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Sobola Biel to nowoczesna przestrzeń mieszkalna, budowana  
w południowej części Suwałk, z własnym terenem rekreacyjnym o po-
wierzchni prawie 2 ha i niepowtarzalnej architekturze. Pierwszy etap 
osiedla został właśnie oddany do użytku. Mieszkańcy otrzymali klucze  
i już wykańczają swoje apartamenty. Dla ich komfortu i bezpieczeństwa 
teren budowy został odgrodzony od budynku już zamieszkiwanego.

Sobola Biel powstała z myślą o ludziach świadomych, oczekują-
cych od życia więcej, poszukujących samowystarczalnej, niezależnej  
i pięknie zaaranżowanej przestrzeni do życia. To tętniąca zieloną ener-
gią enklawa – jedyne w okolicy osiedle z własnym parkiem i terenem  
rekreacyjnym, zajmującym powierzchnię prawie 2 ha. Inspirowana 
koncepcją Miasta – Ogrodu. 

Sobola Biel oferuje bezpieczne, oddzielone od ruchu samocho-
dowego strefy wypoczynku. To doskonałe miejsce do zabawy i spę-
dzania aktywnie wolnego czasu. To wygoda dla rodziców, przygoda 
dla dzieci, radość dla aktywnych… Pośród malowniczych alei z urokli-
wymi zakątkami każdy znajdzie swoje ulubione miejsce do spotkań  
z przyjaciółmi. Ponadto uroku miejsca dodaje pobliski Zalew Arkadia, 
który kusi spacerami i wycieczkami rowerowymi. Miłośnicy aktywno-
ści i sportu docenią także sąsiedztwo hali sportowej OSiR, stadionu 
czy kortów tenisowych.

Na terenie osiedla powstaną liczne lokale handlowo-usługowe,  
które sprawią, że codzienne życie stanie się łatwiejsze. Tu wszystko 
będzie na wyciągnięcie ręki bez konieczności jeżdżenia do centrum. 
To też dobra okazja dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli rozwijać 
swój biznes lub rozpocząć przygodę z własną firmą.

Sobola Biel znajduje się w spokojnej okolicy, blisko centrum miasta: 
¿ przystanek autobusowy – 5 min. pieszo
¿ centrum Suwałk – ok. 5 min. samochodem
¿ stadion miejski, korty tenisowe – 5 min. pieszo
¿ Zalew Arkadia, plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego 
  – ok. 4 min. samochodem
¿ Szkoła Podstawowa – 10 min. pieszo 
¿ nowoczesne przedszkole – 5 minut pieszo
¿ sklep Żabka, Biedronka i Stokrotka – 5 min. pieszo
¿ restauracja – 4 min. pieszo
¿ Park Konstytucji 3 Maja i Plac Marii Konopnickiej 
  – ok. 5 min. samochodem
¿ C.H. Plaza – 7 min. samochodem

Standard wykończenia oSiedla

 Nowoczesna architektura, szlachetne materiały wykończeniowe 
(kamień, drewno), wideodomofony, zaaranżowana przez architekta 
zieleń energooszczędne technologie oraz elegancja w każdym detalu  
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających. Przestronne balkony  
(o powierzchni od 7 do 44 m2) ze szklanymi balustradami lub zielone  
tarasy do 130 m2, w mieszkaniach na parterze, zagwarantują upragnioną  
przestrzeń. 

Osiedle Sobola Biel to miejsce doskonałe zarówno dla singli czy  
młodych małżeństw, jak i dla rodzin z dziećmi. Szeroki wybór metraży  
– od 30 m2 do 99 m2 – oraz przemyślane układy mieszkań pomogą  
w wyborze wymarzonego lokum:
¿ jasne i ciche wnętrza
¿ wysokość mieszkań do 2,6 m
¿ trzyszybowe okna o podwyższonych parametrach akustycznych

i termoizolacyjnych
¿ drzwi wejściowe antywłamaniowe
¿ parapety granitowe
¿ grzejniki panelowe
¿ wideodomofony

wybierz mieszkanie, które spełnia twoje oczekiwania  
i wprowadź się już dziś. 

W celu poznania oferty prosimy o kontakt:
Beata Gromadzka, Twój Doradca Klienta

tel. 723 313 723 
biuro@sobolabiel.pl
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N i e b a w e m  p o  s u -
walskich ulicach jeździć 
będą nowe autobusy. 
Wprowadzony będzie też 
system roweru miejskiego. 
Udało nam się pozyskać 
na ten cel blisko 26 mln zł 
z Unii Europejskiej i budże-
tu państwa. Cały projekt 
pochłonie blisko 30 mln zł.  
Dzięki jego realizacji za-
kupionych zostanie 15 no-
wych autobusów, system 
roweru miejskiego, zostaną wyremontowane drogi oraz budynek 
warsztatowy w bazie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

W ramach projektu założono następujące działania:
– zakup 15 szt. niskoemisyjnych autobusów komunikacji miej-

skiej na gaz CNG (w tym 11 szt. o dł. ok. 12 m, 3 szt. o długości 
ok. 10,5 m, 1 szt. o dł. ok. 18 m); 

– wdrożenie miejskiego systemu roweru publicznego obejmu-
jącego m.in. 12 stacji rowerowych (w tym 3 stacje do ładowa-
nia rowerów elektrycznych) z terminalami i stojakami, zakup 
120 rowerów w tym: rowery tradycyjne (108 szt.), rowery elek-
tryczne (10 szt.) i tandemy (2 szt.) wraz z systemem IT do ob-
sługi i zarządzania rowerem miejskim; 

– budowę infrastruktury do obsługi transportu miejskiego 
oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów (przebudowa  
ul. Daszyńskiego obejmująca m.in. wykonanie ścieżki rowero-
wej i chodnika, zatoki i przystanku, zjazdów oraz rozbudowa 
ul. Leśnej wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudo-
wą skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Raczkowską i Wojczyńskiego); 

– zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej/ITS  
(15 szt. monitorów, 2 kompletów tablic informacyjnych do obec-
nych autobusów i 10 szt. tablic elektronicznych na przystanki)

– przystosowanie budynku warsztatu i diagnostyki PGK do ob-
sługi autobusów CNG;

– działania informacyjne i edukacyjne dot. popularyzacji i pro-
mocji transportu publicznego, transportu nisko i bezemisyj-
nego, systemu roweru publicznego (tj. Europejski Dzień bez 
Samochodu, Festyn ekologiczny, ulotki/broszury z zakresu 
promocji ekologicznego transportu).

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do 
poprawy jakości powietrza w Suwałkach poprzez ograniczenie 
zanieczyszczeń m.in. dwutlenku węgla (tj. redukcja CO2 o 62,5% 
w stosunku do stanu obecnego) i innych szkodliwych związków. 
Dzięki zaplanowanym rozwiązaniom projekt przyczyni się rów-
nież do redukcji emisji hałasu ponieważ nowe jednostki będą 
znacznie cichsze od obecnych. 

Zakup nowoczesnego taboru w połączeniu z systemem ro-
weru miejskiego doprowadzi do trwałej zmiany schematów mo-
bilności mieszkańców, redukcji zatłoczenia komunikacyjnego  
i ograniczenia hałasu. Projekt stanowi też istotny element pro-
gramu rewitalizacji miasta i z tego tytułu otrzymał tzw. premię 
rewitalizacyjną z Budżetu Państwa w wysokości ok. 2,5 mln zł. 

Budżet projektu:  wartość całkowita projektu: 29.832.664,25 zł; 
wartość wydatków kwalifikowanych: 29.677.111,93 zł; kwota dofi-
nansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa: 25.945.399,25 zł  
(UE: 23.444.918,40 zł i Budżet Państwa: 2.500.480,85 zł). Okres  
realizacji: wrzesień 2019 r. – sierpień 2021 r.

W imieniu wszystkich Suwalczan chciałbym serdecznie po-
dziękować Zarządowi Województwa Podlaskiego za przyznane 
naszemu miastu dofinansowanie. Dzięki tym środkom udosko-
nalimy system komunikacji miejskiej.
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zdaniem prezydenta >> MuzeuM z tablicą
Ponownie na budynku Muzeum 

Okręgowego w Suwałkach poja-
wiła się tablica upamiętniająca po-
by t Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego w budynku Resursy 
Obywatelskiej w Suwałkach 13 wrze-
śnia 1919 roku.

Pierwsza kamienna tablica upa-
miętniająca to wydarzenie zosta-
ła odsłonięta w 1999 roku z ini-
cjatywy zygmunta Filipowicza , 
wieloletniego dyrektora suwalskie-
go Muzeum Okręgowego i pre-
zesa Stowarz yszenia Prz yjació ł 
Suwalszczyzny. Jej autorem był arty-
sta rzeźbiarz Bohdan chmielewski. 
Potem tablice zdjęto w czasie remon-
tu budynku muzeum. Obecną tablicę, wykonaną w brązie według tego samego 
projektu, sfinansował białostocki Instytut Pamięci Narodowej.

>> kolejna sesja 
w tyM Miesiącu

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 września a tematyka będzie dość 
obszerna. Radni obradować będą m.in. nad współpracą z organizacjami poza-
rządowymi, finansami miasta oraz wyborem ławników do Sądu Okręgowego  
i Rejonowego w Suwałkach. Przyjmą ponadto informację z wykonania budżetu 
miasta za I półrocze 2019 roku. 

Przedmiotem obrad będzie rów-
nież Wieloletni program gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miasta Suwałki na lata 2016–
2020 oraz ustalenie zasad wynaj-
mowania lokali mieszkalnych wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta.

Radni przyjmą też sprawozdanie 
z realizacji programu wspierania ro-
dzin i rozwoju pieczy zastępczej na 
lata 2016–2018 oraz Regulamin do-

starczania wody i odprowadzania ścieków. Zdecydują również, czy przystępować 
do realizacji z Miastem Alytus projektu „Bądź aktywny – bądź zdrowy – II etap”  
w ramach Programu Interreg V-A Litwa Polska.

Przyjęte zostaną ponadto dwie uchwały dotyczące miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego rejonu ulic Piaskowa i Sianożęć.

>> ObchOdy  17  września
17 września w samo południe przy suwal-

skim pomniku Żołnierzy Września 1939 r. roz-
poczną się obchody 80. rocznicy agresji ZSRR 
na Polskę oraz Dnia Sybiraka. W programie 
m.in. wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk 
i zaproszonych gości, modlitwa oraz złoże-
nie kwiatów. 

Po zakończeniu uroczystości przy Pomniku 
Żołnierzy Września 1939 r. zaplanowano prze-
jazd pod Pomnik Sybiraków na cmentarzu pa-
rafialnym przy ul. Bakałarzewskiej, gdzie zosta-
ną złożone kwiaty.
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sbF z przyszłOścią
Po 2 miesiącach od 12. edycji Suwałki Blues Festival organizatorzy największego w Polsce festiwa-

lu bluesa postanowili spotkać się z partnerami, którzy pomagali przy organizacji suwalskiej imprezy.  
W trakcie spotkania ogłoszono, datę 13. edycji oraz omówiono wyniki ankiety jaką przeprowadzono  
w trakcie SBF.

Z wyników zaprezentowanej ankiety można wywnioskować, że suwalski festiwal cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem i przyciąga coraz więcej osób z kraju i zagranicy. Gwiazdy festiwalowe, gdy nie 
występują na scenie, oglądają występy swoich kolegów w tłumie uczestników koncertów i podkreślają, że 
czują się tam bardzo bezpieczni. Za to chcę pokłonić się policji, straży miejskiej, i agencji ochrony, za ich pro-
fesjonalne działanie. Chwalą też poziom i jakość techniki nagłośnieniowej. Kochajmy Suwałki Blues Festiwal 
– tym zawołaniem Jan chojnacki, redaktor radiowej „Trójki” (na zdjęciu) zakończył swoją wypowiedź.

Przyszłoroczny SBF odbędzie się w dniach od 9 do 12 lipca 2020 r. Będzie to już 13. edycja.
– Impreza na pewno będzie ewoluowała. Mamy już pomysły jak ją urozmaicić. W Suwałkach poja-

wiają się nowe możliwości i miejsca, w których możemy organizować koncerty – powiedział czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

W trakcie spotkania wręczono podziękowania wszystkim osobom, które wspierały organizację im-
prezy. Obecni sponsorzy zapowiedzieli już, że ponownie wesprą organizację kolejnego SBF.

4

Zatajenie sposobu prowadze-
nia prac remontowych na suwal-
skiej sieci sanitarnej przez pry-
watną firmę oraz jej samowola  
w sposobie prowadzenia prac, 
były przyczyną wycieku ścieków 
kanalizacją burzową do Czarnej 
Hańczy. Do zdarzenia doszło w go-
dzinach popołudniowych 4 wrze-
śnia. Następnego dnia z same-
go rana Prezydent Miasta Suwałk 
zwołał Miejski Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, podczas którego 
odtworzono przebieg wydarzeń 
oraz wskazano przyczynę wycie-
ku ścieków „burzówką” do rzeki.

Kalendarium wydarzeń z 4 
września:
– o godz. 18.48 Straż Pożarną o wy-
pływających ściekach kanałem bu-
rzowym przy ul. Waryńskiego in-
formuje mieszkaniec Suwałk,
– o 18.50 Straż Pożarna informu-
je Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Suwałkach, 
– o 19.10 Straż Pożarna informu-
je Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, a o 19.15 Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska,
– o 19.20 na miejscu incydentu 
jest już Prezydent Miasta Suwałk,  
oraz wszystkie służby,
– o 19.15 pracownicy PWiK usta-
lają miejsce, w którym ścieki tra-
fiają do kanałów burzowych oraz 
uniemożliwiają ich dalsze wpom-
powywanie w rury odbierające 
deszczówkę,
– ok. 20.40 zostaje zamknięty wlot 
kanału burzowego do rzeki, a po-
zostałe ścieki, które się w nim na-
gromadziły wywożone były becz-
kowozami do oczyszczalni ścieków 
do godziny 3.40 rano.

Na konferencji prasowej o wy- 
darzeniu opowiedział leszek  
andrulewicz , prezes Przedsię- 
biorstwa Wodociągów i Kanaliza- 
cji w Suwałkach.

– Zewnętrzna f irma, k tó -
ra na zlecenie Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Su- 
wałkach modernizuje stare od-
cinki kanalizacji ściekowej, nie 
informując o tym nas jako za-
mawiającego oraz inspek to -
ra nadzoru budowlanego, prze-
pompowała ścieki do kanalizacji 
burzowej. Zrobiła to niezgodnie 
z zamówieniem i sztuką budow-
laną, a przede wszystkim bez na-
szej wiedzy. Kanalizacja deszczo-
wa nie może być pod żadnym 
pozorem wykorzystywana, na-
wet do tymczasowego przepływu 
ścieków – poinformował prezes  
L. Andrulewicz.

wyciek dO czarnej hańczy>>

Winę za całą sytuację wziął 
na siebie przedstawiciel mało-
polskiej firmy, prowadzącej kon-
serwację kanalizacji ściekowej 
w Suwałkach. Tłumaczył, że ro-

botnicy chcieli uprościć pracę  
i wykorzystali kanalizację burzo-
wą wzdłuż ul. Utrata, aby na czas 
konserwacji, przelać do niej ścieki. 
Niestety użyty „korek” – zabezpie-
czający odpływ – nie spełnił swoje-
go zadania i nieczystości trafiły do 
rzeki. Szacuje się, że w związku z sa-
mowolą firmy, do Czarnej Hańczy 
mogło trafić od 120 do 180 m3 ście-
ków. Po zatkaniu wlotu burzowego,   
zgromadzone w kanale deszczo-
wym ścieki wywieziono beczko-
wozami do oczyszczalni ścieków.

Jeszcze wieczorem 4 wrze-
śnia WIOŚ oraz pracownicy labo-
ratorium PWiK pobrali na kilku 
odcinkach Czarnej Hańczy prób-
ki wody do badania. Śledztwo  
w sprawie zanieczyszczenia ście-
kami Czarnej Hańczy wszczęła 
suwalska Prokuratura Rejonowa. 
Decydujące znaczenie będzie mia-
ła analiza stanu wody. Z badań 
WIOŚ wynika że 4 września by-
ły podwyższone wskazania m.in.  
w zakresie substancji biogennych. 
Następnego dnia rzeka powróciła 
do stanu sprzed incydentu.

Na miejscu wycieku pracowały wszystkie ekipy służb ratunkowych

Z tego kanału burzowego wyciekały ścieki do Czarnej Hańczy

>>
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W celu wyjaśnienia wątpliwości zgłoszo-
nych przez naszych czytelników, zwróciliśmy 
się z prośbą do katarzyny krupickiej, rzecz-
nika regionalnego ZUS w Białymstoku.

– Kto może ubiegać się o otrzymanie 500 
plus dla osoby niepełnosprawnej?

– O świadczenie uzupełniające dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji mo-
gą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat, 
mieszkają na terytorium Polski, nie mają świad-
czeń pieniężnych finansowanych ze środków 
publicznych lub suma tych świadczeń nie prze-
kracza 1600 zł oraz są niezdolne do samodziel-
nej egzystencji. Katalog tych świadczeń jest 
dostępny na naszej stronie internetowej, a są 
to między innymi emerytury, renty z tytułu 
niezdolności do pracy, niektóre renty rodzin-
ne, renty socjalne, zasiłki stałe, czy okresowe. 
Przy ustalaniu wysokości świadczenia obowią-
zuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza 
to, że nowe świadczenie będzie przysługiwało 
w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym 
łączna kwota tego świadczenia i innych świad-
czeń finansowanych ze środków publicznych 
nie może przekroczyć 1600 zł. Zgodnie z tą za-
sadą uprawnione do świadczenia są również 
osoby, których suma świadczeń ze środków 
publicznych zawiera się w przedziale powy-
żej 1100 zł do 1600 zł. Przykładowo, jeżeli suma 
tych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadcze-
nie uzupełniające zostanie przyznane w kwo-
cie 400 zł. Z kolei, jeśli suma świadczeń ze środ-
ków publicznych wynosi 1590 zł, to otrzymamy 
10 zł. Przy wypłacaniu świadczenia nie będzie 
żadnych zaokrągleń – system wyliczy dokład-
ną kwotę świadczenia, np. 231,27 zł.
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>> 500 plus dla niepełnOsprawnych 

– Gdzie szukać orzeczników? 
– Nie ma takiej potrzeby. To do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych należy m.in. orzeka-
nie w celu ustalania uprawnień do świadczeń wy-
płacanych przez ZUS, do których prawo zależy od 
stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji. Postępowanie 
orzecznicze rozpoczyna się na wniosek osoby wy-
stępującej o świadczenie np. świadczenie uzupeł-
niające dla osób niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji. Dlatego bardzo istotne jest dołączenie 
zaświadczenia o stanie zdrowia oraz dokumen-
tacji medycznej oraz innych dokumentów mają-
cych znaczenie dla wydania orzeczenia.

– Co trzeba zrobić aby otrzymać świad-
czenie? Do kogo zwracać się, i od kiedy 
będzie ono przysługiwało?

od 1 października niepełnosprawni mogą ubiegać się o otrzymanie pomocy z programu zwanego 500 plus dla niepełno-
sprawnych. Uprawnionymi do świadczenia będą pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji i spełniające kryterium dochodowe. osoby nieposiadające takiego orzeczenia będą musiały zostać zbadane przez 
lekarza orzecznika, czy są niezdolne do samodzielnej egzystencji. aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek 
do zUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, 
w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek, nie wcześniej niż od 1 października bieżącego roku.

– Aby otrzymać świadczenie uzupełniające 
należy przede wszystkim złożyć wniosek, gdyż 
nie będzie ono przyznawane z urzędu. Można 
go złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać 
pocztą. Druk wniosku ESUN można pobrać ze 
strony www.zus.pl, jak również w salach obsłu-
gi klientów we wszystkich naszych placówkach.

Od 1 października ZUS rozpocznie rozpatry-
wanie wniosków o świadczenie uzupełniające 
dla osób niesamodzielnych. Świadczenie to ma 
być wsparciem dla tych osób, które ze względu 
na stan swojego zdrowia ponoszą zwiększone 
koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy 
opieką medyczną.

Świadczenie uzupełniające może być przy-
znane od miesiąca, w którym spełnione zostaną 
wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż 
od miesiąca, w którym zgłoszony został wnio-
sek. Najwcześniejszą datą przyznania prawa do 
świadczenia może być 1 października 2019 ro-
ku, czyli dzień wejścia w życie ustawy.

– Gdzie szukać porady, w przypadku 
wątpliwości lub powstania problemów?

– W poniedziałek od 8:00 do 18:00, a od wtor-
ku do piątku do 15:00 na salach obsługi klientów 
we wszystkich naszych placówkach dostępni są 
doradcy, którzy odpowiedzą na wszelkie pyta-
nia, a także pomogą przy wypełnieniu wniosku. 
Można również skorzystać z Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS. Nasi konsultanci są do dys-
pozycji przez 5 dni w tygodniu oprócz sobót  
i niedziel w godz. 7.00-18.00 pod numerem tele-
fonu 22 560 16 00 i adresem e-mail: cot@zus.pl  

– Dziękujemy za rozmowę.
Więcej na: www.dwutygodniksuwalki.pl 

Na ławkę przy muszli koncertowej w suwalskim Parku Konstytucji  
3 Maja spadł potężny konar. Uderzenie było tak silne, że połamało opar-
cie ławki. Na szczęście nikt w tym czasie nie siedział na ławce.

To nie pierwsze takie zdarzenie w suwalskim Parku Konstytucji 3 Maja. 
Pisaliśmy o tym w sierpniowym „DwuTygodniku Suwalskim”. Z eksper-
tyzy przygotowanej przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. 
marka Siewniaka, eksperta m.in. Europejskiej Rady ds. Drzew wynika, 
że co siódme parkowe drzewo zagraża suwalczanom i trzeba przebudo-
wać drzewostan Parku Konstytucji 3 Maja.

 Jak pokazuje to zdarzenie, w niektórych przypadkach nie można cze-
kać ze względu na zagrożenie, jakie drzewa stwarzają parkowym space-
rowiczom. Realizacja projektu przebudowy drzewostanu jest rozłożona 
na około 15 lat. Zakłada ona wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia 
drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W latach 2017-2018 w parku wycięto (na 
podstawie decyzji zezwalających) 37 drzew, ale jednocześnie w tym sa-
mym czasie posadzono 49 drzew zgodnie z projektem przygotowanym 
przez eksperta Europejskiej Rady ds. Drzew. Wizualnie Park Konstytucji 
3 Maja nie powinien się zmieniać.

>> na szczęście nie dOszłO Od tragedii
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go dla nauczycieli o jeden punkt procentowy to 
dodatkowy wydatek rzędu pół miliona złotych 
z suwalskiej kasy miejskiej.

– Suwalski samorząd, jako jeden z nielicz-
nych, podniósł wszystkie dodatki do wynagro-
dzeń nauczycieli. Wiele z samorządów ograni-
czyło się do podwyższenia zgodnie z prawem 
tylko dodatku za wychowawstwo – powiedzia-
ła E. Sidorek.

Radni jednogłośnie zdec ydowali ,  że  
w Suwałkach wzrosną też m.in. dodatki: na-
uczycielowi konsultantowi z 500 do 600 zł, 
opiekunowi stażu z 55 zł na 100 zł oraz wpro-
wadzono nowy dodatek za prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w klasach realizujących pro-
gram „Międzynarodowej Matury” w wysoko-
ści 1 200 zł (dodatek ten dotyczy nauczycie-
li I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej). Skutek 
finansowy tych wszystkich zmian w dodat-
kach do wynagrodzeń nauczycieli, to ko-
lejny wydatek z kasy miejskiej w wysokości  
2,5 mln zł w 2019 roku.

1,8 mln zł, czyli pozostałe ok. 1,2 mln. samorząd 
będzie musiał dołożyć.

– Musimy pamiętać też o innych grupach 
zawodowych zatrudnionych w: MOPR, OSiR 
czy innych miejskich instytucjach i firmach. Nie 
możemy dawać więcej nauczycielom, a drugim 
mniej. Trochę sprawiedliwości – powiedział 
prezydent Cz. Renkiewicz. 

Sławomir Sieczkowski zaproponował 
wprowadzenie znaczne-
go zróżnicowania dodat-
ku motywacyjnego dla na-
uczycieli przyznawanego 
przez dyrektorów szkół. 
Jego zdaniem, te różni-
ce powinny wynosić kil-
kaset złotych. Nauczyciele 
osiągający dobre wyni-
ki powinni dobrze zara-
biać. W podobnym tonie 
wypowiedział się marek 
zborowski-weychman, 
który zauważył, że doda-
tek motywacyjny powi-
nien dodawać skrzydeł 
nauczycielom. W sytuacji, 
gdy wszyscy otrzymują „po 
równo”, brakuje tej moty-
wacji. Z informacji prze-
kazanej przez prezydenta Suwałk wynika, że 
teraz dla większości suwalskich nauczycie-
li dyrektorzy szkół przyznają podobne dodat-
ki motywacyjne w wysokości do 100 zł. Takie 
dodatki otrzymuje 788 na 1 218 suwalskich na-
uczycieli. Wyższe dodatki motywacyjne – po-
nad 400 zł – otrzymuje jedynie 12 nauczycie-
li. mariola Brygida karpińska stwierdziła, że 
dodatek motywacyjny powinien być wyższy  
o 1%. Jacek niedźwiedzki przypomniał, że 
te propozycje dodatków były uzgodnione 
z nauczycielskimi związkami zawodowymi. 
Zastępca prezydenta Suwałk ewa Sidorek po-
informowała, że wzrost dodatku motywacyjne-

6
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Ścieki w czarneJ Hańczy
Obszerną informację o zanieczyszczeniu 

Czarnej Hańczy przedstawił prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz. Wynikało z niej, że zata-
jenie sposobu prowadzenia prac remontowych 
suwalskiej sieci sanitarnej przez prywatną fir-
mę oraz jej samowola w sposobie prowadzenia 
prac były przyczyną wycieku ścieków kanaliza-
cją burzową do Czarnej Hańczy. Do wycieku do-
szło w godzinach popołudniowych 4 września. 
Następnego dnia rano Prezydent Suwałk zwo-
łał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
podczas którego odtworzono przebieg wyda-
rzeń oraz wskazano przyczynę wycieku ście-
ków „burzówką” do rzeki. 

Więcej piszemy o tym na stronie 4.

naGrody 
naUczycielSkie

Radni jednogłośnie zdecydowali, że su-
walscy nauczyciele z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej oraz innych ważnych uroczy-
stości, mogą otrzymać nagrodę Prezydenta 
Miasta Suwałk do wysokości 3 500 zł brutto 
oraz nagrodę dyrektora szkoły – od 1 500 zł do  
2 500 zł brutto. Nagrody te może przyznawać 
Prezydent Miasta Suwałk z własnej inicjaty-
wy oraz na wniosek dyrektora szkoły lub rady  
rodziców i związków zawodowych. 

wyżSze naUczycielSkie dodatki
Zgodnie z przyjętą uchwałą, od 1 września 

tego roku dodatek za wychowawstwo klasy lub 
opiekę nad oddziałem przedszkolnym wzrasta 
ze 110 do 300 zł brutto. Wzrósł również doda-
tek motywacyjny nauczycieli, poprzez podwyż-
szenie wskaźnika jego naliczania z 3 do 4 pro-
cent wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
mianowanego.

Jarosław Schabieński zapowiedział, że 
radni Prawa i Sprawiedliwości zgłoszą projekt 
uchwały dotyczący podwyższenia tego wskaź-
nika do 5%. Prezydent Cz. Renkiewicz stwier-
dził, że jest za tym, ale decyzja taka będzie moż-
liwa dopiero po tym, gdy dowiemy się ile trzeba 
będzie dołożyć z miejskiej kasy Suwałk do pod-
wyżek wynagrodzeń nauczycielskich obieca-
nych przez rząd. Podczas niedawnego poby-
tu w Suwałkach minister edukacji narodowej 
dariusz piontkowski zapowiedział, że samo-
rządy będą musiały dołożyć się do tych obie-
canych podwyżek wynagrodzeń. Prezydent 
stwierdził, że w tej chwili można mówić jedynie 
o szacunkowych kwotach. Na podwyżki wyna-
grodzeń dla nauczycieli w Suwałkach do koń-
ca tego roku potrzeba będzie dodatkowo ok.  
3 mln zł, a prawdopodobnie rząd da tylko  

OświatOwa sesja
PoDCzas XI sesjI RaDy MIejsKIej najwIęCej uwaGI PośwIęCIlI RaDnI DoDatKoM Do wynaGRoDzeń suwalsKICh 
nauCzyCIelI. zaPoznalI sIę też z InfoRMaCją o wyDaRzenIu z 4 wRześnIa 2019 R. zwIązanyM z zanIeCzyszCze-
nIeM CzaRnej hańCzy śCIeKaMI KoMunalnyMI DoKonalI też zMIan w buDżeCIe MIejsKIM.  
na PoCzątKu sesjI uCzCzono MInutą CIszy PaMIęć nIeDawno zMaRłeGo RaDneGo DRuGIej KaDenCjI stanIsława 
KoChańsKIeGo I wIeloletnIej DyReKtoRKI zesPołu szKół nR 4 MaRII luCyny janIszewsKIej. nastęPnIe  
PRezyDent suwałK wRęCzył suwalsKIM RajCoM oKolICznośCIowe MeDale PaMIątKowe z oKazjI 100. RoCznICy 
oDzysKanIa wolnośCI PRzez suwałKI.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2019 r. wynoszą:

– nauczyciela stażysty – 3 338 zł brutto 
– nauczyciela kontraktowego – 3 705 zł brutto
– nauczyciela mianowanego – 4 806 zł brutto 
– nauczyciela dyplomowanego – 6 141 zł brutto 

Średnie wyliczone są na podstawie Karty Nauczyciela.
W skład średniego wynagrodzenia wliczane są też dodatki funkcyjne i motywacyjne należ-

ne kadrze kierowniczej – dyrektorom i wicedyrektorom szkół. Obejmuje ono również świadcze-
nia niewypłacane co miesiąc, takie jak godziny ponadwymiarowe dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, nagroda jubileuszowa czy świadczenia wypłacane incydentalnie, jak nagrody za osią-
gnięcia w pracy.

Radni z ugrupowań: Mieszkańcy Suwałk, Koalicja Obywatelska i klubu 
„Łączą nas Suwałki”
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Suwałki, pośrednik

w obrocie
nieruchomościami,

doradca rynku
nieruchomości,

nr licencji zawodowej 
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co nowego na rynku 
mieszkaniowym

Popyt na mieszkania w Suwałkach nie ma-
leje. Choć ceny mieszkań nadal rosną, to  dy-
namika wzrostów zmalała w widoczny sposób.  
W sierpniu wzrosty cen transakcyjnych utrzy-
mywały się na poziomie podobnym do wcze-
śniejszych dwóch miesięcy.

W zależności od standardu mieszkania ceny 
z drugiej ręki  utrzymują się na poziomie 4200 
– 4500 zł/mkw w starszych blokach do 5000-
6500 zł/mkw w nowych blokach, nie starszych 
niż 5 lat. W przypadku mieszkań o większym 
metrażu ceny są wyraźnie niższe, i zazwyczaj 
wahają się w granicach 3000 zł/mkw.

Największym zainteresowaniem cieszą się 
mieszkania o metrażu między 35 a 55 mkw.  
W sumie jest to 69 proc. wszystkich nabywa-
nych lokali. Te właśnie lokale są najlepszym pro-
duktem dla inwestorów, a także jako mieszka-
nie na start.

Wiele osób zadaje pytanie, czy używane 
mieszkania są warte pieniędzy, których żąda-
ją sprzedający?

Większość cen mieszkań z rynku wtórne-
go  jest przeszacowanych. To sami  kupujący 
napędzają ceny, uciekając przed drożyzną na 
rynku pierwotnym i szukają tańszych miesz-
kań na rynku wtórnym. Duży w tym udział ma-

ją powszechni już tzw. flipperzy, czyli osoby, 
które kupują zaniedbane lokale, remontują  
je i sprzedają z zyskiem. Także inwestorzy  
kupujący mieszkanie na w ynajem mają  
nadal satysfakcjonującą stopę zwrotu z takie-
go przedsięwzięcia.

Mieszkania używane zawsze znajdują się 
w lepszej lokalizacji. Dlatego ceny ofertowe 
mieszkań na rynku wtórnym w naszym mie-
ście dawno przekroczyły stawki rynku pier-
wotnego.

W chwili obecnej wiele cen ofertowych 
mieszkań jest znacznie zawyżonych. Często ta-
kie oferty pojawiają się na portalach interneto-
wych nawet przez kilka miesięcy.  Sprzedający 
sugerując się dobrą koniunkturą na rynku 
mieszkaniowym świadomie zawyżają ceny, by 
jeszcze wyżej podnieść cenową poprzeczkę. 
Dochodzi do tego nieznajomość praw rynku. 
Często do tych porównań biorą ceny ofertowe 
domów czy mieszkań nie zawsze podobnych 
do swoich. Dopiero wyraźny brak zaintereso-
wania ze strony kupujących, a następnie nego-
cjacje, weryfikują ustaloną cenę.

Inwestowanie w nieruchomości stało się 
modne, co można łatwo zauważyć przeglą-
dając portale ogłoszeniowe oraz społeczno-

ściowe. Klienci szukają sposobu na bezpiecz-
ne ulokowanie lub pomnożenie kapitału. Nie 
ma jednak trendu, który trwałby wiecznie. Jeśli 
dalsza sytuacja będzie  utrzymywać się na do 
tychczasowym poziomie kupujący zostaną sku-
tecznie zniechęceni do zakupów. Już teraz za-
uważalna jest większa ostrożność wśród na-
bywców.  239/2019

Szukasz pomocy w kupnie 
lub sprzedaży nieruchomości?
zadzwoń do nas – 87 566 64 14 

lub napisz suwalki@wgn.pl 
nasi specjaliści pomogą ci 

w każdej sprawie.

Do suwalskiego Muzeum Okręgowego przyjechało kilkudziesięciu 
potomków Alfreda Wierusza-Kowalskiego – malarza światowej sławy. 
Dotąd nie było takiego zjazdu rodzinnego. Okazją do jego zorganizo-
wania była zbliżająca się w październiku 170. rocznica urodzin wybitne-
go suwalczanina.

W zbiorach suwalskiego muzeum znajdują się obrazy, rysunki, me-
ble, dokumenty i inne rodzinne pamiątki rodziny Wieruszów-Kowalskich.  
W latach 1849-1865 przedstawiciele tego rodu mieszkali w Suwałkach. Byli 

dobrze sytuowani 
materialnie i mie-
li w mieście dom 
przy obecnej uli-
cy T. Kościuszki 16.  
Kiedy Alfred ukoń-
czył 16 lat, rodzina 
przeprowadziła się 
do Kalisza. Od 10 lat 
na ścianie kamieni-
cy, w której miesz-
kała rodzina, wisi 
pamiątkowa tabli-
ca upamiętniające 
słynnego przedsta-
wiciela szkoły mo-
nachijskiej.

Podczas otwar-
cia zjazdu, z udzia-
łem przedstawicieli 
suwalskiego samo-

światOwy zjazd rOdu wieruszów

rządu, eliza ptaszyńska, kustosz Muzeum Okręgowego i specjalistka 
od twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego i malarstwa monachijskie-
go powiedziała:

 – Ród Wieruszów jest liczny i rozsypany po kraju i świecie, a jego 
członkowie mieszkają m.in. w Szwecji, Anglii, Francji, USA, Kanadzie  
i Dubaju. Zjazd jest okazją by zintegrować rodzinę i poznać kolejnych jej 
członków oraz dopracować genealogię rodu. Alfred Wiersz Kowalski był 
wielki, nie tylko jako malarz, ale też dlatego, że jego twórczość jest histo-
rią Polski i Europy.

Uczestnicy Zjazdu spędzili w Suwałkach dwa dni, rozmawiając o hi-
storii rodu Wieruszów ale także przyszłości rodziny. Zwiedzili miasto  
i spotkali się z jego władzami. Na zakończenie pobytu zgodnie ustalili, 
że potrzebne jest kolejne spotkanie członków rodu. Odbędzie się ono 
prawdopodobnie w 2020 roku w Mikorzynie.

>>
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Obchody jubileuszu 20-lecia współpra-

cy pomiędzy Suwałkami i niemieckim Waren 
(Müritz) odbyły się w Suwałkach. Z tej okazji 
na placu Marii Konopnickiej stanęła wystawa 
zdjęć „20 lat przyjaźni i współpracy Suwałki-
Waren (Müritz) 1999-2019”, dokumentująca 
działania obu miast. Uroczystego otwarcia eks-
pozycji dokonali: czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk, zdzisław przełomiec, przewod-
niczący suwalskiej Rady Miejskiej, norbert 
möller, burmistrz Waren i rüdiger prehn, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Waren.

– Nasza współpraca miała na celu wymia-
nę doświadczeń w zakresie działalności ko-
munalnej, czerpanie dobrych praktyk, pogłę-
bianie znajomości tradycji, kultury, obyczajów  
i języków. Wymiana opierała się na działaniach 
edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. Tę hi-
storię tworzyliśmy wspólnie i niech tak będzie 
dalej – powiedział prezydent Cz. Renkiewicz.

– Bardzo chętnie tu przyjechałem. Nasza 
przyjaźń i współpraca udowadnia, że 1000 km 

strony obiecać, że ta współpraca będzie trwa-
ła jak najdłużej – mówił Norbert Möller, bur-
mistrz Waren.

Z okazji 20 -lecia współpracy Suwałk  
i Waren (Müritz) suwalski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego wydał oko-
licznościowy znaczek, którego wręczenie rów-
nież odbyło się podczas otwarcia wystawy.

Współpraca Suwałk i Waren (Müritz) trwa 
nieprzerwanie od 1999 roku. Umowa o part-
nerstwie została podpisana 26 marca 1999 ro-
ku przez Grzegorza Wołągiewicza, ówczesne-
go prezydenta Suwałk i Güntera Rheina, byłego 
burmistrza Waren (Müritz). Przez 20 lat miasta 
współpracowały w sporcie, edukacji, kulturze, 
gospodarce komunalnej i sprawach społecz-
nych. Do Suwałk przyjeżdżają niemieccy bie-
gacze, bokserzy, kucharze, uczniowie i artyści. 
Suwalczanie natomiast od lat m.in. biorą udział 
w Müritz Sail (festiwalu żeglarskim), Müritz Fest 
(święcie miasta) czy Müritz Lauf (biegu sztafe-
towym dookoła jeziora Müritz). Do Waren jeż-
dżą suwalscy uczniowie, sportowcy i artyści.  
20 lat współpracy to setki przyjaźni, wymiana 
doświadczeń, spotkania i rozmowy.

między nami nie jest przeszkodą, bo możemy 
bardzo pięknie się rozwijać i działać wspólnie. 
My bardzo cenimy to wszystko, co razem zrobi-
liśmy. Chcę podziękować za te 20 lat i ze swojej 

Od prawej: Rüdiger Prehn, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Waren, Norbert Möller, burmistrz 
Waren i  Magdalena Stempska

Wystawę „20 lat przyjaźni i współpracy  
Suwałki-Waren (Müritz) 1999-2019” na Placu 
Marii Konopnickiej oglądają uczniowie  
z suwalskiej SP nr 11 Wystawę chętnie obejrzeli suwalczanie, którzy współpracują z mieszkańcami niemieckiego Waren

>>
9 września czesław renkiewicz, prezydent Suwałk podpisał poro-

zumienie z wiceprezesem PGNIG obrót detaliczny marcinem Szczudło, 
na mocy które-
go w Suwałkach 
powstanie punkt 
obsługi klienta. 
Oznacza to, że 
suwalczanie nie 
będą musieli już 
jeździć do Ełku, 
a b y  p o d p i s a ć 
umow y na do-
stawę gazu do 
swoich domów.

– Od kilku już 
lat do suwalczan 

kierujemy dotacje na wymianę źródeł ciepła. Największą popularno-
ścią cieszą się przyłącza gazowe. O ile sama sieć jest już dość dobrze roz-
budowana, o tyle, by podpisać umowę na dostawę gazu trzeba jeździć 
aż do Ełku. Jest to pewne utrudnienie, dlatego też zabiegałem o to, by  
w Suwałkach powstał punkt obsługi klienta – poinformował prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

W Suwałkach już ponad 300 właścicieli domów jednorodzin-
nych zdecydowało się na podłączenie swego budynku do sie-
ci gazowej.

– Punkt obsługi klienta ulokowany będzie w suwalskim Parku 
Naukowo-Technologicznym. Nasz pracownik będzie tam dwa razy  
w tygodniu. Pomoże załatwić wszystkie formalności, od umowy przy-
łączeniowej po umowę na dostawę gazu – poinformował M. Szczudło 
z PGNIG.

Punkt obsługi klienta ma rozpocząć działanie jeszcze w tym mie-
siącu. Szczegóły zostaną podane na stronach internetowych PGNIG.

dObra wiadOMOść dla OdbiOrców gazu
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pOMOgli harcerzOM 
„Dziękujemy za nieocenioną po-

moc w remoncie harcerskiej ba-
zy GARBAŚ” – napisali instruktorzy 
i harcerze Hufca Suwałki Związku 
Harcerstwa Polskiego na pamiąt-
kowych statuetkach, które wręczo-
ne zostały instytucjom i osobom, 
wspierającym remont historycz-
nej bazy harcerskiej w Garbasie  
k. Filipowa. Stało się to podczas za-
kończenia sezonu, w którym uczest-
niczyli m.in. dawni szefowie su-
walskiego Hufca: antoni krysiuk  
i mieczysław Jurewicz oraz prezy-
dent Suwałk czesław renkiewicz, 
przewodniczący suwalskiej Rady 
Miejskiej zdzisław przełomiec  
i wójt Filipowa tomasz rogowski. Byli także przedstawiciele Banku 
Spółdzielczego Suwałki i innych zaprzyjaźnionych instytucji.

Harcerska Baza Garbaś to historia wielu suwalczan. To tutaj, setki mło-
dych mieszkańców naszego miasta rozpoczynało swoją przygodę z obo-
zami harcerskimi. Bazą położoną nad jeziorem Garbaś zarządza Hufiec 
ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego. Przez 45 lat działalności baza 
gościła tysiące uczestników biwaków, obozów harcerskich i sportowych 
oraz rajdów i złazów (zlotów).

– Mimo wielu prac włożonych w funkcjonowanie naszej bazy, w 2018 r.  
dach budynku, zarówno deski oraz poszycie dachowe przestało spełniać 
swoją rolę po 45 latach użytkowania. Stąd też zdecydowaliśmy się na po-

DwuTygoDnik SuwalSki
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Podziękowanie z rąk pwd. Aleksan-
dry Hanc odbiera Tymoteusz Za-
wadzki z Klubu Motocyklowego 
„Niedźwiedzie Północy”

Spotkanie zakończyło się przy harcerskim ognisku

W sobotę 14 września w Muzeum Wigier w Starym Folwarku obyły się  
uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Batalionu Harcerskiego Wigry. 

Kilkadziesiąt zgromadzonych osób powitał dyrektor WPN tomasz 
Huszcza. Następnie dariusz morsztyn Biegnący wilk z Harcerskiego 
Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu omówił histo-
rię oraz założenia „wychowania puszczańskiego” harcerskich obozów 
instruktorskich nad Wigrami w latach 1926-1939. Natomiast tomasz 
miłko z Hufca Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków wygłosił wy-
kład „Batalion Harcerski Wigry 1939-44”.

Od 1924 w Warszawskiej Chorągwi Harcerzy funkcjonował silny ośro-
dek kształcenia instruktorów, kładący nacisk na „wychowanie puszczań-
skie”. Kluczowym elementem kursów instruktorskich były obozy orga-
nizowane w lasach nad jeziorem Wigry. Siła oddziaływania na młodych 
instruktorów była tak wielka, że „Wigierczycy” tworzyli nieformalne śro-
dowisko i utrzymywali bliskie kontakty przez wiele lat po zakończeniu 
kursu. Ta powstańcza jednostka była związana z harcerską organizacją 
„Wigry”, powstałą 30 października 1939 r. Utworzyło ją 5 harcmistrzów: 
Władysław Ludwig „Kamil”, Witold Sosnowski „Witold”, Czesław Tomasik 
„Czesław”, Eugeniusz Konopacki „Trzaska”, Roman Kaczorowski „Prokop”.

W momencie wybuchu powstania batalion „Wigry” był skoncentrowa-
ny na Starym Mieście jako odwód komendanta Okręgu Warszawskiego 
AK. Na koncentrację dotarło ok. 300 „Wigierczyków”. Uczestniczą w krwa-
wych walkach m.in. w obronie katedry św. Jana, Pałacu Mostowskich, bra-
li udział w ataku na Dworzec Gdański, bronili Starego Miasta.

Straty baonu (batalionu) „Wigry” w Powstaniu Warszawskim to 160 
poległych, ok. 180 zaginionych i ok. 120 rannych.

Po wykładach otwarto wystawę „Z Wigrami w tytule” z okazji  30-lecia 
Utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. Nazwa parku pochodzi od 
jeziora. Akwen urzekł kamedulskich eremitów, przyciągał mieszczan su-
walskich. Fascynował krajoznawców i naukowców. Został też w sercach 
warszawskich harcerzy, którzy zakładali swoje obozy nad jeziorem przez 
wiele międzywojennych lat. Zanim powstał Wigierski Park Narodowy,  
a wcześniej Wigierski Park Krajobrazowy, słowo „Wigry” zostało wyko-

OdsłOnięcie pOMnika bataliOnu harcerskiegO wigry

szukiwanie sponsorów – powiedziała pwd. aleksandra Hanc, komen-
dantka Hufca Suwałki ZHP.

Harcerze zwrócili się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie zor-
ganizowanej zrzutki, której celem jest całkowita wymiana dachu w ba-
zie. Na taką inwestycję nie stać było suwalskich harcerzy. Działalność 
bazy jest całkowicie wolontariacka. Sponsorzy zadbali także o zakup 
sprzętu AGD do kuchni i inne prace remontowe. Zbiórkę wsparło wiele 
instytucji i osób, m.in. Klub Motocyklowy „Niedźwiedzie Północy”, Bank 
Spółdzielczy i Hurtownia Elektromil w Suwałkach oraz Miasto Suwałki  
i Gmina Filipów. Jednym z darczyńców byli także suwalscy radni skupie-
ni w klubie „Łączą nas Suwałki”.

Aktualnie Hufiec Suwałki ZHP skupia ponad 400 harcerzy. W tegorocz-
ne wakacje z bazy w Garbasie skorzystało ponad 300 druchów, głównie 
z Suwałk i Białegostoku.

rzystane do nazywania różnych przedmiotów, instytucji lub wydarzeń. 
Z Wigrami Suwalczanie kojarzą sobie popularny rower składany, piłkar-
ski klub sportowy lub piwo. Nie wszyscy wiedzą, że cztery jednostki flo-
ty handlowej nosiły lub noszą nazwę jeziora. Także dwa polskie okręty 
wojenne nosiły nazwę tego akwenu, ORP „Wigry” (w służbie 1958-1979)  
– okręt patrolowy, oraz ciągle będący w służbie trałowiec ORP „Wigry” (uro-
czyste podniesienie Bandery Marynarki Wojennej RP odbyło się w porcie 
wojennym Hel, 14 maja 1993 roku. Warto zwiedzić tę ciekawą wystawę.

Następnie zgromadzeni przejechali do lasu w pobliżu miejscowo-
ści Cimochy, nad Zatokę Hańczańską, zwaną też Zatoką Harcerską. 
Obelisk poświęcił proboszcz suwalskiej parafii św. Wojciecha wiesław 
Śliwczyński. Uroczystego odsłonięcia dokonali Tomasz Huszcza dyrektor 
WPN, Jarosław Schabieński IPN oraz Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk. 
Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono kwiaty.

>>

Przy kamiennym pomniku Batalionu Harcerskiego Wigry ufundowanym przez  
Instytut Pamięci Narodowej, harcerze różnych formacji zaciągnęli wartę honorową
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narodowe Czytanie 
W suwalskim „Midicentrum” przy ul. W. Witosa 4 A odbyło się 

„Narodowe Czytanie” organizowane przez Bibliotekę Publiczną im. 
M. Konopnickiej. Suwalczanie czytali nowelę „Sachem” Henryka 
Sienkiewicza, jedną z ośmiu opowiadań wybranych do tegorocznego 
„Narodowego Czytania”. Suwalskie „Narodowe Czytanie” połączone by-
ło z obchodami czwartej rocznicy otwarcia „Midicentrum”.

W tym roku w Suwałkach w akcji „Narodowego Czytania” uczestni-
czyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wśród czytających 
znaleźli się m.in. maria Sienkiewicz z Fundacji „Promyk”, Urszula duda  
z Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów, anna Szulc ze Stowarzyszenia 
„Mroczne Bractwo” i maria kowalewska ze Stowarzyszenia „Zamiast”. 
Patronat nad ogól-
n o p o l s k ą  a k c j ą 
sprawowała Para 
Prezydencka.

Do lektury na-
wiąz y wał w ystrój 

Nowelę 
Henryka Sienkiewicza 

przeczytała 
Maria Sienkiewicz 

z Fundacji „Promyk”

Na czwartych urodzinach „Midicentrum” oczywiście nie zabrakło jubileuszo-
wych słodyczy

piknik 
na klonowej

Bańki mydlane, czytanie na leżakach i wiersze Danuty Wawiłow to 
atrakcje, które czekały na uczestników „Pikniku na Klonowej” zorga-
nizowanego przez suwalską Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej 
na Osiedlu Północ. I chętnych nie brakowało. 

Na pikniku pojawiła się gromada dzieci z rodzicami i babciami. 
Uczestniczył w nim też radny Jacek roszkowski. Każdy mógł po-
czytać na leżaku, samodzielnie zrobić wielkie bańki mydlane, pograć  
w bule, wziąć udział w zabawach i konkursach z nagrodami. Nie za-
brakło też głośnego czytania wierszy Danuty Wawiłow. Całość pro-
wadził DJ Słoma. Piknik zakończył owocowy poczęstunek.

Dużym zainteresowaniem  cieszyła się gra nawiązująca do legendy o pięk-
nej Jegli, królowej szurpilskich jezior

>>

>>

„Midicentrum”, w którym pojawiły się m.in. miniwigwamy ułożo-
ne z klocków lego oraz papierowe pióropusze. Było więc prawie jak 
na Dzikim Zachodzie. „Midicentrum” – Kreatywny Ośrodek Nauki  
i Technologii prowadzi Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej. 
Plcówka została uruchomiona we wrześniu 2015 roku. Dysponuje ona 
25 stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w odpowiednie pro-
gramy oraz technologicznie zaawansowane narzędzia. Przy ich  pomocy 
suwalczanie mogą zgłębić bądź uporządkować swoją wiedzę z różnych 
dziedzin nauki i sztuki. Z oferty skorzystało dotąd ponad 45 tys. osób.



17.09.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

11 

>>
Z udziałem przedstawicieli wszystkich ośmiu suwalskich rodzinnych 

ogrodów zakończono sezon działkowy 2019. Na zorganizowany już po raz 
drugi „Piknik rodzinny z ogrodami” przybyli właściciele ogródków, któ-
rych w obszarze miasta jest ponad dwa tysiące oraz osoby startujące w 
kolejnej edycji konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” i 
mieszkańcy. Podczas pikniku zaprezentowane zostały tegoroczne zbio-
ry, w postaci owoców, warzyw i kwiatów. Można było podziwiać zgroma-
dzone okazy, a niektóre także smakować. 

Były też zabawy dla dzieci oraz konkurs dla publiczności doty-
czący wiedzy o suwalskich ogrodach. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych: Łukasz kurzyna, zastępca 
Prezydenta Suwałk oraz zdzisław przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej Suwałk wraz z radnymi Jackiem niedźwiedzkim i karolem 
kornelukiem (na zdjęciu powyżej). Obecny był także radny Sejmiku 
Samorządowego Województwa Podlaskiego cezary cieślukowski.

- Dziękujemy prezesom Ogrodów za współpracę, a mieszkańcom za 
udział w upiększaniu miasta – powiedział podczas otwarcia pikniku za-
stępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna. 

- Od 2 lat dotujemy Ogrody, a na nagrody w konkursie „Gdzie te pięk-

ne ogrody i kwieciste balkony” przeznaczyliśmy w bieżącym roku pulę 
w wysokości 27,4 tys. zł – dodał wiceprezydent.

Podczas pikniku wręczono odznaki „Za zasługi dla Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych”. Otrzymały je osoby wspierające funkcjono-

pOżegnanie sezOnu działkOwegO

wanie ogrodów: zdzisław kuś i romuald Hirnik (ROD Jaćwingi), 
krzysztof cieślukowski i anna akuła (ROD Leśny), Stanisław aneszko, 
eugeniusz Bolesta, krystyna domalewska, Jadwiga kościesza  
i Bogusław piechlik (ROD Malinka), Stanisław paszkowski (ROD 
Malwa). Były także dyplomy: „Za najpiękniejszą działkę 2019”, które wrę-
czone zostały teresie i Henrykowi zarzeckim oraz „Za różnorodność 
nasadzeń w 2019” – dla ewy kozłowskiej (z ROD Hańcza) i „Za wzoro-
wą działkę 2019” – danucie i Józefowi różyńskim (z ROD Jaćwingi).

Do 23 edycji konkursu „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony” 
zgłosiło się blisko 200 mieszkańców miasta. Ocen dokonano w sześciu 
kategoriach: balkony i tarasy, placówki oświatowe, ogródki przydomo-
we przy budynkach wielorodzinnych oraz ogródki przydomowe przy 
budynkach jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej oraz zieleń na 
terenie zakładów pracy o powierzchni do 1 tys, m2 i powyżej 1 tys. m2.

Powołana komisja oceniająca wskazała zwycięzców, którymi zo-
stali: małgorzata orzechowska-Berezecka (w kategorii balkony i ta-
rasy), Przedszkole nr 8 z Oddziałem Integracyjnym (zieleń na terenie 
placówek oświatowych), alicja klucznik (ogródki przydomowe przy 
budynkach wielorodzinnych), małgorzata żylińska (ogródki przydo-
mowe przy domach wolnostojących i w zabudowie szeregowej). W ka-
tegorii Zieleń na terenie zakładów pracy o powierzchni do 1000 m2  
– I i II miejsca nie przyznano, zaś III miejsce zdobyła Myjnia Samochodowa 
ECO-CAR przy ul. Staszica. W kategorii Zieleń na terenie zakładów pra-
cy o powierzchni powyżej 1000 m2 – miejsce II zdobył Ośrodek Pomocy 
Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach przy ulicy 
Filipowskiej (I miejsca nie przyznano).

Zgodnie z regulaminem konkursu zarówno laureaci jak i pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali upoważnienia do zakupów roślin i sprzę-
tu ogrodniczego na określoną kwotę, adekwatną do zajętego miejsca,  
w jednym z trzech sklepów ogrodniczych na terenie miasta oraz upomin-
ki w postaci książki o tematyce ogrodniczej. 

Piknik zakończył sezon działkowy prawie na wszystkich suwalskich 
ogrodach działkowych. 

Publiczność rozgrzewał zespół Łukash 

Działkowcy 
z dumą 
prezentowali 
swoje plony

Prezesi 
najwięk-
szych 
suwalskich 
ogrodów

Piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Fot. Teresa Wysocka-Kluczny
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sąsiedzi przy stOle
Już po raz szósty w suwal-

skim Parku Konstytucji 3 Maja od-
był się Międzynarodowy Konkurs 
Kulinarny „Sąsiedzi przy stole”. 
Tym razem zorganizowany zo-
stał z udziałem kucharzy z nie-
mieckiego Waren (Müritz) oraz 
Suwałk i Suwalszczyzny: druży-
ny kucharzy ze Spiżarni Suwalskiej 
(reprezentującej Stowarzyszenie 
Po dlask ie Smak i) ,  Cater ingu 
Kalinka oraz Waren, przygotowa-
li dania kuchni niemieckiej z do-
datkiem regionalnych produktów  
np. grzybów, kiszki ziemniaczanej  
i lokalnych serów. 

Uczniowie suwalskich szkół: Zespołu Szkół nr 4 oraz Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego uczestniczyli w warsztatach kulinar-
nych prowadzonych przez mistrza kulinarnego marcina Budynka. 
Uczniowie pod jego kierunkiem przygotowali specjały kuchni niemiec-
kiej wzbogacone suwalskimi surowcami: spaetzle z kurkami, wędzo-
nym serem z Wiżajn i świeżymi borowikami oraz currywurst na plac-
kach ziemniaczanych z sosem na pieczonych pomidorach i jabłkach.

Suwałki odwiedził również Prymat Mega Food Truck znanego ku-
charza roberta Sowy, który zaserwował prawie 2 tys. porcji sałatki 
ziemniaczanej. Suwalczanie mogli również skosztować potraw przygo-
towanych w ramach konkursu i warsztatów oraz pokazu kulinarnego.  
W parku nie zabrakło stoisk z rękodziełem ludowym i produktami regio-
nalnymi, m.in. zorganizowanymi przez Stowarzyszenie Podlaskie Smaki 
oraz „rękodzielników” skupionych przy Suwalskim Ośrodku Kultury.

Konsumpcję umilały zespoły: „Szuwarki” z Wiżajn, „Suwalskie 
Starszaki”, „Bifrost”, grupa wokalna „Rozłogi” z Suwałk oraz dziecięca 
grupa wokalna z SP w Raczkach.

12

DwuTygoDnik SuwalSki

>>

238/2018

Sałatkę kartoflaną przygotowuje ku-
charz z Waren

Uczniowie Zespołu 
Szkół CKR 
z Robertem Sową 
i Marcinem 
Budynkiem

świętO siei
Były stragany z regionalnym jedzeniem: chlebem, wędzonymi rybami, 

wędlinami, serami, miodem, nalewkami oraz rękodziełem. Była także stre-
fa zabaw dla dzieci. To wszystko przygotowała Lokalna Grupa Rybacka 
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” na tegoroczne „Święto Siei” zorga-
nizowane na błoniach klasztoru kamedulskiego w Wigrach.  

Główną atrakcją tegorocznego „Święta Siei” była zupa z ryb słodko-
wodnych, której mógł praktycznie skosztować każdy. Przygotowano jej 
blisko 150 litrów. Zaserwowano także tort rybny, wykonany z fileta siei, 
przekładanego chlebem tostowym i galaretką. W programie imprezy zna-
lazło się też: widowisko historyczne, pokazy rzemiosła i kuchni tradycyj-
nej, stoiska handlowe z regionalnymi wyrobami oraz zabawa taneczna. 
Uczestnikom święta przygrywały regionalne zespoły ludowe.

>>

FantastyCzne spotkanie
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej fani litera-

tury fantastycznej spotkali się z Jakubem Ćwiekiem, pochodzącym 
z Opola pisarzem.

To autor fantastyki, animator kultury, dziennikarz, felietoni-
sta, scenarzysta. Jako pisarz debiutował w 2005 roku zbiorem opowia-
dań „Kłamca”. Do 2012 roku powstały 4 tomy cyklu pod tym tytułem. 
Autor był 10-krotnie nominowany do Nagrody im. A. Zajdla, a w 2012 
roku został laureatem tej nagrody za opowiadanie „Bajka o trybach  
i powrotach”.

Wydarzenie dofinan-
sowane było ze środków 
Miasta Suwałki, w ramach 
projektu „Spotkania au-
torskie”.

>>
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¿ Pchli targ – szansa dla łowców skarbów – 29.09, w godz. 9-13, parking 
za SOK-iem. Wstęp wolny, brak opłat za stoisko.
¿  wystawę „Niepodległe Suwałki w filatelistyce i numizmatyce”. 

Wystawa poświęcona jest trudnej drodze Suwalszczyzny do wolności, 
czynna do 30.09.
¿ wystawę prac Jacka Jagielskiego „Status quo”, który świętuje 35-le-

cie pracy artystycznej. Na wystawie można zobaczyć przekrój prac z ca-
łego okresu twórczego artysty. Wystawa czynna do 31.10.

Galeria SztUki wSpóŁczeSneJ 
– Galeria andrzeJa StrUmiŁŁo

ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ otwarcie wystawy Kasi Waraksy „Moja pla-

neta” malarstwo – 27.09, godz. 18. Wystawa ma 
charakter retrospektywny. W ramach ekspozy-
cji zaprezentowane zostaną prace przekrojowe 
i cykliczne z różnych okresów, ukazujące pro-
ces zmian i ścieżki poszukiwań twórczych ar-
tystki. Wystawa będzie prezentowana do koń-
ca października.

rozmarino ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿  „Jazz Wieczór Rozmarino” – Apostolis 

Anthimos Quartet – 17.09, godz. 19.30. Promocja 
płyty „Parallel Worlds”. Apostolis Anthimos – gi-
tarzysta z wyboru i perkusista z zamiłowania. 
Niezwykle kreatywny, wrażliwy muzyk. Jeden 
z najwybitniejszych żyjących artystów polskiej 
sceny w gatunkach rock, jazz, fussion.

¿ wystawę prac fotografii Stanisława J. Wosia pt. „Multiexpozycje”. 
Prezentowane prace są wydrukami pigmentowymi na matowych papie-
rach z plików cyfrowych i są wystawione na sprzedaż. Więcej informa-
cji znajduje się w salach wystawowych „Austerii ROZMARINO”. 11 wrze-
śnia 2019 r. mija 8 rocznica śmierci S.J. Wosia. Wystawa czynna do 1.10.

Black pUn komin, ul. E. Plater 1 zaprasza:
¿ 20.09 od godz. 20 do upadłego  na Jam Session. 
¿  27.09 (piątek) w godz. 20-23 na 

metalową ucztę dla wszystkich ma-
niaków spragnionych porządnego ło-
motu. Na jednej scenie spotkają się: 
Bifrost (rock/hard rock/heavy metal, 
Suwałki), Hateful Five (thrash metal, 
Warszawa), oraz Lucille (thrash me-
tal, Białystok). Wjazd: przedsprzedaż 
10 zł, na bramce 15 zł.

cinema lumiere
ul. Dwernickiego 15
zaprasza na filmy:

– do 19 września – „Wyprawa Magellana” (animowany/przygodowy)
– 13.09 premiera, „Toy Story 4” 

(komedia animowana), „Polityka” 
(sensacyjny), „To: Rozdział 2” (hor-
ror), „Piłsudski” (dramat historycz-
ny) – 13.09 – premiera, „Na za-
wsze razem” (dramat) – 17.09 film 
wyświetlany ramach cyklu KINO 
KONESERA;

– od 20 wr ześnia – „ Angr y 
Birds”  2 (kome dia animowa -
na),  „ Le giony ” (his tor yc zny),  
„Ad Astra” (thriller/s-f);

– od 23 września – „Tajemnica ojca 
Pio” (dokumentalny/religijny);

– od 27 września – „Rambo: ostat-
nia krew” (akcji), „(Nie)znajomi” (ko-
mediodramat);

– od 28 września – „Był sobie pies 2” (familijny/przygodowy).

BiBlioteka pUBliczna im. marii konopnickieJ
w SUwaŁkacH ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  na spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel – 17.09, godz. 16, 
wstęp wolny; 
¿ na warsztaty muzyczne z Anią Brodą dla dzieci i dorosłych – 21.09, 

godz. 11. Wstęp wolny. Zapisy osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci lub 
pod nr tel. 87 565-62-46 do dnia 18.09. 

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

¿ na spotkanie z Natalią Usenko – 26.09, godz. 17  
– „Wiersze do śpiewania”. Wstęp wolny. 

Dof inansowane ze środków Ministra Kultur y  
i  D z ie d z ic t wa N aro d owe g o p o cho d z ąc ych  
z Funduszu Promocji Kultury.

¿  do udziału w konkursie „Śpiewanie 
to wyzwanie”. Nie ma ograniczeń wie-
kowych. Warunkiem konkursu jest na-
granie autorskiej piosenki do wier-
szy Danuty Wawiłow lub Natalii Usenko, 
np. w formacie mp3, wraz z wypełnio-
nym formularzem zgłoszeniowym (każdy  
z uczestników zespołu wypełnia oddziel-
ny dokument). Termin złożenia formu-
larza upływa 31.10. Informacje o kon-
kursie można uzyskać pod numerem 
telefonu: 87 565-62-46 lub e-mailem:  
dzieci@bpsuwalki.pl

Konkurs zorganizowano w ramach 
realizacji zadania „Uderz w stół,  

a muzycy w bibliotece się odezwą” dof i-
nansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury.

¿ na wystawę zdjęć pt. „Makro” Barbary Kaszkiel-Bartoszewicz. Prace 
wystawione są w Galerii „Na schodach”. 

¿  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. Od 5 września kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia 
do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: 
„To: Rozdział 2”, „Rambo: Ostatnia krew”, „Był sobie pies 2”.

midicentrUm, ul. Witosa 4 zaprasza:
¿ do zapisów telefonicznych na zajęcia popołudniowe: 
* poniedziałki – 17.30-18.30 – angielski dla początkujących (dorośli);
* wtorki – kodowanie i robotyka – 16-17 – poziom 0 (7-8 lat); 17.30-18.30 
– poziom 1 (8-9 lat);
* środy – 16-17 robotyka Lego WeDo (6-7 lat); 17.30-18.30 gry i zabawy 
logiczne (10-12 lat);
* czwartki – 16-18 animacja poklatkowa (10-15 lat);
* piątki – 15-17 LEGOdzinki (5-105 lat); 17-18.30 robotyka lego mind-
stroms (10-14 lat);
¿ na soboty familijne – w godz. 10-14, dzieci z opiekunami.
 Więcej informacji na stronie www.midicentrum.pl, tel. 87 565 62 47. 

Wszystkie zajęcia w Midicentrum są bezpłatne.

SUwalSki oŚrodek kUltUry 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿  spotkania Teatralne Za Kurtynką: 
spektakl „Awanturka z leśnego podwór-
ka” – 27.09, godz. 17 (spektakl familijny), 
9 i 11 (grupy zorganizowane). Pełen przy-
gód i humoru spektakl, ze świetnymi ak-
torami – zwierzakami-lalkami i mądrym 
finałem rozbawi każdego.

13

zaproszenia suwalskie

w kinie



17.09.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

moto show 
na lotnisku

Moto Show w Su- 
wałkach coraz bliżej. 
Do największej, w tej 
części kraju, imprezy 
motoryzacyjnej zosta-
ło kilka dni. Wszystko 
zacznie się 21 wrze-
śnia. 

Moto Show to siód-
ma edycja motoryza-
cyjnej imprezy, która 
wcześniej odbywała 
się w Ełku. Co roku przyciągała do 20 tys. fanów sportów motorowych  
i samochodowych. Po trzech latach przerwy wraca, ale już na „suwalskim 
gruncie”. Pas startowy suwalskiego lotniska jest już gotowy. Zanim po-
jawią się na nim samoloty, wcześniej suwalczanie mogą obejrzeć popisy 
kierowców w czasie Moto Show. 

14

wydarzenia Sportowe

>>

Jak to moGŁo Się StaĆ
Piłkarze suwalskich Wigier przegrali 2:3 z dość 

przeciętną drużyną Puszczy Niepołomice w meczu  
I ligi. Gole dla Wigier: Kamil Sabiłło w 81 i 83 min., a dla 
rywali gole strzelili: Michał Czarny w 17 min., Jakub 
Bąk w 53 min. i Jose Embolo w 58 min. Był to chy-
ba najsłabszy mecz w wykonaniu Wigier rozegrany  
w tym sezonie na stadionie w Suwałkach. Wiele ner-
wowości na boisku swoimi niezrozumiałymi decyzjami powodował sę-
dzia. Skład Wigier: Kąkolewski, Diallo, Sołdecki, Aftyka, Matuszewski, 
Joel Huertas, Łapiński (od 46 min. Żebrakowski), Bartczak, Piekarski  
(od 68 min. Sabiłło), Sosnowski, Sauczek od 81 min. Furst).

do trzecH razy SztUka
Miejmy nadzieję, że biało-niebiescy otrząsną się po trzeciej porażce  

z rzędu. W Tychach, po dobrej grze zasłużyli na remis, ale pechowo w do-
liczonym czasie gry stracili drugiego gola. Pierwszą bramkę Wigry straci-
ły w 16 minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne naszej drużyny, Kacper 
Piątek uderzając głową pokonał bramkarza Dominika Kąkolewskiego. 
Biało-niebiescy starali się zmienić wynik spotkania. Udało się to w dru-
giej połowie. Piłkę w pole karne rywala zagrał Cezary Sauczek, a inter-
weniujący pomocnik GKS Tychy Bartosz Szeliga przeciął podanie na tyle 
niefortunnie, że piłka przy samym słupku wpadła do bramki. Gdy mecz 
zbliżał się już do końca doszło do zamieszania w polu karnym Wigier. Na 
minutę przed końcem meczu silnym uderzeniem Dario Kristo, pokonał 
bramkarza biało-niebieskich.

20 września w piątek o godz. 19.47 w derbach północno-wschodniej 
Polski Wigry na własnym stadionie podejmą Stomil Olsztyn.

plUS liGa w SUwaŁkacH późnieJ
W mediach społecznościowych prezes Ślepska 

Malow Suwałki Wojciech Winnik poinformował, że 
pierwszy mecz suwalskiej drużyny w Plus Lidze nie 
odbędzie się 26 października w Suwałkach ze wzglę-
du na przedłużający się termin oddania do użytku 
budowanej hali Suwałki Arena. Nie zapadła jeszcze 
decyzja o miejscu i terminie rozegrania tego meczu  
z mistrzem Polski ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Kolejne me-
cze Plus Ligi do rozegrania w Suwałkach zaplanowano 

na 4 listopada (z Treflem Gdańsk) i 23 listopada (z Indykpol AZS Olsztyn). 

medale lekkoatletów
4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe medale oraz 32 punkty w Systemie 

Sportu Młodzieżowego wywalczyli młodzicy lekkoatleci Hańczy Suwałki 
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach U16 w Białymstoku. Podwójnym 
złotym medalistą został Piotr Konopko, zwyciężając w skoku wzwyż z re-
kordem życiowym 190 cm oraz w biegu na 110 m ppł z wynikiem 16.33 
(rekord życiowy). Rezultat 190 cm uzyskany w skoku wzwyż plasuje aktu-
alnie P. Konopko na pierwszym miejscu w kraju w kategorii U 16. Kolejne 

złoto wywalczyła Julia Słabińska, wygrywając skok w dal wynikiem 5.33 m 
oraz zajmując drugie miejsce w biegu na 200 m ppł (31.58 sek.). W tej sa-
mej konkurencji wśród chłopców pierwsze miejsce zdobył Paweł Gulbierz 
z czasem 28.02. W biegu na 100 m Paweł wywalczył srebrny medal rezul-
tatem 11.92. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

naBór do SekcJi zapaSów
Ludowy Międzyszkolny UKS „Olimpik” przy Szkole Podstawowej 

nr 11 przy ul. Szpitalnej 66 w Suwałkach ogłasza nabór do sekcji zapa-
sów dziewcząt i chłopców w wieku od 6 lat i starszych na rok szkolny 
2019/2020. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 
16-17:30 w SP nr 11 i w SP nr 5 w godz. 18-19:30. Telefon kontaktowy do 
trenera 508 069 092. Zawodnicy klubu „Olimpik” z powodzeniem startu-
ją w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

naBór do SekcJi Badmintona
S u w a l s k i  K l u b 

Badmintona ogłasza na-
bór do sekcj i  badmin -
tona dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Treningi 
odbywają się w Szkole Pod- 
s t awowej  nr  10 (aula) 
przy ul. J. Antoniewicza 5.  
SKB zapewnia niezbędny 
sprzęt (rakiety, lotki). Osoby 
zainteresowane proszo-
ne są o kontakt pod nr tel.  
87 566 79 35 lub na treningach, które odbywają się w: poniedziałek, wtorek  
i czwartek o godz.19.15.
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bezpłatne szczepienia 
seniOrów

Wydział Spraw Społecznych su-
walskiego Urzędu Miejskiego infor-
muje, że w 2019 roku Niepubliczny 
Z a k ł a d  O p i e k i  Z d r o w o t n e j 
„PRYMUS” Sp. z o.o. będzie prowa-
dzić bezpłatne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk po-
wyżej 65 roku życia.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym do skorzysta-
nia z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie jest posiadanie Suwalskiej 
Karty Mieszkańca. Realizacja szczepień rozpocznie się prawdopodobnie 
około 16 września 2019 roku.

Szczegółowych informacji udziela NZOZ „Prymus” Sp. z o.o.,  
ul. L. Waryńskiego 27, tel. 563-08-13, 563-08-14.

15

prOpOzycje dO budżetu
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu miasta na 

2020 rok, Prezydent Miasta Suwałk przypomina, że mieszkańcy mają moż-
liwość składania wniosków dotyczących planowanego budżetu.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXIII/290/2016 Rady Miejskiej 
w Suwałkach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie trybu prac nad projek-
tem uchwały budżetowej, mieszkańcy mają prawo do zgłaszania swo-
ich wniosków do 30 września roku poprzedzającego rok planowany,  
tj. do 30 września 2019 r.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5.

>>

>>

Odkrywanie wyObraźni
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. M. Konopnickiej odbyło się  spotka-

nie z magdaleną mrozińską i przemysławem Jaszczakiem oraz warsztaty  
z udziałem lalek teatralnych. Na warsztatach zachęcano do wsłuchania się w sło-
wa. Prowadzący opierali się na wierszach oraz twórczej improwizacji, bawili się 
językiem, odkry wali niezmierzone pokłady własnej wyobraźni. 

Magdalena Mro- 
z ińska to pisarka 
i  dramatopisarka, 
dziennikarka i italia-
nistka, autorka książ-
ki „Czary na Białym”, 
sz tuk teatralnych 
i scenariusz y słu-
chowisk radiowych. 
Przemysław Jaszczak 
(na zdjęciu) – wyre-
ż y s e r o w a ł  s p e k -
takle w wielu pol-
skich teatrach m.in. 
w Teatrze Polonia  
w Warszawie, Teatrze 
Pino k io w Ło d zi ,  

Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, Teatrze im. Andersena w Lublinie, 
Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Swoje spektakle najczęściej opie-
ra o klasyczne baśnie albo współczesną dramaturgię poruszającą tematy tabu. 

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Uderz w stół, a muzycy 
w bibliotece się odezwą” dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

wyprawka 
CzytelniCza 

        z biblioteki
Pr z y j d ź  z  d z i e ck i e m (3 - 6  l at ) 

do Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach i odbierz 
Wyprawkę Czytelniczą w ramach pro-
jektu „Mała książka – wielki człowiek”.

Organizatorzy akcji chcą, aby jed-
nym z ważnych doświadczeń w dzieciń-
stwie były pierwsze wizyty w bibliotece, 
dlatego w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Mała książka – wielki człowiek” 
została przygotowana prawdziwa grat-
ka dla dzieci i ich rodziców. Od września 
2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej 
Polsce czeka na nich wyjątkowy prezent 
– Wyprawka Czytelnicza na dobry czy-
telniczy start oraz Karta Małego Czytel- 
nika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. Więcej informacji na stro-
nie: www.wielki-czlowiek.pl

W Suwałkach bezpłatne wyprawki można otrzymać w wypoży-
czalni Oddziału dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1 (ul. Szpital- 
na 60), w Filii nr 2 (ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 (ul. Północna 26).

>> >>

dyżUry radnycH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przeka-

zać im swoje uwagi i pomysły.

We wtorek 17 września zapraszają Jarosław Schabieński z Prawa 
i Sprawiedliwości oraz marek lech zborowski-weychman z Klubu 
Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 24 września na suwal-
czan czekają Bogdan Bezdziecki i tadeusz czerwiecki z Prawa  
i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 1 października zapraszają 
Sylwester cimochowski oraz zbigniew roman de-mezer z Klubu 
Radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wyzna-
czony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każ-
dy poniedziałek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze 
Urzędu Miejskiego.
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ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych 
na okres do 3 lat

zarząd Budynków mieszkalnych w Suwałkach 
tBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg 
na wynajem na okres do trzech lat lokali użytko-
wych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki  
i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: 

1. tadeusza kościuszki 112 – lokal położony na 
parterze o powierzchni użytkowej 13,48 m2 – wywo-
ławcza wysokość stawki czynszu 20,00 zł/m2 netto, 
wadium 400,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usłu-
gowe, biurowy lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, 
wyposażony w instalację elektryczną i wodno-ka-
nalizacyjną. 

2. Gen. kazimierza pułaskiego 26 a – lokal po-
łożony na parterze o powierzchni użytkowej 17,55 m2 
– wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/m2  
netto, wadium 340,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługo-
we, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, 
wyposażone w instalację elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 

Lokale są przedmiotem przetargu w aktualnym 
stanie technicznym. 

przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. 
(środa) o godz. 10.00 w siedzibie zarządu 
Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS Sp.  
z o. o. – ul. wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu 
oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzi-
bie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój 
nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej 
www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można 
uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58. 
 242/2019

lokalizacja: „Midicentrum” Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii 
w Suwałkach, ul. Witosa 4A, 16-400 Suwałki

warunki zatrudnienia: umowa o pracę, 1/1 etatu, także w godzi-
nach popołudniowych, praca w soboty. Planowana data zatrudnienia: 
1 października 2019 r. 

opis stanowiska:
Prowadzenie zajęć z różnymi grupami wiekowymi (dziećmi, młodzie-

żą, dorosłymi) w pracowniach Midicentrum.

wymagania: 
– wykształcenie wyższe, mile widziane informatyczne; 
– dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność posłu-

giwania się sprzętem elektronicznym, praktyczna znajomość pakietu 
MS Office oraz programów graficznych (podstawowych); 

– znajomość podstaw programowania dla dzieci i młodzieży (Scratch Jr,  
Scratch, EV3 itp.), obsługi i programowania popularnych robotów 
(WeDo, Mindstorms, Ozobot, Photon, itp.) 

– kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania kon-
taktów interpersonalnych, w szczególności z dziećmi i młodzieżą. 

wymagania dodatkowe: 
– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; 
– posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności arty-

stycznych; 
– posiadanie zainteresowań matematyczno-fizycznych i technicznych; 
– przygotowanie pedagogiczne w zakresie edukacji artystycznej lub 

muzycznej 

Główne obowiązki:
– prowadzenie wraz z przygotowaniem merytorycznym, zajęć dla dzie-

ci, młodzieży i dorosłych, w pracowniach Midicentrum;
– merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów (współ-

praca z pozostałymi instruktorami);
– inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i edukacyj-

nych, w tym organizacja konkursów, kółek zainteresowań;
– przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, 

pozyskiwanie sponsorów.

wymagane dokumenty:
1. curriculum vitae;
2. list motywacyjny
3. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzające 

wykształcenie, kwalifikacje oraz umiejętności (zaświadczenia, opinie, 
referencje) i doświadczenie;

4. oświadczenie opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.)”.

termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie 

Biblioteki w Suwałkach (pok. nr 13), bądź przesłać pocztą na adres: 
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A,  
16-400 Suwałki w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko 
instruktor zajęć w „midicentrum””, w terminie do 20.09.2019 r.  
do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Biblioteki).

Biblioteka publiczna im. marii konopnickiej w Suwałkach
oGŁaSza naBór na StanowiSko

instruktora zajęć w „midicentrum” kreatywnym ośrodku nauki i technologii w Suwałkach

243/2019

bezpłatny kOMputerOwy 
kurs dla seniOrów

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach zaprasza wszystkie osoby, któ-
re ukończyły 60 lat do wzięcia udziału w kursie komputerowym. Spotkanie informacyjne od-

będzie się 1 października 2019 r. o 
godz. 15 w pracowni „Smykałka”, 
w siedzibie biblioteki przy ul. E. 
Plater 33A. 

Celem kursu jest zwiększa-
nie umiejętności osób star-
szych w zakresie obsługi kom-
putera ,  a  tak że z achę canie 
seniorów do korzystania z in-
ternetu. Podczas kursu seniorzy 
poznawać będą tajniki obsługi 
komputera i zasady surfowania  
w sieci. 

W programie szkolenia mię-
dzy innymi: korzystanie z pocz-
ty elektronicznej, obsługia ko-
munikatorów internetow ych  
i portali społecznościowych, za-
kupy w sieci, szukanie potrzeb-
nych informacji (np. rozkład au-
tobusów, repertuar kin) i wiele 
innych przydatnych sprawności.

Liczba miejsc jest ograni-
czona, dlatego obowiązują za-
pisy pod nr. tel. 87 565 62 46  
w godz. 7-15.

>>
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ogłoszenia „dtS”  tel. 87 566-28-25
kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2204, 2348 z 2019 r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiado-
mości, że w dniu 30.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 
21 dni (od 30 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.) wykaz nierucho-
mości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych 
do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat (Zarządzenia Nr 319/2019  
i Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 sierpnia 2019 r.). Dotyczy 
nieruchomości gruntowych położonych w Kaletniku gm. Szypliszki,  
w Dubowie Drugim gmina Suwałki oraz w Suwałkach przy ul. Lotniczej i 
 ul. Krzywólka, ul. Staniszewskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Filipowskiej, ul. 
Czarnoziem, ul. Utrata, ul. Północnej, ul. Sianożęć. 236/2019

prezydent miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2204, 2348 z 2019 r. 270, 492, 801, 1309) podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniu 30.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 30 
sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.) wykaz nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele 
rolnicze na okres do 3 lat (Zarządzenia Nr 318/2019 Prezydenta Miasta Suwałk 
działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządo-
wej z dnia 30 sierpnia 2019 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych 
w Suwałkach przy ul. Dubowo I. 237/2019

prezydent miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta 

Suwałki:
1. oznaczona działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudowa-

na, położona w Suwałkach przy ul. Noniewicza, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00004918/9. nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Szczegółowe warunki zabu-
dowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 
11.2 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/451/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 25 września 2017 roku.

cena wywoławcza: 421 000 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia je-
den tysięcy złotych).

wadium: 42 100 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 sierpnia 2019 roku i zakończył się wy-
nikiem negatywnym.

 przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2019 roku o godz. 11.00 w 
siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sali nr 146.

warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 10 października 2019 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu 

się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-

alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarial-
nie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-

nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 

przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem 
do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  245/2019

prezydent miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 

33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (kw SU1S/00008899/7) i 33429/14 o po-
wierzchni 0,0203 ha (kw SU1S/00040014/6) położonych w Suwałkach przy 
ul. Utrata. Działka nr 33308/4 zabudowana jest murowanym budynkiem gospo-
darczym, w którym są dwa pomieszczenia garażowe i poddasze o wysokości 
ok. 1,6 m. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca 
zobowiązany będzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wejścia na grunt w 
przypadku ich awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sie-
ci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt wła-
sny za zgodą właściciela sieci. działki o łącznej powierzchni 0,1279 ha prze-
znaczone są na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 44 za-
twierdzonym Uchwałą Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 
marca 2008 roku.

cena wywoławcza: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy zło-
tych), w tym: cena działki nr 33308/4, zabudowanej budynkiem gospodarczym, 
wynosi 133 100 zł i podlega zwolnieniu od podatku VAT, natomiast cena dział-
ki niezabudowanej nr 33429/14 wynosi 17 900 zł brutto. 

wadium: 15 100 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 11.00 

w siedzibie Urzędu miejskiego w Suwałkach przy ul. mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. 
Oddział w Suwałkach do dnia 15 października 2018 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed 
otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników prze-
targu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-
nictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – 
przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku mał-
żeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowią-
zane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku mał-
żeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem 
do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 246/2019

inFormacJa
prezes zarządu Budynków mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 

działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nie-
ruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w 
dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. 
od dnia 12.09.2019 r. do dnia 02.10.2019 r. został opublikowany na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie interneto-
wej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzien-
niku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 11/2019 z dnia 11 września 2019 r. 
nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy.  247/2019
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BiBliotekarz 
Poleca

przyGarniJ przyJaciela 
ze ScHroniSka „SianożęĆ”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy 
psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim 
schronisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są oto-
czone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 

Schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

www.e-schronisko.pl, tel. 606 493 823

Piesek czarny podpalany wiek  
5 lat,  prawie wilczur, będzie czuj-
nym stróżem twojej posesji.

Młodziutka czteromiesięczna 
suczka z utęsknieniem czeka 
na osobę, która zapewni jej du-
żo ruchu na świeżym powietrzu.

Siedmioletnia suczka,  czarna 
podpalana z chytrym spojrze-
niem, czeka na rodzinę, która 
otoczy ją miłością.

Czteroletni piesek czarny z bia-
łym krawatem będzie dozgon-
nie wdzięczny za miskę strawy 
i ciepły kąt.

Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
Redakcja: Suwałki, ul. Emilii Plater 33A, e-mail: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl, www.dwutygodniksuwalski.pl; znajdziesz nas rów-

nież na facebooku: Dwutygodnik suwalski, tel. 87 566-28-25. Redagują: Jarosław Filipowicz – redaktor naczelny oraz zespół. 
Opracowanie komputerowe: agnieszka Bieryło.
Druk: Drukarnia „HelioS” S.c., ul. Lipowa 41A, 16-400 Suwałki. Nakład: 5.000 egzemplarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmiany tytułów. 
Tekstów niezamówionych nie zwraca się. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

dla tycH 
co Się lUBią

ba ć
Uwielbiam to szybsze bicie serca, 

to poczucie czającego się za drzwia-
mi potwora, po każdym przeczyta-
nym lub obejrzanym horrorze. A hor-
ror był nie byle jaki i nie byle jakiego 
autora, chodzi bowiem o „Letnią noc” 
Dana Simmonsa.

Akcja książki rozpoczyna się  
w niewielkim miasteczku Elm Haven w latach 60-tych ubiegłego wie-
ku. W Old Central School odbywa się właśnie zakończenie roku szkolne-
go. Sielankę pierwszych wakacyjnych dni przerywają tajemnicze znik-
nięcia dzieci. 

Historia rozwija się bardzo powoli, autor niezwykle dokładnie opisu-
je swoich bohaterów, ich charaktery, relacje panujące między nimi oraz 
sytuacje rodzinne. Szczegółowo zostaje także ukazany obraz ówczesnej 
amerykańskiej prowincji. Sceny grozy dawkowane są początkowo skąpo, 
z czasem narastają, by stać się w końcu główną osią powieści.

Do lektury „Letniej nocy” powinno zachęcić nie tylko uderzające po-
dobieństwo do „To” S. Kinga, czy też zainspirowanie się twórców serialu 
„Stranger things”. Przyciąga również mroczny klimat i wprawne pióro pi-
sarza. Czyta się jednym tchem, a wrażenia opisane we wstępie gwaran-
towane!   Kamila Sośnicka

zagłOsuj 
na suwalską

       bibliOtekę
Oddaj głos na Bibliotekę Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach 

w konkursie Kinder i pomóż wygrać książki do wspólnego czytania z su-
walskimi dziećmi. Zagłosować można pod adresem: https://www.kinder.
com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie

Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów. 
50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania  
z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł, z tych któ-
re zdobyły najwięcej głosów w rankingu. Dodatkowo zwycięskie biblio-
teki otrzymają po 2 pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bibliote-
ce kącik do wspólnego czytania.

Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019. Możesz oddać jeden głos 
dziennie.

>>

prezydent miaSta SUwaŁk działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 
r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
9 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. 
Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 
09.09.2019 r. do 30.09.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność miasta 
Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 329/2019 z dnia 
9 września 2019 roku). 241/2019

FotoGraFia
podstawy fotografii, Fotografia krajobrazowa,

makrofotografia, mikrofotografia

Zajęcia indywidualne oraz w dwuosobowych grupkach. Zapraszam  
zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Zajęcia możliwe są zarówno  
w godzinach popołudniowych jak i przed południem – do uzgodnienia.

Zainteresowanych udziałem w zajęciach oraz dalszymi szczegółami 
proszę o kontakt telefoniczny: 696-669-428  244/2019
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więcej informacji udzieli: 
Salon Sprzedaży raciS 

deVelopment, 
tel. 87 566-33-27, www.pianopark.pl

Tym razem w planach developera realizowana jest wizja eleganckiego 
osiedla wkomponowanego w naturę. Klimatyczne budynki ze strefami re-
laksu, z największym prywatnym parkiem w Suwałkach i licznymi fontan-
nami. Oaza spokoju, harmonii i radości z życia rodzinnego. Osiedle usytu-
owane w spokojnej okolicy, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego jest 
dobrze skomunikowane z centrum miasta. Natomiast bliskość terenów 
zielonych stwarza doskonałe warunki zarówno do aktywnego uprawia-
nia sportu jak i biernego wypoczynku na łonie natury. 

W pierwszym etapie inwestycji powstaną dwa, czteropiętrowe budyn-
ki z podziemną halą garażową skomunikowaną windą. W pierwszym bu-
dynku „A” mieszkańcy będą mogli zakupić apartamenty o powierzchni 
od 25 m2 do 61 m2. W budynku „B” najmniejszy apartament liczy 35 m2  
a największy 75 m2. Do apartamentów parterowych będą przynależeć 
duże i przestronne tarasy. Powierzchnia tarasów od 3,5 m2 do 117 m2, 
a wybrane apartamenty będą miały po dwa tarasy. Do apartamentów 
przypisane są funkcjonalne komórki lokatorskie na poszczególnych kon-
dygnacjach i na kondygnacji podziemnej. W każdym budynku znajdzie 
się również wózkownia. Między poszczególnymi budynkami powstaną 
strefy kameralnego wypoczynku, gdzie będą zlokalizowane zielone pa-
tia, eleganckie ławki, mała architektura, oryginalna roślinność i fontanny, 
przy których przyszli mieszkańcy odnajdą chwilę ochłody i wytchnienia. 

nowa inweStycJa 
w SUwaŁkacH 
– piano park, 
to Światowa 

liGa BUdownictwa 

inwestycja z pomysłem – spójne i harmonijne miejsce
 Podstawową ideą przyświecającą projektowaniu całego komplek-

su było stworzenie miejsca zupełnie wyjątkowego – podporządkowa-
nego rodzinie i jej potrzebom. Błonia zlokalizowane w północnej części 
Suwałk są dobrym 
miejscem dla tego 
projektu, leżą na 
styku dwóch świa-
tów. Z południowej 
strony dynamicznie 
rozwijające się mia-
sto z nowoczesną 
infrastrukturą miej-
ską a od północy la-
sy i piękne moreno-
we krajobrazy.

D o d ysp oz ycj i 
przyszłych mieszkańców osiedla zostanie oddany prywatny park o po-
wierzchni 15 000 metrów kwadratowych z centralną fontanną. Ciekawie 
zaaranżowana roślinność, ławki zatopione w zieleni, mała architektura oraz 
oddzielne fontanny na patiach czynią z osiedla elegancką całość, a miesz-
kańcom gwarantują dogodne warunki do odpoczynku. Pamiętano rów-
nież o najmłodszych – nowoczesny park uzupełnia położony wśród drzew, 
kreatywny plac zabaw będący ekologicznym i bezpiecznym miejscem na 
dziecięce zabawy. Z myślą o aktywnych zaprojektowano także zewnętrz-
ną strefę fitness. W Inwestycji zaplanowane są również lokale handlowe  
i usługowe z przeznaczeniem m.in. na sklep spożywczy i usługi. W okolicy 
dostępne są przedszkola, szkoły podstawowe i żłobek. Miejsce jest dobrze 
skomunikowane  
z centrum i klu-
czowymi punkta-
mi miasta. 

Na terenie in-
westycji już ruszy-
ły prace budowla-
ne, a zakończenie 
pierwszego eta-
pu budowy przy-
pada na III kwar-
tał 2021 roku.

racis development Sp. z o. o.  
– firma znana z wysokiej jakości bu-
downictwa z bogatym doświadczeniem  
w branży deweloperskiej rozpoczy-
na sprzedaż mieszkań i apartamentów  
z najnowszej inwestycji piano park.  
po sukcesie osiedla chopina park to ko-
lejne prestiżowe osiedle mieszkaniowe 
w Suwałkach wykonane w bardzo wy-
sokim standardzie. 

r a c i S
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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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¿ kompleksowa diagnostyka
wypadania włosów

¿ badanie obrazowe skóry głowy
i mieszków włosowych
· łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet
· łysienie telogenowe
· łysienie plackowate
· łysienie bliznowaciejące
· łysienie poporodowe

testy płatkowe
 – wykrywanie alergii kontaktowej

► uczulenia na kosmetyki, metale,
ciemne barwniki i tatuaże

► diagnostyka przed operacją
endoprotez i założeniem

imp lantów stomatologicznych
► diagnostyka przed założeniem

aparatu ortodontycznego
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)

poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00
Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788

Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 
od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.

www.dermatolog-suwalki.pl
229/2019

gabinet dermatologiczny
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog
Suwałki, ul. KLONOWA 40 lok. 3U

wtorek  i  piątek  od  15.30

ul. Noniewicza 63 lok. 3 (w bramie)
poniedziałek, środa  i  czwartek  od  9.00

Rejestracja telefoniczna
Tel. 606-766-788

www.dermatolog-suwalki.pl 206/2019

221/2019


