utrzymywać się wyłącznie z 
tych dziedzin, dlatego należy 
wspierać sektor nieuciążliwych 
usług przemysłowych. Ale musimy 
pamiętać, że usługi takie jak 

produkcja jachtów przez stocznie, są 
powiązane z turystyką. Użytkownicy 
jachtów  z pewnością chętniej 
nabędą je ze stoczni działających 
w mieście słynącym z turystyki i 
historii z budową takich obiektów. 
Wydaje się, że zastępca burmistrza 
powiedział prawdę informując, że 
posiadanie strategii będzie nam 
przydatne w aplikowaniu o środki 
zewnętrzne, bo możemy mieć 
dodatkowe punkty. Innej wartości 
ta strategia nie ma -uważa były 
burmistrz Augustowa.
-Chcąc zabiegać o dofinansowanie 

zewnętrzne trzeba wyznaczyć cele 
do realizacji. Głównym zarzutem 
do przekazanej strategii jest to, że 
brakuje w niej wykazu inwestycji 
strategicznych. One podkreślałyby 
wpływ na rozwój miasta, 
wyznaczałyby cele i wpłynęłyby na 
możliwość pozyskania pieniędzy. 
Dopiero wtedy można byłoby 
dołączyć strategię do wniosku 
o środki zewnętrzne i pokazać 
decydentom, że zadania zostały 
przez nas wyznaczone i są 
motorem napędowym. Podczas 
dyskusji zachęcałem burmistrza 
i radnych, aby zapoznali się ze 
strategią rozwoju województwa 
podlaskiego z przełomu XX i XXI 
wieku, jakie rzeczy wpisaliśmy tam 
do wykonania w naszym mieście, 
niektóre nadal czekają na realizację 
-twierdzi radny Cieślik.
Szef klubu radnych Koalicji 
Obywatelskiej przedstawił cele, 
jakie chciał zrealizować będąc 
burmistrzem Augustowa. Mówi, że to 
bardzo potrzebne zadania, których 
nie ujęto w strategii.
-Przed wstąpieniem Polski do 
Unii Europejskiej wpisałem do 
strategii rozwoju województwa 
niezwykle ambitne i potrzebne cele 
do sfinansowania w Augustowie. 
Były to zadania takie jak budowa 
centrum obsługi podróżnych, czyli 
nowoczesny dworzec autobusowy, 
budowa centrum rekreacyjnego 
w dzielnicy Wypusty,  czy 
zrealizowanie centrum rolno-
towarowego w Augustowie. 
Niezwykle ważna jest budowa 
ekologicznej ciepłowni dla dzielnicy 
Borki, Glinki i Ślepsk. Problem 
nierozwiązany do dzisiaj, budowa 
instalacji natleniającej jeziora, o 
czym tak głośno mówi się i teraz. 

Aktualna jest potrzeba budowy 
zbiorczego kanału deszczowego 
dla naszego miasta, co doskonale 
widzimy po ulewach. Była też 
zgłoszona koncepcja powstania nad 
jeziorem Necko kolejki linowej. To 
skarbnica pomysłów, z której należy 
korzystać. Bez konkretnych celów 
trudno myśleć o rozwoju -tłumaczy 
szef radnych KO.
W strategii znalazła się też 
informacja o potencjalnie nowych 
terenach na rozwój działalności 
gospodarczej. Według Leszka 
Cieślika proponowane jest szkodliwe 
i absurdalne rozwiązanie.
-Jeszcze będąc burmistrzem 
i posłem wskazywałem, 
że najlepszym terenem do 
zrealizowania strefy aktywności 
gospodarczej jest obszar od węzła 
ełckiego w stronę Raczek. Tam 
położone są zakłady produkujące 
jachty. Niestety zrobiono strefę przy 
szosie łomżyńskiej, która nie jest 
dobrym miejscem do wykorzystania 
położenia Augustowa na szlaku dróg 
z południa na północ i w kierunku 
drogi Via Baltica. Ujęcie w strategii 
rozwoju działalności gospodarczej 
na terenach od szosy łomżyńskiej 
do szosy ełckiej jest absurdalne. 
Ulokowanie tam zakładów bądź 
centrum logistycznego spowoduje, 
że TIR-y zostaną wprowadzone do 
Augustowa. Żeby móc wyjechać z 
szosy łomżyńskiej na obwodnicę, 
na Białystok, a przede wszystkim 
na trasę Via Baltica, samochody 
ciężarowe będą musiały wjeżdżać 
na ulicę Wojska Polskiego, która 
już jest zakorkowana i zawracać na 
rondzie. Powstanie potężny korek –
podsumowuje Cieślik.

Bartosz Lipiński

Ujęcie w strategii 
rozwoju działalności 
gospodarczej na 
terenach od szosy 
łomżyńskiej do szosy 
ełckiej jest absurdalne. 
Ulokowanie tam 
zakładów bądź centrum 
logistycznego spowoduje, 
że TIR-y zostaną 
wprowadzone do 
Augustowa. 

DOKĄD ZMIERZA AUGUSTÓW
STRATEGIA MIASTA NIE POKAZUJE KIERUNKÓW ROZWOJU, 
JEST OGÓLNIKOWA, A NIEKTÓRE ZAWARTE W NIEJ POMYSŁY 

MOGĄ UCZYNIĆ WIĘCEJ SZKÓD NIŻ POŻYTKU

MOWA BYŁA O 
WYCINCE 

ZŁOTA 
PRZETRWAŁA 
BOMBARDOWANIE, 
A TERAZ POMAGA 
NIEWIDOMEJ 
KOBIECIE

Nadleśnictwo Augustów 
wznowiło spotkania w ramach 
Augustowskiej Akademii Leśnej. 
Pierwsze tegoroczny wykład odbył 
się w czwartek, 21 kwietnia, 
w siedzibie augustowskiego 
nadleśnictwa. Temat spotkania 
brzmiał „Dlaczego leśnicy zlecają 
wycinanie drzew?”. 
 Odpowiedzią na pytanie 
zadane w tytule spotkania była 
prezentacja multimedialna 
przedstawiona przez Adama 
Sieńkę, zastępcę nadleśniczego. 
W prezentowanym materiale 
prowadzący przedstawił 
powody wycinki i wszystkie 
prawne aspekty z tym związane. 
Przedstawiono podstawy, 
celowość i zasadność wycinki 
drzew w kontekście różnych 
faz rozwojowych drzewostanu. 
Kolejne spotkanie Augustowskiej 
Akademii Leśnej odbędzie się 26 
maja, o godz. 17.00, a jego tematem 
będzie „Czy możliwie jest życie 
bez drewna?” 

BP

Ma na imię Złota (Zołotaja) i jest 
psem przewodnikiem niewidomej 
Ukrainki. Przeżyła bombardowanie 
i dzięki pomocy augustowskich 
druhów z OSP Augustów -Lipowiec 
aż ze Lwowa trafiła do swojej 
właścicielki, która przebywa 
obecnie w jednym z ośrodków dla 
uchodźców w Augustowie. 
Pies przewodnik mieszkającej 
obecnie w Augustowie 
niewidomej kobiety, przebywał 
w Kijowie, w szkółce dla tego 
typu zwierząt. W trakcie 
bombardowania szkółka została 
zniszczona, a psy rozpierzchły 
się po okolicy. Złota jednak 
jakimś cudem się odnalazła. Przy 
pomocy wielu ludzi pies trafił 
do Lwowa. A czteroosobowa 
ekipa składająca się z trzech 
augustowskich druhów: Miłosza 
Szlaszyńskiego, braci Mariusza i 
Marcina Kopiczko z OSP Lipowiec 
-Augustów oraz Jurija, syna 
właścicielki psa, ruszyła bez 
zastanowienia po labradorkę. 
Akcja się powiodła. Zołotaja trafiła 
już do swojej właścicielki. 

BP

Niezwykle ważna jest Niezwykle ważna jest 
budowa ekologicznej budowa ekologicznej 
ciepłowni dla dzielnicy ciepłowni dla dzielnicy 
Borki, Glinki i Ślepsk, Borki, Glinki i Ślepsk, 
budowa instalacji budowa instalacji 
natleniającej jeziora.natleniającej jeziora.

LESZEK CIEŚLIK
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Niedawno złożyłem dwie 
interpelacje do burmistrza, 
pytając m.in. o koszt procedury 
przetargowej 
i transakcje 
dotyczące kupna 
paliwa przez 
urząd miasta, 
spółki miejskie 
i jednostki 
podległe miastu 
od radnego 
Dobkowskiego. 
Analogicznie 
pytałem o usługi 
świadczone 
przez firmę 
należącą 
do radnego 
Zawadzkiego. 
Pytania 
obejmowały 
okres 2021 roku, 
do końcówki 
marca 2022. 
Złożone 
interpelacje 
wykazały 
jednoznacznie, 
że dwóch 
radnych -Tomasz Dobkowski 
i Mirosław Zawadzki -nadal 
„robi interesy z miastem”. 
Bulwersujące jest to, że dzieje 
się tak mimo jednoznacznych 
wyroków sądów dotyczących 
wygaszenia mandatów 
radnym, którzy korzystają z 
majątku miasta. Zastanawiający 
jest fakt swoistej recydywy 
wymienionych radnych. Ich 
podwójne standardy moralne 
wykazały ubiegłoroczne 
głosowania, kiedy to wspólnie 
z innymi radnymi Naszego 
Miasta w swoim postępowaniu 
nie widzieli niczego złego, a 

Ucieszyłam się z tego projektu, 
gdyż była to propozycja, 
która wyszła z naszego klubu. 
Dokładnie rzecz ujmując to 
jeszcze pomysł Leszka Cieślika, 
który w obecnej kadencji, 
złożył wniosek o ujęcie kładki 
w programie strategicznych 
inwestycji turystycznych.
Na konferencji naszym oczom 
ukazały się kolejno projekty, 
począwszy od 3 miejsca z 
nagrodą w kwocie 10 tys. 
złotych, 2 lokata – 20 tys. 
złotych i 1 zwycięskie – 30 
tys. złotych. Szacowne jury, a 
właściwie sąd konkursowy 
składało się z 7 sędziów, w tym 
m.in. naszym, niepodzielnie 
rządzącym i władającym 
duszami ekipy burmistrza 
i ludzi Naszego Miasta, 
kolegą radnym Tomaszem 
Dobkowskim. Niewątpliwie 
słynna „nieomylność” tego 
ostatniego miała znaczący 
wpływ na wybór wyróżnionej 
koncepcji.
Projekt, który uzyskał 3 
lokatę, zrealizowany przez 
biuro z Krakowa, skojarzył 
mi się z Grubą  Kaśką, która 
jest wpisana w krajobraz 
nadwiślańskiej części 
Warszawy. Kolejny, autorstwa 
architektów z Wrocławia, 
przypomniał mi próby 
nawiązania współpracy z 
arabskim szejkiem, ponieważ 
wieża widokowa podobna 
jest do słynnych wieżowców z 
Dubaju. Oba projekty ciekawe, 
powiedziałabym, że nawet 
imponujące, z nowatorskim 

jednocześnie kwestionowali 
postępowanie radnych 
opozycyjnych. Padały słowa o 

stawianiu luster 
i patrzeniu 
sobie w oczy. 
Jak to się ma do 
ich spojrzeń i 
luster? Raczej 
to są krzywe 
zwierciadła, 
które pozwalają 
im patrzeć 
na siebie 
bez wstydu i 
honoru. Kiedyś 
na takich ludzi 
mówiono, „że 
mają miedziane 
czoła”, ponieważ 
nigdy nie widać 
na ich twarzach 
rumieńca 
zawstydzenia. 
Równie 
bulwersujące 
jest 
postępowanie 
burmistrza, 
podległych mu 

pracowników oraz prezesów 
spółek miejskich, którzy 
akceptują taki stan rzeczy, 
proceder uzyskiwania korzyści 
majątkowych z majątku 
miasta przez radnych. Jest to 
lekceważenie zarówno prawa 
jak i mieszkańców Augustowa. 
Odnosi się wrażenie, że 
„swoim” można wszystko. Poza 
aspektami prawnymi, strona 
etyczna i moralna uwikłanych 
w opisywany proceder 
radnych i burmistrza musi być 
jednoznacznie negatywnie 
oceniona.

Adam Sieńko

Bulwersujące jest 
postępowanie 

burmistrza, 
podległych mu 
pracowników 
oraz prezesów 

spółek miejskich, 
którzy akceptują 
taki stan rzeczy, 

proceder 
uzyskiwania 

korzyści 
majątkowych z 
majątku miasta 
przez radnych. 

SUBIEKTYWNIE O KONKURSIE 
NA PROJEKT KŁADKI NAD NETTĄ

Nadal współpracują 
z miastem

Na nic zarządzenie wojewody i tożsamy wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku. Przedsiębiorstwa należące do radnych 
ugrupowania Nasze Miasto nadal współpracują z mieniem miejskim sprzedając 
towary i usługi. Widać, że prawo nie dotyczy wszystkich, ponieważ takiej 
działalności zabrania ustawa o samorządzie gminnym. 

W piątek, 6 maja 2022 r. w sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbyła się konferencja poświęcona 
oficjalnej prezentacji wyników rozstrzygniętego konkursu na opracowanie koncepcji kładki pieszo-
rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem okolicznego terenu. 
Zostały przedstawione i omówione trzy nagrodzone projekty. Trzeba przypomnieć, że planowany 
koszt tej inwestycji ma być rzędu 50 mln złotych. Gros tych środków należy szukać w funduszach 
zewnętrznych.

W przeciwieństwie 
do pomostu 
wizerunek miejskiej  
plaży jest fatalny. 

spojrzeniem, całkiem fajnie 
mogłyby odświeżyć krajobraz 
Augustowa i stanowić 
nieoczywisty, intrygujący 
punkt na mapie Augustowa. I 
pewnie przyciągnęłyby rzesze 
zainteresowanych turystów. 
I w końcu projekt, który uzyskał 
największą liczbę głosów, a  
według mnie okazał się być 
najmniej interesujący. Znowu 
wycieczka w przeszłość. Tym 
razem jednak skojarzył mi się 
tzw. majak, czyli drewniana 
wieża nieopodal nadleśnictwa 
Augustów. Ci, którzy pamiętają 
ten obiekt, wiedzą o czym 
mówię. No, ale de gustibus non 
est disputandum. Tyle o samych 
projektach. 
Niemałym zaskoczeniem 
była informacja o autorach 
tej propozycji. Otóż z firmą 
z Kielc (tutaj w kooperacji 
z biurem w Mysłowicach) 
miasto współpracuje od lat. 
Najpierw przesławna baza 
kajakowa, potem zmiany do 
projektu ratusza. No i osoba 
właściciela, której nazwisko 
wzburzyło niezwykle 
panią Magdę Sokołowską, 
kiedy na sesji zapytałam o 
powiązania rodzinne. Do 
tej pory nie rozumiem tego 
zdenerwowania. Wszak można 
było spokojnie odpowiedzieć, 
że takowych nie ma.
Zapytałam burmistrza, czy taki 
wybór to ostateczne wskazanie 
na realizację kielecko-
mysłowickiej koncepcji. 
Burmistrz potwierdził. 
Wszyscy mieszkańcy będą 

mogli sami to ocenić, gdyż 
nagrodzone prace będą 
okazane na Rynku Zygmunta 
Augusta.
Dawne koncepcje zakładały 
możliwość pływania białej floty 
bez konieczności składania 
masztu. Żadna z obecnych 
propozycji nie spełnia tego 
warunku. Pozostaje pytanie 
o realne możliwości ich 
realizacji. 
Kolejna rzecz to 
u w a r u n k o w a n i a 
środowiskowe. Dwie 
propozycje zakładają 
budowę wieży po stronie 
dzielnicy Borki, gdzie wg 
opinii specjalistów ingerencja 
w tym miejscu w przyrodę 
jest bardzo trudna, a wręcz 
niemożliwa. Obym nie była 
złym prorokiem, a RDOŚ 
wydała zgodę na rozpoczęcie 
prac.
Oczywiście nie ma szansy na 
to, żeby w tej kadencji udało 
się te prace rozpocząć. Czeka 
nas żmudna praca dotycząca 
uzyskiwania wszelkich zgód, 
opinii i pozwoleń. Perspektywa 
zakończenia tego procesu 
może sięgać nawet dwóch lat. 
Potem roboty budowlane, czyli 
pewnie kolejny rok lub dwa. 
Czy to się uda czy nie, cieszę 
się, że w końcu burmistrz i 
jego środowisko zauważyło 
turystyczny potencjał 
Augustowa i to, że warto i 
trzeba inwestować w tę sferę. 
Choć jak zwykle muszą zrobić 
to po swojemu. 

Izabela Piasecka

Radny Tomasz Miklas zapowiada walkę Radny Tomasz Miklas zapowiada walkę 

o pomost na Bielniku.o pomost na Bielniku.

Radny Adam Sieńko

Radna Izabela PiaseckaRadna Izabela Piasecka
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15 kwietnia 2022 roku prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki po 
rozpatrzeniu wniosku MPEC „Giga” 
sp. z o. o w Augustowie zatwierdził 
ustaloną przez przedsiębiorstwo 
taryfę za ciepło na okres 12 
miesięcy od dnia jej wprowadzenia.
Z uzyskanych informacji wynika, 
że powyższa decyzja skutkuje 
kilkudziesięcioprocentową podwyżką 
za ogrzewanie domów i ciepłą wodę. 
Na ostatniej sesji rady miejskiej 28 
kwietnia nie było prezesa spółki 
„Giga” ani burmistrza Mirosława 
Karolczuka i nie udało się uzyskać 
informacji na powyższy temat. W 
związku z absencją wymienionych 
osób wystosowałem tego samego 
dnia interpelację z pytaniami 
dotyczącymi wskazania głównych 
czynników wpływających na nową 
taryfę w porównaniu z taryfą 
dotychczas obowiązującą i ich udziału 
w wysokości nowej taryfy dla ciepła. 
Zwróciłem się m.in. o wyjaśnienie 
różnic stawki za usługi przesyłowe. 
Dotyczy to różnic dla odbiorców tzw. 
węzła Wypusty i pozostałych.
Do dnia 9 maja nie uzyskałem 
odpowiedzi. Burmistrz ma termin 
14 dniowy na jej udzielenie i jak 
widać, skwapliwie z tego skorzysta. 

Uważa on zapewne, że nie są to 
kwestie wymagające pilnej reakcji i 
szybkiej odpowiedzi. W mojej ocenie 
mieszkańcy Augustowa korzystający 
z usług spółki „Giga” oczekują jak 
najszybszej odpowiedzi na pytania: 
dlaczego wystąpi tak wysoka 
podwyżka i z jakiego powodu akurat 
teraz będzie wprowadzana?
Pełne stanowisko na poruszone 
kwestie przedstawię po uzyskaniu 
odpowiedzi burmistrza i jej 
weryfikacji. Jedno jest jednak pewne, 
unikanie jak najszybszej modernizacji 
pieców, późne złożenie wniosku o 
dofinansowanie na przeprowadzenie 
modernizacji (w ostatnim możliwym 
naborze -przyp.), brak reakcji na 
powszechnie znane kwestie związane 
z opłatami za emisje dwutlenku 
węgla do atmosfery, doprowadziły do 

tak drastycznych wzrostów kosztów 
i opłat. Ugrupowanie Nasze Miasto 
rządzi już blisko osiem lat. Burmistrz 
reprezentujący Nasze Miasto zna 
temat zagrożenia wysokimi opłatami 
od dawna. Ale nie podjął działań 
ze stosownym wyprzedzeniem. 
Nierozwiązywanie problemów w 
odpowiednim czasie, wytyczanie 

niewłaściwych priorytetów i szukanie 
szybkiego poklasku prowadzi 
do sytuacji, w której z kieszeni 
mieszkańców pokrywa się koszty 
funkcjonowania miejskiej spółki, za 
którą odpowiada burmistrz, wybrana 
przez niego rada nadzorcza i prezes. 

Adam Sieńko

Dlaczego wystąpi tak 
wysoka podwyżka 
i z jakiego powodu 
akurat teraz będzie 
wprowadzana?

KOLEJNE PODWYŻKI OPŁAT ZA 
CIEPŁO I CIEPŁĄ WODĘ W MIEŚCIE

CIEPŁO MIEJSKIE PRZEZ ROK PODROŻAŁO O 100 PROCENT

STRATEGICZNA 
DROGA W GMINIE 
NOWINKA ZOSTAŁA 
WYREMONTOWANA 

DARMOWA 
KOMUNIKACJA W 
AUGUSTOWIE 

Bardzo długo oczekiwana 
inwestycja przez mieszkańców 
gminy Nowinka, jak i licznie na 
tych terenach przebywających 
turystów, dobiegła końca. 

We wtorek, 26 kwietnia nastąpiło 
uroczyste otwarcie 16 km drogi 
łączącej powiat suwalski i augus-
towski. Inwestycja rozpoczęła się 
w 2021 roku i została zrealizowa-
na na drogach powiatowych w 
gminie Nowinka. Przebudowa-
nych zostało łącznie około 16 
km dróg w czterech etapach: od 
Płociczna przez Bryzgiel do Aten, 
odcinek w Monkiniach, odcinek 
od Bryzgla w kierunku Macharc 
oraz między Podnowinką a Now-
inką wraz z przebudową mostu z 
dojazdami. Całość inwestycji kosz-
towała 7.820.000 zł.

BP

Niebawem w Augustowie 
mieszkańcy będą mogli korzystać 
z darmowej komunikacji miejskiej. 
Prawdopodobnie już w maju nie 
trzeba będzie płacić za bilety. 
Do tej pory darmowa 
komunikacja dla augustowian 
funkcjonowała jedynie w sezonie 
letnim. Teraz ma obowiązywać 
prawdopodobnie od połowy 
maja do końca sierpnia. 
Konkretnej daty jeszcze nie ma. 
Dodatkowo z opłat za przejazdy 
mają być zwolnieni przebywający 
w Augustowie Ukraińcy.

BP

REKLAMA REKLAMA

WIĘKSZOŚĆ 
ZDAJE 
GEOGRAFIĘ  
Trwa maturalny maraton. W 
powiecie augustowskim do matury 
przystąpiło 360 osób. W tym roku 
nie ma egzaminów ustnych, a 
augustowscy maturzyści poza 
obowiązkowymi przedmiotami 
głównie wybrali geografię. 
Tegoroczne matury rozpoczęły 
się 4 i potrwają do 20 maja. 
Maturzyści obowiązkowo zdawali 
język polski, matematykę i język 
angielski. 

BP

NOWY WZÓR DOWODU 
REJESTRACYJNEGO 

OD MAJA WYDAWANE SĄ NOWE DOWODY 

REJESTRACYJNE
Nowe dowody rejestracyjne są lepiej 
zabezpieczone przed podrabianiem. 
Dokument posiada taki sam układ 
pól jak dotychczasowy, ale wykonany 
jest w zupełnie innej technologii. 
Papier, z którego jest wykonany, nie 
wykazuje luminescencji w świetle 
ultrafioletowym, a numeracja i 
personalizacja została wykonana 
laserowo. Wprowadzenie nowego 
wzoru dowodu rejestracyjnego nie 
oznacza, że należy wymieniać stary 
dokument. Dotychczasowe dowody 
oraz ich wtórniki zachowują swoją 
ważność. Dokumenty wydane 
czasowo także są ważne, ale przez 

okres na jaki zostały wydane. Nowe 
dowody będą wydawane tym, którzy 
będą rejestrować nowy pojazd 
albo chcą wymienić zniszczony 
dokument. Urzędy do lipca tego 
roku będą wydawać nowe, ale i też 
poprzednie dowody rejestracyjne. 
Potem będą wydawane tylko według 
nowego wzoru. Przypomnijmy, 
że wydawaniem dowodów 
rejestracyjnych w powiecie 
augustowskim zajmuje się wydział 
komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Augustowie. 

Beata Perzanowska

Radna Aleksandra Sigillewska


