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Miss i Mister 
Trzeciej Młodości

Seniorzy potrafią się bawić. Można było przekonać się o tym  
w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie odbyły się Wybory Miss i Mistera 
Trzeciej Młodości 2019. 

 Sześć par zaprezentowało się w trzech odsłonach – w stroju poran-
nym, sportowym, oraz w strojach wieczorowych. Nie zabrakło oczywiście 
artystycznych przerywników. Wystąpiły chóry Ocean Życia i Cantabile 
oraz seniorskie formacje taneczne, w tym owacyjnie przyjęty taniec  
liniowy country w wykonaniu Sekcji Tańca Towarzyskiego „Szase” dzia-
łającej przy suwalskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Wszyscy w ystępujący seniorzy zostali nagrodzeni i otrzy-
mali tytuły: Miss Suwałk – Marianna Gref, Mister Suwałk ryszard 

M a r c h e l s k i ;  W i ce m iss  –  I wo n a 
Kapuścińska ;  Wicemister Suwałk 
Włodzimierz Matela; Miss Uśmiechu 
– Aldona Prawdzik, Mister Uśmiechu 
– Marian Sadowski; Miss Obiektywu 
– Stanisława Jachimowicz; Mister 
Obiektywu – Henryk Jaśkiewicz ; 
Miss Elegancji – Janina Deresz; Mister 
Elegancji – Józef Wasilewski; Miss 
Publiczności – Janina Januszko; Mister 
Publiczności – Jan Putra.

Organizatorem wydarzenia by-
ło Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją 
Horyzont, a zostało dofinansowane 
przez Urząd Miejski w Suwałkach.

WarszTaTy z anią Brodą
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej odbyły się 
warsztaty muzyczne z Anią Brodą (na zdjęciu poniżej). Nie zabrakło na 
nich zabaw muzycznych z rytmami znanymi i nieznanymi, opowieści 

o instrumentach, wspólnego grania na instru-
mentach perkusyjnych i zajęcia z animacji na 
cymbałach. Na warsztaty przyszło wiele dzie-
ci, także maluchów z rodzicami. Warsztaty by-
ły dobrą okazją do stworzenia własnych kom-
pozycji muzycznych.

Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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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
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PoWróT Pułku 
Bez Władz Miejskich

30 września doszło do formalnego przekształcenia suwalskiego dywizjonu w 14. Pułk 
Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody połączono z 25. 
rocznicą przeniesienia pułku z Kwidzyna do Suwałk. Na uroczystości nie zaproszono 
Prezydenta Miasta Suwałk, przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

Na placu przed muszlą 
koncertową odbył się uro-
czysty apel, w czasie którego 
wiceminister obrony narodo-
wej Marek Łapiński odczy-
tał rozkaz Ministra Obrony 
Narodowej o wyłączeniu 
14. Suwalskiego Dywizjonu 
Artylerii Przeciwpancernej 
ze składu węgorzewskiego 
pułku i przekształceniu go 
w 14. Suwalski Pułk Artylerii 
Przeciwpancernej i o pod-
porządkowaniu go dowódz-
twu sił zbrojnych. W spo-
tkaniu uczestniczyli m.in. 
żołnierze, pracownicy cywilni jednostki wojskowej, przedstawiciele służb mundu-
rowych oraz Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. 

Przekształcenie dywizjonu w 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny oznacza, że  
w suwalskim, liczącym dotąd około 150 żołnierzy garnizonie,  służbę powinno pełnić 
co najmniej sześć razy więcej wojskowych. A zatem garnizon musi się teraz przygo-
tować na przyjęcie dodatkowych żołnierzy oraz sprzętu. Będzie to duże wyzwanie, 
bo część pokoszarowych nieruchomości w Suwałkach w ostatnich latach admini-
stracja wojskowa sprzedała. Na tych terenach powstały m.in. osiedla mieszkaniowe. 
Całkowitej wymiany wymaga też wyposażenie w suwalskiej jednostce wojskowej,  
w której większość wysłużonego uzbrojenia pochodzi sprzed pół wieku i została wy-
produkowana w Związku Sowieckim.
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>> WyBory ParlaMenTarne
13 października odbędą się wybory do Sejmu 

i Senatu. Lokale wyborcze będą czynne w go-
dzinach od 7 do 21. W porównaniu do ostatnich 
wyborów do parlamentu europejskiego z maja 
tego roku, w Suwałkach nie zmieniły się siedzi-
by obwodowych komisji. Pojawiła się za to no-
wa obwodowa komisja wyborcza dla pacjentów 
suwalskiego Ośrodka Rehabilitacji, którzy bę-
dą teraz mogli zagłosować w siedzibie Ośrodka 
przy ul. Waryńskiego 22A.

rocznica agresji soWieckiej
Pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. przy ul. Wojska Polskiego mieszkańcy 

Suwałk obchodzili 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka. 
Było m.in. wystąpienie Łukasza Kurzyny, 
zastępcy prezydenta Suwałk oraz odczyta-
no wspomnienia suwalskich Sybiraków o ze-
słaniu na Syberię.

Pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 
roku oraz Pomnikiem Sybiraków na cmenta-
rzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej 
kwiaty złożyły m.in. delegacje suwalskich 
kombatantów oraz lokalnych samorządow-
ców, suwalskich szkół i instytucji.

Dzisiejszy mój 
głos został zain-
spirowany pyta-
niami, k ierowa-
nymi ze strony 
m i e s z k a ń c ó w 
Suwałk odnośnie 
mojej nieobec-
ności na ważnym 
wydarzeniu woj-
s kow y m w n a -
szym mieście.

W poniedzia-
łek (30 września)  
w Suwałkach od-
była się wyjątkowa uroczystość. Suwalski 14. Dywizjon 
Ar t y ler i i  Pr zeciwpancernej  im. Marsz ałka Józefa 
Piłsudskiego został oficjalnie przeformowany w 14. Pułk. 
Żołnierze świętowali również 25-lecie przedyslokowania 
14. pułku artylerii przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk. 

Gratuluję suwalskim żołnierzom tego, że doszło do 
tak ważnej strategicznie zmiany w naszym garnizonie. 
Proszę przyjmijcie również życzenia związane z pięknym 
jubileuszem 25-lecia przedyslokowania 14. pułku artylerii 
przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk. Jako Prezydent 
Suwałk mam nadzieję, że to rozpoczyna nową piękną kar-
tę w historii wojska stacjonującego w naszym mieście.

Wybaczcie, że nie mogłem przekazać Wam tych ży-
czeń osobiście. Niestety – co stwierdzam z ogromną 
przykrością – po raz kolejny w naszym mieście odby-
wa się ważne wydarzenie bez udziału suwalskich władz 
samorządowych. Dowództwo jednostki stacjonującej  
w Suwałkach nie zaprasza na tak ważne wydarzenie, ani 
Prezydenta Miasta Suwałk, ani Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Suwałkach wraz z radnymi. Czy taki stan rze-
czy akceptuje zwierzchnik dowódcy suwalskiej formacji  
– Minister Obrony Narodowej? Czy wie o takich praktykach 
w Suwałkach?

To bardzo smutny obraz pokazujący jak można two-
rzyć podziały. Tu nie chodzi o to, że Czesław Renkiewicz nie 
wziął udziału w tym wydarzeniu. To pokazuje, jak instytu-
cja Prezydenta Miasta Suwałk jest marginalizowana przez 
szefów różnych formacji mundurowych w Suwałkach, 
prawdopodobnie na czyjeś wyraźne polecenie. To również 
marginalizowanie Suwalczan, z których prawie 16 tysięcy 
zagłosowało za wyborem obecnego prezydenta. 

Poprzez takie działanie jesteśmy przedmiotem licz-
nych komentarzy i pytań, dlaczego tak się dzieje. Dziwna 
to sytuacja, kiedy w trwającej kampanii wyborczej mówi 
się tyle o jedności  i współdziałaniu.

Chciałbym przeprosić mieszkańców Miasta za to, że 
jestem ograniczany w wykonywaniu swej funkcji, w ten 
sposób, jak to powinno wyglądać. Mimo to jestem gotów  
stanąć obok każdego, podać mu dłoń i współpracować 
dla dobra tego Miasta i jego mieszkańców.

Wielu z Suwalczan, wśród nich żołnierzy i przedstawi-
cieli służb mundurowych, doskonale rozumie dlaczego tak 
się dzieje. Potwierdzacie to i nie zgadzacie się z tym, roz-
mawiając ze mną przy okazji wielu miejskich wydarzeń. 
Niezależnie, czy mogę  czy nie mogę w tych ważnych wy-
darzeniach być razem z Wami, to chciałbym byście wiedzie-
li, że jako Prezydent Miasta Suwałk zawsze będę wspierał 
każdą Waszą inicjatywę dla naszego wspólnego dobra.

Wiceminister M.Łapiński wręczył wojskowe odznaczenia 
wyróżniającym się żołnierzom
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20 września w wieku 57 lat zmarł Zdzisław Koncewicz, 
radny i przewodniczący suwalskich struktur NSZZ 
„Solidarność”. W latach 2002-2019 był radnym przez pięć 
kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach, w której ostatnio 
przewodniczył Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego. 
Działał też w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W latach 1991-2001 pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego i przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy SP ZOZ w Suwałkach. W latach 
1995-1999 był najpierw wiceprzewodniczącym, a póź-
niej przewodniczącym Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 

NSZZ „Solidarność. Od 1999 r. Z. Koncewicz był przewodniczącym suwalskich struk-
tur „Solidarności”. Zasiadał w Prezydium i Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ 
Solidarność. W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach pracował jako pełnomocnik  
ds. informacji niejawnych. 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym składa
 „DwuTygodnik Suwalski”

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy 
naszego Kolegę

 Zdzisława Koncewicza

roDZInIe i BlISKIM 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Klub Radnych
„Prawo i Sprawiedliwość”

Rady Miejskiej Suwałk
253/2019

Z ogromnym smutkiem 
żegnamy 

śp. Zdzisława 
Koncewicza
radnego pięciu kadencji

Rady Miejskiej w Suwałkach 
oraz przewodniczącego suwalskiej 

NSZZ „Solidarność”  i działacza społecznego

Łączymy się w bólu 
z pogrążoną w żałobie 

roDZIną
Czesław Renkiewicz 

Prezydent Miasta Suwałk
wraz ze Współpracownikami

261/2019

W związku ze śmiercią 

 śp. Zdzisława 
Koncewicza

Członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suwałkach 

wyrazy głębokiego współczucia

roDZInIe
składają Dyrekcja i Pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach 

25
5/

20
19

ODESZLI
19 września po długiej i cięż-

kiej chorobie w wieku 82 lat zmarł 
lech Iwanowski, zasłużony dzia-
łacz sportowy.  Wieloletni pre-
zes Suwalskiej Federacji Sportu, 
wiceprezes Suwalskiego Klubu 
Badmintona i honorowy członek 
tego klubu. Znany wszystkim su-
walskim kibicom lekkoatletyki. 
Przez wiele lat żadna impreza lek-

koatletyczna w Suwałkach nie mogła się odbyć bez udzia-
łu śp. Lecha Iwanowskiego. Był też sędzią narciarskim (m.in. 
sędziował Bieg Jaćwingów oraz skoki narciarskie na Wielkiej 
Krokwi w Zakopanem) i kolarskim.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym składa 
„DwuTygodnik Suwalski”

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 

śp.  Zdzisława  Koncewicza
wieloletniego radnego Rady Miejskiej, 
działacza związkowego, społecznika, 

Kolegę i Przyjaciela
Składamy wyrazy szczerego współczucia 

po stracie Samorządowca, który większość swojego życia 
poświęcił sprawom naszego miasta.

Łączymy się w głębokim bólu 
z 

roDZIną oraz BlISKIMI, 
których poruszyła ta nagła i przedwczesna śmierć

Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej 
wraz z Radnymi 

262/2019
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O efektach programu rozmawiamy  
z Karolem Świerzbinem 
ze Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma, 
które jest jednym z realizatorów programu 
„Złota Rączka” dla seniora.

– Czy istnieje zapotrzebowanie na tego 
typu usługi?

– Jest ono ogromne, świadczy o tym zreali-
zowana liczba usług. Pomoc byłaby znacznie 
większa, gdyby wszyscy seniorzy znali założe-
nia tego programu. Mimo prowadzonej przez 
nas akcji medialnej, seniorzy o programie do-
wiadują się głównie z tzw. poczty pantoflowej.

– Dlaczego tak jest?
– Potwierdzają się informacje o wyklucze-

niu cyfrowym osób starszych. Tylko jedno 
zgłoszenie było wysłane na podanego przez 
nas maila, pozostałe zgłoszone zostały telefo-
nicznie lub osobiście. Z 350 usług tylko kilka 
dotyczyło komputera, było to założenie kon-
ta Skype’a oraz aktualizacja oprogramowania.

– Z jakimi problemami zgłaszają się star-
si mieszkańcy Suwałk?

– Najbardziej kuriozalne zgłoszenie doty-
czyło otynkowania domu rodzinnego, a tak-
że robienia codziennych zakupów, opieki ca-
łodniowej, mycia okien, wieszania firanek. 
Były też zamówienia spoza Suwałk, z Gorzowa 
Wielkopolskiego i Wałcza. Gros prac u suwal-
skich seniorów dotyczyło drobnych usług hy-
draulicznych i elektrycznych, takich jak wy-

Od pięciu miesięcy działa program „Złota Rączka dla Seniora” finansowany z bu-
dżetu miejskiego. W tym czasie wykonano już ponad 350 usług na rzecz suwalskich 
seniorów. Z usług „Złotej Rączki dla seniora” można korzystać od początku ma-
ja do końca grudnia tego roku. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 87 
730 55 27, w godzinach pracy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w po-
niedziałek i wtorek od 12.00 do 20.00, natomiast w środę, czwartek i piątek od 8.00 
do 16.00, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zlotaraczka@kostroma.pl, 
a także osobiście w CWOP przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Usługi wykonywane są bez-
płatnie dla seniorów powyżej 70 lat, zamieszkałych w Suwałkach, mieszkających samotnie lub  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (przy czym warunek wieku jest niezbędny, zaś 
w przypadku dwóch pozostałych warunków – wystarczy spełnić jeden z nich).

miana żarówek, osadzenie lub wymiana 
wyrwanych gniazdek lub włączników elek-
trycznych, wymiana uszczelek w przeciekają-
cych kranach, pokręteł baterii, słuchawek, węży 
prysznicowych, uszczelnienie silikonem prze-
cieków, odpowietrzenie kaloryferów, montaż 
lub wymiana zamków, wymiana klamek, regu-
lacja opadniętych drzwi, montaż i demontaż 
oraz naprawy mebli, wieszanie obrazów, luster, 
rolet, półek, karniszy. Najwięcej zgłoszeń mamy 
z osiedla Północ.

– Kto realizuje te usługi?
– Podpisaliśmy umowy z pięcioma specja-

listami na realizację usług. Są one bezpłatne, 
ale koszty zakupu materiałów niezbędnych do 
naprawy senior musi pokryć sam. Fachowiec 
może za niego zrobić zakupy. Nie naprawia-
my sprzętu RTV i AGD. Pomagamy w dostar-
czeniu go do zakładów naprawczych i po usta-
leniu kosztorysu naprawy przedstawiamy go 
dla właściciela, który decyduje się na naprawę 
lub odstąpienie od niej. Zachęcamy wszystkich 
uprawnionych do korzystania z usług „Złota 
Rączka dla Seniora”. Będziemy przyjmować i re-
alizować wszystkie zgłoszenia do końca grud-
nia tego roku.

– Dziękujemy za rozmowę.

n Z okazji Dnia Przedszkolaka nie brakowa-
ło atrakcji dla dzieci w Przedszkolu nr 3 im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Od rana czekała 
na nie niespodzianka – dyskoteka, którą umi-
lał kolorowy wystrój przedszkola. Z okazji ich 
święta cały personel przedszkolny zaśpiewał 
dzieciom piosenkę okolicznościową. Na milu-
sińskich czekały również prezenty i poczęstu-
nek niespodzianka. 

n 22 września ratownik dyżurny Suwalskiego 
WOPR w Bazie CKRW w Starym Folwarku ode-
brał zgłoszenie o wywróconej kabinowej ło-
dzi żaglowej na jeziorze Wigry na wysokości 
Rosochatego Rogu. Ratownicy podjęli akcję 
ratunkową. Wyciągnięto wodniaków z wody  
i odholowano łódź na brzeg. Sytuacja była bar-
dzo niebezpieczna, ponieważ żeglarze nie po-
siadali kamizelek asekuracyjnych. 

n W Wydziale Komunikacji suwalskiego 
Urzędu Miejskiego doszło do wykorzystania 
prywatnych skrzynek e-mailowych do wy-
syłki informacji służbowych, które nigdy nie 
powinny opuścić służbowych komputerów. 
Ujawnili to pracownicy suwalskiego Urzędu 
Miejskiego. Osoby odpowiedzialne zostały 
ukarane. Sprawę zgłoszono też do prokuratu-
ry i właściwych służb. 

n Suwalscy policjanci, wspólnie z funkcjo-
nariuszami Krajowej Administracji Skarbowej,  
w jednej z hal magazynowych w Suwałkach 
zabezpieczyli ponad 700 kilogramów suszu 
tytoniowego oraz sprzęt służący do nielegal-
nej produkcji krajanki tytoniowej. Podejrzany 
o posiadanie kontrabandy 49-latek za swo-
je postępowanie odpowie teraz przed sądem.

n Suwalskie dzieci w Bibliotece Publicznej 
im. M. Konopnickiej w „Smykałce” spotkały się 
z roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autorką  
m.in. serii książek o ryjówce Florce.
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Minutą ciSZy po śMierci Suwal-
SKiego raDnego ZDZiSława Konce-
wicZa i ZaSłużonego SuwalSKie-
go DZiałacZa Sportowego lecha 
iwanowSKiego roZpocZęła Się 
DwunaSta SeSja raDy MiejSKiej 
w SuwałKach. raDni ZapoZnali 
Się też Z KilKoMa inforMacjaMi, 
w tyM M.in. o wyKonaniu buDże-
tu MiaSta Za pierwSZe półrocZe 
2019 roKu oraZ Ze SprawoZDanieM 
Z realiZacji MiejSKiego progra-
Mu wSpierania roDZiny i roZwoju 
piecZy ZaStępcZej w SuwałKach 
w latach 2016-2018. Zajęli Się rów-
nież M.in. SprawaMi MieSZKanio-
wyMi, regulaMineM DoStarcZania 
woDy i oDprowaDZania ścieKów, 
oDbieranieM oDpaDów KoMunal-
nych i wyboreM ławniKów.

nAJWIęceJ nA SPort
Suwalscy radni jednogłośnie uchwalili 

Program współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi na 2020 rok. Po przedstawieniu projek-
tu budżetu miejskiego na 2020 r., czyli po 15 li-
stopada mogą być już ogłaszane konkursy ofert 
na realizację zadań publicznych. W uchwalo-
nym programie zaplanowano pieniądze dla or-
ganizacji pozarządowych, tak jak w latach po-
przednich m.in. dla klubów seniora, Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządow ych, 
Centrum Informacji Turystycznej oraz na re-
alizację programu „Złota rączka dla seniora”  
(o którym więcej piszemy na stronie 5). Na 
współpracę z organizacjami pozarządowy-
mi w 2020 r. w Suwałkach zaplanowano przy-
najmniej 3 814 000 zł (to o 209 tys. więcej niż 
przed rokiem). Prawie jedna trzecia pienię-
dzy na współpracę z NGO, będzie przezna-
czona na wpieranie sportu i kultury fizycznej  
w Suwałkach.

MIeSZKAnIA KoMunAlne
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę,  

w której ustalili zasady wynajmowania miesz-
kań z zasobów komunalnych. Największą zmia-
ną jest wprowadzenie co trzy lata weryfikacji 
spełnienia przez najemców kryterium wyso-
kości dochodu uzasadniającego oddanie w na-
jem zajmowanego mieszkania. Dotąd najemca 
mieszkania z zasobów miejskich takie kryte-
rium musiał spełniać tylko w chwili ubiegania 
się o jego przydział.

W Suwałkach jest 2 203 mieszkań komunal-
nych, z czego 1 612 są to mieszkania o standar-
dzie współczesnym, z centralnym ogrzewa-
niem i ciepłą wodą. Średni czynsz za 1 m kw.  
w takim mieszkaniu komunalnym w 2019 r. wy-
nosi 5, 63 zł, i nie pokrywa on kosztów bieżącej 
eksploatacji obiektów.

WyBór ŁAWnIKóW
Radni wybrali ławników na kadencję od 

2020 do 2023 roku. Do Sądu Okręgowego wy-

brano 103 ławników; do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika; do 
Sądu Rejonowego – 2 ławników; do orzekania  
w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
wybrano 8 ławników.

MIeJScoWe PlAny
Radni zdecydowali o przyjęciu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ulic: Piaskowej i Sianożęć oraz o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu dla 
terenu położonego u zbiegu ulic: Świerkowej  
i Nowomiejskiej. O sporządzenie projektu tego 
ostatniego planu wnioskował właściciel działki, 
który jest zainteresowany budową w tym miej-
scu obiektu handlowego do 2 tys. metrów kwa-
dratowych. Tym samym teren zieleni parkowej, 
który znajduje się w obowiązującym planie  
u zbiegu ulic: Świerkowej i Nowomiejskiej, zre-
alizowany by był na działce po przeciwnej stro-
nie ulicy Świerkowej, w bezpośrednim sąsiedz-
twie aquaparku.

WrześnioWa sesja

Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość; w miejscu 
zajmowanym przez śp. Zdzisława Koncewicza 
ustawiono jego fotografię i położono kwiaty

suWalski PunkT Pgnig
27 września w budynku Parku Naukowo-Technologicznego 

Polska-Wschód w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1 po raz pierw-
szy zafunkcjonowa punkt Biura Obsługi Klienta PGNiG. Oznacza 
to, że suwalczanie nie muszą już jeździć do Ełku, aby podpisać 
umowy na dostawę gazu do swoich domów. Punkt Biura Obsługi 
Klienta PGNiG w Suwałkach czynny będzie w każdy pierwszy 
i ostatni piątek miesiąca w godz. 10-14. Punkt Obsługi Klienta 
to efekt porozumienia, które 9 września podpisali czesław 
renkiewicz , prezydent Suwałk i Marcin Szczudło, wiceprezes 
Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

W Suwałkach już ponad 300 właścicieli domów jednorodzinnych 
zdecydowało się na podłączenie swego budynku do sieci gazowej. 
Zainteresowanie paliwem gazowym cały czas rośnie, szczególnie  
w osiedlach domów jednorodzinnych, gdzie nie ma sieci grzewczej 
suwalskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
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PierWsze Bony żłoBkoWe
Prezydent Suwałk czesław renkiewicz symbolicznie przekazał pięć bonów żłobkowych rodzi-

com, którzy jako pierwsi złożyli wnioski o przyznanie świadczenia. Suwalski Bon Żłobkowy to co-
miesięczne wsparcie finansowe w wysokości 300 zł dla rodziców, których dziecko korzysta z opie-
ki żłobkowej w prywatnej placówce oraz posiadają one Suwalską Kartę Mieszkańca.

– W tym roku zakończy się modernizacja ka-
mienicy przy ul. T. Kościuszki 6. Jako samorząd 
będziemy z końcem roku dysponować ponad 300 
miejscami w miejskich żłobkach publicznych. To 
nadal o wiele mniej niż potrzeby oraz oczekiwania 
Suwalczan. Obecnie kolejka na liście dzieci ocze-
kujących na przyjęcie do miejskiego żłobka to już 
ponad 400 maluchów – stwierdził w trakcie spo-
tkania prezydent Cz. Renkiewicz.

Dlatego też uzupełnieniem oferty miejskich 
żłobków jest sieć placówek prywatnych, które 
dysponują dokładnie 344 miejscami. Niestety pla-
cówki prywatne za opiekę oczekują znacznie wyż-
szej opłaty niż ta, którą uiszczają rodzice dzieci  
w miejskich żłobkach. Po uwzględnieniu bonifika-
ty w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca waha się 
ona w granicach 300 zł. Stąd pomysł by wesprzeć 
finansowo rodziców dzieci bonem w postaci co-

miesięcznych dopłat. Pieniądze będą trafiały bezpośrednio na rachunek bankowy rodziców, któ-
rzy rozliczać się będą z placówką prywatną.

Ze szczegółowymi warunkami otrzymania Suwalskiego Bonu Żłobkowego zapoznać się moż-
na na: www.um.suwalki.pl. Pomoc w tej sprawie oferuje Wydział Oświaty i Wychowania, który mie-
ści się w Urzędzie Miejskim przy ul. T. Noniewicza 71a.
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BezPłaTne 
WyPraWki czyTelnicze

Przyjdź z dzieckiem (3-6 lat) do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach  
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Bezpłatne 
wyprawki można otrzymać w wypożyczalni Oddziału dla Dzieci (ul. E. Plater 33A), w Filii nr 1  
(ul. Szpitalna 60), w Filii nr 2 (ul. Klonowa 41) oraz w Filii nr 3 (ul. Północna 26).

Biblioteka serdecznie zaprasza do swoich suwalskich placówek po odbiór wyprawki, w której 
dzieci znajdą Kartę Małego Czytelnika oraz książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych ksią-
żek dla najmłodszych. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. Przygotowana dla nich broszura informacyj-
na przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w tym projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

Więcej informacji na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

>>

n czesław renkiewicz, prezydent Suwałk 
oraz radny Marek Zborowski-Weychman, 
prowadzący Zespół „Beciaki” na zaproszenie 
Związku Polaków w Calabrii złożyli wizytę we 
Włoszech. Młodzież z Zespołu „Beciaki” wzię-
ła z sukcesami udział w I Międzynarodowym 
Konkursie Muzyki i Tańca w Reggio Calabria. 
Prezydent wraz z radnym spotkali się z wła-
dzami samorządowymi: prezydentem Regionu 
Calabria oraz burmistrzami Reggio Calabria  
i Sant’Alessio. Władze samorządowe włoskich 
miast i regionu wyraziły zainteresowanie przy-
jazdem do Suwałk w celu bliższego pozna-
nia oraz dalszego sprecyzowania wzajem-
nych relacji. 

n Zarzut rozboju usłyszał czwarty z męż-
czyzn podejrzanych o dokonanie prze-
stępstwa na 19-latku pod koniec sierpnia  
w Suwałkach. Policjanci ustalili wówczas, że 
młody mężczyzna został zaatakowany przez 
czterech napastników, którzy grozili mu 
przedmiotem, przypominającym broń palną. 
Wspólnicy zatrzymanego nadal przebywają  
w areszcie. Decyzją sądu dołączy do nich na 
najbliższe trzy miesiące także 20-latek. 

n Przekazano do użytku suwalskim policjan-
tom i pracownikom Policji budynek admini-
stracyjny i warsztatowy stacji obsługi pojaz-
dów przy ulicy Przytorowej. Pomieszczenia 
zmieniły swoje oblicze. Prace remontowe, 
rozpoczęte w czerwcu 2018 r., objęły mię-
dzy innymi docieplenie budynku, elewa-
cji, dachu oraz wymianę stolarki drzwiowej  
i okiennej. Zmodernizowano halę warsztato-
wą. Powstała nowa myjnia i hala diagnostycz-
na. Pomieszczenia biurowe i socjalne stały się 
funkcjonalne i nowoczesne. Wartość kosztory-
sowa inwestycji wynosi ponad 7 milionów zł,  
z czego ponad 1 milion zł, to dofinansowanie 
ze środków unijnych.
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Na obchodach Światowego Dnia Głuchego 
w ogrodzie położonym obok siedziby Polskiego 
Związku Głuchych przy ul. Szkolnej 7 spotkali 
się członkowie tego stowarzyszenia oraz przed-
stawiciele suwalskiego samorządu miejskiego.

Suwalskie koło PZG jest jedyną placówką 
w rejonie północno-wschodnim, gdzie oso-
by głuche, głuchonieme i słabo słyszące uzy-
skują pomoc. Mogą tutaj uzyskać informację o 
możliwościach wsparcia, poradę prawną, po-
moc w rozwiązywaniu problemów urzędo-
wych. Bardzo przydatna jest funkcja tłumacza 
języka migowego niemal we wszystkich dzie-
dzinach życia. Znaczącym elementem jest or-
ganizacja imprez, które integrują środowisko 
oraz spotkania grup zainteresowań, m.in. ma-
larskiej, boowlingowej, turystycznej i zdrowe-
go stylu życia. 

– Bardzo ważna jest współpraca z wieloma 
instytucjami, którą realizujemy podczas orga-
nizacji naszych przedsięwzięć. Nasze Koło ko-
rzysta z funduszy PFRON, ROPS w Białymstoku, 
Miasta Suwałki i Wojewody Podlaskiego. Na 
co dzień współpracujemy z Wydziałem Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych – 
Centrum Trójki w Suwałkach. Dziękujemy im 

– W związku z 30-leciem Koła PZG w Su- 
wałkach, chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim podopiecznym za współpracę oraz 
instytucjom za okazaną pomoc i wsparcie,  
a przyjaciołom za obecność przy nas – powie-
dział Grzegorz roszkowski, sekretarz Koła  
i tłumacz języka migowego.

Dzięki systematycznej pracy rehabilitacyj-
nej wiele osób głuchych bardzo dobrze funk-
cjonuje we współczesnym otoczeniu. Zdaniem 
środowisk naukowych, u osób upośledzonych 
pod względem słuchu od urodzenia lub wcze-
snego dzieciństwa, wyostrzają się inne zmy-
sły. Historia pokazała, że wielu wybitnych lu-
dzi na przestrzeni wieków osiągnęło niebywałe 
sukcesy. Tak stało się m.in. w przypadku: kom-
pozytora Ludwiga van Beethovena, malarza 
Francisca Goy-a, wynalazcy żarówki Thomasa 
Edisona, aktora Jana Englerta, czy prezydenta 
USA Billego Clintona.

Wiesława Dzienis i Grzegorz Roszkowski

>> śWiaToWy dzień głuchych

>>

88

szkoły Bez koMórek
We wszystkich suwalskich szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć lek-

cyjnych i pozalekcyjnych. Tak jest m.in. w suwalskich szkołach średnich. W części z nich telefony komórkowe mo-
gą być używane tylko za zgodą nauczyciela (Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 1).

Dodatkowo w większości suwalskich szkół podstawowych wprowadzono bądź wprowadza się całkowity 
zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Taki zakaz obowiązuje w: SP nr 2, SP nr 6 (telefo-
ny muszą pozostać w szafkach w szatni), SP nr 7, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11 (zakaz podczas zajęć edukacyjnych 
oraz imprez na terenie szkoły). W SP nr 5 przeprowadzana jest ankieta wśród rodziców w sprawie wprowadze-
nie całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych w szkole. W SP nr 4 uczniowie mogą używać telefo-
nów tylko w czasie przerw, do niezbędnych kontaktów z rodzicami.

Podobne ograniczenia dotyczą używania innych urządzeń elektronicznych na terenie suwalskich szkół.

>>

Składamy serdeczne podziękowania władzom miasta oraz firmom i instytucjom za wsparcie fi-
nansowe, które pozwala realizować zadania statutowe Polskiego Związku Głuchych i skutecznie po-
magać wszystkim tego potrzebującym.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych przekazujemy podopiecznym oraz członkom  
i sympatykom Związku życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Zarząd Koła PZG w Suwałkach

za to – powiedziała Wiesława Dzienis, prezes 
Koła Terenowego PZG w Suwałkach.

suWalski akcenT 
Podczas koncerTu iPh

XIII Doroczny Koncert Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku 
zgromadził osoby związane z biznesem, działalnością samorządową 
oraz kulturą. Spotkanie miało charakter podsumowania ostatniego ro-
ku w województwie podlaskim w wielu sferach życia gospodarczego i 
społecznego. 

Witold Karczewski, prezes IPH wyraził zadowolenie z faktu rozwoju firm 
działających w województwie. Podziękował za współpracę, która realizo-
wana jest z udziałem gospodarki oraz nauki i wielu innych dziedzin życia.

Wśród wyróżnionych podmiotów znalazło się Miasto Suwałki. 
Nagrodę za budowaną największą w województwie halę sportowo-wi-
dowiskową odebrał czesław renkiewicz, prezydent Suw ałk. 

Suwalska Arena jest na ostatnim etapie budowy, tuż przed jej odda-
niem do użytkowania. Pierwsze rozgrywki drużyna Ślepsk Malow Suwałki 
w siatkarskiej plus lidze ma rozegrać już w listopadzie.
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dzień PańsTWa PodzieMnego

roWeroWe suWałki
Po raz kolejny setki suwalczan przejechało rowerami około 5 km 

z Osiedla Północ do centrum miasta w czasie Europejskiego Dnia Bez 
Samochodu. W Parku Konstytucji 3 Maja odbył się minifestyn z licznymi 
konkursami, grami i zabawami. Uczestniczyli w nim, m.in. policjanci, straż-
nicy miejscy oraz przedstawiciele władz samorządowych: ewa Sidorek, 
zastępca prezydenta Suwałk i Zdzisław Przełomiec, przewodniczący su-
walskiej Rady Miejskiej oraz radni.

Rowerzyści przejechali trasę spod marketu na Osiedlu Północ przez ulice: Armii 
Krajowej, M. Reja i T. Kościuszki do Parku Konstytucji 3 Maja

W czasie festynu można było skorzystać z porad dotyczących utrzy-
mania rowerów w doskonałym stanie technicznym, wziąć udział w bez-

DwuTygoDnik SuwalSki
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płatnych badaniach krwi i ciśnienia tętniczego, pomiarze tlenku węgla  
w wydychanym powietrzu i konsultacjach z dietetykami. Było także cho-
dzenie z założonymi alkogoglami. Wszystko przygotowane zostało m.in. 
przez Straż Miejską, WORD, CAS Pryzmat, OSiR, Sanepid, PGK, SOK, WOPR, 
sklepy rowerowe oraz suwalski Urząd Miejski. Największe emocje wywo-
łało losowanie rowerów. Po raz pierwszy szczęśliwcy otrzymali aż 4 jed-
noślady: męski, damski, młodzieżowy i dziecięcy.

Zaprezentowano także statystyki dotyczące konkursu Rowerowa 
Stolica Polski oraz wyróżniono lokalnych cyklistów, którzy uczestni-
czą w jego pierwszej edycji. Wielu suwalczan przystąpiło do trwające-
go przez cały wrzesień konkursu, pobierając bezpłatną aplikację mo-
bilną i wybierając swoje miasto, dla którego kręcili kilometry. Liczył 
się każdy kilometr przejechany z włączoną aplikacją i wybranym mia-
stem w rywalizacji, bez względu na to czy jechaliśmy w Suwałkach, czy 
poza miastem. Na półmetku rywalizacji Suwałki były siódme w kraju 
oraz pierwsze w województwie podlaskim. Indywidualnie Zbigniew 
Makarewicz (na zdjęciu) zajmował piąte miejsce w Polsce. Do 21 wrze-

śnia przejechał aż 2 323 km. 
– To była przyjemność, ale także i niemały 

wysiłek. Wstawałem bardzo wcześnie, by dzien-
nie kilka godzin spędzić na rowerze. Zrobiłem to 
dla siebie, ale także dla mojego miasta – powie-
dział Z. Makarewicz.

W Suwałkach jest ponad 70 km ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. 
A już za kilka miesięcy długość ścieżek pie-
szo-rowerowych przekroczy 100 km. Będzie 
też więcej imprez organizowanych z udzia-
łem cyklistów.

Można 
też było 
sprawdzić swoje 
umiejętności 
jazdy rowerem 
w konkursie 
zorganizowa-
nym przez 
Straż Miejską

Jak zwykle Dzień Bez Samochodu w Suwałkach cieszył się dużym zaintereso-
waniem

Suwalczanie uroczyście obchodzili Dzień Polskiego Państwa 
Podziemnego. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w koście-
le pod wezwaniem św. Wojciecha. Następnie uroczystości przenio-
sły się pod Pomnik 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Obecne były 
między innymi liczne poczty sztandarowe, delegacje instytucji i za-
kładów pracy, młodzież szkolna, przedstawiciele samorządów, po-
seł Bożena Kamińska.

O fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego mówił Łukasz Kurzy- 
na, zastępca prezydenta Suwałk, który podkreślił fakt, iż mimo trwają-
cej ciężkich represji Polacy, w tym mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny 
praktycznie od pierwszych dni okupacji podjęli konspiracyjne działania.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli m.in. zastępcy prezydenta Suwałk 
ewa Sidorek i Łukasz Kurzyna oraz Zdzisław Przełomiec, przewod-
niczący Rady Miejskiej wraz z radnymi Rady Miejskiej, wiceprzewod-
niczącym Jackiem niedźwiedzkim i radną Krystyną Gwiazdowską 
oraz przybyłe na uroczystość delegacje.

Jako pierwsi kwiaty pod pomnikiem  złożyli kombatanci. Asystę honorową 
pod Pomnikiem 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej wystawili żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej i harcerze z ZHP
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dzień Przedszkolaka
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka odbyły się w suwal-

skiej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. 
bryg. pil. Witolda Urbanowicza. W spotkaniu udział wzięło prawie 400 
przedszkolaków z wszystkich osiemnastu miejskich przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych, dyrektorzy przedszkoli i władze miasta: czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk i jego zastępca ewa Sidorek.

Wszystkie przedszkola 
odebrały z rąk prezydenta 
przygotowane prezenty.

– Życzę Wam, Drogie 
Dzieci, abyście zawsze były 
radosne, świetnie się bawiły, 
dobrze rozwijały, dobrze się 
uczyły i a aby zawsze świeci-

Stowarzyszenie działające na rzecz osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną i z zaburzeniami neurologicznymi oraz ich rodzin jest dobrze 
znane w Suwałkach, przede wszystkim z szeregu działań na rzecz two-
rzenia bezpiecznego miejsca dorosłym niepełnosprawnym, służącego 
ich dalszemu rozwojowi oraz ich integracji społecznej. Stowarzyszenie 
poszukuje szerokiego wsparcia wielu instytucji i osób. Jedną ze najwięk-
szych imprez ułatwiających rozwój Ośrodka jest Mikołajkowy Turniej 
Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego, dorocznie rozgrywany w suwal-
skiej hali OSiR.

Tym razem do darczyńców dołączyli wolontariusze Alior Banku. To 
oni dofinansowali organizację w dniu 21 września imprezy integracyjnej,  
w której udział wzięło kilkadziesiąt osób, podopiecznych oraz ich rodzin. 
Było mini-disco zabawa dla wszystkich, konkurs karaoke oraz konkurs tań-
ca, a także oryginalne zawody sportowe i poczęstunek. 

– Z satysfakcją wspieramy lokalne instytucje. Cieszę się, że na ma-
pie podmiotów wymagających pomocy znalazło się Stowarzyszenie 
„Aktywni tak samo”. To wyjątkowa instytucja, której pomoc dała 
nam dużo radości – powiedziała kierownik suwalskiej placówki Alior 
Banku Daniela Witkowska. 

– Cieszę się, że przybywa nam przyjaciół. Każda forma pomocy jest 
dla nas ważna, i za nią dziękujemy. Radość naszych podopiecznych każe 
nam szukać coraz to nowych form działania – satysfakcji ze spotkania nie 
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ło nad Wami słońce jak dziś w Pogodnych Suwałkach – powiedział pre-
zydent Suwałk.

Po wręczeniu upominków dzieci wzięły udział w zabawach i zajęciach 
przygotowanych specjalnie dla nich. Były warsztaty taneczne, teatralne, 
zajęcia rysowania czy chusta animacyjna.

Prezent odebrały dzieci z Od-
działu Przedszkolenego przy 
Szkole Podstawowej nr 11 wraz 
ze swoimi nauczycielkami

W Dniu Przedszkolaka nie mogło zabraknąć tańców

Przyjaciele „akTyWnych Tak saMo”

krył Bogdan Sadowski, jeden z założycieli Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Aktywni tak samo” powstało by pomóc w trudnej 

sytuacji dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 
neurologicznymi, którzy mieszkają w Suwałkach i okolicach. Młodzież ta 
może realizować proces edukacyjny w szkolnictwie specjalnym tylko do 
ukończenia 24 lat, kiedy to wypada z systemu edukacji i opieki szkolnej  
i napotyka na szereg barier. Głównym zagrożeniem na które trafiają oso-
by chore i ich rodziny jest wtedy izolacja społeczna.

zrozuMieć hisTorię W  III Liceum Ogólnokształcącym  im. A . Lityńskiego odby-
ły się szkolne obchody 100. Rocznicy Niepodległości   Suwałk. 
Uczniowie i goście obejrzeli  film „Powstanie sejneńskie” zreali-
zowany przed 15 laty przez ich ówczesnych rówieśników w sty-
lu programu „Sensacje XX wieku” Bogusława Wołoszańskiego. 
Jego uzupełnieniem był wykład Sławomira Filipowicza z suwal-
skiego Archiwum Państwowego „Powstanie sejneńskie a nie-
podległość Suwałk”.  Zaprezentowano też  zrealizowany w tym 
roku w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego  projekt 
„Powrót Białych Orłów na bramę dawnych koszar przy ul. gen. 
K. Pułaskiego. Wnioskodawca Stanisław Łobacz podziękował 
uczniom, którzy głosowali na projekt oraz  zaprezentował  po-
mysł uzupełnienia tego miejsca o pomnik gen. J. Dwernickiego. 
O trudnościach  związanych  z wykonaniem orłów opowiada-
li ich twórcy  rzeźbiarze Olga Wielogórska (absolwentka III LO) 
oraz Rafał Strumiłło.

>>
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Dwudniowa impreza pod nazwą Moto Show była znakomitą okazją 

do ciekawego spędzenia czasu oraz zwiedzenia lotniska, którego budowa 
już się zakończyła. Wciąż trwają jeszcze długotrwałe procedury dopusz-
czające wybudowany pas startowy do użytkowania lotniczego.

Siódma edycja Moto Show zorganizowana została w mieście nad Czar- 
ną Hańczą, stając się największą tego typu imprezą w północno-wschod-
niej Polsce. Po raz pierwszy mieszkańcy i licznie przybyli goście mogli być 
świadkami wyścigu na ¼ mili oraz wziąć udział w lotach helikopterem, 
skokach na bungee i licznych atrakcjach dla dzieci w strefach zabaw, któ-
rych gospodarzami były postaci znane z komiksów i filmów. 

Najodważniejsi mogli wsiąść do samochodu jako pasażerowie i na 

Moto Show na suwalskim lotnisku pokazało, że może ono być wykorzystywane 
nie tylko jako pas startowy dla samolotów. Można też tutaj organizować duże 
imprezy rekreacyjne i koncerty

Kilka tysięcy widzów, setki kierowców biorących udział w wyścigach na torze, 
oraz mnóstwo samochodów, motocykli i ciągników samochodowych przez dwa 
ostatnie dni tegorocznego lata znalazło się na suwalskim lotnisku

własnej skórze przekonać się, jak wygląda profesjonalny drift. Na spe-
cjalnie przygotowanym torze pokazywano wymuszone poślizgi sporto-
wych aut. Fani mogli z bliska przyjrzeć się niezwykłym projektom moto-
ryzacyjnym wykonanym w Polsce oraz sąsiednich krajach: Litwie, Łotwie  
i Estonii. Pojawiło się m.in. auto o sile 1,8 tys. KM oraz motocykl z płozami.

Satysfakcji z imprezy nie krył jej organizator Adam Bartoszewicz, 
który zwrócił uwagę na dużą frekwencję. Wszystko odbyło się zgodnie  
z przewidywaniami. Dodatkowo wyścigi na ¼ mili były finałami Gran Prix 
Polski, a udział w nich wzięli najlepsi zawodnicy. W ogólnopolskich wy-
ścigach na 450 m prędkości dochodziły prawie do 300 km, a czas najlep-
szych oscylował na poziomie zaledwie ok. 10 sekund.

pędz ące  lotnisko
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¿  wernisaż wystawy „Z ro-
dzinnego pamiętnika” – 4.10, 
godz. 18, Galeria Foyer. Grupa 
Plastyczna SZTALUGI prezentu-
je cykl prac malarskich, które po-
wstały w Pracowni Plastycznej 
CENTRUM SOK. Obrazy są zwią-
zane z rodzinnymi historiami  
i wspomnieniami. Wstęp wolny, 
wystawa czynna do 10.11;
¿ DKF 13: film „Książę i dybuk” – 9.10, godz. 18, Sala Kameralna;
¿ weekendy z historią mody – 12-13.10. Sala Kameralna, bilety 5 zł  

w kasie SOK. Warsztaty dla młodzieży od 15. roku życia i dorosłych, któ-
rzy interesują się modą i… historią;
¿ wystawę prac Jacka Jagielskiego „Status quo”, który świętuje 35-le-

cie pracy artystycznej. Wystawa czynna do 31.10;
¿ spektakl „Kaj Dzias” – 15.10, godz. 19, Sala im. A. Wajdy. Jest to barw-

ny kolaż muzyki, pieśni i tańca, a jednocześnie przejmująca, wielowąt-
kowa opowieść. 

GAlerIA SZtuKI WSPóŁcZeSneJ – GAlerIA AnDrZeJA StruMIŁŁo, 
ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę malarstwa Kasi Waraksy „Moja 
planeta”. Ma ona charakter retrospektywny. 
W ramach ekspozycji prezentowane są pra-
ce przekrojowe i cykliczne z różnych okre-
sów, ukazujące proces zmian i ścieżki poszu-
kiwań twórczych artystki. Wystawa będzie 
czynna do 30.10.

BlAcK PuB KoMIn, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿  HarDrahAtak nr 6, 12.10 (sobota) w godz. 19-

23.55. Będzie mocno, będzie głośno, będzie treści-
wie. Zagrają: Inkwizycja (Kraków) – legenda polskie-
go hardcore/punk, Baraka Face Junta (Kołobrzeg) 
– eksperymentalny punk rock, DRAH (Płociczno)  

– hard... gospodarze. Bilety bezpośrednio przed koncertem w cenie 30 zł, 
młodzież poniżej 18 roku życia – 15 zł. Do zobaczenia i usłyszenia.

roZMArIno, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ 64 edycję „Wide Open Jam Session” – 4.10, godz. 19, gość specjalny 

imprezy zespół MUV. Wstęp 5 zł;
¿ koncert AB BAND – 5.10, godz. 19, Wiesław Jarmoc – gitara, Andrzej 

Borowski – gitara basowa, Zygmunt Zymek Szulc – perkusja. Muzycy su-
walskiej i białostockiej sceny grają w stylistyce jazz, fusion, rock. Wstęp 5 zł;
¿ koncert Goldies Oldies – 11.10, godz. 19, Beata Kierejsza – vocal, 

Tomasz Kierejsza – gitara, Krzysztof Filip Filipkowski – piano, Andrzej 
Jasiński – gitara basowa, Zygmunt Zymek Szulc – perkusja. Wstęp 5 zł;
¿ koncert Agaty Gulbierz – śpiew i Wiesława Jarmoca – gitara – 13.10, 

godz. 19. Wstęp 5 zł.

VII MIęDZynAroDoWy FeStIWAl ArS MuSIcA 2019, zaprasza na:
¿ koncert finałowy – 13.10, godz. 19. Wykonawcy: Marlena Borowska 

– sopran, Jacek Szymański – tenor, Rafał Sulima – organy. Konkatedra  
pw. Św. Aleksandra ul. Emilii Plater 2, wstęp wolny.

cinema lumiere
ul. Dwernickiego 15, zaprasza na filmy:

– do 3.10. – „Angry Birds” 2 (kom./anim.), „Polityka” (sens.), „Legiony” (hist.), 
„Piłsudski” (dramat/hist.), „Ad Astra” (thriller/s-f), „Tajemnica ojca Pio” 
(dok./rel.), „Rambo: ostatnia krew” (akcji), „(Nie)znajomi” (kom. dramat);

– od 4.10. – „Był sobie pies 2” (fam./przyg.), „Czarny 
mercedes” (krym.), „Joker” (akcji/s-f);

– 8.10. – „Parasite” (dramat) film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA;

– od 11.10. – „O Yeti!” (kom./anim./przygod.), „Ślicznotki” 
(kom.dramat/krym.), „Boże ciało” (dram./obycz.);

– 16.10. – „Gloria Bell” (kom./dramat) film wyświetla-
ny w cyklu BABSKIE WIECZORY.

BIBlIoteKA PuBlIcZnA IM. MArII 
KonoPnIcKIeJ W SuWAŁKAcH 

ul. Emilii Plater 33A zaprasza:
¿ na spotkanie z Ewą Chotomską, 10.10, godz. 17.  

Wstęp wolny. 
Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

¿ do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Dzisiaj ziemia wa-
sza jest wolną” z okazji upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości Ziemi Suwalskiej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać 
pracę w formie pocztówki na kartce formatu A5. Z jednej strony kartki 
powinna znajdować się ilustracja nawiązująca do tematu (technika do-
wolna), z drugiej – samodzielnie napisany „okruszek” dotyczący przemy-
śleń o aktualnych Suwałkach lub Suwalszczyźnie. Informacje o konkursie 
można uzyskać pod numerem telefonu 87 565-62-46 wew. 13, 17, 18, 24 
lub e-mailem: metodyka@bpsuwalki.pl. Termin nadsyłania prac do 18.10
¿ do udziału w konkursie „Śpiewanie 

to wyzwanie”. Nie ma ograniczeń wie-
kowych. Warunkiem konkursu jest na-
granie autorskiej piosenki do wierszy 
Danuty Wawiłow lub Natalii Usenko, np. 
w formacie mp3, wraz z wypełnionym 
formularzem zgłoszeniowym (każdy  
z uczestników zespołu wypełnia od-
dzielny dokument). Termin złożenia 
formularza upływa 31.10. Informacje  
o konkursie można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 87 565-62-46 lub e-ma-
ilem: dzieci@bpsuwalki.pl

Konkurs zorganizowano w ramach realizacji zadania „Uderz w stół, a mu-
zycy w bibliotece się odezwą” – dofinansowanego ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
¿ do udziału w konkursie plastycznym „Jestem rodowitym suwalcza-

ninem”, którego tematem jest rodowód rodziny związany z Suwałkami. 
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej ro-
dziny w graficznej formie drzewa genealogicznego (historii rodziny), 
dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na 
drewnie itp.). Opracowane drzewo powinno zawierać minimum trzy po-
kolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora). Termin złożenia 
prac 25.10. Regulamin oraz karta zgłoszenia na www.bpsuwalki.pl

¿ 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 i 3D (w ce-
nie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Rambo: Ostatnia krew” i „Był sobie pies 2”.

MIDIcentruM, ul. Witosa 4 zaprasza:
¿ do zapisów telefonicznych na zajęcia po-

południowe: 
* środy – 17.30-18.30 gry i zabawy logicz-
ne (10-12 lat);
* czwartki – 16-18 animacja poklatkowa (10-15 lat);
* piątki – 15-17 LEGOdzinki (5-105 lat);
* sobota familijna – 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:
¿ alfabet wyobraźni z Panem Mietkiem – 2.10, godz. 16, Galeria Patio; 
¿ Art Plastowe spotkanie ze sztuką – 5.10, godz. 11, foyer SOK. Wspólnie 

stworzymy plastyczną opowieść o takim lesie, jaki najbardziej lubimy od-
wiedzać. Wstęp wolny;
¿ koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk – 5.10, godz. 19, Sala im. A. 

Wajdy. Koncert w większej części oparty na polskiej muzyce, pieśniach oraz 
tańcach ludowych i narodowych. Bilety 130/120 zł w kasie SOK; 
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WyDArZenIA SPortoWe
MArIA AnDreJcZyK

nA MIStrZoStWAcH ŚWIAtA
Lekkoatletka LUKS Hańczy Suwałki Maria Andrejczyk znalazła się  

w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w lekkoatletyce, 
które są rozgrywane w stolicy Kataru Dosze. Rywalizacja w rzucie oszcze-
pem kobiet rozpoczęła się już po oddaniu do druku „DwuTygodnika 
Suwalskiego”. O jej wynikach poinformujemy na stronie internetowej: 
www.dwutygodniksuwalski.pl 

PIotr KonoPKo MIStrZeM PolSKI
Kolejny sukces młodych suwalskich 

lekkoatletów. Piotr Konopko (na zdję-
ciu w środku), zawodnik suwalskiej Hańczy 
wywalczył złoty medal w skoku wzwyż na Mistrzo- 
stwach Polski U16 w Tarnowie, bijąc rekord ży-
ciowy rezultatem 193 cm.

Drugi medal, tym razem w kolorze brązo-
wym zdobył Bartosz Taraszkiewicz w rzucie 
oszczepem, ustanawiając rekord życiowy wy-
nikiem 52.49 m. Julia Słabińska zajęła 5 miej-
sce w skoku w dal, z wynikiem 5.30 m oraz  
22 miejsce w biegu na 200 m pł, z rekordem ży-
ciowym 31.35, zaś Paweł Gulbierz w tej samej 
konkurencji zajął 13 miejsce z rezultatem 27.68, 

co jest także rekordem życiowym zawodnika.

WIGry SZeSnASte
Trwa nienajlepsza passa zespołu Wigier. Od pięciu kolejek piłkarze 

suwalskiej drużyny nie wygrali ligowego meczu. Odpadli też z Pucharu 
Polski. Bezbramkowym remisem zakończył się w Suwałkach ich ligowy 
mecz ze Stomilem Olsztyn. Następnie suwalski zespół wyraźnie przegrał 
0:3 z GKS w Bełchatowie. Efekt jest taki, że Wigry znalazły się w strefie 
spadkowej. Z 12 punktami zajmują szesnastą lokatę w tabeli I ligi.

O punkty trudno będzie też w najbliższej kolejce, w której Wigry za-
grają w Suwałkach z wiceliderem Radomiakiem Radom, który wygrał pięć 
ostatnich spotkań. Początek meczu 5 października o godz. 17 na stadio-
nie przy ul. Zarzecze 26.

Krótko trwała tegoroczna przygoda piłkarzy suwalskich Wigier z roz-
grywkami Pucharu Polski. W Ząbkach przegrali 0:2 z trzecioligową Legią 
II Warszawa. 

SPArInGI SIAtKArZy
W Suwałkach w meczach kontrolnych Ślepsk Malow wygrał 3:1 i 5:0 

z czołowym białoruskim zespołem Szachtior Soligorsk. W tych spotka-
niach suwalska drużyna zagrała w składzie: Kacper Gonciarz, Wojciech 
Siek, Kevin Klinkenberg, Nicolas Szerszeń, Bartłomiej Bołądź, Andreas 
Takvam, Adrian Stańczak (libero), Paweł Filipowicz (libero) oraz Kamil 
Skrzypkowski, Cezary Sapiński, Łukasz Rudzewicz, Jakub Rohnka, 
Dominik Żukowski (czasowo zastąpił amerykańskiego rozgrywającego 
Joshuę Tuanigę). Kolejne sprawdziany przed sezonem Plus Ligi Ślepsk 
Malow rozegrał w podwarszawskiej Kobyłce z Cerrad Enea Czarnymi 
Radom. Mecze zakończyły się wynikami 2:2 i 2:3. A już w najbliższy week-
end w suwalskiej hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 suwalscy kibice 
będą mogli obejrzeć grę siatkarzy Ślepska Malow w Memoriale Józefa 
Gajewskiego. Szczegóły na str. 11.

„JeDenAStKA” I SuWAŁKI nAJlePSZe W PoDlASKIeM
Suwalska Szkoła Podstawowa nr 11 wygrała klasyfikację ogólną 

Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego. 
Rywalizację najmłodszych sportowców podsumowano w Białymstoku 
w czasie Inauguracji Sportu Szkolnego 2019/2020 zorganizowanej przez 
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Suwalska jedenast-
ka wyprzedziła SP nr 32 w Białymstoku i SP w Wasilkowie. Nagrodę za 
pierwsze miejsce odebrał Piotr Zieliński, dyrektor SP nr 11 w Suwałkach. 
Najwięcej punktów dla SP nr 11 wywalczyli lekkoatleci.

W klasyfikacji za rok szkolny 2018/19 SP nr 11 zdobyła 934 pkt i wy-
raźnie wyprzedziła inne szkoły: SP nr 32 w Białymstoku – 870 pkt;  
SP w Wasilkowie – 737 pkt. Wyniki innych suwalskich szkół: SP nr 10 – 
635,5 pkt; SP nr 6 – 434 pkt; SP nr 4 – 384 pkt; SP nr 7 – 383,5 pkt; SP nr 5 
– 98 pkt; SP nr 2 – 69 pkt; SP nr 9 – 7 pkt.

W oficjalnej klasyfikacji powiatów Suwałki zajęły trzecią lokatę, za 
Białymstokiem i powiatem sokólskim. Wynikało to przede wszystkim  
z tego, że w Białymstoku i powiecie sokólskim jest znacznie więcej szkół 
niż w Suwałkach. A zatem są to dane nieporównywalne. Prawdziwą spor-
tową wartość oddaje klasyfikacja powiatów ze średnią punktów zdo-
bytych przez jedną szkołę. I tutaj Suwałki zdecydowanie wygrywają  
z Białymstokiem i powiatem sokólskim. W Suwałkach jedna szkoła zdoby-
ła średnio 342,72 pkt, w powiecie sokólskim 236,92 pkt, a w Białymstoku 
224,86 pkt.

PorAżKI AKADeMII 2012
Drużyna Akademia 2012 Suwałki przegrała dwa kolejne mecze  

w II lidze piłki nożnej kobiet. W Warszawie Akademia 2012 przegrała 1:4  
z KUAZS UW Warszawa, a następnie w Suwałkach uległa 1:3 Włókniarzowi 
Białystok. Po pięciu meczach suwalski zespół ze zdobytym jednym punk-
tem zajmuje ostatnie miejsce w tabeli II ligi grupy 1.

MŁoDZI PIŁKArZe WyGryWAJą W nIeMcZecH
Drużyna z Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki z rocznika 2007 wygra-

ła I Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich rozegrany w niemiec-
kim Waren (Muritz). Drużyna AP Wigry wygrała po 7:0 z: SG Schleswig  
i SV Waren oraz 8:0 z FC Springe von 1911 e.V. 

Skład suwalskiego 
zespołu: Igor Waluś, 
Beniamin Przełom-
ski, Mateusz Alek-

sandrowicz, Marcel 
Jaworowski, Szymon 
Jóźwik, Jakub Guze-

wicz, Jan Kaszkiel, 
Jacob Suprun, Mate-
usz Sobolewski, Ka-
mil Kozioł, Gabriel 

Puza, Szymon Klaus, 
Maciej Wilczyński, 

Jan Bryk

Siatkarze SuKSS w Pucku
W Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Korab Cup w Pucku 

walczyli siatkarze SUKSS w kategorii kadetów i juniorów. Obie drużyny 
spisały się bardzo dobrze. Kadeci zajęli drugie miejsce ulegając w fina-
łowym meczu drużynie z Belgii. Juniorzy zakończyli zawody na miejscu 
czwartym. W turnieju udział brały drużyny z Polski, Włoch, Rosji, Litwy, 
Belgii i Wielkiej Brytanii.

Już 20 października rozgrywki rozpoczną juniorzy meczem z BAS 
Białystok, który odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 
w Suwałkach przy ulicy Antoniewicza 5. Kadeci i młodzicy pierwsze me-
cze rozegrają w listopadzie.

SUKSS Suwałki zaprasza wszystkich chłopców z klas drugich i trze-
cich szkół podstawowych na treningi piłki siatkowej. Zapisy pod nume-
rem telefonu 501 232 067.

SuKceSy MoDelArZy
Stanisław Skibicki z suwalskiego OSiR-u wygrał rywalizację indywi-

dualną w Otwartych Mistrzostwach Polski Modeli Swobodnie Latających 
w klasach F1A, F1B, F1C rozegranych w Turbi koło Stalowej Woli. Zespół 
suwalskiego OSiR, który tworzyli: Zofia Zdancewicz, Filip Rudziński  
i S. Skibicki zajął drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej w konkuren-
cji F1B modeli z napędem gumowym i wywalczył tytuł drużynowego wi-
cemistrza Polski.
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Składamy serdeczne podziękowania
Wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych

śp. Józefa Szeszko
W sposób szczególny dziękujemy krewnym, 

przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom z zakładów pracy.
„Bóg zapłać” 

wszystkim za modlitwę, przesłane kondolencje,
wyrazy wsparcia i życzliwość.

   rodzina250/2019

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

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, ozna-
czonej działką nr 22117/2 o powierzchni 0,0745 ha, położonej w Suwałkach 
przy ul. Szpitalnej 7C, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 
SU1S/00004608/3. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyj-
nym budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym w zabudo-
wie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 202,96 m2, dwoma budynkami 
gospodarczymi o powierzchni użytkowej 17,3 m2 i 41,55 m2 oraz garażem 
o powierzchni użytkowej 15,02 m2. Z uwagi na zły stan techniczny budyn-
ku mieszkalnego kwalifikuje się on do kapitalnego remontu. Budynki go-
spodarcze są w słabym stanie technicznym, posadowione są w części na 
działce przyległej ozn. nr. 22122/1. W związku z przekroczeniem granicy 
przy budowie tych budynków powinna nastąpić ich rozbiórka na wniosek 
i koszt inwestora. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć wodociągowa i 
energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia 
tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z 
awarią bądź konserwacją. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabu-
dowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warun-
ki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Nr 64 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 Rady Miejskiej  
w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku.

Cena wywoławcza: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć ty-
sięcy złotych). 

Wadium: 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset 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 przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o 
godz. 11.00 w siedzibie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. 
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 22 października 2019 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargo-
wa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczest-
ników przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłoże-
nie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezen-
towanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżon-
ków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nie-
ruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające 
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozo-
stające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej 
przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozosta-
ją w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży 
wadium 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.  251/2019

Wyrazy szczerego współczucia

roDZInIe
po śmierci

śp. lecHA IWAnoWSKIeGo
działacza sportowego, który większość swojego życia 

poświęcił sprawom kultury fizycznej 
oraz wychowaniu młodzieży w Małej Ojczyźnie

składają

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, 
wraz ze Współpracownikami

Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz Radni

Pogodne sPoTkanie
Z najmłodszymi suwalczanami spotkała się natalia usenko – poet-

ka, pisarka, autorka książek dla dzieci m. in. „Koszyk pełen wierszy”, „Kot, 
który patrzył na księżyc”. Były śmieszne wiersze, straszne historie, bajki 
pełne wrednych księżniczek, smoków – ciaptaków, różnych zwierzaków, 
wypraw pirackich, potworów oraz puchatych kotów. Na spotkaniu nie za-
brakło dobrej i pożytecznej zabawy oraz uśmiechów najmłodszych. Mali 
uczestnicy spotkania wcielili się w role bohaterów bajek.

Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

>>

263/2019
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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 grunto-

wych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 33797/3 o powierzchni 
0,3642 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0009. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słow-
nie: sto pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych)
2. działka oznaczona numerem geodezyjnym 33922 o powierzchni 3,0816 

ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 240 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 124 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery złote)
3. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 33787/2, 33787/3 o łącznej 

powierzchni 2,5526 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1030 zł 
(słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 103 zł (słownie: sto trzy złote)
4. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 35199 o powierzch-

ni 4,7512 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 910 zł 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziesięć złotych).

Wadium w wysokości 191 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych)
5. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 34094 o powierzch-

ni 0,4787 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słow-
nie: dwieście złotych).

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)
6. działki oznaczone numerami geodezyjnymi 34091/1, 34091/2, 34078, 

34079 oraz część działki 34091/3 o łącznej powierzchni 6,2874 ha, położo-
ne w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 
30 września 2022 r

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 2 520 zł 
(słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 252 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
7.  część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 34105 o powierzch-

ni 1,6638 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 670 zł (słow-
nie: sześćset siedemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych)
8. działka oznaczona numerem geodezyjnym 34033 o powierzchni 0,4941 

ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy na okres do 
3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł (słow-
nie: dwieście złotych).

Wadium w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)
9. działka oznaczona numerem geodezyjnym 34032 o powierzchni 0,7810 

ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierża-
wy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 320 zł (słow-
nie: trzysta dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 32 zł (słownie: trzydzieści dwa złote)
10. części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 33849, 33850 

o łącznej powierzchni 0,2250 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 
0009. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 90 zł (słow-
nie: dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 9 zł (słownie: dziewięć złotych)
11. części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 33849, 33850 

o łącznej powierzchni 0,8451 ha, położone w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 
0009,. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 340 zł (słow-
nie: trzysta czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 34 zł (słownie: trzydzieście cztery złote)
12. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 33843 o powierzch-

ni 0,1482 ha, położonej w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 0009. termin dzier-
żawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r 

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60 zł (słow-
nie: sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 6 zł (słownie: sześć złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10 00  

w siedzibie urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 
1 w sali nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem 
umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział oso-
by fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek 

Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank 
Pekao S.A. Oddział w Suwałkach podając w tytule przelewu numery działek 
do dnia 24 października 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana 
na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komi-
sji przetargowej przed otwarciem przetargu;

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

– 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 osoby prawnej – przedłożenie ak-
tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych nota-
rialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

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

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet 
czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organi-
zatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie-
zwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do 
chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie in-
ternetowej Urzędu Miajskiego, na tablicy ogłoszeń Wydziałku Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami, w Monitorze Urzędowym lub są udzielane 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73. 
 258/2019

Dyżury rADnycH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać im swoje 

uwagi i pomysły.
We wtorek 1 października zapraszają Sylwester cimochowski oraz Zbigniew 

roman De-Mezer z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 8 października 
na suwalczan czekają Anna Maria Gawlińska i Sławomir Sieczkowski z ugrupowa-
nia Mieszkańcy Suwałk. Na spotkanie z radnymi 15 października zapraszają Krystyna 
Gwiazdowska oraz Kamil Klimek z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wyznaczony przez nie-
go wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 
17.30 w pokoju 145 na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego.

PreZyDent MIAStA SuWAŁK 

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wia-
domości, że w dniu 25 września 2019 roku w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni 
(od 25.09.2019 r. do 17.10.2019 r.) wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej 
do użyczenia (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
352/2019 z dnia 23 września 2019 roku). 

257/2019
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Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” 
oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z 

opisami, które zostaną umieszczone na Kar-
cie do głosowania:

1. Miejskie ławki solarne. Projekt zakłada 
ustawienie w czterech lokalizacjach ławek so-
larnych umożliwiających ładowanie urządzeń 
mobilnych przez USB lub metodą indukcyjną; 
koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

2. Sportowo nad Zalewem Arkadia – 
Siłownia dla dzieci. Projekt zakłada budowę 
siłowni plenerowej dla dzieci jako uzupełnienie 
terenu rekreacyjnego nad Zalewem Arkadia; 
koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

3. radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska). 
Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. 
Sejneńska 12 w Suwałkach; koszt realizacji pro-
jektu – 100 000 zł. 

4. Kącik urwisów małych i dużych. Projekt 
zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu 
zabaw przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach; 
zweryfikowany koszt realizacji projektu – 
100 000 zł. 

5. Słoneczne Parkingi Sportowa. Projekt 
zakłada budowę dodatkowych miejsc parkin-
gowych ogólnodostępnych przy ul. Sportowej 
w okolicy osiedla „Słoneczne Tarasy”; koszt re-
alizacji projektu – 100 000 zł.

6. Serce na Mapie Suwałk. Projekt zakła-
da rozmieszczenie w 8 punktach miasta około 
8 defibrylatorów automatycznych AED. Projekt 
zakład przeszkolenie mieszańców z zakresu 
udzielania Pierwszej Pomocy oraz użycia defi-
brylatorów automatycznych AED; koszt realiza-
cji projektu – 100 000 zł.

7. Boisko wielofunkcyjne i poprawa es-
tetyki osiedla Witosa (ul. Witosa 4A). Projekt 
zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o 
wymiarach 890x723 cm z ogrodzeniem 4 m 
z nawierzchnią trawiastą, ławeczkami, śmiet-
niczką oraz ogrodzenia gniazda śmietnikowe-
go. Przewiduje również ustawienie znaków na 
ul. Witosa „Kierowco zwolnij” strefa przedszkol-
na; koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

8. rozbudowa – Aleja na osiedla Hańcza 
– skuteczna walka ze smogiem i budowa 
terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. 
Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami 
Nowosądecką i Łódzką). Projekt zakłada kon-
tynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, 
rozpoczętej w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego w roku 2018r. Obejmuje: upo-
rządkowanie istniejącego terenu, wykonanie 

utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek 
i koszy na śmieci, ustawienie urządzeń siłow-
ni zewnętrznej, trampoliny, zakup i posadze-
nie drzew; koszt realizacji projektu – 99 550 zł.

9. utwardzenie nawierzchni żwirowej na 
ul. Dąbrówka. Projekt zakłada wykonanie na-
wierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka wraz 
z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowe-
go od skrzyżowania dróg przy posesji budyn-
ku nr 4 do posesji przy budynku nr 4B. Istniejąca 
zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wy-
mieniona i utwardzona; koszt realizacji projek-
tu – 100 000 zł. 

10. Pierwszorzędny dojazd do siedem-
nastki (ul. 1 Maja 17). Projekt zakłada budo-
wę nawierzchni stanowiącej dojazd do bloków 
przy ul. 1 Maja nr 17, 17A, 17B; koszt realizacji 
projektu – 100 000 zł.

11. remont schodów przy ulicy Polnej – 
bulwary nad czarną Hańczą. Projekt zakłada 
zburzenie istniejących schodów betonowych i 
wykonanie ich na nowo wraz z balustradami; 
koszt realizacji projektu – 100 000 zł. 
Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” 
oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z 

opisami, które zostaną umieszczone na 
Karcie do głosowania:

1. Modernizacja szatni i łazienek przy ba-
senie w Szkole Podstawowej nr 10. Projekt 
zakłada modernizację zaplecza szatniowego 
przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 ul. 
Antoniewicza 5. Przewiduje się przebudowę 
instalacji wodo – kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej, 
tynków, posadzek, dostawę i montaż szafek ba-
senowych; koszt realizacji projektu – 800 000 zł.

2. Przebudowa ulicy ludwika Michała 
Paca. Projekt zakłada przebudowę ulicy 
Ludwika Michała Paca od skrzyżowania z ulicą 
Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Alfreda 
Wierusza – Kowalskiego. Przebudową zosta-
ną objęte istniejące trawniki, zjazdy, chod-
niki, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe 
oraz oświetlenie; koszt realizacji projektu – 
800 000 zł.

3. uporządkowanie terenu oraz budo-
wa parkingów i zatoki autobusowej MPK w 
centrum ogródków działkowych na osiedlu 
Północ. Projekt zakłada budowę pętli do na-
wrotów autobusów MPK, budowę zatoczek par-
kingowych, odwodnienia oraz lamp oświetle-
niowych; koszt realizacji projektu – 795 000 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na 
karcie do głosowania.

Wnioskodawcy złożyli projekt na teren któ-
ry ma być przekazany na rzecz Miasta Suwałki. 
Zdecydowano, że z uwagi na przeciągającą 
się procedurę przekazania terenu pod projekt 
warunkowo zostaje on umieszczony na karcie 
do głosowania. Działka jest w trakcie podzia-
łu. Przekazanie działki będzie warunkiem de-
cydującym o ostatecznym przyjęciu projektu 
do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego w 2020 roku. W przypadku, 
gdyby działka nie została przekazana projekt 
nie będzie mógł być zrealizowany.

4. utwardzenie nawierzchni dojazdowej 
do garaży przy ulicy Armii Krajowej. Projekt 
zakłada utwardzenie kostką betonową dojaz-
du do garaży leżących równolegle do ul. Armii 
Krajowej wraz z oświetleniem terenu; koszt re-
alizacji projektu – 600 000 zł.

5. największa strefa urwisa w Suwałkach 
(przy łaźni na Bulwarach).Projekt obejmuje bu-
dowę placu zabaw w bliskim sąsiedztwie zrewi-
talizowanej łaźni na bulwarach. Przewiduje się 
zabawki zarówno dla młodszych jak i starszych 
dzieci z ławkami, śmietniczkami, bezpieczną 
nawierzchnią, ogrodzeniem; koszt realizacji 
projektu – 800 000 zł.

6. Zakup i montaż hali pneumatycznej na 
boisku przy Szkole Podstawnej nr 6. Projekt 
zakłada zakup i montaż hali pneumatycznej z 
pełną infrastrukturą towarzyszącą na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią oraz zakup sprzętu 
sportowego do prowadzenia zajęć z wycho-
wania fizycznego; koszt realizacji projektu – 
800 000,00zł

 
Wykaz projektów inwestycyjnych „kultural-

nych społecznych” 
oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z 

opisami, które zostaną umieszczone na Kar-
cie do głosowania:

1. Suwalski Fan club Bluesa 2019. Projekt 
zakłada propagowanie muzyki bluesowej po-
przez organizację zajęć edukacyjnych dla mło-
dzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycz-
nych, jak również uczczenie Polskiego Dnia 
Bluesa oraz organizację koncertu z ogólnopol-
skim kwartalnikiem „Twój Blues”; koszt realiza-
cji projektu – 20 000 zł.

2. cantata na 300-lecie Suwałk. Projekt 
zakłada skomponowanie i wykonanie w roku 
2020 „Cantaty o Suwałkach” która będzie na-
wiązywała do historii miasta, jego wielokultu-
rowości oraz folkloru; koszt realizacji projek-
tu – 20 000 zł.

suWalski BudżeT oByWaTelski 2020
Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok 3 września 2019 r. zakoń-

czył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach 
Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów inwestycyjnych „małych” 
(o wartości do 100 tys. złotych) i 6 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tys. złotych) 
oraz 7 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych). Wśród projektów umiesz-
czonych na karcie do głosowania znalazł się jeden projekt wpisany „warunkowo” z uwagi na przeciąga-
jącą się procedurę przekazania terenu pod projekt. 

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 10 złożonych projektów: 5 projektów „małych”, 
3 projektów „dużych” i 2 projektów kulturalnych lub społecznych. Więcej na: www.um.suwalki.pl lub 
www.dwutygodniksuwalski.pl 



1.10.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

17

3. Dni Kultury Japońskiej. Projekt zakła-
da zorganizowanie pikniku rodzinnego w ce-
lu przedstawienia kultury Japonii. W ramach 
imprezy zaplanowano: warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży, warsztaty językowe  
w tym kaligrafia japońska, warsztaty ubiorów 
japońskich, judo, karate i aikido, sushi z de-
gustacją; koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. Pamiętajcie o ogrodach. Projekt zakła-
da zorganizowanie koncertu poezji śpiewanej, 
spotkań z literatami, pogadanki o historii su-
walskich ogrodów działkowych i ogródków, 
gawędy i przypowieści o suwalskiej przyrodzie  
w gwarze i ludowej tradycji; koszt realizacji pro-
jektu – 20 000 zł.

5. II Spotkanie – Manhattan zaprasza. 
Projekt ma na celu zorganizowanie wspólne-
go spotkania integracyjnego mieszkańców 
osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży mię-
dzy innymi w zabawie na dmuchanych zjeż-
dżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spo-
tkania będą mogli skorzystać z poczęstunku,  
a wieczorem posłuchać muzyki; koszt realizacji 
projektu – 20 000 zł.

6. „tacy sami, a ściana między nami … 
– BAJKoWy sposób na integrację”. Projekt 
zakłada zorganizowanie wydarzenia o cha-
rakterze integracyjnym i edukacyjnym dla 
mieszkańców Suwałk. Podczas pikniku prze-
widziano zabawy integracyjne, strefę kulinar-
ną oraz strefę poznania – zobacz mnie moimi 
oczami; koszt realizacji projektu – 19 700 zł.

7. Piknik olimpijski. Projekt zakłada zor-
ganizowanie na stadionie lekkoatletycznym 
wydarzenia w formie pikniku, którego głów-
nym celem jest promocja zdrowego trybu ży-
cia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym 
elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowe-
go żywienia, edukacja zdrowotna, konsultacje 
z dietetykami, kucharzami i trenerami personal-
nymi, a także spotkania ze znanymi sportowca-
mi – polskimi olimpijczycy; koszt realizacji pro-
jektu – 20 000 zł.

Projekty społeczne, kulturalne dopuszcza 
się warunkowo – realizacja winna być zgodna 
z § 5 Załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/82/2019 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwiet-
nia 2019r.: „W ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego nie mogą być realizowane za-
dania, które mają charakter projektów autor-
skich, chyba że przewiduje nieodpłatne prze-
niesienie praw autorskich na Miasto i wybór 
realizatora w trybie konkurencyjnym (kon-
kurs ofert), w tym w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych”.

 
Do 4 października zostaną rozpatrzone od-

wołania. Głosowanie nad zgłoszonymi propo-
zycjami rozpocznie się 14 października 2019 r. 
i potrwa do 31 października. Urny do głosowa-
nia będą dostępne: 

– w holu Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mic- 
kiewicza 1 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.30 do 19.00; 

– w holu aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 
codziennie w godz. od 6.00 do 22.00.

oBWIeSZcZenIe PreZyDentA MIAStA SuWAŁK
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-

nia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą 
drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) 
zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej zo-
stało wszczęte postępowanie administracyjne z wnio-
sku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 17.09.2019 r. znak: 
I.7011.06.8.2019.IS, w sprawie zatwierdzenia projek-
tu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na budowie odcin-
ka ulicy 6kD z przebudową ulicy Armii krajowej w 
suwałkach wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej w zakresie robót budow-
lanych obejmujących: 

– budowę jezdni ulicy począwszy od ul. Armii 
Krajowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-as-
faltowej zakończonej placem do zawracania na ob-
ciążenie ruchem KR-4 wraz ze zjazdem publicznym 
na działkę nr 20856 z wykonaniem wyspy rozdzie-
lającej i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. 
Armii Krajowej,

– budowę chodnika po wschodniej stronie ulicy i 
fragmentu chodnika po stronie zachodniej ulicy w re-
jonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej o nawierzchni 
z brukowej kostki betonowej,

– budowę fragmentów dróg rowerowych po obu 
stronach ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Armii 
Krajowej,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przykanalikami,

– budowę oświetlenia ulicznego z ustawieniem 
latarni oświetleniowych, 

– budowa sygnalizacji świetlnej,
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestyc-

ji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
1) budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
a) przebudowa ul. Armii Krajowej (droga gminna 

101251 B) na działce nr 21246/4 (od zjazdu do OBI do 
skrzyżowania z ul. Ludwika Michała Paca) w zakresie:

– budowy skrzyżowania z ulicą 6KD wraz z budową 
dodatkowej jezdni, pasa dzielącego z ustawieniem 
barier zabezpieczających oraz dodatkowych pasów 
do skrętu w lewo i w prawo z ul. A. Krajowej, 

– budowy chodnika i drogi rowerowej z pasem roz-
działu po stronie północnej od zjazdu do OBI do skrzy-
żowania z ulicą 6KD wraz z ustawieniem bariery zabez-
pieczającej i wykonaniem peronu na wysokości zatoki 
autobusowej,

– budowy przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowa-
nia z ulicą 6KD i przy zjeździe do OBI,

– budowy drogi dojazdowej z destruktu do działek 
nr 20842, 20843,
2) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. L. M. 

Paca (działki nr 21295, 21294) i w ul. Armii Krajowej 
(działka nr 21248 i 21246/4) z ustawieniem 11 latarni 
oświetleniowych (działka nr 21246/4),

b) budowa uzupełniających przykanalików sieci ka-
nalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, 

c) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z 
ul. 6KD wraz z kanałem technologicznym i zasilaniem 
energetycznym sterownika sygnalizacji,

d) wycinka drzew,
3) budowy lub przebudowy zjazdów:
a) budowa zjazdów z destruktu na działkę nr 20843 

(po podziale 20843/2) i 20842 (po podziale 20842/2). 
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości 

oznaczonej działkami nr: 20844 (w całości przeznaczo-
na pod drogę) oraz w części na działkach o nr: 20843, 
20842, 20841, 20845/3, 20856, 20857, 20858, 
20859/1, 20860/1 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestyc-
ji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
ww. ulicy w zakresie przebudowy infrastruktury tech-

nicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomościach 
oznaczonych działkami o nr: 21246/4, 21248, 21294, 
21295 (obręb 0001, Miasto Suwałki), według obowią-
zującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziałowi: 20843, 
20842, 20841, 20845/3, 20856, 20857, 20858, 
20859/1, 20860/1 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice 
projektowanego pasa drogowego drogi: 20843/1, 
20842/1, 20841/1, 20845/4, 20856/1, 20857/1, 
20858/1, 20859/3, 20860/3 (obręb nr 0001, Miasto 
Suwałki), według załączonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem 
drogowym drogi: 20843/2, 20842/2, 20841/2, 
20845/5, 20856/2, 20857/2, 20858/2, 20859/4, 
20860/4 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki), według za-
łączonego projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice 
pasa drogowego: 20844 (obręb nr 0001, Miasto 
Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w ca-
łości jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej 
działkami nr: 20844 (w całości przeznaczone pod dro-
gę), 20843/1, 20842/1, 20841/1, 20845/4, 20856/1, 
20857/1, 20858/1, 20859/3, 20860/3 (działki po za-
twierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0001, Miasto 
Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestyc-
ji usytuowane poza projektowanym pasem drogowym 
drogi powiatowej w zakresie przebudowy infrastruktu-
ry technicznej (czasowe zajęcie terenu) na nieruchomo-
ściach oznaczonych działkami nr: 21246/4, 21248, 
21294, 21295, (obręb 0001 Miasto Suwałki).

Działki objęte podziałem przejmowane pod pas dro-
gowy drogi gminnej:

Obręb nr 0001 Miasto Suwałki:
– 20860/1 o pow. 0,1918 ha dzielona na działki: 

20860/3 o pow. 0,0004 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20860/4 o pow. 0,1914 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20859/1 o pow. 0,2697 ha dzielona na działki: 
20859/3 o pow. 0,0207 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20859/4 o pow. 0,2490 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20857 o pow. 0,6029 ha dzielona na działki: 
20857/1 o pow. 0,0244 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20857/2 o pow. 0,5785 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20845/3 o pow. 0,1591 ha dzielona na działki: 
20845/4 o pow. 0,0327 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20845/5 o pow. 0,1264 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20843 o pow. 0,1726 ha dzielona na działki: 
20843/1 o pow. 0,0675 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20843/2 o pow. 0,1051 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20858 o pow. 0,6068 ha dzielona na działki: 
20858/1 o pow. 0,0224 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20858/2 o pow. 0,5844 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20842 o pow. 0,3780 ha dzielona na działki: 
20842/1 o pow. 0,0395 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20842/2 o pow. 0,3385 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20841 o pow. 0,6069 ha dzielona na działki: 
20841/1 o pow. 0,0426 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20841/2 o pow. 0,5643 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 20856 o pow. 0,5951 ha dzielona na działki: 
20856/1 o pow. 0,0213 ha (przeznaczona pod dro-
gę gminną) i 20856/2 o pow. 0,5738 ha (w dotych-
czasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym ma-
teriałem dowodowym w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 
140, także składać uwagi i wnioski dotyczące przed-
miotowej sprawy. w terminie 14 dni od daty otrzyma-
nia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 256/2019
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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 suwalskimi dzieć-
mi. 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 roku. Można oddać je-
den głos dziennie.

>>

Przede 
WszysTkiM 
nie Wychylać się

Nic nie dzieje się przypadkiem. 
W poprzednim tygodniu, jedna  
z naszych bibliotekarek wyjechała 
w ramach projektu „Praktyka dla 
praktyka” do biblioteki w Brzesz- 
czach. Tam m.in. uczestniczyła  
w spotkaniu autorskim Katarzyny 
Ryr ych, z którego przy wiozła 
książkę „Hodowla” tejże autorki. 

Dzięki wyżej opisanym wyda-
rzeniom, książka trafiła do mo-
ich rąk. A za chwilę do mojego serca. Uznałam, że świeżo rozpoczę-
ty rok szkolny jest idealnym czasem na zachęcenie do przeczytania 
„Hodowli”. Powinni sięgnąć po nią nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
Przede wszystkim po to, by zrozumieć, że zabijanie indywidualizmu 
w młodym człowieku to najgorsza zbrodnia. A taka sytuacja ma co-
dziennie miejsce w pewnej szkole z książki pani Ryrych. Staje się to 
powodem wielkiej tragedii. Co jeszcze bardziej szokuje, opisane wy-
darzenia oparte są na faktach, a książka powstała na prośbę ojca, któ-
rego ta tragedia dotknęła. 

Pozycja tę powinniśmy traktować jako przestrogę i dla nauczycie-
li, by cenili własny punkt widzenia uczniów, dla rodziców, by pozwo-
lili mieć podopiecznym własne zdanie, oraz dla młodzieży, by szano-
wali inność rówieśników.   Kamila Sośnicka

zajęcia rehaBiliTacyjne
Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zaprasza 

Panie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
do skorzystania z indywidualnej rehabilitacji oraz 
grupowych ćwiczeń rehabilitacyjnych na basenie. 
Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem te-
lefonu 691-845-258 lub 512-077-617. Obowiązuje ko-
lejność zgłoszeń. Zadanie publiczne „Prowadzenie kompleksowej reha-
bilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi” jest współfinansowane 
ze środków PFRON we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Białymstoku.

Stowarzyszenie zaprasza również na inne zajęcia współfinansowane 
przez Urząd Miejski w Suwałkach i Urząd Marszałkowski w Białymstoku:

· grupową gimnastykę rehabilitacyjną,
· zajęcia „Zdrowy kręgosłup”,
· konsultacje psychologiczne,
· spotkania z lekarzami, dietetykiem, fizjoterapeutami.
Organizatorzy zachęcają także do zapoznania się z wydawnictwami 

edukacyjnymi, poradnikami dotyczącymi postępowania w przypadku za-
chorowania na raka piersi. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

>>

oliMPiada senioróW
Na ostatni z pięciu turniejów w ramach drugiej edycji Suwalskiej 

Olimpiady Seniorów zapraszają Suwalska Rada Seniorów wraz  
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Turniej bowlingowy odbę-
dzie się w poniedzia-
łek , 7 października  
w MK Bowling, Suwałki  
Plaza, ul. Gen. Józefa 
Dwernickiego 15.

Początek o godzi-
nie 10. Zakończenie 
turnieju wraz z pod-
sumowaniem wszyst-
kich zmagań w ramach 
Suwalskiej Olimpiady 
Seniorów ok. godziny 
12.30.

>>

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 27.09.2019 r. do dnia 17.10.2019 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 12/2019 z dnia 26 września 2019 r.  
nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy.  259/2019

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



1.10.2019

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

19

254/2019



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
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