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Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk z rąk Ewy Sidorek odbiera Marcin Nowacki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1



24.10.2017

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

2

>>
Tłumnie pojawil i  się suwalc zanie  

w Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej 
przy ul. E. Plater 33A na otwarciu wystawy 
„Ceniłem księgi dawne” ze zbiorów Andrzeja 
Strumiłły. Wystawie książek towarzyszy pre-
zentacja walorów filatelistycznych tzw. su- 
walianów oraz znaczków pocztowych, po-
święconych znanym suwalczanom.

W bibliotecznej sali im. J. Towarnickiej 
obejrzeć można najstarsze książki z prywat-
nych zbiorów Andrzeja Strumiłły oraz książ-
ki, które ilustrował, te, których był współ-
autorem oraz te w pełni autorskie. Nie 
zabrakło też jego wspomnień. Najwięcej 
mówił o swoich związkach z Suwalszczyzną 
i Suwałkami.

– Pojawiłem się tutaj za sprawą ówcze-
snego wojewody suwalskiego Eugeniusza 
Złotorzyńskiego. On namówił mnie do 
pierwszego przyjazdu do Wigier i na 
Suwalszczyznę – wspominał A. Strumiłło.

Na znaczkach prezentowanych w biblio- 
tece znaleźli się m.in. Alfred Wierusz-Kowal- 
ski, Andrzej Strumiłło, Piotr i Maria Bajerowie, 
Henryk Owsiejew oraz Bjorn Frode Moen  
– Honorowy Obywatel Suwałk.

Wystawę zorganizowano w ramach ob-
chodów Roku Andrzeja Strumiłły we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Suwałkach oraz 
Polskim Towarzystwem Numizmatycznym 
Oddział w Suwałkach.

księgi andrzeja strumiłły
W czasie spotkania 
Strumiłło opowiadał 
o swoich książkach 
oraz księgach, które 
odegrały ważną rolę 
w jego życia. 
– O tym jakie książki 
ilustrowałem decydo-
wały moje dzieci. Jak 
dzieci były małe, to 
ilustrowałem książki 
dziecięce, jak trochę 
podrosły – to przy-
szedł czas na książki adresowane do młodzieży. A jak 
dzieci wydoroślały to zająłem się książkami dla dorosłych 
– opowiadał Honorowy Obywatel Suwałk

Zaprezentowano też kartkę pocztową dedykowaną artyście 
obchodzącemu 90 rocznicę urodzin. 

W kolejce po autograf A. Strumiłły Maria Ko-
łodziejska, dyrektor biblioteki, Czesław Renkie-
wicz, prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, 
przewodniczący Rady Miejskiej

Na kartce pocztowej poświęconej A. Strumille 
wykorzystano zdjęcie z DwuTygodnika Su-
walskiego, autorstwa Stanisław Kulikowskiego

Pełna widownia w sali im. A. Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury, 
tort i gratulacje, odśpiewane przez kilkaset osób „sto lat”. Tak wyglądał 
Benefis Andrzeja Strumiłły,  który odbył się w sobotę 21 października. 
Wydarzenie zakończyło obchody 90-lecia urodzin artysty, który od lat 
mieszka i tworzy na Suwalszczyźnie.

Uroczystość rozpoczął koncert Voytka Proniewicza & Duo Roszkowski. 
Po przywitaniu gości przez Bożenę Kamińską dyrektor Suwalskiego 
Ośrodka Kultury rozmowę z jubilatem przeprowadziła Małgorzata 
Sporek-Czyżewska, współzałożycielka Fundacji „Pogranicze” i współ-
twórczyni Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.  
A. Srumiłło opowiadał o miejscach swojej młodości, studiach, i swoich 
podróżach.

>>

– Wiele podróżowałem, byłem w ciekawych, egzotycznych miejscach 
świata. Ale nie mogę powiedzieć, że zobaczyłem wszystko co bym chciał. 
Życie ludzkie jest zbyt krótkie, by poznać do końca choć cząstkę nasze-
go świata – mówił jubilat.

Uroczystość 
zakończył  
koncert 
Orkiestry 
Klezmerskiej 
Teatru 
Sejneńskiego

100-lat jubilatowi

Prezydent Cze-
sław Renkiewicz 
składając gratu-
lacje i życzenia 
wręczył A. Stru-
mille znaczek 
personalizowany 
z portretem arty-
sty przygotowany 
przez Polskie To-
warzystwo Numi-
zmatyczne i Fila-
telistyczne oddział 
w Suwałkach
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Bezpłatne przedszkOle?
Bardzo dobra wiadomość dla rodziców przedszkolaków w Suwałkach. Prawdopodobnie w przyszłym 

roku kalendarzowym zostaną oni zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Z taką propozycją wy-
stąpi do suwalskich radnych Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat, rodzice będą musieli spełnić pewne warunki. To zameldowanie  
w Suwałkach i odprowadzanie 
podatku dochodowego na rzecz 
Miasta Suwałk. Do tej pory ulga 
dotyczyła tylko rodziców dzie-
ci 5- i 6-letnich, którzy nie ukoń-
czyli 35 roku życia. Jeśli radni 
miejscy zgodzą się na propozy-
cje prezydenta, kryterium wie-
ku nie będzie brane pod uwa-
gę, a zwolnienie z opłaty będzie 
dotyczyło rodziców wszystkich 
przedszkolaków.
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zdAnieM
prezydentA

Ruszają przygotowania do budo-
wy dróg osiedlowych w 2018 roku. 
Właśnie ogłosiliśmy przetarg na opra-
cowanie dokumentacji technicznej 
potrzebnej do budowy ul. Mariana 
Piekarskiego. Oferty można składać 
do 27 października 2017 r. Inwestycja 
będzie realizowana już w przyszłym 
roku.

Konsekwentnie wcielamy w ży-
cie Program budowy ulic lokalnych 
w Suwałkach w latach 2014–2020 
przyjęty przez Komisję Strategii  
i Rozwoju Rady Miejskiej. W tym ro-
ku założyliśmy, że wybudujemy uli-
ce: Wileńską, Kowieńską, Północną, 
Miodową, Kołłątaja oraz III etap  
ul. Młynarskiego. Plan zrealizowali-
śmy w 100 %.

Przygotowujemy się już do bu-
dowy dróg zapisanych w planie na 
rok 2018. Jedną z nich jest właśnie ul. 
Mariana Piekarskiego. 

Jest zlokalizowana w południo-
wej części miasta, to jedna z dróg 
dojazdowych do ul. Raczkowskiej.  
W tej chwili nie ma tam nawierzchni 
ani chodników. 

Poza ul. Mariana Piekarskiego, 
w 2018 roku, na pewno zostanie 
utwardzona jeszcze nawierzchnia 
m.in. ulic Krzywólka, Gorzowskiej  
i Wrocławskiej. O postępach prac 
przygotowawczych będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco.

Z obowiązującym harmonogra-
mem budowy dróg osiedlowych 
można zapoznać się na stronie  
internetowej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach w dziale „Dla Miesz- 
kańca”.

>>

głosowanie Sbo
 Do 7 listopada można w ybierać inwestycje  

SUWALSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2018 rok.  
Urny ustawione są:

– w holu Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicz 1, gdzie 
będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 19.00,

– w holu Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7, gdzie będzie 
dostępna codziennie, za wyjątkiem dnia 1 listopada,  
w godzinach od 6.00 do 22.00.

W tym numerze „DwuTygodnika Suwalskiego” można znaleźć kartę do głosowania SUWALSKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. 

Kartę można też znaleźć i zagłosować na stronie internetowej: budzetobywatelski.suwalki.eu

>>

październikOwa sesja
Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej  

w Suwałkach, rajcowie najwięcej czasu po-
święcą formalnym przekształceniom suwal-
skich szkół zgodnie z wymogami zmian jakie 
wprowadził rząd i Sejm w organizacji pol-
skiej oświaty. Między innymi znikną zespoły 
szkół, w których były gimnazja, a w ich miej-
sce powstaną szkoły podstawowe. Powstaną 
też szkoły branżowe w miejsce zasadniczych 
szkół zawodowych.

Radni zajmą się też m.in. regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Suwałk, opłatami za przedszkola oraz miejsco- 
wymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego i zmianami w składach komisji Rady Miejskiej, które wynikają z pojawienia się nowego radnego.  
Na poprzedniej sesji zdzisław Stanisław Ścięgaj (na zdjęciu drugi od lewej) zastąpił dorotę Jabłońską. 

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 25 października o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu 
Miejskiego.

>>

dyżury KonSultACyJne członków Suwalskiej Rady Seniorów w październiku 
(godz. 10.00-13.00)

24 października – Piotr Marian Luto
31 października – Maria Lauryn

Z lokalu SCIS można korzystać w dowolnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym: 780 540 089
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Zaskoczenia nie było. Dotychczasowy zastępca komendanta podin-

spektor Adam Miezianko powołany został na stanowisko Komendanta 
Miejskiego Policji w Suwałkach.

W suwalskiej Komendzie  Miejskiej Policji odbyła się uroczy-
stość objęcia stanowiska przez nowego szefa suwalskich policjantów. 
Nowy Komendant Miejski Policji w Suwałkach podispektor A. Miezianko  
służbę w resorcie rozpoczął w 2000 roku. Od początku związany był z au-
gustowską jednostką Policji, gdzie przechodził kolejne zawodowe szczeble.  

W marcu 2016 r. został I Zastępcą Komendanta 
Miejskiego Policji w Suwałkach.

Komendant podinsp. Adam Miezianko ma 46 
lat. Jest żonaty, ma jedno dziecko. Jest absolwen-
tem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył 
także studia o kierunku politologii i nauk społecz-
nych w Wyższej Szkole  Pedagogicznej w Olsztynie. 
Interesuje  się sportem, w szczególności japońską 
sztuką walki – aikido. 

z zastępcy na kOmendanta

Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosław 
Zieliński oraz komendant 
wojewódzki nadinspektor 
Daniel Kołnierowicz wręczy-
li  podinspektorowi Adamowi 
Miezianko rozkaz o powoła-
niu na stanowisko Komen-
danta Miejskiego Policji 
w Suwałkach.

WtoreK z rAdnyM
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, 

przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 24 października zapraszają Bożena M. Kamińska i 

zbysław W. Grajek z Platformy Obywatelskiej. Natomiast 31 paź-
dziernika na suwalczan czekają Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej oraz Stanisław Kulikowski z Klubu Radnych 

„Łączą nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 7 listopada zapra-
szają Kamil lauryn z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” oraz 
Józef W. Murawko z Bloku Samorządowego.Przewodniczący 
Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wyznaczony przez nie-
go wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy ponie-
działek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.

sp 10 jak nOwa
Dość nietypowo, bo występami najmłodszych uczniów i prezen-

tacją multimedialną, zakończono inwestycje w SP nr 10. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewod-
niczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz rodzice uczniów  
i przewodnicząca Rady Rodziców, radna Anna Ruszewska.

Nowy kompleks boisk oraz wymiana stolarki okiennej, ocieplenie 
ścian i stropów i wiele innych nowych rzeczy czyli termomoderniza-
cja całego budynku – to efekt inwestycji jakie w ostatnich trzech la-
tach przeprowadził suwalski samorząd w Szkole Podstawowej nr 10. 
Kosztowały one ponad 6 mln zł, z czego blisko 1 milion zł pochodziło 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz prawie 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

– Myślę, że na chwilę obecną ta szkoła jest doinwestowana na 
długie lata. Teraz swoją uwagę musimy skupić na południu Suwałk. 
Potrzebna jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 i Przedszkola  
nr 1 – zapowiedział prezydent Cz. Renkiewicz

>>wyBudują suwałki arenę
Wiadomo już, kto wybuduje suwalską halę sportowo-widowiskową przy 

ul. Zarzecze. To Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. z Warszawy. 
Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na budowę obiektu. Warszawska firma 
wybuduje halę za ponad 36 mln zł.

Suwalski samorząd otrzymał na budowę hali 10 mln zł dofinansowania  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kosztorys inwestorki określił wartość inwe-
stycji na niecałe 27 mln zł.

–  Spodziewaliśmy się, że kwoty zaproponowane w przetargu będą więk-
sze niż nasze obliczenia. Musimy teraz starać się o to by znaleźć dodatkowe 
środki na zrealizowanie tej potrzebnej naszemu miastu inwestycji – informu-
je Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Władze Suwałk już wystąpiły z prośbą do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o zwiększenie dotacji na tę inwestycje. Podobna petycja trafiła również do 
Zarządu Województwa Podlaskiego.

Umowa na budowę hali zostanie podpisana najprawdopodobniej jeszcze 
w listopadzie. Zgodnie z zapisami przetargu budowa powinna zakończyć się 
20 maja 2019 roku. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

zmiana w sOk-u
W związku z upływem 31 października 2017 r. kadencji Bożeny 

Kamińskiej na stanowisku dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury pre-
zydent Suwałk podjął decyzję o skorzystaniu z rozwiązania prawnego 

wynikającego z art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organiza-
cji i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Prezydent Suwałk z dniem 1 listopada 2017 r. powierzy pełnienie obo-
wiązków dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicji Andrulewicz, do-
tychczasowej naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu 
Miejskiego Suwałkach.

>>

>>
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WydArzyło Się

Ciąg dalszy na str. 6

>>
n Suwalscy mundurowi zatrzymali 49-let-

niego mężczyznę podejrzanego o kradzież 
w jednym z domów na Osiedlu Kolejowym. 
Włamał się on do domu w czasie snu domow-
ników, którzy obudzili się po usłyszeniu hała-
su.  Wezwali policjantów. Okazało się, że zło-
dziej wszedł do domu, gdzie nie zamknięto 
drzwi i ukradł torebkę damską z zawartością 
portfela i drobnych przedmiotów, ale też ubra-
nia, wartości ponad 2 500 zł. Uciekając z miej-
sca przestępstwa porzucił swój łup. 49-latek 
działający w warunkach recydywy usłyszał już 
zarzut kradzieży. 

n Przed suwalskim Sądem Okręgowym zo-
stała rozpatrzona apelacja od wyroku uniewin-
niającego pięć osób obwinionych o zakłóce-
nie otwarcia wystawy o generale Władysławie 
Andersie w marcu 2016 r. w Archiwum 
Państwowym. Od wyroku odwołała się suwal-
ska policja. Przed sądem odwoławczym strony 
wygłosiły mowy końcowe, publikację wyroku 
sąd odroczył do 26 października.

n Do nietypowej sytuacji doszło w jednym 
z suwalskich banków. W placówce klientka za-
uważyła węża. Pracownicy banku o zdarze-
niu natychmiast poinformowali Straż Miejską. 
Okazało się, że gad to zaskroniec. Mundurowi 
zawieźli zwierzę do lasu i je wypuścili. Nie wia-
domo w jaki sposób zaskroniec dostał się do 
pomieszczeń banku.

n Złodzieje i włamywacze coraz częściej nie 
używają łamaków do zamków i nie wybijają 
szyb, żeby otworzyć samochód. Dezaktywują 
alarmy specjalnym urządzeniem elektronicz-
nym, przypominającym z wyglądu samocho-
dowy pilot. Przekonał się o tym właściciel hy-
undai-a zaparkowanego na parkingu sklepu 
wielkopowierzchniowego w Suwałkach. Tym 
razem 41-letni złodziej z Litwy nie zdążył nic 
ukraść. Został zatrzymany przez suwalskich 
policjantów, gdy po dezaktywacji elektronicz-
nego zabezpieczenia otworzył drzwi samo-
chodu. W ostatnim czasie w ten sam sposób 
okradł 9 innych aut.

n Policjanci zatrzymali trzech dwudzie-
stokilkuletnich suwalczan „specjalistów” od 
nocnych kradzieży i „miłośników” książek. 
Podejrzani bezskutecznie usiłowali się  włamać 
do jednego z suwalskich kościołów. Skutecznie 
za to włamali się do pobliskiego kiosku. Skąd 
skradli dwie książki. Po zatrzymaniu podejrza-

O Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej  
w Suwałkach Sp. z o.o. „DwuTygodnik Suwalski” 
rozmawia z prezesem tadeuszem Szaciło.

zakład w zeszłym roku obchodził 40-le-
cie istnienia, w jakiej jest formie?

– Firma jako 41 latek jest oczywiście w do-
brej kondycji, w pełni sił. Rozbudowujemy sieć 
ciepłowniczą, wymieniamy jej stare odcinki na 
rury preizolowane, podłączmy nowych odbior-
ców ciepła, modernizujemy się.

pytanie które nurtuje mieszkańców, czy 
powinniśmy się spodziewać wzrostu 
opłat za ogrzewanie?

– Od sześciu lat utrzymujemy taryfę opłat za 
dostarczane ciepło i ciepłą wodę na tym samym 
poziomie, w tym roku może uda się nam ją na-
wet trochę obniżyć. Pamiętajmy jednak, że za-
kup paliwa oraz emisji CO2 to główny koszt na-
szej firmy i od tego zależy cena ciepła.

Dlaczego nie chcecie przyłączać do sie-
ci ciepłowniczej odbiorców indywidual-
nych z domków jednorodzinnych?

– My chcemy to robić, i to robimy. Jako przy-
kład mogę podać, że w tym roku 11 właścicieli 
domów podpisało umowy na dotację na pod-
łączenie do miejskiej sieci cieplnej w ramach 
miejskiego programu „Ograniczania niskiej 
emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”.

 Otrzymujemy też dość często petycje  
z prośbą o przyłączenia budynków jednoro-
dzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy 
jednak przystępujemy do opracowywania pro-
jektów przyłącza, tylko10-20% z podpisanych 
osób potwierdza nadal chęć przyłączenia do 
sieci. A koszty są znaczne, 1 metr budowy cie-
płociągu to tysiąc zł, indywidualny wymiennik 

ciepła do zamontowania w domu to kolejne 
12 tysięcy złotych. Łącznie daje to około 30-40 
tysięcy zł za podłączenie jednego domu, przy 
stopie zwrotu inwestycji 20 lat. Poza tym przy-
jęliśmy taką zasadę, gdy istnieje sieć gazowni-
cza na danym osiedlu domków jednorodzin-
nych, naszych inwestycji tam nie wykonujemy.

oprócz ciepła, produkujecie też energię 
elektryczną, czy jest to opłacalne?

 – Nasz blok energetyczny produkuje ener-
gię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem (tzw. 
wysokosprawna kogeneracja). Turbina produ-
kuje ok. 7 MW energii elektrycznej, a ciepło z 
bloku jest kierowane do miejskiej sieci ciepłow-
niczej. Sprzedając wyprodukowany prąd obni-
żamy koszty produkcji ciepła o prawie milion 
złotych. Dlatego między innymi mieszkańcy 
płacą za ciepło mniej.

ostatnio mieliśmy ciepłe zimy. Czy wpły-
wa to na zysk firmy?

Nasza firma nie jest nastawiona na zysk, my 
nie musimy zarabiać, prowadzimy działalność 
nastawioną na zadowolenie odbiorców ciepła. 
Jednak musimy mieć pieniądze na konieczne 
inwestycje czy remonty, rozbudowę i wymia-
nę sieci cieplnej. Jeżeli chodzi o lekkie zimy, to 
mamy znacznie mniej awarii sieci. Natomiast 
dla naszej firmy najkorzystniejsza byłaby tem-
peratura rzędu – 15 stopni, utrzymująca się 
przez cały rok.

W mieście deweloperzy budują kolejne 
osiedla mieszkaniowe. Czy peC ma re-
zerwy „cieplne” by przyłączyć je do sie-
ci cieplnej?

Na razie nie jest źle. Mamy cztery kotły, 
które mają jeszcze zapas mocy. Ale przymie-
rzamy się do zainstalowania kolejnego kotła 
na biomasę o mocy 20 MW z dofinansowa- 
niem z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

Dziękujemy za rozmowę.

ciepły p(i)ec

PEC 
Suwałki zatrudnia 193 

osoby. Długości sieci ciepłowni-
czej w mieście to 90 km. Ciepło dostarcza-

ne jest do 1 306 budynków czyli 70% gospo-
darstw domowych w Suwałkach.  

W ciągu roku PEC spala ok. 60 tysięcy 
ton miału węglowego.

sezon grzeWCzy W pełni. W DniaCh 20-21 paź-
Dziernika mieszkańCy suWałk poDCzas  
Dni otWartyCh CiepłoWni poD hasłem  
„misja-emisja” mogli zWieDzić zakłaD,  
zapoznać się z proCesem proDukCji Ciepła 
a także WysłuChać prelekCji na temat  
niskiej emisji. 

W Dniu Otwartym Ciepłowni PEC odwiedzili 
uczniowie SP nr 6
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nOwy prezes
Sędzia Jacek Sowul został nowym prezesem Sądu Okręgowego  

w Suwałkach. Poprzednia prezes sędzia Danuta Poniatowska została 
odwołana z funkcji. Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości: 
„wcześniejsze analizy wykazały także, że sędziowie Sądu Okręgowego  
w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego w Suwałkach rozpatrują nawet o pra-
wie 30 procent mniej spraw niż sędziowie z innych sądów okręgowych ape-

lacji białostockiej, co przekłada się na najniższą liczbę spraw zakończonych przez jednego sędziego.
W celu poprawienia wyników Sądu Okręgowego w Suwałkach na stanowisko jego prezesa  

z dniem 18 października 2017 roku powołano sędziego Jacka Sowula, który obecnie pełni funkcję 
zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Sądu Okręgowego oraz wizytatora. Wcześniej sędzia Sowul 
był wieloletnim prezesem Sądu Rejonowego we Suwałkach.”

pilOtaż w suwałkach
W Wydziale Cywilnym suwalskiego Sądu Rejonowego ruszył pilotaż losowego przydzielania 

spraw poszczególnym sędziom. To jeden z trzech sądowych wydziałów w Polsce, gdzie sędziowie 
od 16 października są przydzielani do prowadzenia spraw  przez komputerowy system.

Losowy przydział spraw sędziom, ma 
chronić przed nadużyciami i dawać pew-
ność, że sprawa nie została przydzielona 
sędziemu umyślnie wybranemu do da-
nej sprawy. Ma to zapewnić komputero-
wy System Losowego Przydziału Spraw 
(SLPS), który zacznie obowiązywać we 
wszystkich sądach powszechnych w ca-
łym kraju od 1 stycznia 2018 r. Od 16 
października ruszył program pilotażo-
wy systemu, który objął Sąd Okręgowy 
Warszawa-Praga (wydział cywilny), Sąd 

Okręgowy w Gliwicach (wydział gospodarczy) i Sąd Rejonowy  w Suwałkach (wydział cywilny). 
Każdego dnia, wraz z napływem spraw, będą one wprowadzane do systemu przez uprawnio-

ne osoby. Po godzinach pracy sądu, o tej samej porze w całym kraju, automatycznie rozpocznie 
się losowanie. SLPS kolejno „zajmie się” każdym wydziałem i dokona przydziału wprowadzonych 
spraw. Cała operacja potrwa kilka sekund, bez jakiejkolwiek ingerencji.

 Z losowym przydziałem spraw ściśle związana jest zasada niezmienności składu orzekające-
go. Raz wylosowany skład sądu, niezależnie od tego, czy jest jednoosobowy, czy kilkuosobowy, 
nie powinien ulegać zmianie do zakończenia sprawy. Losowemu przydziałowi nie będą podlega-
ły sprawy opiekuńcze i sędziowie na dyżurach, którzy zajmują się wnioskami o zastosowanie tym-
czasowego aresztowania. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl  

straż miejska dzieciOm
Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców 

miasta, suwalska Straż Miejska kontynuuje realizację programu prewencyjnego zatytułowanego 
„Straż Miejska dzieciom – bądź bezpieczny”, który skierowany jest do dzieci suwalskich przedszkoli i 
klas nauczania początkowego. Pierwsze zajęcia odbyły się w Przedszkolu nr 3 im. Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Suwałkach. Strażnicy po-
ruszyli z najmłodszymi tematy bez-
pieczeństwa na drodze, w domu, na 
podwórku, a także bezpieczeństwa 
ekologicznego. Natomiast dzieci ak-
tywnie uczestniczyły w zajęciach.

Pogadanki o bezpieczeństwie 
SM chce przeprowadzić w pozo-
stałych przedszkolach i klasach na-
uczania początkowego. W związku 
z tym prosi zainteresowanych o kon-
takt w celu ustalenia terminu zajęć 
– telefonicznie pod nr (87) 635608 
w godzinach od 7.30 do 14.00 lub 
na adres e-mail: sm@um.suwalki.pl
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nych policjanci ustalili, że odpowiadają oni też 
za wcześniejsze włamanie do samochodu do-
stawczego, z którego skradli narzędzia i elek-
tronarzędzia za 14 tys. zł. Z kolej brat jedne-
go z „miłośników” książek  okazał się  sprawcą 
kradzieży z włamaniem do nowobudowane-
go obiektu w Suwałkach, która miała miejsce 
w sierpniu tego roku skąd sprawcy ukradli na-
rzędzia i elektronarzędzia.

n Aż 72 wykroczeń drogowych na 83 skon-
trolowane pojazdy ujawnili suwalscy poli-
cjanci, 59 kierowców otrzymało mandaty. 
Rekordzista jechał ul. Pułaskiego motocyklem 
104 km/h. Policjanci z suwalskiej „drogówki” 
przeprowadzili działania „Prędkość”. 

n 13 października 2017 roku, kilka mi-
nut po godzinie 10-ej, na skrzyżowaniu ulic 
Waryńskiego i Konopnickiej w Suwałkach kie-
rująca oplem astra koloru ciemnego potrącił 
75-latka przechodzącego przez przejście dla 
pieszych na ul. Waryńskiego. Następnie kieru-
jąca cofnęła, zawróciła auto i odjechała w kie-
runku ul. Utrata. Policjanci z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach poszu-
kują sprawcy i świadków tego zdarzenia dro-
gowego. Proszą o kontakt osobisty na komen-
dzie przy ul. Pułaskiego 26 lub telefoniczny 
pod numerem: (87) 5641 574 lub (87) 5641 548. 
Informację można przekazać również dzwo-
niąc na numer alarmowy 997 lub 112.

n W Warszawie na Konkursie „Garnizonowa 
Jesień z Monodramem z Historią w Tle” dobrze 
zaprezentowali się przedstawiciele SOK. Jacek 
Sawicki  został laureatem pierwszego miejsca 
za spektakl „Moskwa-Pietuszki”, a trzecie miej-
sce zdobyła Martyna Kleszczewska  za spektakl 
„Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir”. Oba 
przedstawienia wyreżyserowała  Jolanta Hinc-
Mackiewicz z SOK-u.

Fot. SOK, Anna Sowul

n Nietrzeźwy i niebezpieczny. W niedzie-
lę (22.10) przy ul. Wojska Polskiego nietrzeź-
wy (stwierdzono ponad 2 promile alkoholu  
w organizmie) kierujący fordem escort, jadąc  
w kierunku Augustowa, nie zachował bez-
piecznej odległości pomiędzy pojazdami  
i uderzył w tył audi, którego kierujący zatrzy-
mał się przed  czerwonym światłem na sygna-
lizatorze. W wyniku zdarzenia dwie pasażerki 
audi z obrażeniami trafiły do szpitala. 

WydArzyło Się >>

>>

>>
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zmiany w Organizacji ruchu
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W związku ze zbliżaniem się 1 listopada Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. przedstawia propozycję urucho-
mienia w dniach 31.10.2017–02.11.2017 r. dodatkowych kursów komuni-
kacji miejskiej do cmentarzy przy ul. Reja i Bakałarzewskiej.

31.10.2017 (WtoreK)
– Cmentarz Komunalny ul. reja – linia funkcjonująca w godz. 

9.30-18.00 średnio co 1 godz., obsługuje 1 autobus. Trasa: 1 Maja, 
Waryńskiego, Noniewicza, Dwernickiego, Kolejowa, Świerkowa, 
Pułaskiego, Kowalskiego, Reja Cmentarz. Powrót: tą samą trasą.

– Cmentarz parafialny ul. Bakałarzewska – linia funkcjonuje w godz. 
9.30-18.35, średnio co 1 godz., obsługuje 1 autobus. Trasa: Północna, 
Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, 
Kościuszki, Mickiewicza, Filipowska, Grunwaldzka. Powrót: Grunwaldzka, 
Filipowska, Mickiewicza, Noniewicza, Narutowicza, Reja, Kowalskiego, 
Pułaskiego, Świerkowa, Kolejowa i Północna.

01.11.2017 (ŚrodA)
– Cmentarz Komunalny ul. reja – linia funkcjonująca w godz. 

9.30-18.00, średnio co 1godz., obsługuje 1 autobus. Trasa: 1 Maja, 
Waryńskiego, Noniewicza, Dwernickiego, Kolejowa, Świerkowa, 
Pułaskiego, Kowalskiego, Reja Cmentarz. Powrót: tą samą trasą.

– Cmentarz parafialny ul. Bakałarzewska – linia funkcjonuje w 
godz. 9.30-18.35, średnio co 1 godz. Obsługuje 1 autobus. Trasa: Północna, 

Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, Reja, 
Kościuszki, Mickiewicza, Filipowska, Grunwaldzka.  Powrót: Grunwaldzka, 
Filipowska, Mickiewicza, Noniewicza, Narutowicza, Reja, Kowalskiego, 
Pułaskiego, Świerkowa, Kolejowa i Północna.

– Cmentarz parafialny ul. Bakałarzewska i Komunalny ul. reja 
– linia funkcjonująca w godz. 9.00-17.00 średnio co 1 godz. obsługuje  
1 autobus. Trasa: Grunwaldzka, Filipowska, Mickiewicza, Kościuszki, Reja, 
Cmentarz Komunalny. Powrót: Cmentarz Komunalny, Reja, Kościuszki, 
Mickiewicza, Filipowska, Grunwaldzka Cmentarz Parafialny.

02.11.2017 (CzWArteK)
– Cmentarz Komunalny ul. reja – linia funkcjonująca w godz. 9.30-

18.00, średnio co 1godz., obsługuje 1 autobus. Trasa: 1Maja, Waryńskiego, 
Noniewicza, Dwernickiego, Kolejowa, Świerkowa, Pułaskiego, 
Kowalskiego, Reja Cmentarz. Powrót: tą samą trasą.

– Cmentarz parafialny ul. Bakałarzewska – linia funkcjonuje  
w godz. 9.30-18.35, średnio co 1 godz. obsługuje 1 autobus. Trasa: 
Północna, Kolejowa, Świerkowa, Nowomiejska, Pułaskiego, Kowalskiego, 
Reja, Kościuszki, Mickiewicza, Filipowska, Grunwaldzka. Powrót: 
Grunwaldzka, Filipowska, Mickiewicza, Noniewicza, Narutowicza, Reja, 
Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa, Kolejowa i Północna.

Przedstawiona propozycja pokrywa się z funkcjonowaniem ko-
munikacji w poprzednich latach, z wyjątkiem kursu na cmentarz przy  
ul. Bakałarzewskiej w dniu 31.10.2017 r. Kurs został zaproponowa-
ny w związku z sygnałami od pasażerów jakie wpływały w ubiegłym 
roku na linii nr 11 (linia nr 11 okazuje się niewystarczająca w okresie 
okołoświątecznym). 

>>
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że na czas „Święta Wszystkich Świętych” od 27.10.2017 

r. (piątek) od godz. 18.00 do 03.11.2017 r. (piątek) do godz. 14.00 przy Cmentarzu zlokalizowanym przy ul. 
Bakałarzewskiej i Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Reja w Suwałkach wprowadzone zostaną zmiany w or-
ganizacji ruchu drogowego:

1. ulica Bakałarzewska:
• zakaz zatrzymywania się – na odcinku od mostu 

na rzece Czarna Hańcza do ul. Grunwaldzkiej;
• zakaz zatrzymywania się po północnej stro-

nie ulicy – na odcinku od Ronda profesora 
Franciszka Edwarda Szczepanika (skrzyżowanie z ul. 
Grunwaldzką) do Ronda Powstańców Styczniowych 
(skrzyżowanie z ul. Filipowską i ul. Łanową);

• zakaz skrętu w lewo w ul. Zarzecze i ul. S. Staszica;
• zamknięcie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Bakałarzewskiej od mostu na rzece Czarna Hańcza 
do ul. Grunwaldzkiej;

parkingi wyznaczono przy ulicach:
• Zarzecze – przy stadionie Wigry;
• Bakałarzewska –  wzdłuż Cmentarza po lewej 

stronie;
• Grunwaldzka – za cmentarzem, plac nowego ba-

zaru miejskiego, teren giełdy samochodowej.
2. ulica Grunwaldzka:
• obustronny zakaz zatrzymywania się – na od-

cinku od Ronda profesora Franciszka Edwarda 
Szczepanika (skrzyżowanie z ul. Bakałarzewską) 
do Ronda Zesłańców Sybiru (skrzyżowanie z ul. 
Powstańców Wielkopolskich i ul. 24 Sierpnia) z wy-
jątkiem zatok parkingowych;

3. ulica 24 Sierpnia:
• obustronny zakaz zatrzymywania się – na od-

cinku od ul. Zarzecze do Ronda Zesłańców Sybiru 
(skrzyżowanie z ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. 
24 Sierpnia);

4. ulica zarzecze:
• obustronny zakaz zatrzymywania się całej dłu-

gości ulicy;
• nakaz skrętu w prawo w kierunku centrum mia-

sta;
5. ulica S. Staszica:
• nakaz skrętu w prawo w kierunku Ronda 

Powstańców Styczniowych (skrzyżowanie z ul. 
Filipowską i ul. Łanową);

• zakaz zatrzymywania się – na odcinku od ul. 
Bakałarzewskiej do ul. S. Konarskiego, z wyjątkiem 
zatok parkingowych;

6. ulica M. reja:
• obustronny zakaz zatrzymywania się – na od-

cinku od Ronda Ofiar Obławy Augustowskiej w Lipcu 
1945 r. na Suwalszczyźnie (skrzyżowanie z ulicą Armii 
Krajowej) do skrętu w kierunku żwirowni;

• parking wyznaczono w sąsiedztwie Cmentarza.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej 

ostrożności i zastosowanie się do wprowadzone-
go oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

Bezpłatne
przegląd 
auta

Jak każdego roku uczniowie su-
walskiego Zespołu Szkół nr 6 orga-
nizują akcję bezpłatnego sprawdze-
nia pojazdu przed zimą. Uczniowie 
w r amach pr ak t yc zn ej  nauk i  
w  C e n t r u m  K s z t a ł c e n i a 
Praktycznego w Suwałkach przy 
ul. Wylotowej 30 zapraszają 27 paź-
dziernika  w godz. 8.00–16.00 na 
sprawdzenie stanu technicznego 
pojazdu przed zimą. 

Sprawdzą m.in. stan zawiesze-
nia, układu kierowniczego, amorty-
zatorów, akumulatora, temperatu-
rę zamarzania płynu chłodniczego. 
Badanie nie jest potwierdzone wpi-
sem w dowodzie rejestracyjnym.

>>
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Forum Biznesowe 
pogranicza

9 i 10 l istopada w suwalskim Parku Naukowo -
Technologicznym Polska-Wschód odbędzie się druga edy-
cja Forum Biznesowego Pogranicza. Tym razem poświę-
cona branży rolno-spożywczej „FOOD, INDUSTRY, LIFE”.

Forum Biznesowe Pogranicza to wydarzenie kon-
gresowe, którego celem jest zgromadzenie ekspertów, 
przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsię-
biorców, przedstawicieli rządów i samorządowców, aby 
wspólnie pochylić się nad problematyką, wiodącej w re-
gionie północno-wschodniej Polski oraz w regionie ca-
łego pogranicza, branży rolnospożywczej. Forum to 
również okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat barier 
związanych ze współpracą w regionie pogranicza oraz 
do nawiązania współpracy biznesowej w ramach trans-
granicznego partnerstwa.

Podczas pierwszego dnia Forum, odbędą się m.in. pre-
lekcje, panele dyskusyjne, spotkania organizowane przy 
wsparciu ośrodków Enterprise Europe Network. 

Drugi dzień poświęcony będzie prezentacji stoisk wy-
stawienniczych firm i instytucji z Polski i zagranicy oraz 
spotkaniom branżowym i prezentacji artykułów nauko-
wych, które zostaną wydane po konferencji w formie re-
cenzowanej publikacji.

Pierwsza edycja Forum w 2016 r. dotyczyła branży 
drzewno-meblarskiej. Omówiono różne aspekty jej roz-
woju, od możliwości pozyskiwania surowca, przez pro-
blemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników 
po perspektywy rozszerzenia rynków zbytu i współpracę 
z najbliższymi sąsiadami: Rosją, Białorusią, Litwą, Łotwą 
oraz Ukrainą.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa 
Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego. Patronatu 
Naukowego Forum udzielił Uniwersytet w Białymstoku.
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>> cO na krzywólce?>>

prezydent MiAStA SuWAłK odwołuje przetarg pi-
semny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości grun-
towych stanowiących własność Miasta Suwałki, oznaczonych 
działkami nr 30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 
30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 30236/3, 30237/2  
i 30238/1 o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowa-
nych, położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, Obręb nr 
3, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru. Otwarcie 
ofert planowane było na dzień 30 października 2017 roku  
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy 
ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Przetarg odwołuje się ze względu na zmianę warunków 
dzierżawy.

256/2017

Do końca miesiąca można jeszcze złożyć ofertę w przetargu ogłoszonym przez su-
walski Urząd Miejski na dzierżawę prawie 32 hektarów przy ul. Krasickiego. To tereny 
wyrobiska po eksploatacji żwiru oraz zbiorniki wodne. Wszystko z przeznaczeniem pod 
nowe, ogólnodostępne tereny rekreacyjne.

Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedsta-
wioną wcześniej koncepcją w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. Cena wywo-
ławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosić będzie 5 000 zł brutto.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że z terenem, który samorząd chce wydzierżawić 
sąsiaduje dość duża działka należąca do PKP. Jak wynika z informacji, spółka docelowo 
również jest zainteresowana dzierżawą lub sprzedażą swoich terenów. Ich powierzch-
nia to prawie 16 ha.   Więcej na: www.um.suwalki.pl

prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 i art.10 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), za-
wiadamia, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela 
lub pełnomocnika, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, położoną w Suwałkach, obręb nr 0007, oznaczoną w rejestrze grun-
tów i budynków miasta Suwałk działkami nr geodezyjny 31821/4 o powierzchni 0,0033 ha, 
31821/3 o powierzchni 0,0080 ha, księga wieczysta nr SU1S/00002862/7, która z mocy pra-
wa stała się własnością Gminy Miasto Suwałki, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 
Suwałk nr 5/2017 sygn. AGP.6740.170.2017.EW z dnia 11 lipca 2017 r. o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic: 29KD, 30 KD, 31KD, 32KD, 33KD, 
16KD, 36KD, 34KD wraz z budową uzbrojenia technicznego w Suwałkach oraz z zatwier-
dzeniem podziału nieruchomości.  259/2016

pOmóżmy sp nr 5
Do końca października można głosować na projekt utworzenia kącika rekreacyjne-

go w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 5. Wszystko w ramach przedsięwzięcia Tesco 
„Decydujesz, pomagamy”. Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Suwałk.

Projekt dotyczy stworzenia kąci-
ka rekreacyjnego w SP nr 5. Znajdą się  
w nim gry planszowe, jak również stoły 
do piłkarzyków, tenisa stołowego oraz 
cymbergaja (air hockey’a). „Ciekawa 
przerwa w szkole” ma na celu uatrak-
cyjnienie dzieciom przerw międzylek-
cyjnych oraz zachęcenie do aktywno-
ści fizycznej i integracji.

Aby zagłosować na projekt w suwal-
skiej SP nr 5 wystarczy zrobić zakupy  
w sklepie Tesco. Za każde zakupy klien-
ci otrzymują specjalny żeton, który mogą wrzucić do urny konkursowej z trzema prze-
grodami.  W ten sposób oddają głos na projekt, który ich zdaniem jest najlepszy i to 
właśnie on powinien otrzymać dofinansowanie na jego realizację. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

>>
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n  wernisaż wystawy prac Stanisława  
J. Wosia – 3.11. (piątek) godz. 18.00 w Galerii 
PAcamera, SOK, ul. Noniewicza 71, wystawa 
czynna do 31.12.2017 r.;
(fot. str. internetowa SOK)

n seans filmowy KINEDOK Lato – Jesień: 
film dok. „Wolni” reż. Tomislav Žaja – 8.11. 
(środa) godz. 18.00 w SOK przy ul. Papieża 
Jana Pawła II 5, wstęp wolny;

n na wystawę osiemnastu wielkoforma-
towych obrazów z cyklu LOT autorstwa 

Andrzeja Strumiłły – w Galerii Patio SOK-u przy ul. Jana Pawła II 5, wysta-
wa czynna do 10 listopada; 

n Tańce świata show – autorski pro-
gram stanowiący zbiór tradycyjnych 
tańców opracowanych przez Woytka 
Mrozka, któremu na scenie będzie 
towarzyszyła Suwalska Orkiestra 
Kameralna – 10.11. (piątek) godz. 19.00 
w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, 
bilety: 35 i 25 zł (ulgowe);

(fot. str. internetowa SOK)
n wystawę rysunków artystycznych 

uczestniczek zajęć w Pracowni Sztuk 
Pięknych SOK (natalii Kleszczewskiej, Moniki zielińskiej i Moniki 
zackiewicz) – Galeria Jednego Obrazu, plac J. Piłsudskiego przy parku 
Konstytucji 3 Maja, wystawa czynna do 12.11.;

n wystawę V Suwalskiego Pleneru Malarskiego „Pejzaż miejski” – Galeria 
Na marmurach, ul. T. Noniewicza 71, wystawa czynna do 6 listopada;

n wystawę fotografii „Świetlne i mroczne” Suwalskiej Grupy Twórczej 
SGT w Galerii PAcamera przy ul. Noniewicza 71, wystawa czynna do 29.10;

n SOK zaprasza dzieci w wieku 5-15 lat z powiatów augustowskiego, sej-
neńskiego i suwalskiego do udziału w V Przeglądzie Dziecięcej Twórczości 
Plastycznej. W tegorocznej edycji przeglądu bohaterem będą Krajobrazy 
Suwalszczyzny. Prace należy nadsyłać do 27 października na adres: SOK, 
pracownia plastyczna CENTRUM, ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki. 
Szczegóły na: www.soksuwalki.eu.

BlACK puB KoMin, ul. E. Plater 1 zaprasza na: 
n koncert Undergroundowy Desant z Grodna, w którym zagrają: zespół 

punk-folkowy „dzieciuki”, punk-rockowy zespół SND oraz SYNTHE – po-
powy projekt ULTRA PULTRA – 11 listopada, godz. 20.17;

CineMA luMiere zaprasza na filmy:
– 24 października godz.19.30 – „Ptaki śpiewają 

w Kigali” (dramat społ.) – Kino Konesera;
– do 26 października – „Emotki. Film” (komedia anim.), „Dwie korony” 
(dokum. fabularyzowany), „Botoks” (thriller/sens.), „My Little Pony. Film” 
(anim./przyg.), „Ach śpij kochanie” (thriller/krym.), „Pomiędzy nami góry” 
(dramat), „Potworna rodzina” (komedia anim.), „Geostorm” (katastroficz.);
– od 25 października – „Thor: 
Ragnarok” 2D+3D (fanttasy/przy-
god.);
– od 27 października – „Między 
nami wampirami” (przygod./
kom. anim.), „Piła: dziedzictwo” 
(horror), „Krucyfiks” (horror);
– 31 października – Horrorowa 
Noc Filmowa
– od 3 listopada – „Złe Mamuśki 
2. Jak przetrwać święta” (kome-
dia); „Borg/McEnroe. Między od-
waga a szaleństwem” (dramat), 
„Pierwszy śnieg” (thriller/krymi-
nal.);
– 7 listopada– „The Square” (ko-
media) – Kino Konesera.

BiBlioteKA puBliCznA iM. M. KonopniCKieJ  
W SuWAłKACh zaprasza:

n na wystawę książek Andrzeja Strumiłły z okazji Roku Andrzeja 
Strumiłły połączoną z prezentacją znaczków pocztowych dedykowa-
nych ludziom związanym z Suwałkami w Sali im. J. Towarnickiej przy ul. 
E. Plater 33A;

n uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym z 
okazji 175. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. 
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2017 r. Regulamin kon-
kursu na: www.bpsuwalki.pl 
Dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Miasto Suwałki oraz przy wsparciu Powiatu Suwalskiego

n  wspólnie z Cinema Lumiere w 
Suwałkach do udziału w akcji „Przeczytaj i 
obejrzyj” – zanim obejrzysz film, wypożycz 

i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bilety do kina. Kupon 
„Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D (w 
cenie 17 zł) i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „My Little Pony. Film” i 
„Między nami wampirami”.

MuzeuM oKręGoWe W SuWAłKACh,
ul. T. Kościuszki 81 zaprasza na:

npokaz z akupionego do kolekcj i 
muzealnej obrazu Alfreda Wierusza-
Kowalskiego „Wilki w nocy” – 25 paź-
dziernika godz. 18.00;

W programie koncert w wykonaniu 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia.

MuzeuM iM. MArii KonopniCKieJ W SuWAłKACh, 
ul. T. Kościuszki 31 zaprasza na:

n wystawę czasową „Przez tęskność… o Marii Stanisławie Konopnickiej 
z Wasiłowskich” – ukazującą najważniejsze wątki biograficzne i literac-
kie poetki, ze szczególnym zaakcentowaniem jej związków z rodzin-
nym miastem.

CentruM SztuKi WSpółCzeSneJ& GAleriA  
AndrzeJA StruMiłły, ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
n wernisaż wystawy Przemysława Karwowskiego, Romana Borawskie- 

go, Karola Karwowskiego „Chaos, Kosmos, Labirynty” – 8.11 godz. 18.00. 

SuWAlSKi oŚrodeK Kultury zaprasza na:
n seans DKF 13: film „Nadejdą lepsze czasy” – 25.10. godz. 18.00 w Sali 

Kameralnej przy ul. Jana Pawła II 5, bilety: 12 zł;

n na spektakl „Jeden dzień z życia emery-
ta” w wykonaniu Teatru Seniora ZGRYZ w re-
żyserii Joanny łupinowicz – 25.10. (środa) 
godz. 17.00 w Sali Kameralnej przy ul. Jana 
Pawła II 5, bilety: 5 zł;
(fot. str. internetowa SOK)

n wernisaże wystaw „Ostatnia sentymen-
talna podróż Andrzeja Wajdy do Suwałk” i „Andrzej Wajda – Honorowy 
Obywatel Miasta Suwałk” – 26 października godz. 18.00 w galerii na 
pierwszym piętrze w foyer Sali im. A. Wajdy Suwalskiego Ośrodka Kultury, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5, wystawy czynne od 9.10.2017 do 12.11.2017;

n Ogólnopolskie spotkania monodramów dziecięcych „O baryłecz-
kę Kubusia Puchatka” – 27-28 października spektakle konkursowe,  
29 października godz. 10 – spektakl w wykonaniu laureata spotkań, Sala 
Kameralna przy ul. Jana Pawła II;

zaProszenia suwalsKie

w Kinie
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50 suwalskich nauczycieli 
otrzymało nagrody Prezydenta 
Miasta Suwałki w czasie obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej 
zorganizowanych w SOK. W uro-
czystości wzięli udział m.in. poseł 
Bożena Kamińska, wicemarsza-
łek województwa podlaskiego 
Anna naszkiewicz, radny wo-
jewódzki Cezary Cieślukowski 
oraz zdzis ław prze łomiec , 
pr zewo dnic z ąc y suwalsk iej 
Rady Miejskiej wraz z radnymi 
i Czesław renkiewicz , prezy-
dent Suwałk i jego zastępca ewa 
Sidorek. Odczytano też list od 
posła Jarosława zielińskiego.

– Spotykamy się by podzię-
kować obecnym i byłym nauczy-
cielom oraz pracownikom pla-
cówek oświatowych za pracę  
i trud włożony w wychowanie 
najmłodszych mieszkańców na-

szego miasta. Dziękuję Państwu 
za codzienne zaangażowanie, 
dzięki któremu młodzi ludzie 
zdobywają wiedzę i umiejętno-
ści niezbędne w życiu każdego 
człowieka –  powiedział prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

W Suwałkach środowisko 
oświatowe to ważna grupa za-
wodowa. W przedszkolach, szko-
łach i placówkach oświatowych 
pracuje 1200 nauczycieli i 521 
pracowników administracji i ob-
sługi. Edukują oni i wychowu-
ją 11 472 uczniów, co daje nieco 
ponad 10 uczniów na jeden etat 
nauczycielski. Przed 5 laty było 
to prawie 11 uczniów na jednego 
nauczyciela.

Większość suwalskich nauczy-
cieli, bo 831 (69%), to nauczy-
ciele dyplomowani. I ich liczba 
stale rośnie. W ciągu roku przy-

nagrody prezydenta Miasta Suwałk w 2017 r. otrzymali:

1. Małgorzata penczek – Dyrektor Przedszkola nr 1 
2. Wiesława piasecka – Przedszkole nr 1
3. Beata Sokołowska – Przedszkole nr 2
4. danuta zofia Świerzbin – Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana 

Pawła II 
5. urszula Winkiewicz – Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym
6. Alicja Butkiewicz – Dyrektor Przedszkola nr 6 
7. Bogumiła Cieślukowska – Przedszkole nr 6 
8. paulina zofia nowalska – Przedszkole nr 7 
9. Marta Wasilewska – Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 
10. Barbara Słowikowska – Dyrektor Przedszkola nr 10 im. Marii 

Konopnickiej
11. Anna Figura – Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej 
12. hanna Miłkowska-leonowicz – Szkoła Podstawowa nr 2  

im. Aleksandry Piłsudskiej 
13. Grażyna Serafin – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej 
14. iwona Smykowska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. 

Kazimierza Aleksandra Hamerszmita 
15. Anna de-Mezer – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza 

Aleksandra Hamerszmita 
16. dorota Sobolewska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza 

Aleksandra Hamerszmita
17. teresa Stefanowicz – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-

Kowalskiego
18. zdzisława Skibicka – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-

Kowalskiego
19. Marek lech zborowski-Weychman – Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz 
20. Małgorzata łankowska – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry 

Kujałowicz 
21. danuta dolecka – Szkoła Podstawowa nr 7 
22. Katarzyna Anna ostrowska – Szkoła Podstawowa nr 7 
23. halina Walendzewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich 
24. Joanna Karczewska – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich 

25. Bożena Fabisiak – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich

26. Mariola Anna Wróblewska – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich

27. leszek Czesław harasimowicz – Szkoła Podstawowa nr 11 
z Oddziałami Integracyjnymi 

28. teresa daniela Kiempisty – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Suwałkach

29. Wanda teresa Bujnowska – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

30. Bartłomiej leonowicz – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi

31. Andrzej putra – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marii Konopnickiej

32. Krzysztof reszczyński – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej 

33. Magdalena Gaińska – Zespół Szkół nr 1
34. Krystyna Grażyna Słowicka – Zespół Szkół nr 1
35. romuald Borkowski – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
36. Agnieszka Chmielewska – Zespół Szkół nr 2
37. Wioletta Kulbacka – Zespół Szkół nr 2
38. Anna Jolanta Boniszewska – Zespół Szkół nr 2
39. Mariola Wojewnik-Sielawa – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 
40. Agnieszka Stojanowska – Zespół Szkół nr 4
41. Anna Musiałowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
42. zofia Śliżewska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych  

w Suwałkach
43. Artur Konrad Kuczyński – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach
44. Wojciech Śliżewski – Zespół Szkół Technicznych
45. Joanna Woronko – Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Karola 

Brzostowskiego
46. edyta Mieńko – Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego 
47. Krzysztof Sondej – Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego 
48. Marzena helena Margol  – Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1 
49. Marcin nowacki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 
50. Małgorzata Koncewicz – Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej

dzień edukacji narOdOwej

Kilkuset nauczycieli i pracowników suwalskich szkół, przedszkoli i placówek oświa-
towych uczestniczyło w miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej

>>
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było 19 nauczycieli dyplomowa-
nych. Najmniej, bo tylko 33, jest 
zaś nauczycieli najmłodszych – 
stażystów. Statystyczny suwalski 
nauczyciel to kobieta, osoba o wy-
sokich kwalifikacjach, dużym do-
świadczeniu i wieku 45+.

P r e z y d e n t  S u w a ł k  w r ę -
czył Czesławie Mieczysławie 
leończyk, emerytowanej dyrek-
torce Przedszkola nr 2 symbolicz-
ną wiązankę kwiatów. Nagrody 
Prezydenta Miasta Suwałki 50 su-
walskim nauczycielom wręczali: 
prezydent Czesław Renkiewicz, je-
go zastępca Ewa Sidorek, skarbnik 
miejski Wiesław Stelmach oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Przełomiec. W sumie 
różne wyróżnienia otrzymało 80 
osób. 

W imieniu wyróżnionych podzięko-
wali dyrektorzy: „dziesiątki” Halina 
Walendzewicz i „szóstki” Marek Zbo-
rowski-Weychman (na zdjęciu  
z Ewą Sidorek)

W gronie 20 nauczycieli, któ-
rzy w Warszawie z rąk premier 
Beaty Szydło otrzymali honoro-
wy tytuł Profesora Oświaty znalazł 
się suwalski nauczyciel Jarosław 
Schabieński. Uczy on historii i wie-
dzy o społeczeństwie w Zespole 
Szkół nr 2 w Suwałkach.

– To, że suwalska oświata jest  
w dobrej kondycji to zasługa nie tylko 
organu prowadzącego jakim jest Mia-
sto, ale też Państwa tu zgromadzo-
nych, Państwa codziennej, sumiennej 
pracy – dodał Czesław Renkiewicz

Na zakończenie uroczystości 
DEN nauczyciele obejrze-
li spektakl „W obronie jaski-
niowca” warszawskiego Teatru 
Kamienica w wykonaniu zna-
nego aktora Emiliana Kamiń-
skiego

Nauczycielki 
przedszkoli 
wyróżnione nagrodą 
Prezydenta Miasta 
Suwałk

Nagrodzeni 
nauczyciele 

ze szkół 
ponadgimnazjalnych

Wyróżnieni nauczy-
ciele z suwalskich 
zespołów szkół 
i placówek 
oświatowych

Nagrodzeni pedagodzy z suwalskich szkół podstawowych
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Całkowity koszt remontu zabytkowych 
organów, o których w samych superlaty-
wach wyrażali się wybitni organiści, wyno-
si 250 tys. złotych. Od pewnego czasu trwa 
zbiórka na ten cel. O tej akcji będziemy jesz-
cze nie raz informować. Więcej na www.zbie-
ramynaorgany.pl
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31 października o godz. 18.00 w suwalskim Muzeum Okręgowym przy ul. T. Kościuszki 81 zo-
stanie otwarta wystawa „Solus Christus Sola Fide – Ewangelicy na Suwalszczyźnie. Scenariusz  
i opracowanie: dr Krzysztof Snarski przy współpracy księdza pastora Dawida Banacha. 

Podczas wernisażu wystąpi Suwalski Chór Kameralny Viva Musica.

Niemal dokładnie 500 lat temu, w 1517  
roku,  Marcin Luter ogłosił 95 tez  
na temat Kościoła, co stało się początkiem  
okresu Reformacji. Jej zwolennicy szybko  
dotarli również na ziemie dawnej 
Rzeczypospolitej i na Suwalszczyznę. Niegdyś 
liczni, dziś są tylko maleńką cząstką ogółu 
chrześcijan. Z okazji tej, jakże znaczącej  
rocznicy, rozmawiamy  
z księdzem dawidem Banachem,  
proboszczem ewangelicko-augsburskiej  
parafii św. Trójcy w Suwałkach.

kiedy się odwiedzi kwaterę ewangelic-
ką na suwalskim cmentarzu widać, że 
w przeszłości liczba ewangelików była 
znaczna. Dziś jednak  są oni prawie nie-
zauważalni.

– Rzeczywiście jest nas dziś, ewangelików, 
zaledwie garstka. W samych Suwałkach to tyl-
ko 20 osób. W sumie nasza parafia, która obej-
muje sąsiednie powiaty i gminy, to około 100 
osób. Przyczyn tego jest wiele, tak się poto-
czyła historia. Po wojnie praktycznie cały ma-
jątek ewangelików; budynki kościelne, ziemia, 
ale także wszelkie ruchomości, zostały nam 
odebrane. Tak było przede wszystkim na zie-
miach dawnych Prus, na Mazurach, ale także i 
na Suwalszczyźnie. Ten kościół też został nam 
zwrócony nie tak dawno. 

ewangeliccy duchowni i ewangelicy  
w ogóle jako tacy byli postrzegani  

Od  kOnFliktu  dO  kOmunii

W latach 1839-1841 wybudowano w Suwałkach 
murowany ewangelicki kościół (zachowany do dzi-
siaj Kościół Świętej Trójcy) w stylu klasycystycznym, 
projektu Karola Majerskiego i Wacława Ritschela

Pierwsi wyznawcy protestantyzmu poja-
wili się na terenach Suwalszczyzny zaraz po 
ogłoszeniu tez przez Marcina Lutra w 1517 
roku. Najwięcej ich było w okolicach Wiżajn.  
W Suwałkach parafia ewangelicka powsta-
ła  na poczatku XIX wieku.  Jej pierwszym 
proboszczem (od 1827 r.) był ks. Fryderyk 
Wilhelm Grabowski, a jego następcami by-
li m.in. ks. Juliusz Mrongowiusz (1866-1883) 
– pochowany na cmentarzu ewangelickim 
w Suwałkach, ks. Władysław Wernic (1884-
1913), ks. Oskar Loppe (1913-1924), ks. Wilhelm 
Borkenhagen (1925-1943). Po II wojnie świa-
towej aż do 1987 r. nie było stałego probosz-
cza w Suwałkach. Później byli m.in.: ks. Piotr 
Sitek (1987-1997) i ks. Robert Wiesław Penczek 
(1997– 2010).

W Suwałkach liczba ewangelików waha-
ła się od kilkudziesięciu do kilkuset. W 1931 r.  
wyznanie ewangelickie deklarowało 619 osób 
co stanowiło 2,84 % ogółu mieszkańców. 

Znani suwalczanie wyznania ewangelic-
kiego to m.in.: społecznik Czesław Awejde 
– członek zarządu Resursy Obywatelskiej 
i suwalskiej Lutni oraz rady Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Pożyczkowego; Stanisław 
Karol Kurcyusz – żołnierz armii Księstwa 
Warszawskiego, otrzymał Legię Honorową 
za bitwę pod Smoleńskiem, walczył w po-
wstaniu listopadowym, był inspektorem rzą-
dowym fabryki tabaki i tytoniu w Suwałkach; 
Adolf Stange – zarządzał izbą skarbową  
w Suwałkach, był inicjatorem założenia parku 
na suwalskich Bakanach. 

Źródło: www.ewangelicy.suwalki.pl

w przeszłości jako zagrożenie dla pol-
skości, stąd trudna ich sytuacja po 1945 
roku. Wcześniej także nie było im łatwo, 
bo przecież mazurzy-ewangelicy modli-
li się po polsku, więc postrzegani byli ja-
ko wrogowie niemieckości na tamtych 
terenach.

– Rzeczywiście tak było. Wielu ewangelic-
kich kapłanów odprawiających nabożeństwa 
po polsku cierpiało prześladowania ze strony 
hitlerowców. Los tych księży w PRL też nie był 
łatwy.  A przecież kiedyś definicja Mazura była 
taka: mieszkaniec Prus Książęcych, ewangelik 
mówiący po polsku.

Czyli tu definicja „Polak – Katolik” się nie 
sprawdza. Ale nie tylko tu. Warto przypo-
mnieć, że na drugim krańcu Polski, na Śląsku 
Cieszyńskim, tamtejsi ewangelicy byli z re-
guły Polakami, zaś katolicy byli najczęściej 
Niemcami. 

historia nie szczędziła konfliktów. a jak 
dziś ocenia ksiądz wzajemne stosunki 
katolików i ewangelików?

– Mówiąc najkrócej przeszliśmy długą dro-
gę od konfliktów do komunii, czyli wspólno-
ty. Mamy bardzo dobre stosunki z katolika-
mi, naszymi sąsiadami, świetnie układa mi się 
współpraca z katolickimi proboszczami – księ-
dzem Lechem Łubą i księdzem Kazimierzem 
Grybosiem. Bardzo wielu suwalczan, nie tylko 
ewangelików przecież, pomaga nam w zbiór-
ce środków na remont organów. Przypomnę, 
że to najstarszy instrument w naszym regionie 
zbudowany przez Stanisława Dłużewskiego. 
Naprawdę mogę powiedzieć, że czas konflik-
tów mamy za sobą. 

Dziękuję za rozmowę.

>>
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Decyzję o ustanowieniu roku 2017 Rokiem 
Profesora Strumiłły Sejmik Województwa Podlaskiego 
podjął 30 listopada 2016 r. W uzasadnieniu podkreśla-
no, jak ważną postacią w budowaniu tożsamości, kul-
tury i historii województwa podlaskiego jest Andrzej 
Strumiłło. 23 października ten wybitny i wszechstron-
ny artysta obchodził 90-te urodziny. Rok Profesora 
Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim samo-
rząd województwa podlaskiego współorganizował z su-
walskim samorządem miejskim.

***
Od ponad 50 lat Andrzej Strumiłło pozostaje ak-

tywnym twórcą, uprawiając wiele dyscyplin sztuki: ma-
larstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię, poezję, scenografię, 
ilustracje książ kowe, projektowanie wydawnictw i in-
ne. W dorobku – ponad 120 wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą i blisko 150 wydawnictw. Autor 
tomików poezji oraz książek o przyrodzie i kulturze.

***
Aktywny uczestnik działań na rzecz Suwałk  

i regionu. Organizator i komisarz Spotkań „Kultura  
i Środowisko” w Wigrach oraz Międzynarodowego 
Pleneru Rzeźbiarskiego „Integrart”. Laureat licznych 
od znaczeń, nagród i wyróżnień, w tym w 2000 r. 
Orderu Odrodzenia Polski, nagród marszałka woje-
wództwa podlaskiego i pre zydenta Suwałk. W 2005 r.  
otrzymał prestiżowe odznaczenie ministra kultury  
– złoty medal „Gloria Artis”. W uznaniu zasług uhono- 
rowany tytułami „Zasłużony dla Miasta Suwałk” w 2001 r.  
i „Honorowy Obywatel Miasta Suwałk” w 2002 r.  
Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego.

***
W tegorocznym 6 numerze „DwuTygodnika 

Suwalskiego” prezentowaliśmy twórczość plastycz-
ną i literacką Dostojnego Jubilata. Dziś więcej o nim 
samym. Z różnych wydawnictw wybraliśmy te Jego 
wypowiedzi, w których sam mówi o swoim życiu 
i losach swojej rodziny. Szczególnie pomocna by-
ła książka „DOM” Andrzeja Strumiłły wydana przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
„Nad Czarną Hańczą” w 2017 r.

90 lat Andrzeja Strumiłły

syn Rafała i Kazimiery, 
ur. 23.10.1927 r. w Wilnie
Moje pełne nazwisko brzmi Strumiłło-Pie- 

traszkiewicz. Przyszedłem na świat w Wilnie,  
w Klinice Uniwersyteckiej, jako syn pierworod-
ny Rafała i Kazimiery z Jurszanów. Urodziłem się 
naprawdę w roku 1927. Odmłodziła mnie mo-
ja dobra Matka, ratując przed wywiezieniem na 
roboty przymusowe do Reichu. Drugi człon na-
zwiska, świadczący o niepożądanym wówczas po-
chodzeniu, ukryłem po wojnie (...) Żywoty mo-

ich przodków i mój los były nieustanną wędrówką z ziemi mińskiej na 
ziemię nowogródzką i wileńską, a potem wagon towarowy, Lublin, Łódź, 
Kraków, Warszawa, Krzyże w Puszczy Piskiej, Nowy Jork, Maćkowa Ruda.

Andrzej Strumiłło „DOM” 
wyd. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” 
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Andrzej 
Strumiłło, 
1945

Strumiłło z żoną przed domem w Niedźwiedzim Rogu

W plenerach „Kultura i Środowisko” uczestni-
czył też Andrzej Wajda na zdjęciu z prawej

 studia w Państwowej Wyższej szkole sztuk Plastycznych w Łodzi i w Akademii sztuk 
Pięknych w Krakowie zakończone dyplo mem w 1950 r. W latach 1949-1953 wykładowca 
na obu uczelniach. W latach 1977-1980 profesor kontraktowy w AsP w Kra kowie

Po 1956 roku podjąłem współpracę z Polską Izba Handlową, dla której projektowałem pa-
wilony wystawiennicze. Dzięki temu w tamtych trudnych latach mogłem podróżować. Muszę 
przyznać się do zachłanności. Żaden upał, żadne zmęczenie, ból kręgosłupa, przepuklina, le-
je po bombach, nawet obecność min nie były w stanie powstrzymać mnie w wędrówce. Nepal, 
Indie, Japonia, Tajlandia, wojenny Wietnam, Mongolia, Chiny, Syria, Turcja, Syberia i Kaukaz. 
Przemierzałem te kraje wielokrotnie. 

National Geographic – wywiad z Andrzejem Strumiłło z września 2017 r.

Dom zaś jest potężny i rozłożysty, jakby go zbudował Vaino z Kalewali: zwali-
ste głazy, wyciągnięte przez malarza z jeziora, zostały w nim połączone z trzycalowy-
mi deskami, jakich dziś się już prawie nie widuje, zbieranymi przez wiele lat, z pod-
walinami, jak w Biskupinie, z belkami stropowymi niemal jak na Wawelu. To dom  
– dzieło sztuki, który ma świadczyć i o twórcy, i o tym, jaki ten las był dawniej, kie-
dy sprawozdania leśne były chudsze, a sosny grubsze. Dom, którego celem i racją 
jest budowa, stawanie się. Nędzne pytania o rozkład wewnętrzny, o ściany działowe, 
o ogrzewanie i płyty ocieplające są zbywane przez malarza pogardliwym milczeniem. 
Wiele lat trwało zbieranie materiału i wiele lat już trwa budowa. I tylko raz usłysza-
łem odpowiedź na pytanie, kiedy się ta budowa zakończy:

– Nigdy.
Kazimierz Dziewanowski w reportażu „Ludzie w zieleni” 

drukowanym w „Kontrastach” w 1976 r. tak pisał o budowie domu A. Strumiłły 
na skraju wsi Niedźwiedzi Róg nad brzegiem Śniardw

Kiedy się mówi o Andrzeju Strumille nie sposób nie powiedzieć o jeszcze jednym je-
go wielkim dziele, którego waga i znaczenie dla Suwałk i Ziemi Suwalskiej jest ogromna, 
a które powoli popada w zapomnienie; to plenery „Kultura i Środowisko”, których był siłą 
sprawczą. Gromadziły owe plenery w pokamedulskich komnatach w Wigrach wybitnych 
twórców, artystów, naukowców wielu dziedzin. Z Polski i całego świata od Ameryki do 
Japonii. Były ich setki, więc trudno nawet część ich wymienić (…) Jeśli dziś Suwałki ma-
ją swoją starówkę, jeśli my wszyscy mamy Wigierski Park Narodowy, Suwalski i Mazurski 
parki krajobrazowe, jest to pokłosie wigierskich plenerów.”

Stanisław Kulikowski w „DwuTygodniku Suwalskim” z grudnia 2016 r.

1982-1984 pracownik w Graphic Presentation Unit w sekretariacie ONZ w Nowym Jorku
Wygrałem konkurs – byłem pracownikiem ONZ, kierownikiem placówki 

Graphic Presentation Unit przygotowującej informacje, wydawnictwa i reklamę 
na potrzeby tej organizacji. To była gigantyczna praca, w wielkim stresie, zawsze 
na ostatnia chwilę. Kierowałem dużym zespołem, w ciągu dwóch lat wykonałem 
3600 zamówień dla ONZ, UNESCO, FAO, UNICEF. Na Manhattanie mogłem 
skonfrontować doświadczenia z podróży do Azji ze światem koncentracji kapitału, 
energii, dynamicznych procesów. Obserwowałem społeczeństwa doskonałej orga-
nizacji, wielkiej wydajności i nieograniczonej konsumpcji. Raz zadałem sobie ab-
surdalny trud – zrobiłem wycieczkę po sklepach i policzyłem wszystkie oferowane 
modele szczoteczek do zębów. W ciągu jednego dnia doszedłem do 120.

National Geographic wywiad z Andrzejem Strumiłło z września 2017 r. W Nowym Jorku

II
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Profesor właśnie pracuje nad kolejna książką („DOM” wydaną w 2017 r.  
– red.), tym razem o swojej Maćkowej Rudzie; o ludziach, o miejscu, o zdarze-
niach, bywali tu prezydenci Kaczorowski i Komorowski, bywali artyści i twór-
cy; Wajda, Miłosz i wielu, wielu innych.

Stanisław Kulikowski w „DwuTygodniku Suwalskim” z grudnia 2016 r.

Strumiłło z żoną przed domem w Niedźwiedzim Rogu

Z żoną Danutą przed domem w Maćkowej Rudzie

Na zdjęciu od lewej Justyna Rekść-Raubo,  
A. Strumiłło, Edyta Witchen, Krzysztof Penderecki

Na początku lat 80. osiedlił się na suwalszczyźnie, 
we wsi Maćkowa Ruda. 1987-1988 – wykładowca  
na filii ATK w suwałkach

11 XI 1984 niedziela.
Święto Niepodległości w Maćkowej Rudzie. 
8 XI stałem się notarialnym właścicielem gospodar-

stwa rolnego obejmującego grunty orne, leśne, użytki 
różne i nieużytki, w sumie przeszło 22 ha oraz budynek 
mieszkalny, stodołę, spichlerz i parnik. Wszystko nędzą 
absolutną od lat umęczone.

Andrzej Strumiłło „Factum est”

Od lat współgospodarzem Maćkowej Rudy jest mój syn Rafał (…) W Maćkowej Rudzie 
powstawały niektóre jego realizacje rzeźbiarskie w marmurze, granicie i metalu. Rafał pie-
czołowicie gromadzi dawne narzędzia i fragmenty starych przedmiotów metalowych, kawał-
ki ciekawego drewna i oryginalne egzemplarze kamieni. Starszy syn Rafała, Janek pracuje  
w Warszawie. Młodszy, Jakub, szuka miejsca dla siebie, korzystając z gościny Ojca. Córka Ania, 
po wielu latach spędzonych w Ameryce i na oceanach, z energią i zapałem zajęła się sprawami 
domu. Jej pasją obok fotografii stały się ostatnio szlachetne tkaniny jedwabne farbowane na-
turalnymi barwnikami roślinnymi. Można je porównać z malarstwem impresyjnym. Jej syn 
Alex pracuje w Stanach Zjednoczonych.

Andrzej Strumiłło „DOM” 
wyd. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” 

Dom mój jest domem moich najbliższych. Wierna towarzyszka życia Danusia, która obdarzyła 
mnie synem i córką, dodawała mi sił i ofiarnie niosła pomoc w trudnych czasach. Odeszła po wielu 
latach zmagań ze swoim zdrowiem i kalectwem. Spoczywa na cmentarzu w Magdalenowie pod krzy-
żem wykutym przez syna. Pozostała po niej pamięć, kilka wrażliwych rysunków i płócien.

Próba restauracji życia z drugą kobietą, Edytą, okazała się dla mnie zbyt trudna. Po pięciu latach 
musiałem z tego życia zrezygnować, zachowując w pamięci to, co było piękne. 

Andrzej Strumiłło „DOM” 
wyd. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” 

Z żoną Danutą

Wnuk Jakub, syn Rafał i wnuk Jan (od lewej)

III
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Andrzej Strumiłło na Międzynarodowym Plenerze Rzeź- 
biarskim, którego jest pomysłodawcą. Na tegorocznym ple-
nerze powstały m.in. rzeźby świętych Romualda i Rocha, czy-
li centralnych postaci herbu Suwałk.

Rok  Andrzeja  Strumiłły

Na XXXIII Sesj i  Sej- 
m i k u  Wo j e w ó d z t w a 

Podlaskiego, która odbyła się 27 lutego w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej oficjalnie zainaugurowano rok 2017 Rokiem Profesora 
Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. 

Na zdjęciu od lewej: 
Henryk Kudela, 

Andrzej Stru- 
miłło, Ewa Si- 

dorek, Czesław 
Renkiewicz, 

Jerzy Leszczyński 
i Stefan 

Dojnikowski

Suwalska inauguracja Roku 
Andrzeja Strumiłły.
A. Strumiłło wraz z Czesła-
wem Renkiewiczem, prezy-
dentem Suwałk i Bogdanem 
Dyjukiem, członkiem Za-
rządu Województwa Podla-
skiego zasadzili pamiątko-
wy dąb przed budynkiem 
SOK.

Wernisaż wystawy „Azja” Andrzeja Strumiłły w Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Prezentacja książki 
„DOM” Andrzeja 
Strumiłły wy-
danej przez 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw 
Społeczno-
kulturalnych 
„Nad Czarną 
Hańczą”.

IV

Pomysłodawcą uhonorowa-
nia Andrzeja Strumiłły by-
ło Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalnych 
„Nad Czarną Hańczą”.
Do pracy w Komitecie 
Jubileuszowym 90-lecia 
A. Strumiłły zaproszono 
Andrzeja Wajdę. 
Reżyser zaproszenie przy-
jął. Niestety zmarł 9 paź-
dziernika 2016 roku, przed 
początkiem Roku Andrzeja 
Strumiłły.
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prO memOriam

W listopadzie 2016 r. zmarł 
Alojzy nawrat (1937-2016), 
rzeźbiarz i malarz, pochodził 
z Górnego Śląska, od począt-
ku lat 90-tych mieszkał na 
Suwalszczyźnie  
w Budzie Ruskiej. Wystawiał 
m.in. w Arnheim, Warszawie, 

Mediolanie, Kassel, Berlinie i Tuluzie. Współorganizator 
plenerów rzeźbiarskich Integrart organizowanych na 
Suwalszczyźnie. Jest współautorem, wraz z Elżbietą 
Pietras, rzeźby Alfreda Wierusza-Kowalskiego w suwal-
skim Muzeum Okręgowym.

***
14 stycznia 2017 r. w Gdańsku 
zmarł prof. dr hab. roman 
Kalisz, współzałożyciel i pro-
wadzący Kolegium Języka 
Angielskiego w Suwałkach, 
wykładowca Wszechnicy 
Mazurskiej w Olecku, wie-
loletni dyrektor Instytutu 
Anglistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim. Absolwent I Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach.

***
18 marca odszedł Janusz 
płoński (1946-2017), bu-
dowlaniec, wieloletni kie-
rownik suwalskich przed-
siębiorstw budowlanych, 
przedsiębiorca, działacz 
„Solidarności”, miłośnik hi-
storii i koni. Prowadził własną 
firmę. Działał na rzecz mia-
sta i udzielał się społecznie. 

Był związany z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”, 
a w latach 1990-1994 był suwalskim radnym. Prowadził 
stadninę koni. Współorganizator suwalskiego Pikniku 
Kawaleryjskiego.

***
20 marca zmarła Maria 
Kazimiera Szemeta  
(1939-2017), absolwentka  
Uniwersytetu Łódzkiego 
(Katedra Geografii Fizycznej). 
W 2004 r. nagrodzona  
Odznaką im. prof. Anny 
Dylikowej. Wieloletnia człon-
kini Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego. Wieloletnia 
przyjaciółka suwalskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marii 

Konopnickiej. Bogate zbiory skał i minerałów ekspono-
wała na stałej wystawie „Historia ziemi zapisana w ska-
łach” dostępnej w bibliotece przy u. E. Plater 33A. 

przełom paźDziernika i listopaDa to Czas,  
W którym Wspominamy tyCh, którzy oDeszli. 
oD listopaDa 2016 roku pożegnaliśmy Wielu  
suWalCzan i osób zWiązanyCh z naszym miastem.

kOncerty papieskie
Dwa koncerty odbyły się w rocznicę pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W ko-

ściele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach w cza-
sie III Koncertu Kameralnego Koncert Papieski – Laudate Dominum Zespół Muzyki 
Dawnej Sabionetta oraz suwalczanka Marlena Borowska – sopran zaprezentowa-
li utwory muzyki  epoki renesansu. W programie koncertu znalazły się niezwykle, 
radosne, hiszpańskie, polskie i angielskie utwory muzyczne, które  spotkały się  
z gorącym przyjęciem publiczności. Koncert dofinansowany ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

***
Natomiast w suwalskiej konkatedrze p.w. św. Aleksandra suwalczanie mogli 

wysłuchać Missa Funebre (Msza żałobna) autorstwa Stanisława Moniuszki w wyko-
naniu: Orkiestry Kameralnej „La Notte” PSM I i II stopnia w Suwałkach, Suwalskiego 
Chóru Kameralnego „ViVa Musica”, partie solowe wykonała Pamela Sinicka. 
Dyrygował Grzegorz Bogdan. Zadanie dofinansowane przez Miasto Suwałki.

>>

kwesta na suwalskiej 
nekrOpOlii

Po raz piąty w dzień Wszystkich Świętych, suwalczanie będą zbierać pienią-
dze na renowację starych nagrobków na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. 
Kwesta rozpocznie się 1 listopada o godz. 9, a zakończy o 16. Z puszkami będą 
chodzić samorządowcy, politycy, ludzie kultury i młodzież. 

Organizatorem zbiórki, tak jak w latach poprzednich, jest Oddział 
Akcji Katolickiej przy paraf ii św. Aleksandra, przy dużym wsparciu  
ks. Kazimierza Grybosia, proboszcza parafii.

Za pieniądze z 2013 r. odnowiono jeden 
z najstarszych na parafialnym cmentarzu 
dziewiętnastowieczny nagrobek komisarza 
Sylwestra Obrębskiego. W następnym roku 
pieniądze z kwesty przeznaczono na wyko-
nanie tablic oraz odlewów żeliwnych, głów-
nie krzyży według wzorów z końca XIX w. 
Zamontowano je w nagrobkach kamien-
nych z ułamanymi krzyżami przy głównej 
alei cmentarnej.

W 2015 r. zebrano 10 885,89 zł, za któ-
re renowacji poddano ogrodzenie żeliw-
ne i pomnik Franciszka Lotuszyńskiego, 
k o p u ł ę  n a g r o b k a  d o k t o r a  F e l i k s a 
Drzewińskiego i grób rodziny Drzewińskich 
o r a z  n a g r o b e k  P a u l i ny  Św i ę c i c k i e j  
i pomnik małżonków Sulnickich.  

Podczas kwesty ubiegłorocznej zebrano 9 773,60 
zł. Dzięki temu udało się odrestaurować nagro-

bek Kazimierza Monkiewicza (zm. 1891 r.). 
Kosztowało to 9 818 zł.

>>
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aktorzy z dps
Skecze, występy wokalne oraz teatralne – to wszystko moż-

na było zobaczyć w SOK-u w czasie XIV Międzynarodowych 
Animacji Teatralnych.

Na scenie teatralnej zaprezentowało się ponad 100 osób 
starszych i niepełnosprawnych z Suwałk, Sejn, Kowal Oleckich, 
Łomży i Białegostoku. Nie zabrakło gości z Litwy   z Kowna  
i Prienai. Wszyscy znakomicie się bawili. Także zaproszeni go-
ście, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec włączyli się do wspól-
nej zabawy.

Przegląd Animacji Teatralnych zorganizowali: Dom Pomocy 
Społecznej „Kalina” w Suwałkach oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół DPS „Kalina” a finansowego wsparcia udzielił su-
walski samorząd.

16
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Wydarzeniem „Akademia pełna życia” w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej rozpoczął się rok akademicki 2017/2018 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Suwałkach. Na spotkaniu nie zabrakło wykładów  
o problematyce starzenia się, a także występów artystycznych. 

Energii i chęci poznawania nowego mógłby pozazdrościć słucha-
czom Uniwersytetu Trzeciego Wieku niejeden młodszy student. Życzenia 
wszystkim studentom i wykładowcom na nowy rok akademicki, ale także 
gratulacje dotychczasowych osiągnięć składali m.in.: prezydent Suwałk 
Czesław renkiewicz, poseł Bożena Kamińska, rektor PWSZ Marta 
Wiszniewska oraz Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach tadeusz 
Chludziński.

–  Chciałbym zapewnić, że nasze miasto jest otwarte na Państwa ini-
cjatywy i potrzeby. W wielu rozwiązaniach na rzecz seniorów jesteśmy 

uniwersytet  pełen  życia
w czołówce w Polsce, ale jednocześnie mam świadomość, że mamy też 
coś do zrobienia. Moim marzeniem jest, żeby jeszcze więcej seniorów by-
ło aktywnych i wyszło z domu. Innym celem, do którego dążymy razem 
z władzami  suwalskiego szpitala jest uruchomienie oddziału geriatrycz-
nego – zapowiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego wzbogaciły dwa wy-
kłady. O tym, czym różni się starość biologiczna od społecznej, czy psy-
chicznej oraz jak radzić sobie z procesami starzenia, zwłaszcza w aspek-
cie psychicznym, opowiadał psychiatra dr Marcin Wróbel. Natomiast 
dr ewa Kleszczewska wygłosiła wykład o edukacji młodego pokolenia.

W patio można było obejrzeć wystawę zdjęć oraz film wideo, ilustru-
jące aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Wydarzenie „Akademia pełna życia” zostało dofinansowane z budże-
tu miejskiego Suwałk.  (Zespół redakcyjny Suwalskiej Rady Seniorów)

O kOściuszce w iii lO
W suwalskim III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Alfreda Lityńskiego obchodzono dwusetną rocznicę śmierci  Tadeusza Kościuszki. 
Po przywitaniu przybyłych gości oraz licznej młodzieży, przez dyrektor Alicję 

Węsierską-Kwiecień, przybliżono postać T. Kościuszki – narodowego bohatera 
Polski, Stanów Zjednoczonych, Litwy i Białorusi.
Całe spotkanie 
uświetnił spektakl 
w wykonaniu mło-
dzieży – zatytuło-
wany „Jak Polacy 
w niewoli Kościusz-
kę sławili”. Usłysze-
liśmy wiersze Ma-
rii Konopnickiej, 
Kornela Ujejskiego, 
Ottona Mieczysła-
wa Żukowskiego 
oraz pieśń Rajnol-
da Suchodolskie-
go „Polonez Ko-
ściuszki”

– Dodaliśmy też do scenariusza kilka współczesnych akcentów, ale zależało 
nam na zachowaniu jego patriotycznego charakteru i nawet jego, nieco archaicz-
nej formy – powiedziała elżbieta zienda-żywiczyńska, która wraz z Magdaleną 
zakrzewską przygotowały przedstawienie.

Po wysłuchaniu wykładu historyka suwalskiego Andrzeja Matusiewicza  
– „Tadeusz Kościuszko w Suwałkach”, wszyscy słuchacze zostali zaproszeni do dys-
kusji na temat wartości i form upamiętnienia bohaterów w przestrzeni publicznej. 
Każdy z uczestników, mógł wypowiedzieć się na postawione dwa pytania: „Czy 
dziś myśleliśmy o Kościuszce?” i „Czy nazwa ulicy imieniem Tadeusza Kościuszki, 
to dla nas ważny głos?”

Uczczeniem dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki rozpoczęto  
w III LO w Suwałkach obchody „Roku dla Niepodległej”.

Danuta Złotnik, prezes Stowarzyszenia 
UTW w Suwałkach z prawej

Na inauguracji nie mogło zabraknąć także występów zespołu wokalnego „Złota Jesień” (na zdjęciu), Grupy Teatralno-Ka-
baretowej „Uniwersalni” oraz Zespołu Tanecznego „Srebrne Pierwiosnki”, działających przy UTW.

Grupa teatralna „Kalinka” z suwalskiego DPS „Kalina”

>>
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WiGry przedoStAtnie
Dwa remisy zanotowały Wigry w ostatnich meczach I ligi. W obu pił-

karze suwalskiej drużyny musieli odrabiać straty. Najpierw w Głogowie 
Wigry przegrywały z Chrobrym już 0:3 i zdołały wyrównać na 3:3 w do-
liczonym czasie. Gole dla Wigier strzelili: Iorga w 61 min. i 93 min. oraz 
Pylypczuk w 64 min, a dla rywali Kaczmarek w 13 min. (Kościelny – samo-
bójczy) w 45 min oraz Mateusz Machaj w 60 min.

Podobnie było w meczu z Bytovią Bytów rozegranym w Suwałkach. 
Wigry przegrywały 0:1 i 1:2, ale po ambitnej grze udało się wyrównać. 
Mecz zakończył się remisem 2:2. Gole dla Wigier zdobyli: Klimala (w 67 
min.) i Iorga ( w 90 min. z karnego po brutalnym faulu bramkarza Bytovii  
na Radaszkiewiczu). Dla Bytovii bramki zdobyli: Wróbel (w 43 min. z kar-
nego) i Jakóbowski (w 68 min.). Gra piłkarzy Wigier nie była zła, gorszy 
był wynik spotkania. Zwraca szczególną uwagę to, że Wigry po wyrów-
naniu na 1:1 już po  minucie ponownie przegrywały. Suwalskiemu zespo-
łowi brakuje chyba koncentracji.

Po czternastu kolejkach, Wigry  z 16 pkt, zajmują siedemnastą lokatę 
w tabeli. W następnej kolejce Wigry zagrają w Olsztynie ze Stomilem, któ-
ry również z dorobkiem 16 pkt zajmuje piętnastą lokatę w tabeli. W ostat-
niej kolejce Stomil przegrał 1:5 z Zagłębiem w Sosnowcu.

 WiGry ii ze zMiennyM SzCzęŚCieM
Zwycięstwo  w Suwałkach 4:1 z Orłem Kolno i porażka 1:2 ze Sparta  

w Augustowie – to ostatnie wyniki Wigier II grających w IV lidze piłkar-
skiej. Szczególnie bolesna jest porażka w lokalnych derbach ze Spartą. Po 
jedenastu kolejkach podopieczni Kamila Lauryna zajmują  czwartą loka-
tę w tabeli IV ligi. W następnej kolejce zagrają w Suwałkach z Magnatem 
Juchnowiec Kościelny.

ŚlepSK WiCelidereM
Dwa zwycięstwa w Suwałkach i porażka w Nysie – to bilans pierwszo-

ligowych siatkarzy Ślepska Suwałki w ostatnich spotkaniach. Suwalska 
drużyna wygrała 3:1 (25;17, 25:22, 24:26, 25:15) z SMS PZPS Spała oraz  
3:1 (25:15, 23:25, 25:16, 25:18) z KPS Siedlce. Niestety seria zwycięstw su-
walskiego zespołu w I lidze zakończyła się na czterech. W piątej kolejce  
w Nysie Ślepsk przegrał 2:3 (25:23,13:25, 19:25, 25: 22, 9:15) ze Stalą.

W meczu z SMS PZPS Spała atakuje Łukasz Rudzewicz nr 12

Po pięciu kolejkach Ślepsk ma 13 pkt i zajmuje drugie miejsce w ta-
beli za Krispolem Września. W najbliższą sobotę suwalski zespół zagra  
u siebie z TSV Sanok w hali przy ul. Wojska Polskiego 2.

złote KolCe dlA SuWAłK
Prestiżowa nagroda ZŁOTE KOLCE trafiła do Suwałk. To wyróżnienie za 

organizację 34. Mistrzostw Polski w lekkoatletyce do lat 23. Gala przyzna-
nia nagród zwieńczyła  II Kongres Miast Sportowych w Toruniu organizo-
wany przez Przegląd Sportowy i Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że w przyszłym roku, w dniach 
9-10 czerwca, Suwałki będą gospodarzem PZLA Mistrzostw Polski  

w Wielobojach oraz Sztafetach. To nowa impreza w polskim kalendarzu 
lekkoatletycznym. W związku z tym w programach głównych mistrzostw 
seniorów, które odbędą się w Lublinie oraz juniorów do lat 20,  nie poja-
wią się już biegi rozstawne. 

Nie ulega wątpliwości, iż decyzja zarządu PZLA ma związek z wysoką 
oceną zorganizowanych w 2016 i 2017 mistrzostw Polski, które odbywa-
ły się na suwalskim stadionie. W Suwałkach rozegrano mistrzostwa Polski 
juniorów w 2016 r., a w 2017 r. na stadionie przy ul. Wojska Polskiego ry-
walizowali najlepsi młodzieżowcy U-23 w lekkoatletyce.

SuWAlSCy ModelArze z puChAreM polSKi
W Gliwicach rozegrano finałowe zawo-

dy  tegorocznej edycji Pucharu Polski Modeli 
Swobodnie Latających Małych Form. W kla-
sie F1G w klasyfikacji juniorów młodszych  
w finałowych zawodach  najlepszy oka-
zał się reprezentant Sekcji Modelarstwa 
Lotniczego suwalskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji – Filip Rudziński. Zwycięstwo dało 
mu jednocześnie triumf w końcowej klasyfi-
kacji Pucharu Polski. Trzecie miejsce zdoby-
ła Julia Rypińska, która klasyfikację gene-
ralną Pucharu Polski zakończyła na drugiej 
pozycji.

W klasie F1G seniorów najlepszy oka-
zał się suwalczanin Stanisław Skibicki, który 
zwyciężył również w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.

GrAd MedAli zAWodniKóW tAeKWondo
Mistrzostwo Polski i złoty medal zdobyła obrończyni tytułu z ubiegłe-

go roku Magdalena Moroz z Suwalskiego Klubu Taekwondo Huzar w ka-
tegorii indywidualnej kobiet – Senior II w IX Technicznych Mistrzostwach 
Polski Taekwondo Olimpijskiego rozegranych w Białymstoku.

Natomiast w  turnieju towarzyszącym mistrzostwom – Taekwondo 
Huzar Cup – zawodnicy Suwalskiego Klubu Taekwondo Huzar wywalczyli 
aż 4 złote, 4 srebrne i 5 brązowych krążków. Złote medale zdobyli: Kamil 
Safinowski, Martyna Trzcińska, Gabriela Bierdziewska i Adam Chamiuk.

iii MieJSCe nA MiStrzoStWACh polSKi
Michał Karpowicz (na zdjęciu) z Suwalskiego Klubu 

Karate wywalczył trzecie miejsce na Mistrzostwach 
Polski Karate Kyokushin seniorów open i kata oraz 
Mistrzostwach Polski juniorów młodszych rozegra-
nych w Lublinie. Drugi zawodnik z suwalskiego klu-
bu startujący w kata, Damian Biłbak zdobył 5 miej-
sce. Wśród juniorów młodszych Kacper Sawicki zajął 
7-8 miejsce w kategorii +65 kg.

Brąz nA europeJSKiM CzeMpionACie
Na rozegranych w Falenicy Mistrzostwach Europy młodziczek w 

sumo  w kategorii do 60 kg brązowy medal wywalczyła zawodnicz-
ka Olimpika Suwałki Karolina Zakrzewska, podopieczna Andrzeja 
Koncewicza. To największy w historii sukces suwalskich zawodników 
uprawiających sumo.

Nagrodę  
w imieniu 
samorządu 
odebrał  
Czesław  
Renkiewicz, 
prezydent  
Suwałk

Suwalczanie na podium od 
lewej Julia i Filip

WydArzeniA SportoWe
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oBWieSzCzenie o wydaniu postanowień 
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1257), w związku z art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmiana-
mi), zawiadamia o wydaniu z urzędu, postanowień w sprawie zaopiniowa-
nia projektu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
położonych w Suwałkach, Obręb nr 5, w celu wydzielenia działek pod pu-
bliczny ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy:

1. AGP-RU.6724.136.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 10017 (ulica W. Gałaja 95),  
w celu wydzielenia działki o numerze 10017/1 o pow. 0,0345 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy, 

1. AGP-RU.6724.137.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 10018 (ulica W. Gałaja 93),  
w celu wydzielenia działki o numerze 10018/1 o pow. 0,0156 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

2. AGP-RU.6724.138.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 11586 (ulica W. Gałaja 91),  
w celu wydzielenia działki o numerze 11586/1 o pow. 0,0259 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

3. AGP-RU.6724.139.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 11599 (ulica W. Gałaja 75),  
w celu wydzielenia działki o numerze 11599/1 o pow. 0,0235 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

4. AGP-RU.6724.140.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 11600 (ulica W. Gałaja 73),  
w celu wydzielenia działki o numerze 11600/1 o pow. 0,0337 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

5. AGP-RU.6724.141.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 11615 (ulica W. Gałaja 57),  
w celu wydzielenia działki o numerze 11615/1 o pow. 0,0161 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

6. AGP-RU.6724.142.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działki o numerze geodezyjnym 11619 (ulica W. Gałaja 49),  
w celu wydzielenia działki o numerze 11619/1 o pow. 0,0371 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

7. AGP-RU.6724.143.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w sprawie 
podziału działki o numerze geodezyjnym 11625 (ulica W. Gałaja), w celu wy-
dzielenia działki o numerze 11625/1 o pow. 0,0096 ha, przeznaczonej pod 

publiczny ciąg pieszo-rowerowy,
8. AGP-RU.6724.144.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-

wie podziału działki o numerze geodezyjnym 11313 (ulica W. Gałaja 37),  
w celu wydzielenia działki o numerze 11313/1 o pow. 0,0208 ha, przeznaczo-
nej pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

9. AGP-RU.6724.145.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w sprawie 
podziału działki o numerze geodezyjnym 11317 (ulica W. Gałaja 29), w celu 
wydzielenia działki o numerze 11317/1 o pow. 0,0155 ha, przeznaczonej pod 
publiczny ciąg pieszo-rowerowy,

10. AGP-RU.6724.146.2017 z dnia 16 października 2017 r. – opinia w spra-
wie podziału działek o numerach geodezyjnych: 11320/13 i 11320/16 (ulica 
Bakałarzewska), w celu wydzielenia działek o numerach: 11320/17 o pow. 
0,0024 ha, 11320/18 o pow. 0,0131 ha i 11320/20 o pow. 0,0099 ha, przezna-
czonych pod publiczny ciąg pieszo-rowerowy.

Działki o numerach geodezyjnych: 10017, 1008, 11586, 11599, 11600, 11615, 
11619, 11625, 11313, 11317, 11320/13 i 11320/16, będące przedmiotem postę-
powań w sprawie zaopiniowania projektów podziału, znajdują się na tere-
nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ulic: Staszica, Sikorskiego, Gałaja i Mickiewicza w Suwałkach, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXIX/277/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 listopada 2008 r., 
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2008 r., Nr 318, 
poz. 3380 i w częściach zawierają się odpowiednio w granicach wyznaczone-
go na rysunku planu terenu oznaczonego symbolem 3Kpr, wyznaczającego 
pas publicznych ciągów pieszo-rowerowych z zielenią towarzyszącą.

Strony mogą zapoznać się z wydanymi postanowieniami i uzyskać 
odpisy tych postanowień w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
ul. Mickiewicza 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 1, 
pokój 139, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni 
od 7.30 do 15.30.

Na wydane postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta 
Miasta Suwałk, z siedzibą w Suwałkach ul. A. Mickiewicza 1 w terminie 7 dni 
od daty jego doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego ogłasza się na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, oraz  
w „DwuTygodniku Suwalskim”. 

Stosownie do art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, obwiesz-
czenie w sprawie o wydaniu postanowienia uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 253/2017

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 
Gen. K. pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową 

i Gen. z. podhorskiego w Suwałkach
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXVI/449/2017 z dnia 25 września 2017 r. o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
ograniczonego ulicami: Gen. K. pułaskiego, Świerkową, Modrzewiową, Grabową  
i Gen. z. podhorskiego w Suwałkach.

Zainteresowani mo-
gą składać wnioski do 
wyżej wymienionego 
miejscowego planu. 

W n i o s k i  n a l e ż y 
składać na piśmie w 
Kancelarii Ogólnej – po-
kój nr 5 lub w punkcie 
przyjęć korespondencji 
UM, ul. Mickiewicza 1, 
16-400 Suwałki w ter-
minie do dnia 24 listo-
pada 2017 r.

Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznacze-
nie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

 250/2017

inForMACJA
prezes zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 
tBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. umowy gospodarowania i za-
rządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na 
okres 21 dni tj. od dnia 13.10.2017 r. do dnia 2.11.2017 r. został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. 
Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.
zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl 
wykaz nr 11/2017 z dnia 12 października 2017 r. nieruchomo-
ści przeznaczonych do najmu.

258/2017

zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Suwałkach, ul. Reja 80A, ogłasza aukcję na ustalenie pierw-
szeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 2-pokojowego  
Nr 19 przy ul. 11 Listopada 11 w Suwałkach o powierzchni użyt-
kowej 53,81 m2, I piętro. 

Aukcja odbędzie się w dniu 06 listopada 2017 r. o godz. 
10.00.

Zwaloryzowany wkład mieszkaniowy: 41.808,00 zł. 
Wadium: 4.200,00 zł.
Cena wywoławcza za prawo pierwszeństwa zawarcia 

umowy: 2.100,00 zł.
Szczegóły na www.msmsuwalki.pl.
Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie 

Spółdzielni, tel. 87 567 73 00.  260/2017
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 KArtA do GłoSoWAniA W KonSultACJACh W SprAWie 
SuWAlSKieGo Budżetu oByWAtelSKieGo nA 2018 roK

 Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Miasto Suwałki.
 Aby prawidłowo oddać głos należy: 
 – wybrać maksymalnie jeden „mały” projekt, maksymalnie jeden „duży” projekt i maksymalnie jeden projekt z grupy „kultu-

ralne lub społeczne” poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór”,
 – wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL,
 – podpisać zawarte na karcie oświadczenie, 
 – w przypadku głosowania osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 Zasady głosowania:
 – można tylko raz wziąć udział w głosowaniu,
 – głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy zweryfikowanych projektów jednego, dwóch lub trzech projektów. Przy 

wyborze projektów należy pamiętać o zasadzie, że można wybrać maksymalnie jeden z grupy „małych” projektów o wartości nie-
przekraczającej 100 tys. zł, maksymalnie jeden z grupy projektów „dużych” o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł oraz mak-
symalnie jeden z grupy projektów „kulturalne lub społeczne” o wartości do 20 tys. zł, poprzez postawienie znaku „X” w odpowied-
nim polu w kolumnie „Wybór”.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 – na karcie nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż jeden projekt w każdej z trzech grup,
 – mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
 – imię i nazwisko lub numer PESEL wpisane na karcie są nieczytelne,
 – numer PESEL jest niepoprawny,
 – oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane, 
 – brakuje wymaganej zgody opiekuna prawnego,
 – dokonano modyfikacji karty,

Dane głosującego:
Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................

PESEL

ODDAJĘ SWÓJ GŁOS na: 

lp. nAzWA „MAłeGo” proJeKtu SzACunKoWy 
zWeryFiKoWAny KoSzt

WyBór

1. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) 99 500 zł

2. Plac zabaw (ul. E. Plater 20) 65 500 zł

3. Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) 70 000 zł

4. Plac zabaw (ul. Putry 5) 99 500 zł

5. Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, 
Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

99 000 zł

6. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu przy ulicy Skłodowskiej miejscem 
rekreacji i zabawy (ul. M. C. Skłodowskiej 6 i 8)

85 600 zł

7. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) 86 500 zł

8. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Warszawskiej 
– etap II (ul. Warszawska)

99 990 zł

261/2017  
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lp. nAzWA „dużeGo” proJeKtu SzACunKoWy 

zWeryFiKoWAny KoSzt
WyBór

1. Plac postojowy (Osiedle II blok 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) 260 000 zł
2. Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych 

przy ul. Moniuszki w Suwałkach (ul. Moniuszki)
600 000 zł

3. Modernizacja placu przy Pomniku Straceń w Suwałkach (ul. Sejneńska) 491 000 zł
4. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy 

Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)
784 000 zł

5. Boisko wielofunkcyjne (Osiedle II pomiędzy blokami 13 i 18) 304 900 zł
6. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. 

K. Pułaskiego z makietą i elementami stałej wystawy plenerowej o historii dawne-
go garnizonu (park na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego)

790 650 zł

7. „Suwałki Bike Park”– rowerowy park rozrywki i doskonalenia techniki jazdy  
z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania i stacją naprawczą dla rowerów 
(tereny rekreacyjne nad rzeką Czarna Hańcza)

713 400 zł

8. Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) 778 000 zł
9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego 

„Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (prze-
dłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

640 000 zł

10. Budowa zjazdów, zatok i chodników przy ul. Jana III Sobieskiego (ul. Jana III 
Sobieskiego)

380 000 zł

11. Bezpieczne podwórko (ul. Gen. K. Pułaskiego 24E) 730 000 zł

lp. nAzWA „KulturAlneGo luB SpołeCzneGo” proJeKtu SzACunKoWy 
zWeryFiKoWAny KoSzt

WyBór

1. Encyklopedia Suwalskiego Seniora 20 000 zł
2. Suwalski Fan Club Bluesa 12 100 zł
3. Silent Disco i strefa chillout 19 800 zł
4. Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom” 19 500 zł
5. Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza 19 500 zł
6. „Szkoła cukrzycy” 20 000 zł
7. Suwałki Bach Festiwal 16 000 zł

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu.

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Miasta Suwałk, a wszystkie informacje podane w Karcie do głosowa-
nia są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Suwalskiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 
poz. 922). Administratorem danych jest Prezydent Miasta Suwałki z siedzibą w Suwałkach ul. A. Mickiewicza 1. Dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. i nie będą przekazywane innym odbior-
com. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach społecznych w spra-
wie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 

Jestem świadomy (-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych miastu rejestrów, 
ewidencji lub innych danych. Jestem również świadomy (-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych infor-
macji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

  Podpis osoby głosującej: ………………………………………

Zgoda opiekuna prawnego na głosowanie przez osobę małoletnią na projekty w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2018 rok
Ja, niżej podpisany (-na) ................................................................ (nr PESEL) .......................................... zamieszkały (-ła)
............................................ oświadczam, że jestem opiekunem prawnym (imię i nazwisko dziecka) ..................................................
(nr PESEL) .......................................... zamieszkałego (-łej) ..................................................................... oraz, że wyrażam zgodę  
na głosowanie przez niego (nią) na projekty umieszczone na karcie do głosowania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i małoletniego (-ej) na potrzeby niezbędne do realizacji procedu-
ry Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922). 

Podpis opiekuna prawnego: ...............................................  Po dokonanej weryfikacji Karta ulegnie zniszczeniu.
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oBWieSzCzenie
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 
10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz.1257) zawiadamia 
się, że, zostało umorzone postępowanie admini-
stracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk–
właściwego zarządcy drogi, z dnia 23.08.2017 r. 
znak: I.7011.04. 35. 2016. 2017. IS wycofanego w 
dniu 14 września 2017 r. o wydanie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na roz-
budowie ulic: Zastawie, Targowej, Bazarowej oraz 
Bałtyckiej w Suwałkach wraz z budową i przebu-
dową infrastruktury technicznej w zakresie robót 
budowlanych obejmujących rozbiórkę istnieją-
cych elementów komunikacyjnych i uzbrojenia te-
renu kolidujących z budową ww. ulic oraz:
1) rozbudowę ulicy Zastawie od granicy admi-

nistracyjnej miasta do ul. Bałtyckiej w zakresie:
– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej sze-

rokości 6 m, 
– budowy obustronnych chodników oraz ścieżki 

rowerowej po stronie północnej ulicy, (od działki 
nr 31324/2 do działki nr 31924/25)
– budowy ciągu pieszo-rowerowego (od działki 

nr 31924/25 do granicy administracyjnej miasta
-strona północna),
– przebudowy skrzyżowania ul. Zastawie z ul. 

Bałtycką wraz z budową odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej, kanału technologicznego i kablowej 
linii oświetleniowej na ulicy Zastawie (działki nr 
31916, 31325/1 (po podziale 31325/3), 31331/1 (po 
podziale 31331/6), 31345/1 (po podziale 31345/16),
– budowy dwóch skrzyżowań z ulicami oznaczo-

nymi działkami nr 35320 i 31924/25,
– przebudowy i budowy zjazdów indywidual-

nych i publicznych,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej, 
– budowy kanalizacji sanitarnej,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– budowy niekolizyjnych odcinków napowietrz-

nych linii energetycznych,
– wycinki drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowy lub przebudowy dróg innych kate-

gorii:
– budowa skrzyżowania z ulicą oznaczoną dział-

ką nr 31924/25,
b) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– budowa odcinka oświetlenia ulicznego (dział-

ka nr 31924/25),
– budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sie-

ci kanalizacji deszczowej z przykanalikami (dział-

ka nr 31924/25),
c) budowy i przebudowy zjazdów:
– wysokościowe dowiązanie zjazdów z ul. 

Zastawie na działkach nr: 31938 i 35226/1, 31291 
i 31292/1, 31294 i 31295, 31933 i 31932, 31296, 
31297/1, 31298, 31930, 35224/2 i 3924/1, 35320, 
31319 i 31322,
2) rozbudowę ulicy Bałtyckiej w zakresie: 
– przebudowy skrzyżowania z ul. Zastawie,
– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej o 

szerokości 6,0 m,
– budowy chodnika po wschodniej stronie uli-

cy i ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stro-
nie ulicy,
– przebudowy i budowy zjazdów indywidualnych,
– budowy czterech skrzyżowań na wysokości 

działek nr 31326, 31345/12, 31344/36, 31343/10,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– przebudowa skrzyżowania z ul. Zastawie 
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:
– przebudowy skrzyżowania z ul. Zastawie,
– budowy jezdni z betonowej kostki bruko-

wej o szer. 6,0 m wraz z chodnikiem (działka nr 
31344/36),
– korekty posadowienia stacji transformatorowej 

(działka nr 31344/36),
– budowy jezdni bitumicznej o szer. 6,0 m na 

działce nr 31343/10,
– plantowania terenu na działkach 31344/30 i 

31343/3, 31344/38,
b) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
– budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej 

i oświetlenia ulicznego na działce nr 31344/36,
c) budowy i przebudowy zjazdów:
– budowy zjazdu indywidualnego (na działkach 

nr 31344/36 i 31344/38),
– budowy zjazdu indywidualnego (na działkach 

31343/10 i 31343/3)
– wysokościowego dowiązanie projektowanego 

zjazdu (skrzyżowanie) na działce 31326 (po po-
dziale 31326/1),
3) rozbudowy ulicy Targowej w zakresie: 
– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej o 

szerokości 6,0 i 6,5 m,
– budowy chodnika po wschodniej stronie ulicy 

i ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie 
ulicy, zatok parkingowych,
– przebudowy i budowy zjazdów indywidual-

nych i publicznych,
– budowy skrzyżowania z ul. Bazarową, 
– budowy sieci kanalizacji deszczowej, odgałę-

zień sieci wodociągowej,
– budowy niekolizyjnych odcinków sieci elek-

troenergetycznych, wymiana trzech istniejących 

słupów energetycznych (działki nr 31329/16 (po 
podziale 31329/29, 31337/5 (po podziale 31337/8), 
31342/2 (po podziale 31342/4), 
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– wycinki drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowy lub przebudowy dróg innych kategorii:
– przebudowy skrzyżowania z ul. Bakałarzewską 

w zakresie korekty geometrii skrzyżowania, do-
stosowania wysokościowego chodnika i ścieżki 
rowerowej (działka nr 30822/1), 
 b) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu: 
– budowy przykanalika sieci kanalizacji deszczo-

wej (działka nr 30822/1), 
– budowy kablowej linii oświetleniowej (działki 

nr 30822/1 i 31139/2),
– wymiany słupa energetycznego (działka nr 

31326 (po podziale 31326/2)
4) rozbudowy ulicy Bazarowej w zakresie: 
– budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej o 

szerokości 6,50 i 7,0 m,
– budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, 

zatoki parkingowej,
– budowy zjazdów indywidualnych,
– rozbiórki kolidującej napowietrznej linii ener-

getycznej SN i budowa kablowej linii energe-
tycznej SN,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej, 
– budowy odcinka sieci wodociągowej i hydran-

tu ppoż.,
– budowy oświetlenia ulicznego,
– budowy kanału technologicznego,
– wycinki drzew,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwe-

stycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowy lub przebudowy dróg innych kate-

gorii:
– likwidacji istniejącego skrzyżowania i budowa 

nowego skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (dział-
ka nr 31334/4), 
– dowiązania wysokościowego istniejących 

chodników, ścieżki rowerowej, ustawienia barie-
rek ochronnych w rejonie skrzyżowania, na dział-
kach nr 31334/4, 31336/1, 31337/1,
b) budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu: 
– budowy niekolizyjnego oświetlenia terenu 

działki nr 31334/10,
– budowy sieci kanalizacji deszczowej i kablowej 

linii oświetleniowej (działka nr 31334/4), 
– budowy odcinka kanału technologicznego, na 

działkach nr 31336/1, 31334/4,
– rozbiórki istniejącej linii energetycznej SN i bu-

dowy nowego odcinka (działka nr 31334/4).
223/2017

oGłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscoweg

 planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy 
przemysłowej w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), oraz uchwa-
ły Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXIV/297/2016 z dnia 26 października 2016 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy 
przemysłowej w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 07.11.217 r. do 7.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul.  Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury  

i Gospodarki Przestrzennej w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 

w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu roz-

wiązaniami odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach od. 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punk-
cie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r.

252/2017
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prezydent MiAStA SuWAłK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości grun-

towych stanowiących własność Miasta Suwałki.
1. działka ozn. nr geod: 31240 o powierzchni 4,4934 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Filipowskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy VI o pow. 4,4934 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przed-
miotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 800 zł 
(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). 

Wadium w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).
2. działka ozn. nr geod: 20507 o powierzchni 2,5481 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 1, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy V o pow. 0,7014 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,8467 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowią-
zany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonal-
nej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach, 
zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25 marca 2009 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 
08 stycznia 2014 r., poz. 101 przedmiotowa działka położona jest w kontu-
rze o symbolu 15R/KD – tereny rolnicze z alternatywną lokalizacją drogi eks-
presowej. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 020 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
3. działka ozn. nr geod: 31204 o powierzchni 2,0020 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty 
orne klasy VI o pow. 2,0020 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmio-
tu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 810 zł (słow-
nie: osiemset dziesięć złoty).

Wadium w wysokości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).
4. działka ozn. nr geod: 22563 o powierzchni 2,6406 ha, położona w 

Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy V o pow. 1,3981 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,2425 ha. Termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiąza-
ny będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej 
gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwier-
dzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 
przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny 
upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 060 zł 
(słownie: jeden sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
5. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0300 ha, położonej 

w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmio-
tu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 zł (słow-
nie: dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).
6. część działki ozn. nr geod: 22519 o powierzchni 0,0300 ha, położonej 

w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako grunty or-
ne klasy IVb o pow. 0,0300 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmio-
tu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmioto-
wej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 zł (słow-
nie: dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).

7. działki ozn. nr geod: 30180/1, 30180/2, 30181/1, 30181/2, 30182/1, 
30182/2 o łącznej powierzchni 5,0155 ha, położone w Suwałkach przy ul. 
Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5788 
ha, grunty orne klasy VI o pow. 4,4367 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat 
tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr 
XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2016 r., opubli-
kowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r., poz. 
972 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 4R-RM – te-
ren rolniczy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 010 zł 
(słownie: dwa tysiące dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych).
8. działki ozn. nr geod: 30183/1, 30183/2, 30184/1, 30184/2, 30185/5 o 

łącznej powierzchni 5,9530 ha, położone w Suwałkach przy ul. Filipowskiej, 
obręb nr 3, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 1,5917 ha, grun-
ty orne klasy VI o pow. 4,3613 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z 
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr 
XVI/178/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2016 r. opubli-
kowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r., poz. 
972 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu 4R-RM – te-
ren rolniczy. Część działki o nr geod: 30185/5 wchodzi w pas drogowy ulicy 
zbiorczej o symbolu 1KD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 390 zł 
(słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złoty). 

Wadium w wysokości 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).
9. część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 1,4635 ha, położonej w 

Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako lasy na grun-
tach klasy IV o pow. 1,4635 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmio-
tu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tere-
nów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opubli-
kowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 
4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL, 
25cR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 2aKD-Z – droga 
publiczna klasy Z – zbiorcza o symbolu 2aKD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 590 zł (słow-
nie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
10. część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,3030 ha, położo-

nej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako lasy na 
gruntach klasy IV o pow. 0,3030 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przed-
miotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obo-
wiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tere-
nów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opubli-
kowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 
4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL – 
tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień, 2aKD-Z – droga publiczna 
klasy Z – zbiorcza o symbolu 2aKD-Z.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 130 zł (słow-
nie: sto trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
11. część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,5300 ha, położo-

nej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako lasy na 
gruntach klasy IV o pow. 0,4983 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o 
pow. 0,0317 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierża-
wy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszka-
niowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przed-
miotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL – tereny rol-
ne wskazane do zadrzewień i zalesień. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 220 zł (słow-
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Prawdziwy słodziak. Suczka czeko-
ladka z białym krawacikiem, błękitne 
oczka, ok.6 tygodni. Takiego maleń-
stwa trudno nie pokochać.

nie: dwieście dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
12. część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 0,3900 ha, położonej 

w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako pastwiska 
trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,3900 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 
lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z 
przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie 
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opu-
blikowaną w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., 
poz. 4280 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25cR-ZL  
– tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 160 zł (słow-
nie: sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
13. część działki ozn. nr geod: 30109 o powierzchni 1,1500 ha, położo-

nej w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 3, sklasyfikowana jako pastwi-
ska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2768 ha, lasy na gruntach klasy IV  
o pow. 0,8732 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 
r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierża-
wy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszka-
niowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz. 
Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 4280 przed-
miotowa działka położona jest w konturze o symbolu 25bR-ZL – tereny rol-
ne wskazane do zadrzewień i zalesień. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 460 zł (słow-
nie: czterysta sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1 w sa-
li nr 26.

Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy  
– do wglądu w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.  
A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachu-
nek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 06 listopada 2017 r. W tym 
dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wnie-
sienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapozna-

niu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz pro-
jektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-

wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego 
notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-

tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzy-
gnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na po-
czet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wy-
grał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora przetargu. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie 
przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
· do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział 

Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy  

ul. A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.  248/2017

przyGArniJ przyJACielA 
ze SChroniSKA „SiAnożęć”

W DwuTygodniku Suwalskim publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów 
i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-
nisku przy ul. Sianożęć 3 A.

Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną: 
zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-16.00, w sobotę od 11.00 do 14.00. 

www.e-schronisko.pl

Mała, dwuletnia niska 
czarno-brązowo-biała, 

suczka poszukuje 
domu. 

Dwuletnia, mała „sarenka” 
poszukuje rodziny. 

oGłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy 

Franciszkańskiej w Suwałkach.
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXIV/299/2016 z dnia 26 paździer-
nika 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej czę-
ści rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 07.11.217 r. do 7.12.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej w godzinach: w poniedziałki od 
8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego pla-
nu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój 26 w godzinach  
od. 9.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyję-
te w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5  
w punkcie przyjęć korespondencji Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki, do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie w dniu 29.12.2017 r.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: 
Gen. K. pułaskiego, nowomiejską i Świerkową w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr 
XXXVI/448/2017 z dnia 25 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ogra-
niczonego ulicami: Gen. K. pułaskiego, nowomiejską i Świerkową w 
Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miej-
scowego planu. 

Wn i o s k i  n a l e ż y 
składać na piśmie w 
Kancelarii Ogólnej – 
pokój nr 5 lub w punk-
c i e  p r z y j ę ć  k o r e -
spondencji UM, ul . 
Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie 
do dnia 24 listopada 
2017 r.

W n i o s e k  p o w i -
nien zawierać nazwi-
sko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz 
oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.  
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czy suwałki tO „włóczęgOwO”? 
 
Ko l e j n e s p o t k a n i e  su w a ls k i e g o 

Klubu Podróżnika poprowadzi Maciej 
Ambrosiewicz – kierownik Muzeum Wigier 
w Starym Folwarku oraz autor książki pt. 
„Sztetl z długą ulicą”. Spotkanie rozpocznie 
się 26 października o godz. 17.00 przy ul. 
Hamerszmita 16 (budynek muszli koncer-
towej w Parku Konstytucji 3 Maja). 

Wstęp wolny.

W piękny jesienny dzień wy-
brałem się na cmentarz. Ten sta-
ry cmentarz, który pamięta czasy, 
gdy Suwałki były jeszcze miastem 
prawdziwie wielonarodowym, 
wielokulturowym i – to właśnie na 
cmentarzu widać najbardziej – wie-
lowyznaniowym. Obok siebie spo-
czywają tu katolicy, prawosławni, 
ewangelicy. Nieco dalej cmentarz 
żydowski. Na zamkniętej bramie 

tego ostatniego informacja, że klucz znajduje się w portierni ratusza.  
Wszyscy pochowani na suwalskich cmentarzach zasługują na sza-

cunek, dobre wspomnienie, chwilę zadumy nad fenomenem przemi-
jania. I nad tym, jak to przemijanie nas zmienia. Szczególnie mocno 
uderza w nas zmiana, która dokonała się w stosunku do ewangelików, 
którzy przez wiele pokoleń traktowani byli często jako „podejrzani 
Polacy”, jeśli nie wręcz jako „ukryta opcja niemiecka”.

 W tych dniach mija 500 lat od zapoczątkowania Reformacji przez 
słynne wystąpienie Marcina Lutra. Przez wieki byli luteranie, czyli 
ewangelicy, podejrzewani przez katolików o wszystko, co najgorsze.  
Również w Polsce nie mieli oni łatwego życia, co i dziś czasem widać. 
Dlatego warto przypomnieć, że ewangelicy zapisali w dziejach Polski 
niejedną piękną kartę. 

Był wyznawcą nauk Lutra ojciec polskiej mowy Mikołaj Rej, dzięki 
któremu wiemy, że Polacy nie gęsi; za głosem reformacji poszli wiel-
cy mężowie z czasów, gdy Rzeczypospolita była potężna – Andrzej 
Frycz Modrzewski i Jan Łaski; był ewangelikiem Stefan Żeromski, po-
wszechnie uznawany za autorytet moralny swojej epoki; a czy suwal-
czanie wiedzą o tym, że przez wiele lat oficjalnym ewangelikiem był 
marszałek Piłsudski? 

Dziś też znajdziemy sławnych ewangelików pośród nas. Orzeł z 
Wisły Adam Małysz, były premier Jerzy Buzek, głośny pisarz Jerzy Pilch 
to tylko nieliczni znakomici Polacy, nasi bliźni ewangelicy. Pewnie nie 
wszystkim to w smak, pewnie ktoś się  nawet obruszy, ale cóż, takie 
czasy. Skoro papież Franciszek uznał Lutra za jednego z ojców odno-
wy Kościoła i skoro prymas Polski zasiada w honorowym komitecie ob-
chodów rocznicy Reformacji, to naprawdę i my maluczcy możemy po-
wiedzieć „nasz bliźni ewangelik”. 

Stanisław Kulikowski

nasz Bliźni ewangelik

>>

Opaski sOs
W suwalskiej Ko- 

mendzie Miejskiej Po- 
licji podpisany został  
list intencyjny w spra- 
wie współpracy przy 
realizacji policyjne-
go programu pro -
f ilak t ycznego „po -
MOC a nie przeMOC”. 
Sygnatar ius ze p o -
r o z u m i e n i a  b ę d ą 
współdziałać na rzecz 
p r z e c i w d z i a ł a n i a 
przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych oraz z nie-
pełnosprawnością. 

Podczas spotkania przekazano m.in. na ręce przełożonej pielęgniarek 
środowiskowych opaski S.O.S., które trafią do seniorów, mających proble-
my z pamięcią i orientacją w przestrzeni publicznej. Personalizowana opa-
ska może zawierać informacje o chorobach, stanie zdrowia oraz kontakt do 
osoby bliskiej, co przyczyni się do udzielenia niezwłocznej pomocy w sy-
tuacjach kryzysowych.

Do współpracy w programie „poMOC a nie przeMOC” zaproszono 
przedstawicieli: Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, 
Suwalskiej Rady Seniorów, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Nie po drodze”, Fundacji EGO oraz 
Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

>>



24.10.2017

DwuTygoDnik SuwalSki

nOwOczesny krasnOludek
Do suwalskiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A za-

prasza krasnoludek Krężołek. To najbardziej oczytany (bo siedzi przed biblioteką) 
i najbardziej nowoczesny (bo czyta bajki na tablecie) z suwalskich krasnoludków. 
A co czyta? Oczywiście bajkę najbardziej znanej suwalczanki: Marii Konopnickiej.  
A którą? Można sprawdzić przed wejściem do budynku biblioteki przy ul. E. Plater 33A.

Wyglądem na-
wiązuje on do ry-
sunków autor-
stwa Jana Marcina 
Szancera, który 
jest autorem ilu-
stracji do książki 
„O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”. 
Rzeźbę wykonała 
firma z Wrocławia. 
Przed kilkoma la-
ty na suwalskich 
ulicach pojawiło 
się już dziesięciu 
bohaterów baśni 
Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i Sierotce Marysi” wykonanych również przez wro-
cławską firmę.

Nikt nie ma wątpliwości, że krasnoludki są na świecie. Nie ma jeszcze krasnolud-
ków przed suwalskim I LO im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum Marii Konopnickiej  
i Przedszkolem nr 10 im. Marii Konopnickiej. Może i tam się pojawią?

Zadanie publiczne „Kapelusze Marii Konopnickiej” dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jest współfinansowa- ne 
przez Miasto Suwałki

w drOdze
dO niepOdległOści

G r a  m i e j s k a  
„W Drodze Do Nie - 
p o d l e g ł o ś c i ”  o p a r-
ta jest na w ydarze -
niach, które miały miej-
sce na Suwalszczyźnie 
w okresie od listopada 
1918 do sierpnia 1919 
roku, a jej uczestni-
cy wcielą się w posta-
ci członków Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 
Udział w grze miej-
skiej może wziąć każ-
dy. Organizatorzy  gwa-
rantują dobrą zabawę 
i dużo emocji… Razem 
przypomnijmy bohate-

rów naszej ziemi i cieszmy się z Niepodległości.
TERMIN:

 11 listopada, początek o godz. 13.30.
START: 

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
ZAPISY: 

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Tel. 87 566 41 33. 
E-mail: grh.garnizonsuwalki@op.pl. Profil GRH Garnizon 
Suwałki lub Muzeum im. Marii Konopnickiej na Facebooku.
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tu zaszła zmiana>>

Centrum Handlowe Plaza 
Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;

suwalki@cinema-lumiere.pl  
Telefon – rezerwacje, 
kasa: (87) 618 20 23

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” prezentujemy archiwal-
ne zdjęcia architektury Suwałk ze zbiorów Alicji i Jana roszkowskich 
oraz te same miejsca współcześnie. Do Czytelników „DTS” mamy pyta-
nia dotyczące tych miejsc.

Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową od-
powiedź. Będzie to bilet ufundowany przez Cinema lumiere Suwałki. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić najnowsze wydanie „DTS” na na-
szym fanpagu: https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Jaką długość ma rzeka widoczna na zdjęciu? 
Na odpowiedzi czekamy do 3 listopada.
Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji bądź na ad-

res internetowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl
Nagrodę za odpowiedź z nr 21 „DTS” otrzymała iwona Stankiewicz.

Archiwalne zdjęcia suwalskie są prezentowane w witrynie zakładu fotograficznego państwa Roszkowskich, przy ul. Chłodnej. W ramach projektu „Portret su-
walczan po pół wieku” współfinansowany ze środków Miasta Suwałki i Narodowego Centrum Kultury. Zachęcają do rozpoznawania osób, miejsc i wydarzeń  
z fotografii i proszą o kontakt – tel. 602 106 061, 508 068 431, biuro@art-sos.pl.

Fo
t. 

ar
ch

iw
al

na

Źródło GRH Garnizon Suwałki

>>>>



Centrum obsługi nieruchomości

Międzynarodowy Koncern obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJLEPsI AGENCI, NAJsZYBsZE TRANsAKCJE
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ul. 1 Maja 1, 16-400 Suwałki
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rzeźBy 
patrOnów suwałk

8 rzeźb w kamieniu lub tech-
nice mieszanej powstało w cza-
sie Międzynarodowego Pleneru 
Rzeźbiarskiego 2017 „Teatr”, które-
go organizatorem było suwalskie 
Muzeum Okręgowe. W plenerze bra-
ło udział 9 artystów z Polski, Ukrainy, 
Białorusi oraz Litwy. Wśród nich Olga 
Wielogórska z Suwałk. 

Jednym z celów tegorocznego 
pleneru było wykonanie rzeźb dwóch 
świętych z herbu Suwałk – Romualda 
i Rocha. Został y one wykonane  
w piaskowcu i mają ponad 2 metry 
wysokości.  Św. Romuald to założy-
ciel zakonu kamedułów, św. Roch to 
symbol opiekuńczości, ma chronić 
przed zarazami.

Przed laty drewniane rzeźby świę-
tych z herbu Suwałk były ustawione 
na granicach dawnego województwa 
suwalskiego. Niewielkie pozostało-
ści widzimy jeszcze przy moście nad 
Biebrzą za Sztabinem przy drodze 
do Białegostoku. Wkrótce kamienne  

rzeźby św. Romulada i św. Rocha najprawdopodobniej staną naprzeciw 
suwalskiego ratusza.

listOpadOwy
Blues w sOk

Blues to ideal-
na muzyka na listo-
padowe wieczory.  
24 listopada o godz. 
19.00 Suwalski Oś- 
rodek Kultury zapra-
sza na solidną dawkę 
bluesa w najlepszym 
wydaniu. W Sali im. 
Andrzeja Wajdy przy 
ul. Jana Pawła II 5 wy-
stąpi amerykański 
wokalista i gitarzysta, 
laureat International 
B l u e s  C h a l l e n g e 
w Memphis ,  Nick 
Schnebelen.

Muzyk sławę oraz 
sceniczne szlify zdo-
był jako gitarzysta  

rodzinnego zespołu Trampled Under Foot, w którym grał wraz z siostrą 
Daniele i bratem Chrisem. Wystąpili oni na najbardziej renomowanych 
festiwalach świata (w Notodden, w Montrealu, na The Legendary Blues 
Cruise). W 2008 r. Nick został wyróżniony nagrodą im. Alberta Kinga dla 
najlepszego gitarzysty konkursu w Memphis. Wraz z zespołem TUF zdo-
był też w 2014 r. Blues Music Award w kategorii Best Contemporary Blues 
Album.

fot. strona sok
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Rzeźba św. Romulada
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