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Gaudeamus w PwsZ
2 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. 

Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zainaugurowała nowy rok akade-
micki. W auli im. prof. Bronisława Geremka zebrał się senat uczelni, część 
aktualnych studentów i absolwentów uczelni oraz licznie przybyli goście, 
m.in. Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk i Zdzisław Przełomiec, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach oraz radni miejscy i po-
seł Bożena Kamińska. Było uroczyste ślubowanie, wystąpienia rektora 
PWSZ dr Marty Wiszniewskiej, wykład inauguracyjny Adama Galasa 
prezesa firmy SALAG oraz okolicznościowe przemówienia i wręczenie 
dyplomów absolwentom.

Suwalska PWSZ kształci studentów od 15 lat. Na trzech wydzia-
łach (politechnicznym, humanistyczno-ekonomicznym oraz ochro-
ny zdrowia) funkcjonuje kilkanaście kierunków, na które uczęszcza 
ponad półtora tysiąca osób studiujących na studiach stacjonarnych 
oraz niestacjonarnych i podyplomowych. Blisko pięciuset z nich to 
studenci pierwszego roku.
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GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog

Suwałki, ul. J. Popiełuszki 1, 
wejście od ul. E. Plater przy piekarni  „Kłos”

poniedziałek – 9.00-18.00
wtorek–czwartek – 9.00-16.00

piątek – 9.00-12.00

Rejestracja telefoniczna: 606-766-788
www.dermatolog-suwalki.pl 267/2019

Dyplomy odebrali absolwenci suwalskiej PWSZ

nowoczesny ośrodek
W suwalskim Ośrodku Rehabilitacji otwarto nowe skrzydło ze specja-

listycznymi pracowniami fizjoterapeutycznymi, nowoczesnymi gabine-
tami lekarskimi oraz pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, 
przedstawiciele placówek medycznych z miasta i regionu oraz pracow-
nicy Ośrodka Rehabilitacji.

 – Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 6,9 mln zł, w tym dofinan-
sowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ok. 2,8 mln zł. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 3,9 mln zł – poinformowa-
ła Irena Łukaszuk, dyrektor Ośrodka. 

Rozbudowa Ośrodka była możliwa m.in. dzięki decyzji suwalskiego sa-
morządu w sprawie darowizny działek dla Województwa Podlaskiego po-
trzebnych pod jego rozbudowę. Chodzi 
o trzy działki o powierzchni 1650 me-
trów kwadratowych o szacunkowej war-
tości około 400 tys. zł.

– Mam nadzieję, że teren, który prze-
kazaliśmy na rzecz Ośrodka będzie per-
spektywą dla dalszej rozbudowy tej pla-
cówki – powiedział Łukasz Kurzyna, 
zastępca prezydenta Suwałk 

Suwalski Ośrodek Rehabilitacji 
świadczy usługi w zakresie rehabilita-
cji leczniczej: lekarskiej ambulatoryjnej 
opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólno-
ustrojowej w ośrodku lub w oddziale dziennym, rehabilitacji ogólnoustro-
jowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji neurologicznej, rehabili-
tacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale 
dziennym oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia  
w zakresie leczenia bólu.

>>

Oficjalne otwarcie Ośrodka Rehabilitacji po modernizacji

pieniądze
na budowę ulicy

Czesław renkiewicz , Prezydent Miasta Suwałk otrzymał od  
Bohdana Paszkowskiego,  Wojewody Podlaskiego symbolicz-

ny czek na k wotę po -
nad 1,2 mln zł. Te pienią-
dze to dofinansowanie  
z Krajowego Funduszu 
Dróg Samorządowych na 
budowę ul. Wojczyńskie- 
go, prowadzącej do ba-
zy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowe go.  Inwes- 
tycja ruszy już niedługo. 
Przetarg na budowę dro-
gi jest już rozstrzygnięty.

Ulicę wybuduje firma 
Prasko Construction – fir-
ma, która zbudowała pas 
startowy oraz buduje ul. 
100-lecia Niepodległości 
Polski. Inwestycja pochło-
nie ok 1,6 mln zł. Prace po-
winny zakończyć się do 
końca czerwca przyszłe-
go roku.

>>
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ZdAnIEM PrEZydEntA

>>>> bezpłatne 
sZcZePienia

Wydzia ł  Spraw 
Społecznych Urzę- 
du Miejskiego w Su- 
wałkach informuje, że 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
„PRYMUS” Sp. z o.o. 
posiada już szczepionki przeciwko grypie i od 30 
września prowadzi bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 
roku życia.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem ko-
niecznym do skorzystania z bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie jest posiadanie Suwalskiej Karty 
Mieszkańca. Szczegółowych informacji udziela 
NZOZ „Prymus” Sp. z o.o., ul. L. Waryńskiego 27,  
tel. 563-08-13, 563-08-14.

nowa JrG
Otwarto nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą na Osiedlu Północ przy ul. W. Witosa, w po-

bliżu dotychczasowej  komendy Państwowej Straży Pożarnej. Za 12 mln zł powstała placówka, 
na którą składa się część biurowa, szkoleniowa, ratowniczo-gaśnicza z pięcioma boksami dla 
samochodów gaśniczych oraz jeden boks z myjnią. Obok obiektu wybudowano boisko do siat-
kówki i koszykówki, 100-metrowy tor biegowy oraz ściankę wspinaczkową. 

Do tej pory w mie-
ście funkcjonowała 
jedna jednostka ra-
townic zo - gaśnic za 
przy ul. Mickiewicza, 
a komenda przy ul. 
Pułaskiego miała nie-
wielką bazę ratowni-
czą. Strażacy od lat 
zabiegali o utworze-
nie drugiej jednostki  
w północnej części 
miasta, głównie ze 
względu na szybkość 
dojazdu do zdarzeń. 

Za nieco ponad tydzień w dniach 24-25 
października w Suwałkach odbędzie się już  
IV Forum Biznesowe Pogranicza, tym razem pn. 
Tourism Industry Hotels.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Park 
Naukowo-Technologiczny Polska Wschód sp. 
z o. o. wraz z Urzędem Miejskim w Suwałkach.

Forum jest wydarzeniem kongresowym, 
które ma na celu zgromadzenie przedstawi-
cieli przedsiębiorców, instytucji okołobizne-
sowych, ekspertów, samorządowców oraz 
administracji rządowej, aby wspólnie za-
stanowić się nad problematyką branży tu-
rystyczno-hotelarskiej na terenie pograni-
cza. Wydarzenie skierowane jest również 
do zagranicznych partnerów pochodzących  
z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi oraz Rosji.  
W ramach Forum odbędą się m.in. prelekcje, 
panele dyskusyjne, spotkania B2B organizo-
wane przy wsparciu ośrodków Europejskiej 
Sieci Współpracy oraz stoiska wystawiennicze 

>>>>

dla firm i instytucji.
Poprzednie edycje forum były poświęcone 

inteligentnym specjalizacjom województwa 
podlaskiego. W ubiegłym roku tematem prze-
wodnim była branża metalowo-maszynowa,  
a forum organizowane było pod nazwą „Metal 
Industry Design”. Dwa lata temu na forum pod 
nazwą „Food Industry Life” gościliśmy przed-
stawicieli branży rolno-spożywczej. Każdego 

roku w wydarzeniu uczestniczy kilkaset osób.
Gośćmi specjalnymi tegorocznego Forum 

będzie Jakub Porada – polski dziennikarz tele-
wizyjny i radiowy, prowadzący program „Pokaż 
nam świat” w TVN 24 BIS oraz  Aleksander 
doba – polski podróżnik, kajakarz, pierwszy 
człowiek w historii, który samotnie przepłynął 
kajakiem Ocean Atlantycki.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie wy-
stawa fotograficzna Huberta Stojanowskiego 
„Suwalszczyzna. Trzy perspektywy”.

Szczegóły na temat wydarzenia zamiesz-
czone są na stronie internetowej pod adresem: 
www.forumpogranicza.pl

Serdecznie zapraszam przedsiębiorców  
z branży turystycznej, właścicieli hoteli, pen-
sjonatów, agroturystyki ale również restau-
ratorów, producentów łodzi, kajaków, samo-
rządowców, naukowców, organizacje usług 
turystycznych oraz mieszkańców zaintereso-
wanych tematem turystyki i hotelarstwa oraz 
perspe ktywami rozwoju tych branż w regio-
nie pogranicza.

We d ł u g  d a ny c h  p o d a ny c h  p r z e z 
Państwową Komisję Wyborczą w wyborach 
do Sejmu najwięcej suwalczan zagłosowało 
na Prawo i Sprawiedliwość – 45,58%. Kolejne 
miejsca z aję ł y :  Koalicja Oby watelska  
– 25,21%, Polskie Stronnictwo Ludowe  
– 10,31%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 
– 9,67% i Konfederacja – 7,10%. Najwięcej 
suwalczan zagłosowało na na Jarosława 
Zielińskiego, który otrzymał 6 673 głosów. 
Na Bożenę Kamińską zagłosowało 5 729 
suwalczan; na dariusza Piontkowskiego 
1  949; na Cezarego Cieślukowskiego 

1 508, roberta Winnickiego – 1 317 głosów 
i na Adama Andruszkiewicza – 1198 głosów.

Z oficjalnych opublikowanych danych 
przez PKW wynika, że mandat poselski po-
nownie uzyskał Jarosław Zieliński.

W wyborach do Senatu w Suwałkach naj-
więcej głosów uzyskał Marek Komorowski 
– 13  590 przed Zenonem Białobrzeskim  
– 11 044 głosów i Januszem Wasilewskim 
– 4 713 głosów.

Frekwencja w Suwałkach była niższa niż 
średnia krajowa i wyniosła 56,92%.

W Suwałkach zagłosowało 29 914 osób.

wynik wyborów parlamentarnych w suwałkach>>



15.10.2019

DwuTygoDnik SuwalSki

dworzec do remontu
PKP SA ogłosiły przetarg na dokumentację projektową dla sied-

miu kolejnych dworców, wśród których znalazł się dworzec kolejowy  
w Suwałkach. Budynek dworca ma zostać poddany kompleksowej prze-
budowie.  W centralnej części w holu utrzymana zostanie część dworco-
wa, z toaletami, kasami i pomieszczeniami komercyjnymi. We wschod-
niej części znajdować 
się mają pomieszcze-
nia Służby Ochrony 
Kolei. 

Termin składania 
ofert mija 29 paździer-
nika. Jedynym kryte-
rium wyboru – trady-
cyjnie dla inwestycji 
dworcowych – pozo-
staje cena. Na przygo-
towanie dokumenta-
cji, wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budo-
wę, przeznaczono 36 tygodni. Jak zapewniają w mediach przedstawi-
ciele PKP w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. S. Staniszewskiego, 
około 2 km od obecnej stacji kolejowej, zaplanowano budowę nowe-
go przystanku osobowego Suwałki Południe z peronami. Będzie on 
częścią trasy Rail Baltica. Zatrzymywać się na nim mają pociągi du-
żych prędkości z Tallina do Warszawy. 

4

nabór do woJska
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że 

15.10.2019 r. o godz. 8.00 w 14 Pułku Przeciwpancernym w Suwałkach 
(ul. Wojska Polskiego 21) zostaną przeprowadzone kwalifikacje do za-
wodowej służby wojskowej dla oficerów, podoficerów i szeregowych.

W korpusie oficerów młodszych poszukiwani są kandydaci na nw. 
stanowiska: oficer S-1, S-2, S-3 (por/kpt.); szef grupy zabezpieczenia za-
rządzania bezpieczeństwem łączności i informatyki (por/kpt); referent 
prawny (ppor./por.). W korpusie podoficerów poszukiwani są kandyda-
ci na nw. stanowiska: kierownik kancelarii kryptograficznej; technik ba-
terii; dowódca drużyny-kierownik warsztatu. W korpusie szeregowych 
zawodowych poszukiwani są kandydaci na nw. stanowiska: elektryk; 
kierowca kat. C; operator.

Kandydaci powinni posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem; 
dokumenty potwierdzające uprawnienia; zaświadczenie lekarskie od 
lekarza rodzinnego (medycyny pracy) o braku przeciwskazań do zda-
wania egzaminu z wychowania fizycznego; strój sportowy.

Więcej informacji można uzyskać w sekcji personalnej jednostki 
wojskowej tel. 261-347-551 lub w siedzibie WKU w Suwałkach ul. Wojska 
Polskiego 21a, tel. 261-347-357. 

Jeśli nie pełniłeś służby wojskowej zgłoś się do WKU w Suwałkach  
i złóż najpierw wniosek o powołanie do służby przygotowawczej. 
Trwają zapisy na I turnus w styczniu 2020 r.

>>

>>

CIężKIE PoJAZdy WoJSKoWE 
nA ul. t. KośCIuSZKI

Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego” zwrócili uwagę, że po niedaw-
no wyremontowanej ulicy T. Kościuszki w czasie uroczystości przekształce-
nia suwalskiego dywizjonu w pułk, przejeżdżały ciężkie pojazdy wojskowe, 
które mogły mieć negatywny wpływ na stan jej nawierzchni. Pytali: „Kto 
na to pozwolił? Najpierw za publiczne pieniądze coś się remontuje, a po-
tem wjeżdżają ciężkie pojazdy wojskowe.” 

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy tomasza drejera, dyrektora 
suwalskiego Zarządu Dróg i Zieleni, odpowiadającego za stan nawierzch-

ni suwalskich ulic.
– Na wniosek Wojskowej Komendy Transportu 

w Warszawie z 24.09.2019 roku dotyczący uzgod-
nienia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego  
z ul. Wojska Polskiego 21 na parking przy ul. Ks. K. A. 
Hamerszmita w Suwałkach została wydana zgoda 
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Przejazd miał 
nastapić ulicami: Wojska Polskiego–24 Sierpnia–
Zarzecze–A. Mickiewicza–Ks. K. A. Hamerszmita. 
Powyższą zgodą nie była objęta ulica T. Kościuszki, 

po której jednak poruszały się nienormatywne pojazdy. Świadczy to o na-
ruszeniu obowiązujących przepisów. Z prośbą o wyjaśnienie przyczyn na-
ruszenia w dniu 30 września 2019 r. obowiązującego na ulicy Kościuszki  
w Suwałkach zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 14 ton wystąpiłem do ppłk Krzysztofa Świderskiego, 
dowódcy Jednostki Wojskowej nr 1747.

Fotografia wykonana z monitoringu ulicznego 30 września 2019 r. udostępniona 
przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Czy przejazd ciężkich pojazdów wojskowych może mieć wpływ 
na gwarancję udzieloną po niedawnym remoncie nawierzchni ulicy  
T. Kościuszki?

ZDiZ przypomina, że na ul. T. Kościuszki latem wykonano roboty budow-
lane, polegające na remoncie jej nawierzchni kamiennej, objęte gwaran-
cją jakości i rękojmią za wady fizyczne. Przejazd 30 września 2019 r. pojaz-
dów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton może 
skutkować tym, że Wykonawca może uchylić się od odpowiedzialności  
w przypadku ujawnienia niezgodności wykonanej nawierzchni z umową. 
Jako uzasadnienie może stwierdzić, że do uszkodzenia nawierzchni doszło 
wskutek właśnie takiego przejazdu.

CZytElnICy PytAJą
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– Dlaczego właśnie o bran-
ży turystycznej będą dysku-
towali uczestnicy tegoroczne-
go Forum? 

– Forum Biznesowe Pog- 
ranicza, którego w tym roku odbę-
dzie się już czwarta edycja to dru-
gie co do wielkości, po Kongresie 
Wschodnim, wydarzenie kon-
gresowe w północno-wschod-
niej Polsce. Co roku staramy się 
wspólnie z Prezydentem Miasta 
Suwałk wybierać zagadnienia 
istotne dla kreowania biznesu 
w naszym regionie pogranicza. 
Pogranicze definiujemy tutaj ja-
ko województwo podlaskie, wo-
jewództwo warmińsko-mazur-
skie oraz obszar przygraniczny 
należący do naszych partnerów  
z Litwy, Łotwy, Białorusi i Obwodu 
Kaliningradzkiego. Turystyka bez 
wątpienia jest istotną gałęzią prze-
mysłu województwa podlaskie-
go, a już na pewno jego północ-
nej części. 

Bez wątpienia w Suwałkach, 
a także na całym Pojezierzu Su- 
walsko-Augustowskim oraz na 
Litwie, Łotwie, Białorusi odnotowu-
jemy bardzo duży wzrost zaintere-
sowania walorami tego regionu. 
Trzeba jednak pamiętać, że okres 
turystyczny, z uwagi na warunki 
atmosfery czne w tej części Polski, 
oraz Europy wschodniej jest dość 
krótki. Niemniej jednak, osób od-
wiedzających ten region jest coraz 
więcej. Odwiedzają nas głównie na-

si rodacy, ale jest też dużo turystów 
z Niemiec i Czech. Przyjeżdżają 
także Skandynawowie. 

– Kto będzie uczestnikiem te-
gorocznej edycji Forum? Jakie 
są oczekiwania organizatorów 
tego przedsięwzięcia?

– Forum adresowane jest do 
przedsiębiorców z branży tury-
stycznej, właścicieli hoteli, pensjo-
natów, agroturystyki ale również 
do restauratorów, producentów 
łodzi, kajaków, samorządowców, 
naukowców i organizacji usług tu-
rystycznych. Nie zamykamy się na 
Suwalczan i mieszkańców pogra-
nicza zainteresowanych szeroko 
rozumianym obszarem branży tu-
rystycznej. Wszystkich zaprasza-
my bardzo serdecznie. Organizacja 
tego przedsięwzięcia ma ułatwić 
przedsiębiorcom promocję ich firm 
i oferowanych przez nich usług oraz 
nawiązanie międzynarodowych 
kontaktów biznesowych z partne-
rami zagranicznymi. Na konferen-
cji będą nie tylko firmy z Polski ale 
również z Litwy, Białorusi i Łotwy. 
Oprócz promocji firm istotną kwe-
stią jest dyskusja na najważniejsze 

Forum biznesowe poGranicza

O planowanym na 24-25 paź-
dziernika Forum rozmawiamy  
z dariuszem Bogdanem,  
prezesem Parku Nauko- 
wo-Technologicznego Pol- 
ska–Wschód w Suwałkach

Już za KilKa tygoDni ParK nauKowo-technologiczny PolsKa–wschóD w suwałKach bęDzie organizatorem 
Forum biznesowego Pogranicza, Które w tym roKu oDbęDzie się PoD nazwą „tourism–inDustry–hotels”.  
bęDzie to czwarta eDycJa imPrezy, tym razem Poświęcona branży turystyczno-hotelarsKieJ. 

tematy branży turystycznej tego 
regionu. Zawsze na Forum stara-
my się odpowiedzieć na pytania, 
co moglibyśmy zrobić, aby popra-
wić konkurencyjność tej właśnie 
branży, tak istotnej dla pogranicza, 
oddając głos przedsiębiorcom, sa-
morządom, naukowcom, specjali-
stom w tej dziedzinie. Zagadnień 
jest naprawdę sporo. Dotyczą one 
nie tylko Suwalszczyzny czy Warmii 
i Mazur, ale i krajów ościennych. 
Czasem takie transgraniczne do-
świadczenia i nawiązane relacje 
biznesowe są nie do przecenienia. 
Ale Forum to również interesują-
cy goście. Gośćmi Forum będzie 
m.in. Aleksander doba – człowiek 
który samotnie kajakiem przepły-
nął Atlantyk oraz Jakub Porada 
– dziennikarz który w TVN24 BIS 
prowadzi cykl programów „Pokaż 
Nam Świat”. Więcej informacji  
o Forum można uzyskać na stronie 
internetowej wydarzenia www.fo-
rumpogranicza.pl. Tam też można 
dokonać rejestracji uczestnictwa. 

– czy trzeba płacić za udział 
w Forum?

Jeszcze raz chciałbym bardzo 
serdecznie zaprosić na 24-25 paź-
dziernika do Suwałk do Centrum 
Konferencyjnego Parku Nauko- 
wo-Technologicznego Polska-
Wschód na IV Forum Biznesowe 
Pogranicza Tourism–Industry–
Hotels. Udział w Forum jest bez-
płatny. Bezpłatne jest również 
wystawienie w trakcie impre-
zy stoiska promocyjnego. Za- 
praszamy przedsiębiorców z bran-
ży turystyczno-hotelarskiej, re-
stauratorów, producentów łodzi, 
kajaków, właścicieli agroturysty-
ki ale również samorządowców  
i naukowców. Podczas Forum będą 
nie tylko interesujące debaty, spo-
tkania z potencjalnymi partnera-
mi z Litwy, Łotwy czy Białorusi, ale 
także merytoryczne wystąpienia 
oraz wystawy fotografii i spotka-
nia z niezwykłymi ludźmi.

– Dziękujemy za rozmowę.

Na Forum Biznesowym Pogranicza w 2017 roku dyskutowano o branży rol- 
no-spożywczej

Miasto Suwałki realizuje projekt pn. „Przebudowa układu komunika-
cyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki  
– V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, Osi priorytetowa IV – „Poprawa dostępności transportowej”, Działania 4.1. 
– „Mobilność regionalna”, Poddziałania 4.1.1. – „Mobilność regionalna”. 

Cel: „Zwiększenie dostępności transportowej miasta Suwałk i regionu  
w ruchu drogowym”.

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie ul. Armii Krajowej (obec-
nie ul. Pileckiego) na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej w docelo-
wym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 655 w mieście Suwałki. Zadanie obej-

muje budowę jezdni wraz z infrastrukturą techniczną oraz skrzyżowaniami  
z ul. Falka, Wyszyńskiego (rondo), Chopina i ul. Północną (rondo). 
Zaprojektowano też chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, za-
toki autobusowe wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej 
i teletechnicznej, przebudową kolizji sieci, oświetleniem drogi, urządzenia-
mi bezpieczeństwa ruchu, zielenią itp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej 
miasta Suwałk i regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego. 

Całkowita wartość projektu: 19.671.928,27 zł w tym koszty kwalifiko-
walne: 19.401.882,25 zł

War tość dof inansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: 10.311.927,21 zł

273/2019
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Do 22 października można nadsyłać prace 
na Ogólnopolski Otwarty Konkurs na Projekt 
Logo Jubileuszu 300-lecia Miasta Suwałk zor-
ganizowany przez Prezydenta Miasta Suwałk. 
Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się 
z Miastem Suwałki, nawiązywać do jego hi-
storii, jubileuszu 300-lecia, ale jednocześnie 
wysyłać czytelny przekaz, że Suwałki dzi-
siaj to nowoczesne, prężnie rozwijające się 
miasto. Logo powinno być zaprezentowa-

ne w różnych rozmiarach w trzech wersjach 
kolorystycznych: kolorowej, czarnej i bia-
łej. Zwycięzca konkursu otrzyma 3 tys. zł 
nagrody.

Prace konkursowe można zgłaszać (li-
stownie, kurierem bądź osobiście) na ad-
res: Wydział Kultury i Sportu, Urząd Miejski 
Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. 
Szczegóły konkursu znajdują się na: www.
um.suwalki.pl

tryczne, to pojawiło się pytanie  
– w takim razie o jakim napę-
dzie? Na autobusy z tradycyjnym 
napędem na olej napędowy nie 
można już uzyskać dofinanso-
wania ze środków zewnętrznych. 
Pozostaje więc gaz ziemny i wo-
dór. Wodór to technologia przy-
szłości, a nie na teraz – więc decy-
zja była prosta: gaz ziemny. Takie 
same decyzje podejmuje szereg 
miast w kraju, stąd duża liczba 
kupowanych ostatnio autobusów  
z napędem na CNG. 

– Jak funkcjonuje komuni-
kacja miejska po wprowa-
dzeniu bezpłatnych przejaz-
dów dla uczniów?

– Spadły przychody ze sprze-
dażny biletów. W tym roku od 
stycznia do sierpnia wpływy by-
ły niższe niż w porównywalnym 

okresie 2018 r. o około 400 tys. zł. 
Jest to efekt nie tylko wprowa-
dzenia darmowych przejazdów 
dla dzieci i młodzieży, ale rów-
nież innych zniżek wprowadzo-
nych Suwalską Kartą Mieszkańca. 
Nie obserwujemy istotnej zmiany 
liczby przewożonych pasażerów. 
Sytuacja jest zbliżona do sytuacji 
innych miast, które wprowadziły 
podobne programy. 

– Dziękujemy za rozmowę.

– czy można skorygować 
rozkłady jazdy autobusów 
dojeżdżających w pobliże 
suwalskich szkół średnich, 
tak by uwzględniały one go-
dziny zakończenia nauki 
przez uczniów?

– Spółka nie otrzymała do-
t ychc z as ż adnych s ygnałów  
o pojawieniu się w bieżącym ro-
ku szkolnym problemów z ko-
ordynacją rozkładu jazdy i go-
dzin kończenia zajęć w szkołach. 
Dotąd nie byliśmy informowa-
ni przez szkoły o nowych potrze-
bach. Gdy takie informacje do nas 
dotarą przeanalizujemy je. 

– mieszkańcy (uczniowie) 
skarżą się na słabe skomu-
nikowanie osiedla Północ, 
zielonej górki oraz uli-
cy raczkowskiej z ulicą 
sejneńską, gdzie znajduje 
się dużo szkół średnich.

– Osiedle Północ wydaje się 
dobrze połączone z ZST i Liceum 
Ekonomicznym poprzez kursy li-
nii nr 2 i 14. Natomiast mieszkań-
cy Osiedla Piastowskiego oraz  
ul. Raczkowskiej muszą przesiadać 
się na ul. Noniewicza z linii nr 11,  
w pierwszym przypadku, oraz  
z 21, w drugim przypadku – na au-
tobusy linii nr 2 i 14. Bezpośrednie 
połączenia z każdego miejsca  
w mieście z każdym innym miej-
scem nie jest możliwe. W każdym 
mieście wielkości Suwałk prze-
siadki są sytuacja normalną. 
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>> komunikacyJne pytania

konkurs na loGo obchodów  300-lecia suwałk

– Pasażerowie ciągle narze-
kają na kulturę jazdy kie-
rowców mPK, np. częste 
gwałtowne hamowanie na 
przystankach. czy organizo-
wane są kursy udoskonala-
jące jazdę?

– Kursy udoskonalające mogą 
poprawić technikę jazdy, ale nie 
kulturę. Spółka weryfikuje i re-
aguje w przypadku konkretnych 
skarg na kulturę jazdy kierow-
cy komunikacji miejskiej. Należy 
wziąć jednak pod uwagę fakt, że 
w wielu przypadkach gwałtow-
niejsze hamowanie wynika nie  
z braku kultury kierowcy, a z kon-
kretnej sytuacji na drodze. 

– Kiedy będzie nowy roz-
kład jazdy komunikacji miej-
skiej?

– Nowa oferta przewozowa 
opracowana przez specjalistycz-
ny podmiot zewnętrzny zawie-
ra dwa warianty. Jeden zakłada-
jący liczbę przewozów podobną 
do aktualnej sytuacji, drugi istot-
ną rozbudowę połączeń. Decyzja 
co do wyboru wariantu należy do 
organizatora transportu zbioro-
wego, tj. miejskich władz samo-
rządowych. Istotne jest, że wa-
riant ze zwiększoną liczbą kursów 
autobusowych wymaga większej 
liczby autobusów, czego aktual-
nie Spółka nie jest w stanie za-
pewnić. Sytuacja w tym zakre-
sie ulegnie zmianie na przełomie 
2020 i 2021 r. po dostawie autobu-

Funkcjonowanie suwalskiej komunikacji 
to jeden z najczęstszych 
pytań kierowanych 
do „dwutygodnika Suwalskiego”. 

O odpowiedź na kilka najczęściej zadawanych 
pytań poprosiliśmy dariusza Przybysza, 
prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej.

>>

sów napędzanych CNG (gazem). 

– nowe autobusy – dlacze-
go nie zdecydowano się na 
zakup dla suwalskiego mPK, 
tak promowanych przez 
rząd autobusów elektrycz-
nych?

– Zgodnie z zapisami ustawy 
o elektromobilności samorzą-
dy zobowiązane są do wprowa-
dzania autobusów elektrycznych  
w określonym w ww. ustawie 
tempie. Ustawa jednak przewi-
duje wykonywanie przez samo-
rządy analizy kosztów i korzyści 
wprowadzania taboru elektrycz-
nego do komunikacji miejskiej 
danego miasta. Analiza taka wy-
konana w Suwałkach wykazała 

brak zasadności inwestowania na 
ten moment w tabor elektrycz-
ny. Autobusy elektryczne są po-
nad dwukrotnie droższe od tra-
dycyjnych. Dodatkowo należy 
uwzględnić konieczność wymia-
ny, po pewnym okresie baterii 
(stanowiącej połowę wartości au-
tobusu). Z tego punktu widzenia 
zakup pojazdów elektrycznych 
jest nieracjonalny.

Skoro aktualnie nie jest zasad-
ne inwestowanie w autobusy elek-
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konkurs na prace 
o suwałkach

Rozpoczęła się V edycja 
konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową o tematyce zwią-
zanej z Suwałkami. Konkurs zo-
stał ogłoszony w trzech katego-
riach: praca licencjacka, praca 
magisterska i praca doktoranc-
ka. Prace mogą dotyczyć ob-
szarów: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, 
ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna i pro-
mocja miasta.

W konkursie udział może wziąć każdy absolwent wyższej szkoły pu-
blicznej lub prywatnej z kraju lub zagranicy, który obronił pracę w ro-
ku ogłoszenia konkursu. Na zgłoszenia czeka Biuro Prezydenta Miasta 
Suwałk do 28 lutego 2020 r. Prace wraz z dokumentami, których wy-
kaz znajduje się w zarządzeniu dotyczącym konkursu należy składać 
w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Warto wspomnieć też o nagrodach. Ich pula wynosi 10 tys. zł. Za naj-
lepszą pracę doktorancką można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magister-
ską 3 tys. zł, za licencjacką 2 tys. zł. Zwycięzców konkursu poznamy do 
29 maja 2020 r. Szczegóły na: www.um.suwalki.pl

>>suwałki awansuJą
P i s m o  S a m o r z ą d u  Te r y - 

torialnego „Wspólnota” opubli-
kowało swój doroczny ranking 
związany z wydatkami na inwe-
stycje wśród polskich samorzą-
dów. Miasto Suwałki awansowa-
ło w zestawieniu polskich miast 
na prawach powiatu aż o siedem 
miejsc – na 10 pozycję. Inne miasta 
podobnej wielkości w naszym re-
gionie zajęły niższe lokaty: Łomża  
– 14, Ostrołęka – 43, a Biała Pod- 
laska uplasowała się na 47 pozycji. Wyróżnienie za zajęcie dziesiątego miej-
sca odebrał Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałki podczas XVII 
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Na jednego suwalczanina przypada 1214,30 zł wydanych na inwestycje. 
Z roku na rok suwalski samorząd inwestuje coraz więcej pieniędzy. W latach 
2014-2016 w tym samym rankingu Suwałki zajmowały 22 lokatę. 

– Można stwierdzić, że nasz samorząd jest naturalnym liderem  
w tej części kraju – powiedział Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk.

Suwałki awansują również w rankingu zamożności polskich miast na 
prawach powiatu. Plasują się obecnie w pierwszej połowie stawki. Za rok 
2018 Suwałki zajmują 21 pozycję spośród 48 miast.  

>>

W Suwałkach środowisko oś- 
wiatowe to ważna grupa zawo-
dowa. W suwalskich przedszko-
lach, szkołach i placówkach oświa-
towych pracuje 1 218 nauczycieli  
i 513 pracowników administracji  
i obsługi. Edukują oni i wychowu-
ją 12 064 uczniów, co daje prawie  
10 uczniów na jeden etat nauczy-
cielski. Przed 7 laty było to prawie 
11 uczniów na jednego nauczyciela.

Nagrody Prezydenta Miasta 
Suwałk w 2019 r. otrzymały na-
uczycielki suwalskich przedszko-
li: Halina Łukuć , Małgorzata 
Komorowska, Jolanta teresa  
Gugnowska (dyrektor Przedszko- 
la nr 3), Wiesława świerzbino- 
w ic z ,  M o nik a ży l i ńs k a -tu - 
rowska, Violetta Putra, Marta 
Andruszkiewicz, Anna Eleksnin-
lachowska (dyrektor Przedszkola 
nr 7), Ewa romanowska, Irena 
Grudzińska i Halina Ewa racka.

Nagrodami Prezydenta Miasta 
Suwałk wyróżniono też nauczy-
cieli suwalskich szkół podstawo-
wych: dorotę drejer, Elżbietę 
leśniewską, Katarzynę Miłek, 
Igę Agnieszkę osewską, lidię 
Annę Baranowską (wicedyrek-
tor SP nr 6), Magdalenę Kaszkiel, 
H a l i n ę Wa l e n d z e w i c z  (d y -
rektor SP nr 10), Marię Jolantę 

dzień edukacJi narodoweJ i placówek oświatowych: Beata 
Szczecina, Andrzej Putra (wice-
dyrektor I LO), Alicja Węsierska-
Kwiecień (dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1), Magdalena Makarewicz, 
W o j c i e c h  M a k o w s k i ,  E w a 
Czartolińska , Bożena teresa 
Pietrewicz-dąbrowska, Maria 
Pietrewicz, Anna Stankiewicz, 
lucyna Elżbieta Poczobut, Iza 
Monika Pacewicz , Anna Peza, 
dorota Kossa-Szoch, tomasz 
deresz, Anna remelska, Anetta 
Haraburda , Edyta Wawrzyn , 
Janina Wanda Steczkowska 
(dyrektor SODN) i Hanna Zien- 
kiewicz.

Andrzej Matusiewicz związa-
ny z suwalskim Centrum Edukacji 
Nauczycieli otrzymał tytuł profeso-
ra oświaty nadany przez MEN.

41 suwalskich nauczycieli otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Suwałki w czasie obchodów dnia Edukacji narodowej zorganizowa-
nego w SoK. W uroczystości wzięli udział m.in.  Zdzisław Przełomiec, przewodniczący suwalskiej rady Miejskiej wraz z radnymi i Czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk ze swoimi zastępcami. 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty
W Dniu Edukacji Narodowej przekazujemy wszystkim Państwu słowa uznania za codzienny trud i zaan-

gażowanie w edukację i wychowanie młodych pokoleń Suwalczan.
Wyrażamy głęboką wdzięczność za inspirowanie uczniów do twórczego działania oraz kształtowanie ich 

otwartości na otaczający nas świat.
Życzymy, aby misja nauczyciela, pedagoga i wychowawcy zawsze była źródłem satysfakcji i poczucia spełnie-

nia. Pracownikom administracji i obsługi życzymy, aby ich pracy towarzyszyła świadomość tworzenia coraz lep-
szych warunków do efektywnej działalności suwalskich placówek oświatowych.

Niech zadowoleniu z pracy towarzyszy szczęście w życiu osobistym.

Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Suwałk w 2019 r. Alicja Węsierska-Kwie- 
cień i Andrzej Putra

Murawko, Beatę Zdancewicz , 
Agnieszkę Balcer-romanowską, 
Widasa Szlaużys (wicedyrekto-
ra SP nr 11).

Nagrody Prezydenta Miasta 
Suwałk w 2019 r. otrzymali rów-
nież nauc z yciele suwalsk ich 
szkół średnich, zespołów szkół 

Zdzisław Przełomiec
Przewodniczący Rady Miejskiej
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WIrtuAlny 
śWIAt MŁodyCH

Wolny czas suwalska mło-
dzież wykorzystuje głównie na 
korzystanie z nowych techno-
logii i gadżetów oraz spotka-
nia towarz yskie,  a w dalszej 
kolejności uprawianie sportu. 
Co piąty uczeń spędza przy kom-
puterze ponad 5 godzin dzien-
nie. Wskazuje to, że warto wspie-
rać młodych ludzi w możliwie 
jak najbardziej zrównoważonym 
wykorzystywaniu komputerów  
i internetu. Szczególnie, że zna-
cząca część badanych dekla-
ruje doświadczenia przemocy  
w internecie (60%). To dodat-
kowo wzmacnia rekomenda-
cję o prowadzeniu działań na 
rzecz bezpiecznego korzystania 
z sieci. Zwłaszcza, że tylko 23% 
uczniów zgłasza przypadki cy-
berprzemocy.

PrZEMoCoWA 
SZKoŁA?

Problem przemocy jest obec-
ny nie tylko w świecie wirtualnym. 
Pewna część uczniów deklaruje 
brak poczucia bezpieczeństwa  
w szkole. Jest to ok. 10% uczniów 
zagrożonych być może prześla-
dowaniem, nietolerancją, wyklu-
czeniem. I niestety nie zawsze 
mogą oni liczyć na pomoc na-
uczycieli.

– Niepokojące jest to, że 
około 1/5 badanych nauczycie-
li, odpowiedziami na kilka nie-
zależnych pytań, udowadnia, że  
w jakiejś formie popiera stosowa-
nie przemocy i siły. Mówimy tu-
taj o przemocy również fizycznej 
–  s t w i e r d z i ł  d a w i d  d r o ź - 
dzikowski, psycholog i twórca 
diagnozy suwalskiej młodzieży.

To szokujący wniosek z ba-
dań. Na szczęście większość mło-
dych suwalczan może liczyć na 
rodzinę. Relacje w domu badani 
określają zazwyczaj jako bardzo 
dobre. Większa część rodziców 
badanych uczniów radzi sobie  
z wychowaniem dzieci bez ucie-
kania się do stosowania jakich-

niepokoJący obraz suwalskieJ młodzieży
suwalscy uczniowie są coraz barDzieJ Pogrążeni w wirtualnym świecie i coraz barDzieJ zagubie-
ni. często DoświaDczaJą Przemocy, również w szKole. Do Pierwszego zetKnięcia z alKoholem Do-
choDzi w wieKu 13-15 lat. taKie są naJważnieJsze wniosKi z baDań uczniów suwalsKich szKół PoDsta-
wowych i śreDnich PrzeProwaDzonych w maJu-czerwcu tego roKu. ich wyniKi zaPrezentowano na 
sPotKaniu w ParKu nauKowo-technologicznym PolsKa-wschóD, w Którym uczestniczyli m.in. DyreK-
torzy i PeDagoDzy z suwalsKich szKół PoDległych miastu, członKowie mieJsKieJ KomisJi rozwiązy-
wania Problemów alKoholowych, a taKże Pracownicy urzęDu mieJsKiego i ewa siDoreK, zastęPca 
PrezyDenta suwałK.

kolwiek kar. Deficyt widać na-
tomiast w rzadkich kontaktach 
rodziców ze szkołą (60% odpo-
wiedzi). Istnieje więc znacząca lu-
ka, którą z korzyścią dla dzieci na-
leży wypełnić współpracą.

AlKoHol, 
PornoGrAFIA 
I EnErGEtyKI

 
Alkohol jest wyraźnie obecny  
w środowisku uczniów. Inicjacja al-
koholowa ma miejsce zwykle mię-
dzy 13 a 15 rokiem życia i zazwy-
czaj w domu. 35% biorących udział 
w badaniu paliło już papierosy. 
Najczęściej inicjacja nikotynowa 
ma miejsce również w przedziale 

wiekowym 13-15 lat i najczęściej 
na wakacjach. Dostęp do narko-
tyków jest znacznie trudniejszy, 
ale obecny. Prawdopodobnie 
najbardziej rozpowszechnioną 
używką jest marihuana. Młodzież 
wskazywała na stosunkową ła-
twość dostępu do zakupu zarów-
no papierosów, jak i alkoholu. 
Bardzo popularne są w szkole na-
poje tzw. energetyki. Piło je już 
77% dzieci, a aż jedna czwarta 
spożywa je kilka razy w tygodniu 
lub nawet codziennie.

Bardzo poważnym problemem 
uczniów bez względu na poziom 
kształcenia jest pornografia w in-
ternecie. To silnie uzależniające 
zjawisko dotyczy w poważnym 
stopniu już obecnie co piątego 
ucznia w szkole. Są to osoby, któ-
re najprawdopodobniej ogląda-
ją pornograficzne treści stale i re-
gularnie.

– Zachęcam Państwa, do za-
angażowania w organizowanie 
ciekawych programów profilak-
tycznych w szkołach. Zachęcam 
również do sięgania po środki  
z Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, które 
także służą temu, żeby realizować 
w Państwa placówkach zadania, 
programy, które będą atrakcyj-
ne dla uczniów, ale też adresowa-
ne do rodziców – zaapelowała do 
dyrektorów suwalskich szkół za-
stępca prezydenta Suwałk Ewa 
Sidorek.

Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk i Dawid Droździkowski, który 
przedstawił analizę badań dotyczących suwalskiej młodzieży

Prezentacji wyników 
badań dotyczących suwal-
skich uczniów wysłucha-
li nauczyciele, pedagodzy, 
urzędnicy  
i członkowie Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
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ewa chotomska 
w bibliotece

Najmłodsi spotkali się w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. 
M. Konopnickiej z Ewą Chotomską – autorką licznych scenariu-

szy m.in. popularnego Tik-Taka, w którym wcielała się w rolę nieza-
pomnianej Ciotki Klotki. Współpracowała również z innymi progra-
mami m.in. Budzik i Jedyneczka. W jej dorobku znalazło się wiele 
scenariuszy programów telewizyjnych, filmów edukacyjnych, kil-
ku animowanych, około 50 teledysków dla dzieci. Najwięcej, bo po-
nad 500 było piosenek, z których kilkanaście m.in.: „Szczotka, pa-
sta, kubek... Mydło wszystko umyje”, „Każdy ma jakiegoś bzika” czy 
„Fantazja, fantazja” stało się kultowymi. Prywatnie Ewa jest córką 
popularnej poetki Wandy Chotomskiej. 

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

„dary Jesieni” w „Jedynce”
Piknik „Dary Jesieni” odbył się w ogrodzie Przedszkola nr 1. Nienajlepsza po-

goda nie zniechęciła uczestników, dzieci z rodzicami oraz nauczycieli do wspól-
nej zabawy. Starali się oni wykonać jak najpiękniejszego ludzika lub zwierzątko. 
Obserwując artystów oraz ich zaangażowanie, czasami miało się wrażenie, że 
większą radość i satysfakcję z tych prac mieli rodzice. Milusińscy mogli też brać 
udział w loterii i wygrać zabawkę lub dać pomalować sobie buźkę i zamienić się 
w tygrysa, Batmana, lub inną postać z bajki czy komiksu. Nie zabrakło też go-
rącej kawy i herbaty oraz najsmaczniejszych ciast. Można było również uczest-
niczyć w konkursach. Nie lada wyzwaniem było odśpiewanie przez rodziców 
„ochotników” piosenki Golec uOrkiestry. Wyszło nawet fajnie.

DwuTygoDnik SuwalSki
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Uczniowie, nauczyciele i pracownicy suwal-
skiej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Olimpijczy- 
ków Polskich obchodzili jubileusz trzydziesto-
lecia istnienia szkoły. W uroczystym spotka-

niu uczestniczyli m.in.: Czesław renkiewicz, 
prezydent Suwałk,  Zdzisław Przełomiec , 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach,  
poseł Bożena Kamińska oraz polscy olim-
pijczycy: luiza Złotkowska, dariusz Goź- 
dziak , Wojciech Fortuna i Adam Krze- 
siński. Prezydent Suwałk przekazał Hali- 
nie Walendzewicz, dyrektor SP nr 10, czek  
o wartości 10 tys. zł.

Uczniowie SP nr 10 z Oddziałami Integ- 
racyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Su- 

wałkach osiągają wiele sukcesów w różnorod-
nych zawodach sportowych: lekkoatletycz-
nych, biegach przełajowych, szachach, a przede 
wszystkim w pływaniu. Często są to zawody  
o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzyna-
rodowym. Każdego roku uczniowie otrzymu-
ją nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe, 
m.in. od Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka 
Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta 
Suwałk. W szkole od początku powstania uczą 
się dzieci niepełnosprawne.

trzydziestka „dziesiątki”

Dąb przed SP 10 zasadzili olimpijczycy Luiza Złot-
kowska i Dariusz Goździak

W trwającym roku szkolnym 2019/2020 w „dziesiątce” 105 nauczycieli edukuje 782 uczniów, którzy uczą 
się w 37 oddziałach. To znacznie mniej niż np. w roku szkolnym 2001/2002, w którym to 122 nauczycieli 
uczyło 1 704 uczniów w 63 oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum

Stoły z darami jesieni – warzywami i jednoznacznie kojarzącymi się z tą porą roku 
kasztanami, były oblegane przez dzieci oraz ich rodziców

>>
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wą, dostępności do dóbr kultury, sportu i  rekreacji oferowanych 
przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Suwałki. 
– Można uznać, że wprowadzenie programu było dobrym posunięciem. 
Poprzez kartę mieszkańcy identyfikują się z miastem przekazując swój 
podatek PIT oraz meldując się na terenie Suwałk. Zauważyłem bardzo 
duże dodatnie saldo migracji oraz dużą dynamikę wpływów z podatku 
PIT. Na koniec roku 2019 ocenimy, czy ta tendencja postępuje – podsu-
mował prezydent Cz. Renkiewicz.

Więcej o Suwalskiej Karcie Mieszkańca w następnym wydaniu 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

rocznica skm
24 447 suwalczan skorzystało już z Suwalskiej Karty Mieszkańca  

i dzięki temu pozostało im w kieszeni ponad 2 mln zł. Stało się tak, po-
nieważ tyle wyniosły bonifikaty udzielone przez instytucje miejskie. 
Bonifikat posiadaczom Suwalskiej Kart Mieszkańca udzieliło też 31 part-
nerów prywatnych. 1 września minął rok od wprowadzenia programu 
Suwalska Karta Mieszkańca, czyli rozbudowanego systemu zniżek oraz 
zwolnień z opłat skierowanych do wszystkich mieszkańców Suwałk. 

 O efektach funkcjonowania Suwal-
skiej Karty Mieszkańca na konferencji 
prasowej mówił Czesław Renkiewicz, 
prezydent Suwałk oraz Dorota Szczę-
sna, naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych UM w Suwałkach

– Przez rok z budżetu miej-
skiego na funkcjonowanie te-
go programu przeznaczyliśmy 

2.076.899,24 zł. Jednostkowo z SKM-ki skorzystano 64 113 razy. Dodać 
należy do tego darmowe przejazdy komunikacją miejską i oczywiście ulgi 
oferowane przez sektor prywatny –  poinformował prezydent Suwałk.

Jednym z celów Programu jest zwiększenie wszystkim miesz-
kańcom Suwałk, bez względu na sytuację rodzinną i majątko-
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Stanisława radkiewicz przed dorotą olszewską wśród kobiet 
oraz Józef Poźniak przed Stefanem dojnikowskim wśród mężczyzn 
wygrali klasyfikację generalną drugiej Suwalskiej Olimpiady Seniorów. 
Rywalizowali oni przez kilka miesięcy w pięciu konkurencjach: pływa-
niu, strzelectwie, zawodach lekkoatletycznych (bieg na 60 metrów, rzut 
oszczepem, pchnięcie kulą, marsz Nordic Walking), wycieczce rowero-
wej oraz w bowlingu. W podsumowaniu Suwalskiej Olimpiady Seniorów 
uczestniczył m.in. Czesław renkiewicz, prezydent Suwałk, który uczest-
nikom zmagań gratulował sportowego zacięcia.

Wszyscy startujący otrzymali certyfikaty udziału w zawodach, a naj-
lepszym w poszczególnych konkurencjach zostały wręczone pamiąt-
kowe medale, puchary i nagrody niespodzianki. Dodatkowo specjalne 
wyróżnienie otrzymały osoby, które uczestniczyły we wszystkich przy-
gotowanych konkurencjach: teresa Wysocka-Kluczny, Józef Kamiński 
oraz Janusz Pudlis.

>> olimpiada seniorów

Tegoroczna rywalizacja seniorów zakończyła się zawodami bowlingowymi
Fot. OSiR Suwałki

WydArZyŁo SIę W BIBlIotECE

W Bibliotece przy 
ul. E. Plater 33A 
przygotowano mi-
ni-wystawę książek 
Olgi Tokarczuk – 
laureatki literackiej 
Nagrody Nobla za 
2018 r.
Werdykt tenn ogłosi-
ła Szwedzka Akade-
mia 10 październi-
ka  2019 roku W Bibliotece swoje subiektywne spojrzenie na suwalskie ulice i podwórka 

zaprezentowali fotografowie ze Stowarzyszenia Mała Szkoła Fotografii 
– PAcamera CLUB
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Siatkarze Ślepska Malow Suwałki wygrali X Memoriał Józefa 

Gajewskiego. Wyprzedzili inne drużyny grające w Plus Lidze, które przy-
jechały na suwalski turniej: ONICO Warszawa, Indykpol AZS Olsztyn i Trefl 
Gdańsk. W zespołach zabrakło siatkarzy, którzy w tym czasie rywalizowali 
w Pucharze Świata rozgrywanym w Japonii. Turniej rozpoczął prezydent 
Suwałk Czesław renkiewicz. Na początku minutą ciszy uczczono pa-
mięć niedawno zmarłej Bogusławy Gajewskiej, żony patrona turnieju.

W pierwszych meczach ONICO Warszawa pokonało 3:1 Indykpol AZS 
Olsztyn, a Ślepsk Malow wygrał 3:0 (25:21, 25:18, 25:19) z Treflem Gdańsk. 
W spotkaniu o trzecie miejsce Indykpol AZS Olsztyn wygrał 3:2 z Treflem 
Gdańsk. Przed meczem finałowym publiczność zaśpiewała „Sto lat” dla 
obchodzącego 35. urodziny Wojciecha Winnika, prezesa suwalskiego 
klubu. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki życzył su-
walskiej ekipie złotego medalu w PlusLidze i udziału w Lidze Mistrzów. 

– Serdecznie dziękuję za wsparcie. Możemy zagrać w Lidze Mistrzów, 
ale pod warunkiem, że na tym czeku znajdzie się jedno zero więcej – za-
żartował W. Winnik. 

W finale Ślepsk wygrał 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:23) z wicemistrzem 
Polski ONICO Warszawa. Skład Ślepska Malow Suwałki: Wojciech Siek, 

dziesiąty memoriał JózeFa GaJewskieGo

Kacper Gonciarz, Kevin Klinkenberg, nicolas Szerszeń, Bartłomiej 
Bołądź, Andreas takvam, Adrian Stańczak (libero), Paweł Filipowicz 
(libero), Kamil Skrzypkowski, Łukasz rudzewicz, Jakub rohnka, 
Cezary Sapiński. To trzecie zwycięstwo siatkarzy suwalskiej drużyny 
w Memoriale Józefa Gajewskiego. Poprzednio wygrali w 2015 i 2017 ro-
ku. Najwartościowszym graczem jubileuszowego Memoriału wybrano 
Bartłomieja Bołądzia, atakującego zespołu Ślepsk Malow.

Pierwszy mecz w Plus Lidze suwalska drużyna rozegra 30 paździer-
nika w Rzeszowie. Przeciwnikiem będzie Asseco Resovia Rzeszów, czy-
li drużyna, którą do 2018 r. prowadził obecny trener Ślepska Malow Su- 
wałki Andrzej Kowal. Trzy pierwsze mecze w Plus Lidze siatkarze suwal-
skiego zespołu zagrają na wyjazdach. Kolejny mecz suwalska drużyna 
rozegra 3 listopada w Warszawie z ONICO, następnie 6 listopada zagra 
w Kędzierzynie Koźlu z mistrzem Polski ZAKSĄ. Będzie to mecz zaległy  
z pierwszej kolejki, którego gospodarzem pierwotnie miała być suwalska 
drużyna. Pierwszy mecz Plus Ligi w Suwałkach zaplanowano na 10 listo-
pada. Rywalem Ślepska Malow Suwałki ma być drużyna Trefla Gdańsk.Atakuje Łukasz Rudzewicz ze Ślepska Malow Suwałki

Prezes Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik odebrał czek na 159 tys. zł od 
marszałka województwa Artura Kosickiego

suwałki naJlepsze
Suwałki wygrały ogólnopolski XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin. 

Rywalizacja odbywała się w czasie XI Europejskiego Tygodnia Sportu, któ-
ry obejmuje zmagania w różnych dyscyplinach sportowych. Wszystko było 
zorganizowane od Dnia Matki do Dnia Dziecka, czyli od 26 maja do 1 czerw-
ca 2019 roku.

Suwałki w klasyfikacji miast od 40 do 100 tys. mieszkańców uplasowały się 
na pierwszej pozycji w Polsce wyprzedzając czterema punktami Police (zachod-
niopomorskie) oraz Ostrów 
Wielkopolski (wielkopolskie). 
Suwałki co roku zajmują wyso-
kie lokaty w tej rywalizacji, co 
bez wątpienia świadczy, że je-
steśmy jednym z najbardziej 
usportowionych regionów  
w Polsce. Organizatorem wy-
darzenia jest Krajowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich, a ko-
ordynacją działań na terenie 
Suwałk zajmuje się Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

>>ars musica 2019
13 października koncertem finałowym w konkatedrze pw. św. 

Aleksandra zakończył się VII Międzynarodowy Festiwal Ars Musica 2019.
Szkoda, że tak mało suwalczan uczestniczyło w tej prawdziwej 

uczcie artystycznej, którą przygotowali: (na zdjęciu od lewej) Jacek 
Szymański – tenor, suwalczanka Marlena Borowska – sopran, 
rafał Sulima – organy, a koncert prowadziła Ewa Maria Stąpór. 
Organizatorzy koncertu zaproponowali wspaniałą podróż po epokach 
muzycznych. Można było wysłuchać utworów kompozytorów baroku, 
klasycyzmu, romantyzmu, jak i muzyki współczesnej, w tym filmowej.

Festiwal otrzymał dofinansowanie od Zarządu Województwa 
Podlaskiego oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach.  Patronat medial-
ny nad festiwalem sprawował „DwuTygodnik Suwalski”.

>>

W Rucianej Nidzie nagrodę 
odebrał Waldemar Borysewicz 

– Dyrektor Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Suwałkach
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¿ Europejski Dzień Seniora – 17.10, godz. 10, Sala im. A. Wajdy. Wstęp wolny;
¿ Filharmonię Suwałk „Jesień mistrzów” – 18.10, godz. 

19. Wieczór z kompozycjami Mozarta, Vivaldiego, Piazzoli 
i Halvorsena w wykonaniu Roshko Brothers, czyli bra-
ci Adama i Jana Roszkowskich oraz Suwalskiej Orkiestry 
Kameralnej. Soliści koncertu to suwalczanie odno-
szący muzyczne sukcesy na świecie, nominowani do 
International Classical Music Awards 2019. Bilety: 30/20 zł 
(ulgowe) w kasie SOK;
¿ 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS – 18-20.10, Sala 

Kameralna SOK, wstęp wolny;
¿  Spotkania Teatralne za Kurtynką: Brzydkie kaczątko – 22.10,  

godz. 17 – spektakl familijny, Sala im. A. Wajdy, bilety 17 zł w kasie SOK.  Jedna  
z najpiękniejszych historii w literaturze dziecięcej według Igora Bojovicia 
i w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora w Łomży;
¿  warsztaty rękodzieła dla dzieci 8-10 lat – MAKRAMA – 26-27.10,  

godz. 15-17, sala 0.28, wstęp 35 zł;
¿ Pchli Targ – szansa dla łowców skarbów – 27.10 w godz. 9-13, parking 

za SOK-iem. Wstęp wolny, brak opłat za stoisko.

CEntruM SZtuKI WSPóŁCZESnEJ 
– GAlErIA AndrZEJA StruMIŁŁo, 

ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:

¿ wystawę Kasi Waraksy „Moja planeta” malarstwo. 
Wystawa ma charakter retrospektywny. Będzie pre-
zentowana do końca października.

roZMArIno ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ Jazz wieczór – „We3” – 19.10, godz. 19. Jazz trio gra standardy jazzo-

we w przepięknym brzmieniu wibrafonu, kontrabasu i jazzowej harmo-
nijki ustnej. Interpretują je na nowo z dużą kulturą muzyczną.
¿ Blues wieczór – Gary Moore Tribute Band – 22.10, godz. 19. Bilet 30 zł.

Cinema lumiere 
ul. Dwernickiego 15, 
zaprasza na filmy:

– do 17 października – „O Yeti!” (komedia animowana/przygodowy), 
„Był sobie pies 2” (familijny/przygodowy), „Legiony” (dramat historycz-
ny), „(Nie)znajomi” (komediodramat), „Czarny mercedes” (kryminalny), 
„Joker” (akcji/s-f), „Ślicznotki” (kryminalny/komediodramat), „Boże cia-
ło” (dramat obyczajowy), „Gloria Bell” (ko-
mediodramat) – 16.10 film wyświetlany  
w cyklu BABSKIE WIECZORY;

– od 18 października – „Czarownica 2” 
(familijny/fantasy), „Zombieland: Kulki  
w łeb” (horror/komedia);

– 22 października – „Mowa ptaków” 
(dramat) film wyświetlany w cyklu KINO 
KONESERA;

– od 25 października – „Rodzina 
Adamsów ” (kom e dia animowana), 
„Obywatel Jones” (thriller/polityczny), „Złe 
miejsce” (horror), „Countdown” (horror);

KonKurS 
dlA CZytElnIKóW „dtS”

Jaki jubileusz obchodziła suwalska Szkoła Podstawowa nr 10? 

Nagrodą dla trzech osób, które jako pierwsze nadeślą prawidłową 
odpowiedź, będą bilety do kina ufundowane przez Cinema Lumiere 
Suwałki. Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie naj-
nowsze wydanie „DwuTygodnika Suwalskiego” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

Odpowiedzi prosimy przesyłać pocztą na adres redakcji, bądź na  
adres e-mailowy: kontakt@dwutygodniksuwalski.pl 

Na odpowiedź czekamy do 21 października.

BIBlIotEKA PuBlICZnA IM. MArII KonoPnICKIEJ W SuWAŁKACH 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim  
– 17.10, godz. 17. Wstęp wolny;

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury

¿ na spotkanie z Tomaszem Jakimiukiem – 28.10, 
godz. 17. Wstęp wolny;

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i 
D z i e d z i c t w a N a r o d ow e g o p o c h o d z ą c yc h  
z Funduszu Promocji Kultury

¿ do udziału w konkursie plastycznym „Jestem rodowitym suwalcza-
ninem”, którego tematem jest rodowód rodziny związanej z Suwałkami. 
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej ro-
dziny w graficznej formie drzewa genealogicznego dowolną techniką 
plastyczną. Termin złożenia prac 25.10. Regulamin oraz karta zgłoszenia 
na www.bpsuwalki.pl

Dofinansowanie ze środków Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ do udziału w konkursie „Śpiewanie to wyzwanie”. Nie ma ograniczeń 
wiekowych. Warunkiem konkursu jest nagranie autorskiej piosenki do 
wierszy Danuty Wawiłow lub Natalii Usenko, np. w formacie mp3, wraz 
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (każdy z uczestników ze-
społu wypełnia oddzielny dokument). Termin złożenia formularza upły-
wa 31.10. Informacje o konkursie 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 muzy-
cy w bibliotece się odezwą” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿ do udziału w akcji „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Przyjdź z dzieckiem (3-6 lat) do biblioteki  
i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu 
„Mała książka – wielki człowiek”! Dzieci znajdą w niej 
książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wi-
zytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

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

¿ wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach do udzia-
łu w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim obejrzysz 

film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy na bile-
ty do kina. Kupon upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D 
(w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją:  „Był sobie pies 2”, „Czarny Mercedes”, 
„Obywatel Jones”. 

MIdICEntruM, ul. Witosa 4 zaprasza:
¿ do zapisów telefonicznych na zajęcia popołudniowe: 
* środy – 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);
¿ na sobotę familijną – 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.

Stowarzyszenie twórczych Seniorów „roZŁoGI” zaprasza na:
¿ program „Satyry PRL”, który odbędzie się 25.10, godz. 17 w Sali im.  

J. Towarnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej przy ul. E. Plater 33A.

SuWAlSKI ośrodEK Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ spektakl „Kaj Dzias. Graj Cyganie” – 15.10, godz. 19, bilety 15 zł w ka-

sie SOK. Jest to barwny kolaż muzyki, pieśni i tańca, a jednocześnie przej-
mująca, wielowątkowa opowieść; 
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oGŁoSZEnIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic 
nowomiejskiej i świerkowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 
r. poz. 60, poz. 235, poz. 730. poz. 100, poz. 1524, poz. 1696 i poz. 1716), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr 
XII/161/2019 z dnia 25 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego u zbiegu ulic nowomiejskiej i świerkowej w Suwałkach.

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

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 
5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16-400 
Suwałki w terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.*

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@
um.suwalki.pl tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw, można skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje 
się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzen-
ne” oraz w siedzibie Administratora. 265/2019

PrEZydEnt MIAStA SuWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 
r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 
października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy 
ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni 
(od 02.10.2019 r. do 23.10.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamia-
ny (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 364/2019 z dnia 2 paździer-
nika 2019 roku).  271/2019

PIątA W EuroPIE
Piąte miejsce zajęła Julia Janowska, 

zawodniczka LMUKS „Olimpik” w Mis- 
trzostwach Europy Młodziczek w sumo ro-
zegranych w węgierskim Szigetszentmiklós.  
J. Janowska rywalizowała w kategorii do 
65 kg.

Julia Janowska ze swoim trenerem 
Andrzejem Koncewiczem

WIGry SZESnAStE
Suwalska drużyna z dorobkiem 12 pkt zajmuje szesnastą lokatę w ta-

beli I ligi. W ostatnim rozegranym meczu w Suwałkach Wigry przegrały 1:4  
z Radomiakiem Radom. Gola dla suwalskiego zespołu strzelił Robert Bartczak 
w 60 min., a dla rywali Leandro w 34 i 45 min. (z karnego) oraz Meik Karwot  
w 72 min. i Patryk Mikita w 90 min. To było już szóste spotkanie ligowe suwal-
skiej drużyny bez wygranej. 

Po tym meczu prowadzenie Wigier przejął Paweł Cretti 
(na zdjęciu). Zarząd Klubu odwołał Adama Fedoruka, który 
szkolił suwalskich piłkarzy przez zaledwie 4 miesiące z nie-
najlepszymi efektami punktowymi: 12 pkt i miejsce w stre-
fie spadkowej I ligi. P. Cretti ma 48 lat. Z drużyną Wigier ma 
do 30 czerwca 2021 roku. Do chwili przejścia związany był 
z Pogonią Szczecin, gdzie prowadził m.in. zespół juniorów 
starszych i zespół rezerw.

W ostatni weekend Wigry nie grały, bo mecz w Jastrzębiu z GKS przeło-
żono na 22 października ze względu na powołanie do reprezentacji Polski 
U-19 dwóch piłkarzy suwalskiej drużyny: Konrada Matuszewskiego i Pawła 
Gieracha. Drugi z zawodników zagrał w połowie przegranego 2:5 meczu  
z Anglią. Najbliższy mecz ligowy Wigry rozegrają w Suwałkach. W piątek (18 
października) zmierzą się z Odrą Opole, która wprawdzie zajmuje ostatnie miej-
sce w tabeli, ale w ostatnich meczach zaczęła zdobywać punkty.

MEdAloWE ZAKońCZEnIE 
SEZonu

Młodzi lekkoatleci, reprezen-
tanci suwalskich trzech podsta-
wówek (SP4, SP7, SP11) oraz klu-
bu LUKS Hańcza wzięli udział  
w zawodach lekkoatletycznych  
w litewskim Mariampolu. Suwalska 
młodzież startowała z rówieśni-
kami z Litwy, Rosji oraz Białorusi. 
Tym razem bardzo liczna, 43-oso-
bowa grupa młodych sportowców 
pod opieką Agnieszki Kozłowskiej, 
Magdaleny Roguckiej oraz Anny 
Taraszkiewicz walczyła na bieżni 

o medale i rekordy życiowe. Z Litwy suwalscy lekkoatleci przywieźli 20 meda-
li, (8 złotych, 8 srebrnych, 4 brązowe) i tym samym wspaniale zakończyli tego-
roczny sezon startów na stadionie. Szczegóły na: www.dwutygodniksuwalski.pl 

MIStrZoWIE W rACKEtlonIE
Karol Szymański (na zdjęciu) z Suwałk został in-

dywidualnym mistrzem Polski w racketlonie amato-
rów. Racketlon to dyscyplina, w której jeden mecz 
składa się z czterech setów rozgrywanych kolejno 
w tenisa stołowego, badmintona, squash’a oraz te-
nisa ziemnego. Wymaga to dużej wszechstronności 
od zawodników. Każdy z setów jest rozgrywany do 
15 punktów. W mistrzostwach Polski rozegranych  
w Książenicach pod Warszawą wystąpiła również su-
walczanka Kornelia Zielińska, która startowała w ka-
tegorii kobiet. K. Szymański i K. Zielińska wspólnie 
wygrali rywalizację mikstów.

WydArZEnIA SPortoWE

Fot. Agnieszka Kozłowska
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PrEZydEnt MIAStA SuWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem 
na cele rolnicze.

1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 20744 o powierzchni 0,3461 ha, 
położona w Suwałkach, obręb nr 0002. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 140 zł (słow-
nie: sto czterdzieści złotych).

Wadium w wysokości 14 zł (słownie: czternaście złotych)
2. działka oznaczona numerem geodezyjnym 30268/2 o powierzchni 0,0584 

ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 0003. termin dzierżawy 
na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: 
trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote)
3. działka oznaczona numerem geodezyjnym 31190 o powierzchni 3,5091 ha, 

położona w Suwałkach , obręb nr 0003. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 410 zł (słow-
nie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złote).

Wadium w wysokości 141 zł (słownie: sto czterdzieści jeden złotych)
4. część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22614 o powierzchni 

0,3750 ha, położonej w Suwałkach, obręb nr 0004. 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)
5. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 22562, 22561, część 22614, o 

łącznej powierzchni 7,6077 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0004. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 050 zł (słow-
nie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 305 zł (słownie: trzysta pięć złotych)
6. działka oznaczona numerem geodezyjnym 22618 o powierzchni 3,2388 ha, 

położona w Suwałkach, obręb nr 0004 termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2022 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 300 zł (słow-
nie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Wadium w wysokości 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)
7. działka oznaczona numerem geodezyjnym 31235 o powierzchni 2,5993 ha, 

położona w Suwałkach, obręb nr 0003. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 
do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 040 zł (słow-
nie: pięćset dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 104 zł (słownie: sto cztery złote)
8. części działek geodezyjnych oznaczonych numerami 22746, 22747 o łącznej 

powierzchni 1,0557 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 0004. 
termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 430 zł (słownie: 
czterysta trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 43 zł (słownie: czterdzieści trzy złotych)
9. działka oznaczona numerem geodezyjnym 22723 o powierzchni 2,5495 ha, 

położona w Suwałkach, obręb nr 0004. termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. 

do 30 września 2022 r. 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 020 zł (słow-

nie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 102 zł (słownie: sto dwa złote)
10. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 20757, 20758 o łącznej po-

wierzchni 1,3601 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 0009. termin dzierżawy 
na okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: 
pięćset pięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)
11. działka oznaczona numerem geodezyjnym 22589 o powierzchni 1,3226 

ha, położona w Suwałkach, obręb nr 0004. termin dzierżawy na okres do 3 lat 
tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 530 zł (słow-
nie: pięćset trzydzieści złotych).

Wadium w wysokości 53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote)
Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2019 r. o godz. 10 30 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 osoby fi-
zyczne 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 31 października 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na ra-
chunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji prze-
targowej przed otwarciem przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennic-
two w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełno-
mocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktu-
alnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, 
dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

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

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czyn-
szu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora 
przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie 
przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpo-
częcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie interne-
towej 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.  270/2019

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 
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2019 r. w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wy-
wieszony został na okres 21 dni (od 08.10.2019 r. do 29.10.2019 r.) wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do przekazania w 
nieodpłatne użytkowanie (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 366/2019 i Nr 
367/2019 z dnia 04 października 2019 roku).  275/2019

dyżury rAdnyCH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 15 października zapraszają Krystyna Gwiazdowska oraz 

Kamil Klimek z Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 22 paź-
dziernika na suwalczan czekają Karol Korneluk i Jacek niedźwiedzki  
z Ugrupowania Platforma.Nowoczesna.Koalicja Obywatelska. Na spotka-
nie z radnymi 29 października zapraszają Jacek Juszkiewicz i Mariola 
Brygida Karpińska z Prawa i Sprawiedliwości.

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

zaGłosuJ 
na suwalską
bibliotekę

Oddaj głos na Bibliotekę Publiczna im. M. Konopnickiej  
w Suwałkach w konkursie Kinder i pomóż wygrać książki do wspól-
nego czytania z suwalskimi dziećmi. Zagłosować można pod ad-
resem: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glo-
sowanie

Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej 
głosów. 50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspól-
nego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o war-
tości 300 zł, z tych które zdobyły najwięcej głosów w rankingu. 
Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzię-
ki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólne-
go czytania.

Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019. Możesz oddać je-
den głos dziennie.

>>
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PrEZydEnt MIAStA SuWAŁK dZIAŁAJąCy 
JAKo StAroStA WyKonuJąCy ZAdAnIA  
Z ZAKrESu AdMInIStrACJI rZądoWEJ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowią-
cej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem 

na cele rolnicze.
Część działki oznaczonej numerem geodezyj-

nym: 32803/2 o powierzchni 3,5327 ha, niezabu-
dowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Dubowo 
I, obręb numer 0008, posiadającej urządzoną księgę 
wieczystą SU1S/00025924/7. termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1420 zł (słownie: tysiąc cztery-
sta złotych).

Wadium w wysokości 142 zł (słownie: sto czter-
dzieści dwa złote)

Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2019 
r. o godz. 10 00 w siedzibie urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sa-
li nr 146.

Przed przetargiem należy zapoznać się z przed-
miotem przetargu i projektem umowy dzierża-
wy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój 
nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizycz-
ne 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 ty-
tule przelewu numery działek do dnia 7 listopada 
2019 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana 
na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego 
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o 
przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem 
umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie 
przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa 
sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby 
prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejest-
ru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentują-
cych podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę ucze-
stników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli 
przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co na-
jmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoław-
czej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wy-
woławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wa-
dium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylen-
ia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawar-
cia umowy dzierżawy w terminie określonym przez 
organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zwraca się niezwłocznie pr-
zelewem. Organizator przetargu bez podania przy-
czyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić 
od jego przeprowadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu znaj-
dują się na stronie internetowej 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.
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PrEZydEnt MIAStA SuWAŁK
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na dzierżawę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Miasta Suwałki  

z przeznaczeniem na cele rolnicze.
1. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 

31989/1, 31989/3 o łącznej powierzchni 0,3206 
ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, ob-
ręb nr 0007. termin dzierżawy na okres do 3 lat 
tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 130 zł (słownie: sto trzydzie-
ści złotych).

Wadium w wysokości 13 zł (słownie: trzyna-
ście złotych)

2. działka oznaczona numerem geodezyjnym 
32821 o powierzchni 2,2427 ha, położona w 
Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 0008. termin 
dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2022 r

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżaw-
nego wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

Wadium w wysokości 90 zł (słownie: dziewięć-
dziesiąt złotych)

3. części działek oznaczonych numerami geo-
dezyjnymi: 32835/1, 32835/2, 32835/3 o łącznej 
powierzchni 4,9700 ha, położonych w Suwałkach 
przy ul. Dubowo I, obręb nr 0008,. termin dzier-
żawy na okres 2 lat tj. do 30 września 2021 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1 990 zł (słownie: jeden tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 199 zł (słownie: sto dzie-
więćdziesiąt dziewięć złotych)

4. części działek oznaczonych numerami geo-
dezyjnymi: 32835/1, 32835/2, 32835/3 i 32836 
o łącznej powierzchni 3,4834 ha, położonych w 
Suwałkach, ul. Dubowo I, obręb nr 0008. termin 
dzierżawy na okres do 2 lat tj. do 30 wrze-
śnia 2021 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1 400 zł (słownie: jeden tysiąc 
czterysta złotych).

Wadium w wysokości 140 zł (słownie: sto czter-
dzieści złotych)

5. części działek oznaczonych numerami geo-
dezyjnymi: 32835/1, 32835/2, 32835/3 i 32836 
o łącznej powierzchni 3,5300 ha, położonych w 
Suwałkach, obręb nr 0008. termin dzierżawy na 
okres do 2 lat tj. do 30 września 2021 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1420 zł (słownie: jeden tysiąc 
czterysta dwadzieścia złotych).

Wadium w wysokości 142 zł (słownie: sto czter-
dzieści dwa złote)

6. część działki oznaczonej numerem geode-
zyjnym 32815 o powierzchni 0,7225 ha, poło-
żonej w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 0008. 
termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 290 zł (słownie: dwieście dzie-
więćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 29 zł (słownie: dawadzie-
ścia dziewięć złotych)

7. część działki oznaczonej numerem geodezyj-
nym 24821/1 o powierzchni 2,1851 ha, niezabu-
dowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 0010. 
termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 
września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 880 zł (słownie: osiemset 
osiemdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 88 zł (słownie: osiem-
dziesiąt osiem złotych)

8. działki oznaczone numerami geodezyjnymi 
5/4, 6/2, 7/2, 8, 10, 11/2, 12/2, 13/2, 39/2 oraz 
części działek oznaczonych numerami geode-

zyjnymi 33, 34, 35, 36, 37/2, o łącznej powierzch-
ni 1,0400 ha, położone w gminie Suwałki, obręb 
Dubowo Drugie. Działki stanowią część odstojni-
ka wód opadowych. termin dzierżawy na okres 
do 3 lat tj. do 30 września 2022 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 420 zł (słownie: czterysta dwa-
dzieścia złotych).

Wadium w wysokości 42 zł (słownie: czterdzie-
ści dwa złote)

9. działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 
158, 159 o łącznej powierzchni 1,0545 ha, nieza-
budowane, położone na terenie Gminy Szypliszki, 
obręb 0017 – Kaletnik. termin dzierżawy na 
okres do 3 lat tj. do 30 września 2022 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 430 zł (słownie: czterysta trzy-
dzieści złotych).

Wadium w wysokości 43 zł (słownie: czterr-
dzieści trzy złote)

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopa-
da 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 przedmio-
tem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do 
wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetar-
gu mogą brać udział osoby 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 poda-
jąc w tytule przelewu numery działek do dnia 7 li-
stopada 2019 r. W tym dniu kwota wadium musi 
być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesie-
nia wadium podlega przedłożeniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemne-
go oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogło-
szenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz 
projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby 
fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu prze-
targu z dowodem tożsamości lub reprezentowa-
nie przez pełnomocnika na podstawie pełnomoc-
nictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z 
rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzo-
nych notarialnie, dowodów tożsamości osób re-
prezentujących podmiot.

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

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wa-
dium 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 
organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zwraca się niezwłocznie prze-
lewem. Organizator przetargu bez podania przy-
czyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstą-
pić od jego przeprowadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetar-
gu znajdują się na stronie internetowej 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.
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oGŁoSZEnIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu uli-

cy Szwajcaria w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmia-
nami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/479/2017 z dnia 25 
października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejo-
nu ulicy Szwajcaria w Suwałkach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 23 października 2019 r. do 26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i 
Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, w pozo-
stałe dni to jest od wtorku do piątku od 730 do 1530.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny 
będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego 
planu odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 146 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 
2019 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz-
ne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzone kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przyjęć ko-
respondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki 
lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: org@um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.
272/2019

*W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl 
tel.87 562 80 00

2.  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz reali-
zacją przysługujących w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się 
na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w 
siedzibie Administratora.

oGŁoSZEnIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu 

ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach
Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach 
Nr VI/71/2019 z dnia 27 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 
2019 r. do 26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,  
ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, 
w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600, w pozostałe dni to jest od wtorku do 
piątku od 730 do 1530.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do-
stępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia 
Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejsco-
wego planu odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 146 w godzinach od 900 do 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
13 grudnia 2019 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): opatrzo-
ne kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo pod-
pisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być 
wnoszone:

1) w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 w punkcie przy-
jęć korespondencji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki lub na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, 

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki, pokój nr 139,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  
org@um.suwalki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Suwałk.

* W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

1. Administratorem podanych we wniosku/uwadze danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Suwałk z siedzibą ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki e-mail: org@um.suwalki.pl 
tel.87 562 80 00

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
z późniejszymi zmianami)

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realiza-
cją przysługujących w tym zakresie praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na 
stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz w sie-
dzibie Administratora. 264/2019

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
d e v e l o p m e n t21

6/
20

19



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. J. Popiełuszki 1, wejście od ul. E. Plater przy piekarni  „Kłos”

poniedziałek – 9.00-18.00, wtorek–czwartek – 9.00-16.00
piątek – 9.00-12.00

Rejestracja telefoniczna tel. 606-766-788
Zakładanie testów odbywa się tylko w poniedziałki 

od godz. 9 po rejestracji telefonicznej.
www.dermatolog-suwalki.pl 249/2019

260/2019


