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KOMITET 
BUDOWY 
KONFLIKTÓW
Burmistrz Karolczuk 
poprzez przymusowe 
zakładanie komitetów 
budowy ulic 
doprowadza do 
głębokich konfliktów 
sąsiedzkich. 

RADNI KO 
CHCĄ CHRONIĆ
MIESZKAŃCÓW
Ogromne podwyżki za 
ciepło w Augustowie 
są faktem. Pomysł 
Koalicji Obywatelskiej 
mógłby znacząco 
poprawić sytuację  
augustowskich rodzin.

RADNI PIS 
CHCĄ DOMU 
SENIORA
Burmistrz dopuścił 
się samowoli 
budowlanej.Radni 
PiS uważają, że przy 
profesjonalnym 
podejściu do tematu 
ważny obiekt 
mógłby powstać.  
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BURMISTRZ 
WYCIĄŁ 160 
ZDROWYCH 
DRZEW
ORAZ  15 ARÓW 
ZAKRZACZEŃ

MASZ CIEKAWY TEMAT, POTRZEBUJESZ POMOCY  DZWOŃ: 87 643 46 46

GIGAGIGANTYCZNY WZROST NTYCZNY WZROST 
CENY CIEPŁACENY CIEPŁA

RADNY 
DOBKOWSKI 
PRZEGRAŁ Z 
DYCZEWSKIM

Radni opozycji nie mogli wejść 
do urzędu miasta na sesję. 
Alicja Dobrowolska nie chciała 
dopuścić ich do udziału w sesji. 
Dopiero po zawiadomieniu 
policji umożliwiła im wejście na 
salę i uczestniczenie w obradach. 
Postawa przewodniczącej rady 
coraz bardziej przypomina 
autorytaryzm.

KP

POLICJA W 
URZĘDZIE 
MIASTA

Pod koniec roku przyznano 
stuprocentową podwyżkę 
pensji burmistrzowi 
Mirosławowi Karolczukowi. 
Ostatnio kolejną drastyczną 
podwyżkę opłat dostali 
mieszkańcy. 
Augustowianie otrzymali 
ogromną podwyżkę opłat za 
ogrzewanie miejskie i ciepłą 
wodę. Władze miasta próbują 
zrzucić winę na sytuację 
geopolityczną. Pomijają 
własne „zasługi”, opóźnienia 
w modernizacji ciepłowni. 
Gdyby prace wykonano 
wcześniej, nie ponosilibyśmy 

tak horrendalnych opłat za 
emisję CO2.
Na niedawnej sesji głos w 
imieniu burmistrza zabierał 
jego zastępca. Sławomir 
Sieczkowski kłamliwie 
insynuował, iż prezes 
spółdzielni mieszkaniowej 
wprowadza niezrozumiałe 
stawki.
Teorie urzędnika miejskiego 
zostały obalone, opozycja 
porównała je do opowiadania 
głupot.
-Poprzednia zaliczka na 
centralne ogrzewanie w 
spółdzielni wynosiła 3,50 

zł za metr kwadratowy, 
teraz wzrosła do 6,50 zł –
usłyszeliśmy na sesji.
-1 września 2021 roku cena 
za gigadżul w MPEC wynosiła 
41,07 zł, dzisiaj wynosi 119,32 
zł. Za podgrzanie wody 
przed rokiem wynosiła 
28,86 zł za metr sześcienny, 
obecnie 70,37 zł. Przesyłowa 
opłata stała dla węzłów 
spółdzielni rok temu wynosiła 
3.113 zł, a teraz 4.885 zł 
–dowiedzieliśmy się na 
obradach.
Cena za gigadżul wzrosła 
w MPEC do 290% ceny 

pierwotnej, za podgrzanie 
wody mieszkańcy zapłacą 
245% ceny pierwotnej, a 
opłata stała wynosi 157% ceny 
sprzed roku.
-Cena energii w spółce 
miejskiej wzrosła przez rok 
prawie o 290 procent. Pan 
Sieczkowski próbował nas 
przekonać, że w spółce 
cena nie wzrosła, natomiast 
wzrosły ceny w spółdzielni –
zauważyła radna opozycji.

Krzysztof Przekop

Na ten wyrok czekaliśmy 
ponad dwa lata. Dziś wiemy, 
że Dobkowski pozywając 
mieszkańca do sądu za publiczną 
krytykę, poniósł historyczną 
porażkę. Szef ugrupowania 
Nasze Miasto, Tomasz 
Dobkowski, przegrał z Marianem 
Dyczewskim zarówno przed 
sądem w Suwałkach, jak również 
Białymstoku. Sąd potwierdził, iż 
Dobkowski nie działa na rzecz 
społeczeństwa, a jego celem są 
własne interesy.

KP
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Radni Koalicji Obywatelskiej uważają, 
że pobieranie opłat od mieszkańców 
na budowę ulic to skandal. Niedawno 
zgłosiła się do nich grupa mieszkańców 
bloku w Silikatach. Burmistrz żądał od 
nich 1.500 zł za remont ulicy. Kiedy nie 
zgodzili się na takie żądanie, otrzymali 
propozycję wpłacenia „jedynie” 250 zł. 
-W budżecie miasta ujęta jest realizacja 
ulicy Turystycznej, a dokładnie łącznika 
pomiędzy tą ulicą i szosą sejneńską. 
Zgłosili się do nas mieszkańcy 
jednego z bloków na osiedlu Silikaty. 
Opowiedzieli, że uczestniczyli w 
spotkaniu z pracownikami urzędu 
miasta i burmistrzem. Mieszkańcy 
usłyszeli, że jeśli nie zawiążą komitetu i 
nie wpłacą 1.500 zł, ulica nie zostanie 
przebudowana. Mieszkańcy nie chcieli 
się zgodzić. Komitet powstał, kiedy 
miasto obniżyło daninę do 250 zł –mówi 
Izabela Piasecka.
-Zmuszanie ludzi do wpłacania 
pieniędzy pod groźbą niezrealizowania 
inwestycji, to zachowanie karygodne. 
Mieszkańcami bloku są często osoby 
słabo zamożne i emeryci, zapłacenie 
1.500 zł byłoby wielką trudnością. 
Pobieranie opłat 250 zł to kuriozum, bo 
nie będzie to miało wpływu na inwestycję 
wartą kilka milionów. Chodzi wyłącznie 

o to, aby pokazać, że mieszkańcy nadal 
chcą zawiązywać komitety -podejrzewa 
Piasecka.
-Kilka lat temu mieszkańcy wpłacali 
na komitety, bo obowiązywała uchwała 
ugrupowania Nasze Miasto o 50 
procentowej stawce opłaty adiacenckiej. 
Ludzie bali się poniesienia ogromnych 
kosztów i woleli zapłacić 1.500 zł. Był 
to swoisty szantaż rządzących miastem. 
Na wniosek Koalicji Obywatelskiej, 
opłata została zmniejszona do 1 
procenta. Mieszkańcy nie mają 
obowiązku partycypowania, bo budowa 
ulic jest zadaniem własnym gminy 
-podkreśla Piasecka.
Nie każdego z mieszkańców stać na 
udział w komitecie, co może powodować 
spór.
-Urzędnicy miejscy świadomie lub nie, 
biorą udział w konfliktowaniu sąsiadów. 
Nielicznych stać na zapłacenie, 
pozostałych nie. Ci drudzy poddawani są 
presji. Mieszkańcy mogą mówić o braku 
sprawiedliwości, bo jednym remontuje 
się ulicę za darmo, a od innych oczekuje 
się pieniędzy. Tymczasem każdy 
augustowianin płaci podatki, które 
wpływają do budżetu -dodaje radna 
Piasecka.

Krzysztof Przekop

KOMITET BUDOWY KONFLIKTÓW
RADNI KOALICJI OBYWATELSKIEJ CHCĄ, BY BURMISTRZ ZWRÓCIŁ 

PIENIĄDZE MIESZKAŃCOM
Pobieranie od mieszkańców 1.500 zł na 
remonty dróg, dzieli nie tylko radnych. 
Dochodzi do napięć między sąsiadami. 
W Silikatach miasto wykazało się 
„hojnością” i obniżyło stawkę opłaty za 

remont ulicy do 250 zł. 

-Zmuszanie ludzi do wpłacania pieniędzy 
pod groźbą niezrealizowania inwestycji, to 
zachowanie karygodne. Chodzi wyłącznie o 
to, aby pokazać, że mieszkańcy nadal chcą 
zawiązywać komitety -podejrzewa Piasecka.

Tegoroczny sezon urlopowy 
w Augustowie był wyjątkowo 
smutny. Burmistrz Mirosław 
Karolczuk zdecydował się 
rozebrać pomost na plaży 
Bielnik niedługo po śmierci jego 
budowniczego. Miasto straciło 
popularną atrakcję turystyczną 
nad jeziorem Necko.
O planach rozebrania pomostu 
przy plaży Bielnik burmistrz 
Karolczuk poinformował kilka 
miesięcy temu. Natychmiast 
pojawiło się wiele głosów 
krytykujących ten pomysł. 
Mówiono o tym, że obiekt 
należycie spełnia swoją rolę, a 
mieszkańcy i turyści są z niego 
zadowoleni. Nie było również 
zastrzeżeń do jego wyglądu, bo 
prezentował się przyzwoicie. 
Zbulwersowani rozbiórką 
obiektu są radni miejscy Prawa i 
Sprawiedliwości.
-Burmistrz Mirosław Karolczuk 
zdecydował się rozebrać 

Burmistrz rozebrał pomost
pomost na Bielniku tuż przed 
rozpoczęciem sezonu letniego. 
Było to bardzo wymowne. Zamiast 
wzbogacać infrastrukturę 
turystyczną i budować nowe 
atrakcje, miasto usunęło dobrze 
służący wszystkim pomost. To 
rzecz skandaliczna –uważa 
Marcin Kleczkowski.
-Podobna sytuacja miała miejsce 
kilka lat temu na plaży POSTiW, 
kiedy rozebrano budynki 
służące mieszkańcom, a w ich 
miejsce nic się tam nie pojawiło. 
Jest to zgubne podejście do 
turystyki burmistrza Karolczuka 
i ugrupowania Nasze Miasto –
dodaje radny Kleczkowski.
Radni miejscy PiS Marcin 
Kleczkowski i Tomasz Miklas 
uważają, że po rozbiórce pomostu 
miasto powinno zapłacić rodzinie 
budowniczego śp. Eugeniusza 
Ławrynowicza za poniesione 
przez niego nakłady.
-Pomost na plaży Bielnik 

wyglądał bardzo przyzwoicie i 
był w lepszym stanie od pomostu 
przy wyciągu nart wodnych. Było 
tak, ponieważ pan Eugeniusz 
Ławrynowicz troszczył się o 
wykonaną przez siebie budowlę. 
Za własne pieniądze kupił 
materiały budowlane w postaci 
belek i desek, po czym dokonał 
remontu. Nie brał żadnych 
środków z miasta -twierdzi 
Miklas.
-Jest rzeczą oczywistą, że miasto 
powinno zwrócić poniesione 
nakłady jego spadkobiercom. 
Zwłaszcza, że pomost dobrze 
służył wszystkim augustowianom 
przez lata. Powyższą kwestię 
potwierdza wyrok sądu. 
Sąd stwierdził, że nie ma 
wątpliwości, iż pan Ławrynowicz 
poniósł nakłady materialne na 
zbudowanie pomostu -mówi 
Kleczkowski.

Bartosz Lipiński

Radna Izabela PiaseckaRadna Izabela Piasecka
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Radni Koalicji Obywatelskiej są 
zaniepokojeni sezonem grzewczym 
w Augustowie. Interpelację w tej 
sprawie skierował radny Adam 
Sieńko. Na wniosek radnych klubu 
KO zwołano nadzwyczajną sesję 
rady miejskiej, by omówić problem.
Były burmistrz Augustowa Leszek 
Cieślik podkreśla, że mieszkańcy 
są obciążani problemami 
wynikającymi z zaniedbań. 
Gdyby modernizację ciepłowni 
przeprowadzono kilka lat temu, 
w dobie rządów Mirosława 
Karolczuka i ugrupowania 
Nasze Miasto, augustowianie nie 
ponosiliby dantejskich opłat. Jak 
pomóc społeczeństwu?
-Na sesji zaproponowaliśmy 
rozwiązania mogące obniżyć 
cenę dla mieszkańców. Zgłosiłem 
pomysł dokapitalizowania 
spółki miejskiej, poprzez 
przetransferowanie środków z 
budżetu miasta. Myślę, że kwota 

Radni Koalicji 
Obywatelskiej chcą 

chronić mieszkańców

6 mln zł mogłaby spowodować 
obniżenie cen odbiorcom. 
Ponadto spółka miałaby środki na 
zakupienie węgla -ocenia radny 
Leszek Cieślik.
-MPEC jest w trudnej sytuacji. 
Realizuje inwestycję kotła na 
biomasę, na którą musiała 
zostać zaciągnięta pożyczka 
ok. 13 mln zł. Spółka kupując 
węgiel zaciąga kredyt, który 
obciąży mieszkańców, jeżeli nie 
będzie wsparcia miasta. Przed 
dwudziestoma laty, gdy byłem 
burmistrzem, miasto wraz z MPEC 
przeprowadziło modernizację 
ciepłowni. Miasto przekazało 
na ten cel 3,5 mln zł, inwestycja 
poprawiła sprawność urządzeń 
i zwiększyła moc ciepłowniczą. 
Samorząd nie poniósł wielkich 
strat, a uchronił mieszkańców 
przed podwyżką –mówi Cieślik.
Były burmistrz Augustowa 
wskazuje, że w mieście 

Kolejne na przestrzeni ostatnich lat ogromne podwyżki za ciepło w Augustowie są faktem. Burmistrz Karolczuk zaniedbał 
modernizację ciepłowni, ale pomysł Koalicji Obywatelskiej mógłby znacząco poprawić sytuację wielu augustowskich 
rodzin.

rewitalizację dworca kolejowego. Nie 
zostało to zrobione, ale wykonano 
wówczas drogę, przy której nie ma 
żadnego domu -dodaje radna Koalicji 
Obywatelskiej.
-Spodziewałam się innych projektów. 
Pan burmistrz nie rozmawiał z 
radnymi opozycji o swojej koncepcji. 
Mirosław Karolczuk nie ma w 
zwyczaju konsultować się z radnymi 
spoza wspierającej go koalicji 
rządzącej, ani przedstawiać nam 
jakichkolwiek wniosków. Nasze 
propozycje nie są brane pod uwagę 
przez rządzących. Większość 
głosowań na sesjach kończy 
się wynikiem 11 do 10 głosów –
relacjonuje Izabela Piasecka.

Krzysztof Przekop

Miasto Augustów dostało 5 mln 
zł dofinansowania zewnętrznego 
z funduszu przeznaczonego 
na uzdrowiska. Pokaźna kwota 
ma zostać wydana na remont 
tzw. Kaczego Dołka, co nie ma 
związku ze wzbogacaniem funkcji 
uzdrowiskowej.
-Pieniądze na rewitalizację 
osiedla Przylesie powinny 
być wyasygnowane z budżetu 
miasta. W pierwszej kolejności 
należałoby sprawdzić infrastrukturę 
wodociągową i ciepłowniczą, czy 
nie trzeba jej zmodernizować, a 
dopiero potem budować chodniki i 
uliczki. Zastępca burmistrza chwalił 

się nadwyżką budżetową, którą 
można byłoby z powodzeniem 
spożytkować na tę inwestycję. Żaden 
z radnych nie byłby temu przeciwny. 
Dofinansowanie powinno zostać 
przeznaczone na przedsięwzięcia 
stricte uzdrowiskowe, bądź 
wzmacniające funkcje uzdrowiskowe 
naszego miasta. Są to ewidentnie 
znaczone pieniądze na uzdrowiska. 
Od ponad trzech lat mówimy też o 
parku uzdrowiskowym, który mógłby 
powstać właśnie z tych pieniędzy 
-mówi Izabela Piasecka.
-Podobnie było przy rewitalizacji 
Lipowca, gdzie można było 
przeznaczyć pieniądze na 

Głos opozycji, 
głos prawdy 

Szanowni augustowianie, 
oddajemy w Wasze ręce 
kolejne wydanie „Informatora 
Miejskiego”. Jest to gazeta 
wydawana społecznie, pro 
publico przez ludzi, dla których 
najwyższą wartością jest dobro 
mieszkańców Augustowa. 
Jesteśmy głosem opozycyjnym do 
obecnych władz grodu nad Nettą. 
To u nas znajdziecie wypowiedzi, 
pomysły radnych opozycyjnych. 
Przypomnę, że burmistrz 
Karolczuk i jego koalicyjni 
towarzysze zakazali opozycji 
wyrażania opinii podczas sesji. 
Przewodnicząca Dobrowolska 
przyjęła na siebie rolę ciecia, 
wręcz nadzorcę obozowego i 
chroni opinię publiczną przed 
dłuższymi wypowiedziami 
radnych opozycyjnych wobec 
burmistrza. Przed rokiem powstał 
pomysł wydawnictwa, które 
pozwala opozycji kontaktować 
się z wyborcami. To jest nasz 
„Informator Miejski”. Proszę nie 
mylić naszej gazety z miejskim 
biuletynem, którego redaktorem 
naczelnym jest burmistrz 
Karolczuk. Tam na każdej stronie 
zobaczycie burmistrza, który 
niczym Stalin, a to coś otwiera, 
a to z kimś się ściska, a to komuś 

pomaga. Nie brakuje tam kłamstw 
i manipulacji. Taka według 
towarzyszy burmistrza musi 
być polityka. My się z tym nie 
zgadzamy.
Pamiętamy, że to burmistrz 
Karolczuk i jego zastępca 
Chodkiewicz uznani zostali 
przez sąd okręgowy za kłamców.   
Pamiętamy, że szef Naszego 
Miasta, Tomasz Dobkowski, 
został przez sąd uznany za 
radnego, który w działalności 
publicznej kieruje się prywatą, 
własnym interesem, zamiast 
dobrem mieszkańców miasta 
Augustowa. Hasło wyborcze partii 
Dobkowskiego powinno brzmieć 
„Augustów to jego mieszkańcy, 
ale tylko niektórzy. Tych do 
koryta dopuścimy”. 
Zachęcam do przeczytania 
najnowszego wydania 
„Informatora Miejskiego”. To 
od nas dowiecie się prawdy o 
kompromitujących porażkach 
burmistrza i jego ekipy, o 
zamykaniu ust opozycji, o łamaniu 
prawa przez burmistrza i jego 
urzędników.
Zapraszam do lektury

Krzysztof Przekop
Redaktor naczelny  

Fot. Martyna Chodacz 

realizowane są inwestycje, które 
mogłyby poczekać. Przeznaczone 
na nie środki wpłynęłyby na 
poprawę sytuacji ekonomicznej 
spółki ciepłowniczej, a podwyżki 
byłyby niższe. 
-Nie trzeba analityków do 
stwierdzenia, że z uwagi na 
wojnę na Ukrainie i nałożenie 
embarga na Rosję, ceny nośników 
energii wzrosną. Trzeba było 
pomyśleć nad rezygnacją z 
niektórych przedsięwzięć, które 
nie są zadaniami pierwszej 
potrzeby i zabezpieczyć środki 
na pomoc spółce i mieszkańcom. 
Symbolicznym przykładem jest 
modernizacja rynku i posadzeniu 
drzew za 600 tys. zł. Za tę kwotę 
można zakupić 300 ton miału 
węglowego. Jesteśmy w sytuacji 
nadzwyczajnej, wymagającej 
nadzwyczajnych działań 
-przyznaje Cieślik.

Krzysztof Przekop

Radny Leszek CieślikRadny Leszek CieślikRadny Adam Sieńko

Uzdrowisko bez 
pieniędzy

Miasto otrzymało 5 mln zł dofinansowania, które zostanie przeznaczone na 
rewitalizację osiedla Przylesie. Koalicja Obywatelska uważa, że środki powinny 
być wydane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na zadania związane z uzdrowiskiem. 
Środki na remont osiedla mogą pochodzić z budżetu miasta.

Radna Izabela PiaseckaRadna Izabela Piasecka
Photogrpahy Agnieszka WysockaPhotogrpahy Agnieszka Wysocka
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Powstanie południowo-wschodniej 
obwodnicy Augustowa może 
wyrządzić ogromne szkody społeczne 
związane z powrotem TIR-ów do 
miasta, a także przyrodnicze. Ale 
jej realizacja będzie niekorzystna z 
punktu widzenia naszej obronności. 
Obwodnica może służyć wrogim 
wojskom do szybkiego tranzytu. 
Dlatego radni Koalicji Obywatelskiej 
protestują przeciwko temu 
projektowi.
Radni Koalicji Obywatelskiej 
stanowczo sprzeciwiają się 
wszystkim wariantom przebiegu 
południowo-wschodniej obwodnicy 
Augustowa proponowanym przez 
GDDKiA, a także tzw. wariantowi 
burmistrza, popieranemu przez 
burmistrza i jego towarzyszy. 
Koncepcja zaproponowana przez 
Mirosława Karolczuka w opinii 
fachowców wyrządzi ogromne 

straty unikatowym terenom Puszczy 
Augustowskiej i jest najmniej 
prawdopodobna do realizacji.
Radni KO uważają, że tylko 
stanowczy sprzeciw wobec 

niechcianej obwodnicy obroni 
Augustów przed powrotem TIR-ów 
na ulice miasta.
-Wariant burmistrza jest całkowicie 
nierealny do wdrożenia. Nikt nie 

zgodzi się, żeby unicestwić Puszczę 
Augustowską. Jeżeli decydenci będą 
mieli do wyboru wariant burmistrza 
i warianty zakładające przebieg 
TIR-ów przez Augustów, postawią 
na najbardziej niekorzystne 
rozwiązanie dla mieszkańców. 
Należy odrzucić wszystkie warianty 
i sprzeciwić się powrotowi ruchu 
ciężkiego na DK16 –przekonuje 
Leszek Cieślik.
-Jedynym ratunkiem dla 
mieszkańców Augustowa i przyrody 
jest uniemożliwienie powrotu TIR-
ów na DK16. Każde inne rozwiązanie 
niesie nieodwracalne szkody. Nie 
będzie przyzwolenia, aby naruszać 
tereny chronione „Natura 2000”. 
Na takie działanie nigdy nie wyrazi 
zgody żadna instytucja krajowa i 
europejska. Wariant burmistrza 
został oceniony przez fachowców 
jako najgorszy pod względem 

ekonomicznym, społecznym i 
środowiskowym. Proponowanie 
przez burmistrza tego rozwiązania 
jest de facto wciskaniem obwodnicy 
w granice miasta –uważa Adam 
Sieńko
Radna Izabela Piasecka nie zgadza 
się z narracją koalicji rządzącej w 
radzie miejskiej, jakoby obwodnica 
mogła posłużyć obronie wschodniej 
flanki NATO.
-Miałam okazję rozmawiać z 
wysokimi rangą oficerami Wojska 
Polskiego na temat różnych 
zachowań taktycznych wojska 
dotyczących obwodnicy. Mówią, że 
w sytuacjach zagrożeń wojennych 
raczej burzy się drogi i mosty, a 
nie buduje nowe, żeby ułatwiać 
dostęp wrogom –komentuje Izabela 
Piasecka.

Krzysztof Przekop

W sytuacjach zagrożeń 
wojennych raczej burzy 
się drogi i mosty, a 
nie buduje nowe, żeby 
ułatwiać dostęp wrogom 
–komentuje Izabela 
Piasecka.

ROSYJSKA OBWODNICA 
I WARIANT BURMISTRZA

BURMISTRZ CHCE OBWODNICY DLA WOJSK ROSYJSKICH?

WOJNA O 
KASZTANOWCE

AUGUSTÓW SIĘ 
WYLUDNIA

Burmistrz Karolczuk wyciął w 
Studzienicznej 160 dorodnych 
drzew i setki zakrzaczeń. Chwilę 
potem wywołał ze swymi 
partyjnymi towarzyszami wojnę 
o 18 chorych kasztanowców 
na ulicy Kościelnej. Wycinka 
drzew w Studzienicznej nie była 
poprzedzona żadną analizą 
przyrodniczą, tymczasem na 
temat stanu kasztanowców, 
rosnących przy ul. Kościelnej w 
Augustowie, opracowane zostały 
dwie ekspertyzy dendrologiczne 
zlecone przez Powiatowy Zarząd 
Dróg. Trzeba chronić wszystkie 
drzewa na terenie miasta, a nie 
tylko drzewa ważne politycznie 
dla Naszego Miasta. 

KP

Z przedstawionego przez burmistrza 
Mirosława Karolczuka raportu o 
stanie miasta za 2021 rok mogliśmy 
dowiedzieć się, że w Augustowie 
zameldowanych było 28 tys. 
296 osób. Jest to spadek o 438 
mieszkańców w stosunku do roku 
poprzedniego. 

KP

RADNI KOALICJI OBYWATELSKIEJ 
CHCĄ WYBUDOWANIA 
SALI GIMNASTYCZNEJ

Radni opozycji od dawna 
domagają się budowy 
sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 i 
remontu bloku sportowego 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Augustowie. Burmistrz w tej 
sprawie kłamie. Świadczą o 
tym fakty, udokumentowane 
wypowiedzi i wydarzenia z tej 
kadencji samorządu.
W projekcie „Olimpijski Augustów” 
są inwestycje ważne, takie jak 
budowa sali gimnastycznej 
dla Szkoły Podstawowej nr 2 i 
remont bloku sportowego Szkoły 
Podstawowej nr 3. Ale są także 

zdecydowanie mniej potrzebne 
i kosztowne, jak budowa placu 
zabaw i pumptracku w okolicy błoni 
nad rzeką Nettą. Miasto nie ma 
na nie pieniędzy, więc burmistrz 
Karolczuk chce zadłużyć miasto. 
Radni Koalicji Obywatelskiej nie 
zgadzają się na rozrzutność w 
dobie kryzysu gospodarczego, 
kiedy wsparcie jest potrzebne 
miejskiej ciepłowni i wodociągom, 
by ochronić mieszkańców przed 
ogromnymi podwyżkami.
Obóz rządzący miastem wszczął 
akcję propagandową chcąc wmówić 
mieszkańcom, że radni opozycji nie 
popierają idei poprawy warunków 

infrastrukturalnych dzieciom i 
młodzieży z „dwójki” i „trójki”. To 
nieprawda i manipulacja, pomijanie 
kontekstu sprawy. Zwrócił na to 
uwagę Marek Sznejder, radny 
Koalicji Obywatelskiej i były 
wieloletni dyrektor szkoły na ul. 
Rajgrodzkiej.
-Burmistrz mówił na obradach, 
że jestem przeciwny budowie 
sali gimnastycznej w „dwójce”. 
Oczywiście jest to kłamstwo, bo nie 
zabierałem w tej sprawie głosu na 
sesji. Pełniłem funkcję dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 przez 
piętnaście lat i przez cały ten okres 
zabiegałem o budowę tej sali. Był 

nawet zrobiony projekt, ale sala 
nie została wykonana. Decyzje 
podjęte na niedawnej sesji były 
owocem złych priorytetów władz 
miasta ostatnich lat. Priorytetem 
była dla nich budowa bazy sportów 
wodnych za wiele milionów złotych 
dla kilkunastu kajakarzy, nowy 
ratusz, a nie sala gimnastyczna dla 
siedmiuset dzieci –podkreśla radny 
Marek Sznejder.

Doskonale pamiętamy apele 
radnych opozycji o wybudowanie 
sal gimnastycznych w szkołach, 
którymi zarządza miasto. Na 
przestrzeni ostatnich kilku lat radni 
Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie 
dopominali się również o 
zwiększenie wydatków budżetowych 
na sport w Augustowie.

Krzysztof Przekop

Radni: Leszek Cieślik, Izabela Piasecka, Adam Sieńko, Marek SznejderRadni: Leszek Cieślik, Izabela Piasecka, Adam Sieńko, Marek Sznejder

Radni Koalicji Obywatelskiej: Adam Sieńko, Izabela Piasecka i Leszek CieślikRadni Koalicji Obywatelskiej: Adam Sieńko, Izabela Piasecka i Leszek Cieślik
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Radni PiS uważają, że ogromnym nierozwiązanym 
problemem jest modernizacja oczyszczalni ścieków, której 
koszt może sięgnąć 40 mln zł. Dwadzieścia razy drożej niż 
kilka lat temu. 

Wielki problem 
z oczyszczalnią 

ścieków

Do realizacji „Olimpijskiego 
Augustowa” miasto będzie musiało 
dopłacić 23 mln zł. Tych pieniędzy w 
kasie miasta nie ma. Burmistrz planuje 
zadłużyć miasto.
-Znając możliwości tej ekipy na ponad 
20 mln zł koszty się nie zamkną. Nowy 
ratusz miał kosztować 6 mln, a na 
finiszu wyszło 15 mln zł. Baza sportów 
wodnych miała być zrealizowana za 
1 mln 700 tys. zł, a kosztowała 6 mln 
zł –ubolewa opozycyjny radny PiS 
Tomasz Miklas.
Radny Miklas ocenia, że w Augustowie 
są bardzo ważne dziedziny życia 
mieszkańców, które wymagają pilnej 
inwestycji, a koronnym przykładem 

jest modernizacja oczyszczalni 
ścieków.
-W poprzedniej kadencji koszt 
remontu oczyszczalni szacowany 
był na 10 mln zł, z czego 8 mln zł 
miało pochodzić z dofinansowania 
zewnętrznego. Projekt został 
wyrzucony do kosza, gdyż ekipa 
rządząca wolała wydać 2 mln zł na 
asfaltowanie kolejnych uliczek. Dziś 
mówi się o kwocie aż 40 mln zł i nie 
ma już możliwości dofinansowań. 
Tyle pieniędzy będzie trzeba dołożyć 
do zadłużenia Augustowa -informuje 
radny miejski PiS.

Bartosz Lipiński

Historyczny dług 
miasta

-„Olimpijski Augustów” ma kosztować 53 
mln zł. 30 mln zł stanowi dofinansowanie 
z „Polskiego Ładu”, resztę trzeba 
dołożyć ze środków własnych. Dołożenie 
ponad 20 mln zł na to zadanie zablokuje 
budżet Augustowa na kilka lat. Nasze 
zadłużenie na koniec przyszłego roku 
prognozowane jest na 57 mln zł. Biorąc 
pod uwagę inne inwestycje, np. remont 
ratusza i bazę sportów wodnych, 
spodziewam się o wiele większego 
zadłużenia -mówi Adam Sieńko.
-Uważam, że rządzącym miastem nie 
chodzi o „Olimpijski Augustów”, a o 

kampanię wyborczą. Potem niech się 
martwią inni. Spółki miejskie znajdują 
się w bardzo trudnej sytuacji. Powinno 
się myśleć o ich dofinansowaniu. 
Uruchomienie ogromnych środków na 
mniej priorytetowe cele grozi zapaścią 
spółek. Nie jesteśmy przeciwni budowie 
obiektów sportowych i dawaliśmy temu 
wielokrotnie wyraz. Ale takie decyzje 
muszą zapadać racjonalnie -dodaje 
Sieńko.
Były burmistrz Augustowa Leszek 
Cieślik zaproponował, aby zapytać 
mieszkańców o ich priorytety. 

-Proszę nie nadużywać takich słów 
jak: „Historyczna decyzja”. Historyczny 
będzie dług, jeśli będziemy realizować 
tę inwestycję. Wystarczy wyjść na 
ulicę, porozmawiać z augustowianami. 
Można zapytać mieszkańców spółdzielni 
mieszkaniowej, czy wolą płacić 
mniej za ciepło i wodę, czy wybierają 
wybudowanie placu zabaw i stadionu? 
–podkreśla Leszek Cieślik.
-Przez błędne decyzje miasto na koniec 
przyszłego roku będzie zadłużone 
na blisko 60 mln zł. Marek Sznejder 
wyliczył, że to zobowiązanie 2 tys. zł 
na mieszkańca. Mieszkańcy zagrożeni 
są kolejnymi podwyżkami, możliwy 
jest problem z zakupem węgla przez 
ciepłownię. Należy zabezpieczyć 
w budżecie miasta tzw. poduszkę 
finansową. Pozwoliłaby na interwencję, 
aby nie upadł MPEC, gdyby mieszkańcy 
przestali płacić i nie było środków na 
kupno węgla. Można zrealizować salę 
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej 
nr 2 z własnych pieniędzy i poczekać 
na uruchomienie funduszu unijnego. 
Wtedy będzie możliwość wystąpienia o 
środki na zadania takie jak wykonanie 
stadionu, które będą finansowane w 75 
procentach –dodaje Cieślik.

Krzysztof Przekop

Wystarczy wyjść na ulicę, porozmawiać z augustowianami. Można 
zapytać mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, czy wolą płacić 
mniej za ciepło i wodę, czy wybierają wybudowanie placu zabaw i 
stadionu? 

Burmistrz Karolczuk prawie o 100% nie doszacował inwestycji, które szumnie nazwał „Olimpijskim Augustowem”. W kasie 
miasta brakuje co najmniej 23 mln zł, które mają być pokryte kredytem. Radni Koalicji Obywatelskiej mają pomysł, jak 
rozwiązać problem w dobie kryzysu gospodarczego. 

Radny Adam SieńkoRadny Adam Sieńko

-Uważam, że rządzącym 
miastem nie chodzi o 
„Olimpijski Augustów”, a o 
kampanię wyborczą. Potem 
niech się martwią inni -mówi 
Adam Sieńko

Radny Tomasz MiklasRadny Tomasz Miklas
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Rzecz dotyczy obchodów 
rocznicowych Obławy 
Augustowskiej. W 
„Informatorze Miejskim 
Augustów” – bezpłatnym 
miesięczniku Gminy Miasta 
Augustów, wydawanym 
i kolportowanym, jak 
się domyślam, na koszt 
podatników, którego 
redaktorem naczelnym 
i głównym bohaterem 
jest Mirosław Karolczuk, 
burmistrz Augustowa, ukazał 
się artykuł pod tytułem 
„Oddaliśmy hołd zmarłym 
w Obławie Augustowskiej”, 
przedstawiający w 
specyficzny obraz wydarzeń 
związanych z uroczystościami 
ku czci Ofiar tej zbrodni. Pod 
artykułem nie podpisał się 
żaden autor, więc za jego 
treść odpowiedzialność 
bierze redaktor naczelny, 
czyli burmistrz Augustowa 
Mirosław Karolczuk. Nie 
chcę analizować całej 
jego stronniczej wymowy, 
odnoszącej się również do 
sfery faktów, jak na przykład 
tego, że w uroczystości 
pogrzebu śp. Wacława 
Sobolewskiego, ps. 
„Sęk” i „Skała”, pierwszej 
zidentyfikowanej Ofiary 
Obławy Augustowskiej, 
uczestniczył nie tylko 
Mirosław Karolczuk, 
który sam siebie cytuje, 
lecz także szereg innych 
osób, licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Augustowa, a 

także parlamentarzyści, w 
tym piszący te słowa, którzy 
również zabierali głos i 
wypowiedzieli myśli nie mniej 
ważne niż Pan Burmistrz. 
O tym próżno w artykule 
szukać choćby najmniejszej 
wzmianki.
Nie to jest jednak 
najważniejsze. Ktoś może 
powiedzieć: „jego gazeta, 
więc promuje sam siebie”. 
Poważniejszy problem 
zaczyna się, gdy przedstawia 
on z fałszywej perspektywy 
działania innych osób. 
Redaktor naczelny, czyli 
burmistrz Augustowa 
Mirosław Karolczuk stwierdził, 
że obchody rocznicy 
Obławy Augustowskiej 
organizowane przez Związek 
Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej 1945 roku, w 
których m.in. ja biorę udział 
(nie wiadomo dlaczego 
nazywa je „drugimi”), „stoją w 
kontrze do organizowanych od 
kilkudziesięciu lat obchodów 
gminno –parafialnych”.
Chciałbym wszystkim 
przypomnieć, że 
ustanowionym przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Dniem Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej 
jest 12 lipca jako data 
rozpoczęcia tej zbrodniczej 
akcji pacyfikacyjnej 
wymierzonej w żołnierzy 
a n t y k o m u n i s t y c z n e g o 
p o d z i e m i a 
n i e p o d l e g ł o ś c i o w e g o 

i Ich Rodziny. Byłem w 
porozumieniu ze Związkiem 
Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej, a w 
szczególności z Jej Prezesem 
Księdzem Prałatem 
Stanisławem Wysockim, 
inicjatorem tej ustawy, 
a następnie w pracach 
sejmowych w imieniu klubu 
Prawa i Sprawiedliwości 
jej wnioskodawcą i 
sprawozdawcą. Miało to 
miejsce 9 lipca 2015 roku, 
kiedy władze w Polsce 
sprawowała koalicja PO-PSL 
i nie było łatwo przekonać 
ówczesną większość sejmową 
do poparcia tej ustawy. 
Podobnie rzecz się miała z 
przyjętą rok wcześniej 25 
lipca 2014 roku, także z mojej 
inicjatywy, uchwałą sejmową, 
w której po raz pierwszy Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 
oddał hołd Ofiarom Obławy. 
Politycy rządzących wtedy 
partii, obecnie będących w 
opozycji, zarzucali mi oraz 
Prawu i Sprawiedliwości, 
że  z historii lokalnej, jaką 
ich zdaniem była Obława 
Augustowska, chcemy 
uczynić sprawą ogólnopolską. 
Nie trzeba dzisiaj nikomu 
tłumaczyć, jak w wielkim byli 
błędzie i jakie były ich intencje 
w ramach polityki uległości 
wobec Rosji, w której echem 
powracał stosunek do 
sowieckiej przeszłości.
Dzisiaj trzeba zapytać, czym 
się różnią działania tych, 

OFIARY OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ 
ZASŁUGUJĄ NA GODNĄ I ZGODNĄ PAMIĘĆ

Z zasady nie odpowiadam na zaczepki i prowokacje medialne fałszywych ludzi złej woli, by  ich nie dowartościowywać. Tym 
razem zrobię jednak wyjątek. Bynajmniej nie ze względu na osoby czy znaczenie publikacji, ale z powodu powagi problemu 
i ze względu na szacunek dla przeszłości i prawdy.

którzy organizują „gminno-
parafialne” uroczystości w 
rocznicę tej zbrodni, przy 
których upiera się Wójt 
Gminy Giby, a bierze w nich 
udział  Burmistrz Augustowa? 
Nikt chyba nie powinien mieć 
wątpliwości, że jest to dalszy 
ciąg tej samej narracji, której 
celem jest pomniejszenie 
wagi tej tragedii. 
Jakiś czas temu Związek 
Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej, zrzeszający 
rodziny i bliskich Ofiar 
Obławy, podjął uchwałę, że 
obchody kolejnych rocznic 
będą organizowane, zgodnie 
z ustawą,  której wszyscy 
oczekiwaliśmy i pragnęliśmy, 
w dniu 12 lipca,  jeśli data ta 
przypadnie w niedzielę, a gdy 
będzie to inny dzień tygodnia, 
to w najbliższą niedzielę w 
stosunku do 12 lipca,  po 
to, aby umożliwić wszystkim 
zainteresowanym udział w 
uroczystościach. I tak też w 
ostatnich latach się dzieje. 
Tegoroczne uroczystości 
odbyły się więc 10 lipca 
(niedziela) i miały godny 
wymiar i podniosły charakter. 
Odbyły się pod Patronatem 
Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, patronatem 
honorowym Prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosława Kaczyńskiego, 
Prezesa  Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, 
Wiceprezesa Rady Ministrów 
Ministra Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka,  Szefa 
Urzędu ds. Kombatantów i 
Represjonowanych Józefa 
Kasprzyka. Rozpoczęły 
się  Mszą Święta w 
intencji Ofiar Obławy, a ich 
dalsza część przebiegała 
zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym i miała charakter 

państwowy z udziałem 
wojska, służb mundurowych, 
instytucji państwowych, 
samorządowych i 
społecznych, rodzin Ofiar 
Obławy Augustowskiej, 
mieszkańców gminy 
Giby i powiatów objętych 
Obławą –augustowskiego, 
suwalskiego, sejneńskiego 
i sokólskiego. Podczas 
uroczystości zostały 
odczytane listy jej patronów, 
a  rangę obchodów  podniósł 
osobisty udział Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego i Jego 
niezwykle ważne słowa 
wypowiedziane w kontekście 
historycznym i  obecnego 
zagrożenia ze strony Rosji.
Obchody te odbiły się szerokim 
echem w ogólnopolskich 
i regionalnych środkach 
przekazu, co stanowiło kolejny 
etap utrwalania wiedzy o 
Obławie Augustowskiej 
w świadomości zbiorowej 
Polaków.
Tydzień później zostały 
zorganizowane przez 
Wójta Gminy Giby „gminno 
-parafialne” obchody tej 
rocznicy, co wywołało 
zdziwienie i pytania wielu 
ludzi. Komu i czemu to 
służy? Cieszą się z tego 
pewnie postkomunistyczni 
spadkobiercy sprawców tej 
zbrodni ludobójstwa. Kto wie, 
może zostało to również z 
zadowoleniem odnotowane w 
Moskwie?
Panie Burmistrzu, tylko 
pogratulować.

Jarosław Zieliński 
Poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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www.villaparkspa.pl
tel. 87 566 33 27

 Obejrzyj film 
o naszej inwestycji 

skanując kod QR

REKLAMA Q203577672A

  sauna sucha i parowa
  sauna na podczerwień
  grota solna z tężnią solankową
   wewnętrzny plac zabaw z niesamowitymi 

atrakcjami dla dzieci
  kameralna sala kinowa
  bilard
   siłownia z profesjonalnymi urządzeniami 

- TechnoGym
  prywatny park 5 000 m2

  fontanna

ATUTY INWESTYCJI:

Willowe osiedle Villa Park & SPA 
w Augustowie przy ul. Wypoczynkowej   
z prywatną strefą Fitness SPA & Kids
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Radny Koalicji Obywatelskiej 
Adam Sieńko zapytał burmistrza 
Karolczuka o wycinkę drzew 
przy remoncie miejskiej ulicy 
Studzienicznej. Odpowiedź 
zastępcy burmistrza była 
wymijająca. Sieńko udał się do 
urzędu miasta i tam zapoznał 
się z dokumentami.
-Poprosiłem o informacje 
dotyczące wycinki drzew na 
ulicy Studzienicznej. Podczas 
remontu przewidywano do 
wycięcia ponad 160 drzew, w 
tym sosny, brzozy, klony, dęby, 
lipy, olchy, wierzby, modrzewie, 
jarzęby i jesiony. Wiele z 
nich miało bardzo pokaźne 
gabaryty. Były to zdrowe 
drzewa, w przeciwieństwie 
do kasztanowców na ulicy 
Kościelnej i nie wymagały 
interwencji –wyjaśnia radny KO 
Adam Sieńko.
-Udało mi się ustalić, że przy 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego dopatrzył się 
naruszeń prawa budowalnego, 
w tym braku potrzebnych 
zgód.
-Nie ma żadnych wątpliwości, 
że dom seniora powinien 
powstać w Augustowie. 
Mówiłem o tym będąc 
kandydatem na burmistrza. 
Taki postulat znajduje się 
również w programie mojego 
ugrupowania politycznego. 
Jednak realizacja inwestycji 
przebiega tak źle, że można 
mówić o marnotrawieniu 
publicznych pieniędzy -mówi 
Marcin Kleczkowski.
-Filip Chodkiewicz i Mirosław 
Karolczuk zamieścili w 
internecie fotorelację z 
prac prowadzonych w 
budynku przy ulicy Hożej 
29. Na tle spróchniałych, 
zbutwiałych, zżartych przez 
szkodniki ścian obwieścili, jak 

remoncie ulicy Studzienicznej 
nie tylko wycinano drzewa 
oraz karczowano pnie, ale 
również bezpowrotnie wycięto 
15 arów zakrzaczeń. To 
zupełnie inna i dużo bardziej 
kontrowersyjna decyzja niż 
w przypadku kasztanowców 
na Kościelnej. Urząd miasta 
zaplanował drogę wiedząc 
doskonale, że do zrealizowania 
remontu konieczne będzie 
wycięcie ponad 160 dorodnych, 
zdrowych drzew. Wiem, 
że przygotowując ścieżkę 
rowerową na ulicy Hotelowej 
prowadzono działania tak, by 
uratować jak najwięcej drzew. 
Natomiast w przypadku ul. 
Studzienicznej tragiczne dla 
drzew ustalenia zapadały w 
zaciszu gabinetu burmistrza 
Karolczuka -ubolewa Adam 
Sieńko.

Krzysztof Przekop

RADNI PIS CHCĄ DOMU SENIORABurmistrz wyciął 
160 zdrowych 

drzew
Burmistrz i członkowie jego ugrupowania udają największych ekologów w 
Augustowie. O nieprawdopodobnej hipokryzji świadczy jednak bezwzględna 
wycinka drzew, której dokonano w trakcie remontu ulicy Studzienicznej. Radny 
Koalicji Obywatelskiej, Adam Sieńko, ustalił, że w ramach remontu wycięto 
dziesiątki drzew różnych gatunków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał budowę domu seniora, którego inwestorem 
jest miasto Augustów. Okazało się, że burmistrz dopuścił się samowoli budowlanej. Radni PiS 
uważają, że przy profesjonalnym podejściu do tematu ważny obiekt mógłby powstać.  

Realizacja inwestycji Realizacja inwestycji 
przebiega tak źle, przebiega tak źle, 
że można mówić że można mówić 
o marnotrawieniu o marnotrawieniu 
publicznych pieniędzy publicznych pieniędzy 
-mówi Marcin -mówi Marcin 
Kleczkowski.Kleczkowski.

Urząd miasta zaplanował drogę wiedząc doskonale, że do zrealizowania remontu 
konieczne będzie wycięcie ponad 160 dorodnych, zdrowych drzew -ubolewa radny 
Adam Sieńko

Radny Marcin KleczkowskiRadny Marcin Kleczkowski

wspaniale realizowany jest 
ten projekt domu –dodaje szef 
augustowskiego PiS.
-Zamiast remontu budynek 
został całkowicie wyburzony, 
wykonano nowe fundamenty, 
powstały ściany z pustaków. 
Stało się to z rażącym 
naruszeniem prawa, a organy 
nadzoru nie miały innego 
wyjścia, jak zatrzymać budowę. 
Dzieje się to też w sprzeczności 
z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Wiąże się 
to także z dodatkowym 
horrendalnym kosztem -mówi 
Kleczkowski.
-Jest to zwykła samowola 
budowlana, za którą osobiście 
odpowiada burmistrz 
Karolczuk. Jeżeli mieszkaniec 
podczas budowy dopuści 
się błahych odstępstw od 
projektu, np. budując ganek, 
musi liczyć się z poważnymi 

karami i procesami, nawet 
z koniecznością rozbiórki. 
Burmistrz, jego zastępcy, radca 
prawny urzędu, kierownik 
wydziału inwestycji powinni 
znać się na przepisach 
znacznie lepiej od większości 
mieszkańców. Burmistrz 
jawnie łamie prawo, a jego 
zastępca zaprasza radnych 
do obejrzenia samowoli 
budowlanej -komentuje radny 
PiS.
Kleczkowski dodaje, że 
urzędnikom miejskim taka 
wpadka nie powinna się 
przytrafić. Gdyby remont 
obiektu był przygotowany 
profesjonalnie, starsi 
mieszkańcy Augustowa 
mogliby się nim cieszyć już 
niedługo. Amatorszczyzna 
i bezprawne działania 
Karolczuka odsuwają ten 
moment na bardzo długo. 

Krzysztof Przekop
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