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Narodowe Święto 
N i e p o d l e g ł o Ś c i

11 listopada 2019 r.
9.45 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej 

– cmentarz parafialny, ul. Bakałarzewska 36

10.30 – msza święta w Intencji Ojczyzny – konkatedra  
św. Aleksandra, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

12.00 – uroczystość oficjalna 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

¿  „Niepodległa do hymnu” ogólnopolska akcja 
wspólnego śpiewania hymnu

¿ wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów 
– Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

19.00 – „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki
– w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego – Opery 

Narodowej, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją  
Tomasza Labunia i ZPiT Suwalszczyzna 
– Sala im. Andrzeja Wajdy, SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 
wstęp biletowany

Imprezy towarzyszące:

Wystawa prac plastycznych 
„Dzisiaj ziemia Wasza jest wolną”

– Biblioteka Publiczna, ul. E. Plater 33A

10.11.2019, godz. 11 – Spotkanie Małej Akademii 300 
lat Suwałk – 100 lat niepodległości Suwałk 
– Muzeum Okręgowe, ul. T. Kościuszki 81

10.11.2019 – Akcja społecznościowa „Światło pamięci 
Niezwyciężonym na stulecie Niepodległości”
– Muzeum im. Marii Konopnickiej, ul. T. Kościuszki 31

Prezydent Miasta Suwałk Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

SuwalczaNiN 
2018 roku

Prezes siatkarskiego klubu Ślepsk Malow Suwałki Wojciech Winnik 
(na zdjęciu) został Suwalczaninem Roku 2018 w plebiscycie organizo-

wanym przez Radio 5. 
Gratulowano mu do-
robku sportowego i me- 
nedżerskiego. Z powo-
dzeniem łączył on funk-
cję prezesa Klubu z grą 
w składzie pierwszoli-
gowej drużyny. Karierę 
siatkarską zakończył 
wiosną tego roku, po 
uzyskaniu przez suwal-
ski zespół awansu do 
PlusLigi.

W. Winnik karierę 
sportową rozpoczynał 

w Suwałkach jako junior w barwach klubu SUKSS, z którym zdobył brą-
zowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w 2000 r. Po kilku latach grał 
już w Jokerze Piła, a potem w Treflu Gdańsk i AZS Olsztyn, z którymi wy-
stępował w PlusLidze.

Podsumowaniu plebiscytu Suwalczanin Roku towarzyszył chary-
tatywny bal „Wieża Serc”, w czasie którego przeprowadzono licytację 
dzieł sztuki i pamiątek podarowanych przez artystów i osoby prywatne. 
Zebrano blisko 55 tys. zł. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na po-
moc uzdolnionym dzieciom.

>>

Najwyższą cenę 17 tys. złotych wylicytowano za pracę Andrzeja Strumiłły

GABINET DERMATOLOGICZNY
Lek. BERNADETA HUS-SIENKIEWICZ

specjalista dermatolog-wenerolog

Suwałki, ul. Ks. 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
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Postanowiłem, że poprzez 
konkurs oraz konsultacje spo-
łeczne wspólnie z mieszkańca-
mi Suwałk wypracujemy jak na-
zywać się będzie system roweru 
miejskiego oraz gdzie ulokowa-
ne zostaną stacje do wypoży-
czania jednośladów. Chciałbym 
by Suwalczanie z rowerów miej-
skich mogli skorzystać już w po-
łowie 2020 roku. 

Zakup roweru miejskiego  
w Suwałkach jest możliwy dzię-
ki projektowi pn. „Poprawa jako-
ści systemu transportu publicz-
nego w mieście Suwałki – III etap”. Cały projekt pochłonie ok 30 mln zł 
– 26 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki jego realizacji 
zakupionych zostanie 15 fabrycznie nowych autobusów napędzanych 
gazem CNG, przebudowana będzie ul. Daszyńskiego oraz rozbudowa-
na ul. Leśna.

O tym jak będzie nazywał się system roweru miejskiego zdecyduje-
my poprzez „Konkurs na nazwę miejskiego systemu roweru publiczne-
go”. Od 24 października do 7 listopada czekamy na Państwa propozycje. 
12 listopada uruchomimy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Suwałkach specjalną sondę z nadesłanymi zgłoszeniami. Potrwa ona do 
19 listopada. Zwycięzca otrzyma 1000 zł nagrody. Jak wziąć udział w kon-
kursie? Wystarczy wypełnić formularz który znajduje się na stronie www.
um.suwalki.pl i przesłać go na adres: rfz@um.suwalki.pl albo złożyć go  
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Miejsca, w których znajdą się stacje zostaną ustalone poprzez 
konsultacje społeczne. Suwalski rower miejski będzie miał 12 stacji. 
Zaproponowaliśmy już ich konkretne rozmieszczenie. Jednak Suwalczanie 
w konsultacjach społecznych będą mogli wyrazić swoje zdanie czy na-
sza wizja jest dobra. Państwa opinie będą zbierane od 12 listopada przez  
2 tygodnie. Wystarczy zapoznać się z mapą umieszczoną na stronie 
www.um.suwalki.pl, również wypełnić i przesłać formularz na adres:  
rfz@um.suwalki.pl lub złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach.

Pomocy w obu sprawach udzielą Państwu osobiście pracownicy 
Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, który mieści się w Urzędzie 
Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Serdecznie zapraszam do 
wspólnej pracy przy wdrożeniu w naszym mieście systemu roweru miej-
skiego.

zdaniem prezydenta

>>

>>

taNio jak w Suwałkach
Suwałki należą do miast, w których mieszkańcy płacą najmniej za 

usługi komunalne. Suwałki wśród 339 sklasyfikowanych miast zajęły 28 
pozycję, a wśród 51 miast z ludnością pomiędzy 50 a 100 tysięcy miesz-
kańców – wysoką 5 lokatę. Przeciętna suwalska rodzina wydaje na usłu-
gi komunalne 2 221,53 zł rocznie.

Jak podają autorzy opracowania, firma Curulis:  2019 rok w całej Polsce 
przyniósł wzrost opłat za wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpa-
dów komunalnych. Takie podwyżki dotknęły również suwalczan. Mimo 
to Suwałki mogą poszczycić się pierwszym miejscem w zestawieniu do-
tyczącym taniości odbioru odpadów komunalnych. Na drugim miejscu 
jest Białystok, a na trzecim Łomża.

trzyNaSta SeSja
30 października o godz. 11 w suwalskim ratuszu rozpocznie się trzy-

nasta sesja Rady Miejskiej. Ślubowanie złoży nowy radny Jarosław Józef 
Kowalewski, który obejmie mandat po niedawno zmarłym Zdzisławie 
Koncewiczu. W porządku obrad znalazło się dziesięć uchwał oświatowych, 
w których radni dokonają formalnego przekształcenia suwalskich szkół,  
koniecznego ze względu na rządowe zmiany w organizacji polskiej oświa-
ty. Zajmą się też m.in. stawkami podatku od nieruchomości i od środków 
transportowych na 2020 r. oraz miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Nadadzą również nazwy nowym ulicom i rondu.
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>> kweSta Na pomNiki
Po raz siódmy w dzień Wszystkich Świętych suwal-

czanie będą zbierali pieniądze na renowację starych 
nagrobków na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej. 
Organizatorem zbiórki, tak jak w latach poprzednich, 
jest Oddział Akcji Katolickiej przy parafii konkatedral-
nej św. Aleksandra. Zbiórka odbędzie się 1 listopada  
w godz. od 9 do 16 na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Przed rokiem w kweście zebrano 14 479,58 zł. 
Za te pieniądze odnowiono nagrobek Edmunda 
Kokoszczyńskiego. Jego konserwacja kosztowała 
17 428,60 zł, w tym 8 tys. zł pochodziło z budżetu 
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Pozostałe pieniądze zebrane w czasie kwesty czyli  
5 166 zł przeznaczono na renowację pomników nie ob-
jętych opieką konserwatora.

dyżury radnych
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi 

radnymi, przekazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 29 października zapraszają Jacek 

Juszkiewicz i mariola Brygida Karpińska z Prawa 
i Sprawiedliwości. Natomiast 5 listopada na su-
walczan czekają stanisław Kulikowski i Kamil 
lauryn z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. 
Na spotkanie z radnymi 12 listopada zapraszają 
Jarosław Kowalewski i Jacek roszkowski z Prawa  
i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław 
przełomiec lub wyznaczony przez niego wiceprze-
wodniczący przyjmuje interesantów w każdy ponie-
działek, od 15.30 do 17.30 w pokoju 145 na pierwszym 
piętrze Urzędu Miejskiego.
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31  m ł o d y c h 
suwalskich spor-
towców otrzyma-
ło stypendia, a 28 
nagrody za szcze-
gólne osiągnięcia 
sportowe. Gala by-
ła okazją do wrę-
czenia pucharów 
za udział w XXV 
Edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych, w których uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych w jedenastu 
dyscyplinach lekkoatletycznych. Rywalizację 
wygrała SP nr 11 przed SP nr 4 i SP nr 7. 
Wyróżniono nauczycieli, których podopiecz-
ni osiągnęli najlepsze wyniki. 

Najwybitniejsi uczniowie suwalskich szkół 
otrzymali nagrody i stypendia za szczególne 
osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkol-
nym 2018/2019. Ich rodzice i nauczyciele oraz 
trenerzy otrzymali wyróżnienia i listy gratu-
lacyjne. Już po raz czwarty zorganizowano  
w SOK-u Galę Ucznia Zdolnego. Nagrody wrę-
czali: prezydent Suwałk czesław renkiewicz  
i jego zastępca ewa sidorek, przewodniczący 
Rady Miejskiej zdzisław przełomiec, wiceprze-
wodniczący Rady Jacek niedźwiedzki i dyrek-
tor suwalskiego OSiR-u Waldemar Borysewicz. 

38 uczniów otrzymało stypendia, a 61 nagro-
dy za osiągnięcia w dziedzinie nauka. Dodatkowo 
22 uczniów suwalskich średnich szkół zawodo-
wych otrzymało stypendia w ramach realizacji 
projektu dofinansowanego ze środków UE.
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Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach infor-
muje, że na czas święta „Wszystkich Świętych” 
od 28.10. (poniedziałek) od godz. 18.00 do 
04.11. (poniedziałek) do godz. 7.00 przy 
Cmentarzu Parafialnym zlokalizowanym przy 
ul. Bakałarzewskiej wprowadzone zostaną 
zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1. ulica Bakałarzewska:
· obustronny zakaz zatrzymywania się – na od-

cinku od mostu na rzece Czarna Hańcza do ul. 
Grunwaldzkiej, z wyjątkiem zatok parkingowych;

· zakaz skrętu w lewo w ul. Zarzecze i ul.  
S. Staszica;

· zamknięcie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Bakałarzewskiej od mostu na rzece Czarna 
Hańcza do ul. Grunwaldzkiej;

· parkingi wyznaczono przy ulicach:
a) Zarzecze – przy stadionie Wigry;
b) Bakałarzewska – wzdłuż Cmentarza po 

lewej stronie;

dodatkowe empeki
W związku z dniem Wszystkich Świętych suwalskie PGK od 31 października do 2 listopada uru-

chamia specjalne linie komunikacji miejskiej na suwalskie cmentarze 1 listopada będą kursowały:
– linia CR na cmentarz komunalny przy ulicy Reja z centrum miasta przez Osiedle Północ od  

9 do 18.10 (średnio co 40 minut);
– linia CB na cmentarz parafialny przy ul. Bakałarzewskiej z Osiedla Północ od 9 do 18.40 (śred-

nio co 30 minut);
– linia CBR łącząca cmentarze przy ul. Reja i Bakałarzewskiej od 9 do 17.21 (średnio co godzinę).

31 października i 2 listopada linie CR i CB będą kursowały średnio co godzinę. Szczegółowe roz-
kłady jazdy na: www.pgk.suwalki.pl

Podsumowano XIX Edycję Miejsk iej 
Rywalizacji Sportowej. Wśród szkół podsta-
wowych w klasyfikacji generalnej wygrała SP  
nr 11 przed SP nr 10 i SP nr 6. Wśród szkół 
ponadgimnazjalnych najlepsze okazało się  
I LO przed ZS nr 6 i ZST. Za udział w Miejskiej 
Rywalizacji Sportowej suwalskie szkoły otrzy-
mały ponad 137 tys. zł na zakup sprzętu sporto-
wego i dofinansowanie wyjazdów sportowych.  

Wyróżnienia odebrali też nauczyciele, któ-
rych uczniowie zwyciężali w poszczególnych 
zawodach w wojewódzkiej rywalizacji sporto-
wej, opiekunowie medalistów zawodów ogól-
nopolskich: Wanda Bujnowska, magdalena 
rogucka, dariusz Koncewicz, piotr ludwik 
zieliński i agnieszka Kozłowska – z SP nr 11;  
Kamil skrz ypkowski, Jerz y zbigniew 
szuliński i Bartosz Jasiński – z SP nr 10; Ja- 
rosław ołów, ewa przekop i Krzysztof 
danilewicz z Zespołu Szkół nr 2, dorota Ćwi- 
kowska i dorota Śliwińska z SP nr 4 oraz marta 
aneszko z SP nr 6.

Nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł za 
najwyższe wyniki z egzaminów zewnętrznych 
otrzymały szkoły: SP nr 9, Gimnazjum nr 3 i I LO. 
Najwyższe nagrody pieniężne za rywalizację 
sportową otrzymały szkoły: SP nr 11 – 38 820 zł, 
SP nr 10 – 22 560 zł, I LO – 9 680 zł. 

Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

c) Grunwaldzka – za cmentarzem, plac no-
wego bazaru miejskiego, teren giełdy samo-
chodowej.

 2. ulica traktorzystów: zakaz zatrzymy-
wania się po obu stronach jezdni – na odcin-
ku od ul. Bakałarzewskiej do ul. B Chrobrego.

3. ulica Grunwaldzka: obustronny za-
kaz zatrzymywania się – na odcinku od Ronda 
profesora Franciszka Edwarda Szczepanika 
(skrz y żowanie z ul .  Bakałarzewską) do 
Ronda Zesłańców Sybiru (skrzyżowanie z ul. 
Powstańców Wielkopolskich i ul. 24 Sierpnia) z 
wyjątkiem zatok parkingowych;

4. ulica 24 sierpnia: obustronny zakaz za-
trzymywania się – na odcinku od ul. Zarzecze 
do Ronda Zesłańców Sybiru (skrzyżowanie z ul. 
Powstańców Wielkopolskich i ul. 24 Sierpnia);

5. ulica zarzecze: obustronny zakaz zatrzy-
mywania się całej długości ulicy;

· nakaz skrętu w prawo w kierunku centrum 
miasta;

6. ulica s. staszica: nakaz skrętu w prawo 
w kierunku Ronda Powstańców Styczniowych 
(skrzyżowanie z ul. Filipowską i ul. Łanową);

· zakaz zatrzymywania się – na odcinku od ul. 
Bakałarzewskiej do ul. S. Konarskiego, z wyjąt-
kiem zatok parkingowych.

Wprowadzone zostaną również zmiany  
w organiz acj i  ruchu dro gowe go pr z y 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Reja: 

1. ulica m. reja: zakaz zatrzymywania się po 
obu stronach jezdni – na odcinku od wjazdu do 
żwirowni do Ronda Ofiar Obławy Augustowskiej 
w Lipcu 1945 roku na Suwalszczyźnie;

· parking wyznaczono w sąsiedztwie cmen-
tarza.

Kierowców oraz pieszych prosimy o za-
chowanie szczególnej ostrożności i zastoso-
wanie się do wprowadzonego oznakowania. 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przeprasza 
za utrudnienia.

zmiaNy w ruchu przy cmeNtarzach>>

>>

Uczniowie 
wyróżnieni  
za osiągnięcia  
w nauce wraz 
ze swoimi  
rodzicami  
i nauczycie-
lami

Pogratulowano Piotrowi 
Konopce i jego trenerowi 
Jarosławowi Jutkiewiczowi 
złotego medalu wywalczo-
nego w skoku wzwyż na 
Mistrzostwach Polski U16

zdolNi SuwalczaNie
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Wojciech pająk – wiceprzewodniczący Klubu Radnych Łączą nas 
Suwałki

1. Już prawie rok za nami. Sukcesem jest 
współpraca radnych i Prezydenta w kluczowych 
sprawach. Nawet jeśli wykraczają ponad nasze 
kompetencje, jak budowa suwalskiej obwodni-
cy, która została oddana po 30 latach starań sa-
morządowców. Chcemy do grudnia zakończyć 
budowę nowego żłobka – czekają na to nowi 
suwalczanie, których przybywa.

2. Trzeba nam zakończyć duże inwestycje 
drogowe, które poprawią bezpieczeństwo ru-
chu samochodowego i rowerowego. Będziemy 
zabiegać o ekspresową realizację Rail Baltiki, 
która skomunikuje kolejowo Suwałki z Europą. Zamierzamy w szybszym 
tempie podwyższać wynagrodzenia pracowników instytucji samorządo-
wych.

Jacek Juszkiewicz – przewodniczący Klub Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość

1. Z perspektywy rocznej pracy suwalskie-
go samorządu trudno definiować określone 
działania w kategoriach sukcesu. Samorząd 
sprawnie realizuje swoje ustawowe zadania. 
Zasadniczą miarą jego pracy są podejmowane 
uchwały oraz projekty uchwał, które nie zyska-
ły akceptacji większości gremium (tak jak od-
rzucona „Samorządowa karta praw rodziny”). 
Każdy z tych projektów jest poprzedzony wielo-
godzinnymi pracami, konsultacjami, dyskusja-
mi, a często też ekspertyzami. 

2. Kolejne cztery lata pracy to wiele wy-
zwań, które, ze względu na nadwyrężony du-
żymi inwestycjami budżet, nie będą łatwe do realizacji.

SuwalSki Samorząd po roku

Jacek niedźwiedzki – Ugrupowanie Platforma. Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska

1. Wśród sukcesów ostatniego roku dzia-
łalności samorządu należy wymienić wprowa-
dzenie bonu żłobkowego, pozytywne skutki 
wynikające z wprowadzenia Suwalskiej Karty 
Mieszkańca oraz umożliwienie mieszkańcom 
wykupu mieszkań z bonifikatą.

2. Do wyzwań drugiego roku działalności 
samorządu należeć będzie zakończenie inwe-
stycji takich jak: żłobek miejski, bulwary nad 
Czarną Hańczą wraz z budynkiem łaźni miej-
skiej, dokończenie prac związanych z inwesty-
cjami drogowymi. A także oddanie do użytku 
Suwałki Arena, na którą z niecierpliwością czekają suwalczanie.

sławomir sieczkowski – Ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk
1.  Dobrze, że samorząd podejmuje działa-

nia, choć niewystarczające, mogące wpłynąć 
na obniżanie kosztów i cen usług komunalnych. 
Warto wspomnieć wymianę oświetlenia ulicz-
nego na energooszczędne, inwestycję PEC-u sp. 
z o.o. w zakresie budowy instalacji wykorzystu-
jących biomasę. Musimy chronić mieszkańców 
Suwałk przed wzrostem kosztów chcemy „ta-
niego” Miasta.

2. Działalność Miasta powinna skupiać się 
aktualnie nad rozwiązaniem problemu słabych 
wyników egzaminów uczniów suwalskich szkół. 
Prowadzeniem transparentnej pro inwestycyj-
nej polityki zagospodarowania przestrzennego miasta, ale przede wszystkim 
zwiększeniu zakresu inicjowania i pobudzania działalności stowarzyszeń, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów i mieszkańców realizujących 
swoje pasje sportowe czy kulturalne.

Minął rok od wyboru przez Mieszkańców suwałk nowej rady Miejskiej. poprosiliśMy szefów klubów  
i ugrupowań rady Miejskiej o podsuMowanie Minionego roku, a także wskazanie największych wyzwań  
w tej kadencji. radnyM zadaliśMy dwa pytania:

 1. Co według radnych było największym osiągnięciem suwalskiego samorządu w pierwszym roku działania? 
2. Co zdaniem radnych powinno być w pierwszej kolejności zrealizowane przez suwalski samorząd w tej kadencji?

>>

Miasto Suwałki informuje, że zakończyła się realizacja projektu nr WND-
RPPD.05.04.01-20-0005/17 pt. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – moderniza-
cja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach”

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś prioryte-
towa V – „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4. – „Strategie niskoemi-
syjne”, Poddziałanie 5.4.1. „Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF” 

Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska, w tym 
przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz 
w regionie północno-wschodniej Polski. Ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO2, CO2, 
CO, NOx, czy PM10 przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców 
miasta Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski. 

zakres projektu: Projekt dotyczył modernizacji 2225 szt. opraw oświe-
tlenia ulicznego w mieście Suwałki. Działania modernizacyjne przyczyniły 
się do poprawy efektywność energetycznej oświetlenia ulicznego w Mieście 

Suwałki. Stare oprawy niespełniające najnowszych norm generowały zwięk-
szone zapotrzebowanie na energię, przyczyniające się do zwiększenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, podnosiły koszt utrzymania oświetlenia i two-
rzyły niepożądane zjawiska np. “zanieczyszczenie światłem”. Modernizacja 
polegająca na wymianie opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED po-
zwoliła w znaczący sposób na obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ogra-
niczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i eliminację ww. niepo-
żądanych zjawisk. Stare sodowe i rtęciowe oprawy oświetlenia ulicznego 
zostały zastąpione nowoczesnymi oprawami typu LED o obudowie alumi-
niowej z autonomiczną redukcją mocy, w tym 5 lamp jest zasilana panela-
mi fotowoltaicznymi.

całkowita wartość projektu: 2.204.921,26 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2.204.921,26 zł

Wartość dofinansowania z ue: 1.433.198,79 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
oraz środki własne miasta Suwałki

termin realizacji projektu: czerwiec 2018 r. – październik 2019 r.
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Ode s z l i
12 lutego w wieku 78 lat zmarł dr Janusz KopciaŁ  

– bibliotekarz, nauczyciel, wydawca, redaktor, organizator 
życia kulturalnego w Suwałkach. Na początku lat siedem-
dziesiątych osiedlił się w Suwałkach. Współtworzył struktu-
ry organizacyjne jednostek kultury w mieście i wojewódz-
twie suwalskim. W 1977 r. został dyrektorem Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Suwałkach. W dużej mierze to za jego spra-
wą, po kilkuletniej przerwie reaktywowano Zespół Pieśni 

i Tańca „Suwalszczyzna”. W „Krajobrazach” był autorem rubryki pod tytułem 
Suwalsko-Mazurskie od A do Z, będącej próbą stworzenia encyklopedii regio-
nalnej. Pisał też w „Jaćwieży”. Założył jedną z pierwszych suwalskich prywatnych 
oficyn wydawniczych – Wydawnictwo „Hańcza”. W lipcu 2018 r. suwalscy radni 
przyznali mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk”.

***

17 lutego w wieku 61 lat zmarł ksiądz prałat ryszard 
GWiazdoWsKi, który w latach 2000-2011 pełnił posługę 
proboszcza w konkatedrze pw św. Aleksandra w Suwałkach. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. Posługę kapłań-
ską pełnił w: Węgorzewie, Ełku i w suwalskiej parafii konka-
tedralnej. W 2002 r. biskup ełcki Edward Samsel obdarzył 
go godnością Kanonika Honorowego Sambijskiej Kapituły 
Konkatedralnej. W 2007 r. Stolica Apostolska obdarzyła  

ks. R. Gwiazdowskiego godnością Kapelana Honorowego Jego Świątobliwości. 
Po przebytym zawale w 2011 r. został przeniesiony do parafii świętej Teresy  
z Avila w Wiżajnach. Zmarł w szpitalu w Warszawie.

***

23 marca w wieku 107 lat zmarła daGmar FalK  
– uczestniczka Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej, Honorowa 
Obywatelka Suwałk, wielka miłośniczka Polski i Polaków. W la-
tach 1959-1980 Dagmar Falk zajmowała się w całości stroną or-
ganizacyjną Szwedzkiej Ekspedycji Jaćwieskiej. Uczestniczyła 
u boku Knuta Olofa Falka we wszystkich wyjazdach badaw-
czych na Suwalszczyznę. Nawiązała wiele kontaktów z miesz-
kańcami naszego regionu. W 2007 roku D. Falk przekaza-

ła całą spuściznę naukową męża oraz wiele materiałów Szwedzkiej Ekspedycji 
Jaćwieskiej Muzeum Okręgowemu w Suwałkach.

***

5 lipca po ciężkiej chorobie, w wieku 62 lat zmarła 
JadWiGa olBryŚ. 38 lat pracowała w Urzędzie Miejskim 
w Suwałkach. Przez lata jako naczelnik i zastępca naczelni-
ka Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu nadzorowała 
jednostki prowadzące działalność w zakresie kultury fizycz-
nej, sportu i rekreacji. Współdziałała z klubami sportowy-
mi i stowarzyszeniami. Była członkiem Rady Sportu przy 
Prezydencie Miasta Suwałk i Suwalskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, a ostatnio także wiceprezesem zarządu Wigry Suwałki S.A. 
W 2017 r. została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. 

***

7 lipca po długiej chorobie w wieku 72 lat zmarł zyGmunt 
GaŁaszeWsKi – jeden z najwybitniejszych organizatorów 
życia kulturalnego w ostatnim 40-leciu w Suwałkach. Był 
wieloletnim dyrektorem suwalskich placówek kultury w la-
tach 80- i 90-tych dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Suwałkach. W 2003 r. zarządzał Regionalnym Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki. W czasach, gdy kierował WDK Suwałki po-
wstała jedna z najciekawszych w Polsce grup fotograficz-

nych PAcamera (w 1985 r.) oraz Galeria Chłodna 20 i Suwalski Teatr Animacji.  
W znaczący sposób przyczynił się też do rozwoju lokalnych mediów: „Tygodnika 
Północnego”, suwalskiej redakcji Polskiego Radia Białystok oraz suwalskiej pla-

cówki TVP, które znalazły miejsce w WDK w latach gdy kierował on 
tą placówką. Z. Gałaszewski pisywał też do: „Tygodnika Suwalskiego” 
oraz innych gazet i czasopism lokalnych. Był również redaktorem na-
czelnym „Tygodnika Suwalskiego”.

***

22 sierpnia zmarł stanisŁaW KochaŃsKi 
– znany suwalski lekarz, społecznik, radny 
II kadencji Rady Miejskiej w latach 1994-1998. 
Urodził się 18 stycznia 1935 roku. Pracował  
w Szpitalu Powiatowym i Szpitalu Wojewódzkim 
w Suwałkach, Poliklinice WUSW, ZOZ Suwałki, 
Wojewódzkiej Komendzie Policji Państwowej, 
Poradni  Ps ycho lo gic zno - Pe dago gic znej  

i Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach oraz prowadził 
prywatną praktykę lekarską. Był specjalistą w zakresie pediatrii.  
Działał w Polskim Towarzystwie Lekarskim i Akcji Katolickiej.

***

W sierpniu w wieku 66 lat zmarła maria 
lucyna JaniszeWsKa – nauczycielka, wycho-
wawczyni i wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół 
nr 4 w Suwałkach. Urodziła się w Augustowie. 
Ukończyła chemię na Filii UW w Białymstoku 
oraz Studium Menedżerskie w Szkole Głównej 
Handlowej. W latach 1991-2011, gdy kierowa-
ła Zespołem Szkół nr 4, placówką która dosto-

sowała swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz stała 
się jedną z najlepszych szkół średnich w mieście. Obok dotychcza-
sowych kierunków jak technik ekonomista i technik handlowiec, po-
jawił się technik hotelarstwa. Szkoła nawiązała kontakty ze szkołami  
w Niemczech, Francji i szkołą ekonomiczną w Wilnie. Za swoje osią-
gnięcia otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

***

19 września po długiej i ciężkiej chorobie  
w wieku 82 lat zmarł lech  iWanoWsKi – za-
służony działacz sportowy i niestrudzony popu-
laryzator sportu. Wieloletni prezes Suwalskiej 
Federacji Sportu, wiceprezes Suwalskiego Klubu 
Badmintona i honorowy członek tego klubu. 
Znany wszystkim suwalskim kibicom lekkoatle-
tyki. Przez wiele lat żadna impreza lekkoatle-

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

***

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 wi-
ceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy SP ZOZ w Suwałkach. W latach 1995-1999  
był najpierw wiceprzewodniczącym, a później przewodniczą-
cym Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność. Od 
1999 roku Z. Koncewicz był przewodniczącym suwalskich struktur 
„Solidarności”. Zasiadał w Prezydium i Zarządzie Regionu Podlaskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

zBliża się 1 listopad, czas, W Którym Wspominamy tych, Którzy odeszli. od listopada 2018 r. pożeGna-
liŚmy Wielu suWalczan i osóBy zWiązane z naszym miastem.

Pokój ich duszom
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 mareK starczeWsKi  (28 II 1939-17 X 2018)

marek starczewski był warszawiakiem, lecz jego rodzice 
pochodzili z Kresów skąd musieli uchodzić. Marek pojawił się 
na świecie pół roku przed wybuchem drugiej wojny światowej. 
Żeby przeżyć wojnę jego rodzina musiała schronić się na wsi 
w okolicach Grójca. Po wojnie, przez Łódź i Kraków, wrócili do 
stolicy. W 1962 r. Marek ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, a potem, już pracując, uzupełniał wiedzę na 
Wydziale Dziennikarstwa UW. Bo właśnie w tym kierunku zmie-
rzały jego zainteresowania. 

Kiedy w tzw. dorosłym życiu, „porozchodziliśmy się” w różne 
strony, Marek współpracujący wcześniej m.in. ze „Sztandarem 
Młodych”, trafił do Biura Analiz Prasowych koncernu prasowego 

RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Praca ta nie mogła go na dłużej zadowalać, bo miał ambicję zapi-
sania czegoś znaczniejszego w swym życiorysie. 

Kiedy więc w 1980 r. wspomniany koncern tworzył w nowych województwach tygodniki 
regionalne Marek nie zawahał się. Mając w oczach zapamiętane z młodzieńczych wędrówek 
krajobrazy Suwalszczyzny, wyruszył tam właśnie, by tworzyć tygodnik Suwalsko-Mazurski 
„Krajobrazy”, który rychło okazał się jednym z najbardziej interesujących pism regionalnych  
w kraju. Jego siłą był reportaż i inicjatywność redakcji, którą kierował przez 10 lat. Wymyślił 
m.in. jeden z bardziej znanych konkursów dla reporterów „Scalanie wartości”. Był pomy-
słodawcą przyznawania medalu „Za odwagę w myśleniu i działaniu”. Gościł dwukrotnie  
w Suwałkach Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych. „Krajobrazy” 
znane też były z licznych inicjatyw np. fachowych dyżurów dla czytelników. W ich rezulta-
cie poznał swoją żonę Ewę, która jako psycholog zgłosiła z koleżanką akces na dyżurowanie. 

Na początku lat 90-tych „Krajobrazy” zostały sprywatyzowane i Marek jeszcze przez 5 lat, 
pozostał w nich sekretarzem redakcji. Dodatkowo angażował się coraz bardziej w działalność 
powstałej Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich, zostając w niej zastęp-
cą dyrektora. Sporym sukcesem było doprowadzenie, w 10-lecie wznowienia stosunków dy-
plomatycznych Polski z Litwą, do odbycia w 2001 r. Międzynarodowych Targów Kowieńskich. 
Odbywały się one pod patronatem i z udziałem prezydentów obu państw, w tym związane-
go z targami forum gospodarczego.

 Działał równie aktywnie w Krajowej Izbie Gospodarczej. Zajmując się promowaniem eks-
portu polskich przedsiębiorstw do krajów bałtyckich i azjatyckich, m.in. zredagował ponad 
20 skryptów, w tym „Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorstw”. Prowadził też bardzo licz-
ne szkolenia na temat gospodarki i warunków współpracy na rynkach wschodnich. Ponadto 
przewodniczył Radzie Programowej „Tygodnika Suwalskiego”. Był redaktorem wydawa-
nych książek przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”  
i współpracował z miejscową telewizją internetową. Nawet kiedy w związku z pogarszającym 
się zdrowiem nie wychodził zbyt często z domu, można było liczyć na przesyłane przez nie-
go elektroniczną pocztą uwagi i spostrzeżenia. Tą pocztą bombardował nas niemal codzien-
nie licznymi informacjami z Suwałk i „Znad Wilii”. 

 Dla przyjaciół i licznych ważnych spraw pojawiał się w stolicy kilka razy rocznie. 
Obowiązkowo, z końcem roku na przyjacielskich Andrzejkach, na które przynosił butelkę ulu-
bionej litewskiej „Starki” i częstował po naparstku przyjaciół, czym zasłużył na ksywę „Starka”. 
Przywoził też łuski z karpia, które rozdawał prosząc, aby je głęboko schować do portfeli, by 
strzegły stanu naszych finansów do kolejnego roku. W 2018 r. już nie zdążył dopełnić tej tra-
dycji, odszedł 17 października, w 79 roku życia.

 W maju 2019 r. kilku jego przyjaciół wybrało się do Suwałk na jego grób, przekonując się, 
że Marek pozostaje tam w dobrej pamięci, jako człowiek, z którym zawsze można było po-
rozmawiać, z dystansem do siebie, otwarty na innych i ich problemy. Był człowiekiem, który 
pokochał Suwalszczyznę i tę miłość wytrwale dzielił z rodzinną Warszawą. Po Jego odejściu 
uświadomiliśmy sobie jak wiele mu zawdzięczamy, jak bardzo pomagał nam swoim istnie-
niem, przyjaźnią i zaraźliwie promieniującą aktywnością.

 Przyjaciele Marka

Jerzy Karp

(20 X 1956-12 X 2019) 

12 paździer-
nika w wieku 63 
lat zmarł suwal-
ski poeta Jerzy 
K a r p .  Ur o d z i ł 
się 20 paździer-
nika 1956 roku 
w Su w a ł k a ch . 
Był poetą ,  or-
ganizatorem życia literackiego, twór-
cą i redaktorem pisma literacko-kul-
turalnego „Pauza”. Został laureatem 
nagrody Prezydenta Miasta Suwałk 
w dziedzinie twórczości artystycz-
nej w 2005 roku. Napisał cztery książ-
ki poetyckie: „Wiersze 1980-1989”  
– Suwałki 1990, „Wiersze drugie”  
– Warszawa 1994, „Clochard i inne wier-
sze” – Suwałki 2000, „Impresje suwal-
skie” – Suwałki 2009. 

Przed k ilkoma t ygodniami śp. 
Jerz y Karp prz yniósł do redakcji 
„DwuTygodnika Suwalskiego” wiersz, 
którego nie zdążyliśmy wydrukować. 
Dedykował go swoim św. pamięci 
Przyjaciołom: Wiesławowi Osewskiemu, 
Stanisławowi J. Wosiowi, Januszowi 
Kopciałowi, Markowi Starczewskiemu.

PIEŚŃ ŚPIEWA

ale nie zawsze jej słowa
smakują jednakowo
 

wszystkie chwile
widzą cząstkę tego świata
przemijają i o ile się da
są do zapisania

wspomnienie jakby we śnie krzyczy
jest możliwe na dziś
kiedy dotyka niedokończonych zdań

przyjdzie jeszcze świt i on opowie
czasem zegarów
głosem ich zaśpiewa

wejdzie w takie małe przemijanie
w obecność już stworzoną
potwierdzającą że byliśmy 

 Suwałki, lipiec 2019 r.

wSpomNieNia
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kaSa Na przedSzkola 
i zabytki

Blisko 10 mln zł z Unii Europejskiej trafi do Suwałk z przeznaczeniem 
na termomodernizację przedszkoli i zabytkowych kamienic przy ul. T. 
Kościuszki. Symboliczny czek z rąk marszałka województwa podlaskie-
go artura Kosickiego odebrał prezydent Suwałk czesław renkiewicz.

Już niebawem pięć su-
walskich przedszkoli przej-
dzie gruntowny remont i bę-
dą one wyglądały podobnie, 
jak niedawno wyremonto-
wane przedszkola nr 1, 2, 5 
i 6. Termomodernizację do 
końca przyszłego roku przej-
dą Przedszkola nr 3, 4, 7, 8, 
10. Suwalski samorząd pozy-
skał na ten cel ponad 7 mln zł  
z UE, a cała inwestycja będzie 
kosztowała ponad 10 mln zł. 

Prace budowlane będą polegały m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, 
stropodachów, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej, montażu insta-
lacji fotowoltaicznych. Tym samym wszystkie miejskie przedszkola będą 
wyremontowane. Poddane remontowi zostaną też trzy kamienice przy  
ul. T. Kościuszki 18, 20 i 26. Prace będą polegały na izolacji ścian zewnętrz-
nych, podłóg i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Oprócz 
tego wyremontowane zostaną elewacje budynków. Wykonane zostaną 
także instalacje centralnego ogrzewania, z likwidacją istniejących pieców. 
Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Prace powinny 
zakończyć się w listopadzie 2020 r. Wszystko będzie kosztowało prawie 
2,5 mln zł, z czego blisko 2,1 mln zł będzie pochodziło z UE.

88

>> pwik zarybia wigry
2 tysiące sztuk troci jeziorowej trafiło do jeziora Wigry. Materiał zary-

bieniowy zakupiło suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
a zarybienie przeprowadziły służby Wigierskiego Parku Narodowego. 28 
kg narybku pochodziło z Ośrodka zarybieniowego PZW w Gawrych Rudzie.

To zarybienie rozpoczęło proces odbudowy populacji troci jeziorowej 
w Wigrach i Czarnej Hańczy, która odczuła skutki awarii suwalskiej oczysz-
czalni ścieków, do której doszło 27 lipca ubiegłego roku.

>>

dodatkowe zajęcia 
za Strajk

Dodatkowe, płatne zajęcia będą mogli prowadzić suwalscy nauczyciele, 
którzy w kwietniu wzięli udział w ogólnopolskim strajku. Zajęcia będą od-
bywały się przez 8 kolejnych tygodni po 2 godziny w tygodniu. Takie zajęcia 
muszą wynikać z potrzeb edukacyjnych i to na nie zostaną przeznaczone 
pieniądze, które nie zostały wypłacone za czas kwietniowej przerwy w pra-
cy. Jest to tylko możliwość. Nie wszyscy nauczyciele muszą z niej skorzystać.

W ten sposób uczniowie nadrobią nieprzerobiony w czasie protestu 
materiał, a nauczyciele zrekompensują część wynagrodzeń, których nie 
otrzymali za czas strajku. Decyzję w tej sprawie, na wniosek części placó-
wek oświatowych, podjęły władze Suwałk. 

Przypomnijmy, że w ogólnopolskim strajku nauczycieli uczestniczy-
ła większość suwalskich szkół. Nie protestowali nauczyciele w: I Liceum 
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej, 
Zespole Szkół Technicznych oraz we wszystkich przedszkolach.

>>

dzień walki z cukrzycą
10 listopada (niedziela) w godzinach od 10 do 13 w suwalskim 

Aquaparku przy ul. Jana Pawła II 7 odbędą się obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą. W programie m.in.: pomiar cukru, pomiar ciśnie-
nia tętniczego, konsultacje w zakresie zaleceń żywieniowych, diet, samo-

kontroli glikemii, technik podawania insuliny. 
Wszystko to prowadzone przez diabetologa lek. 
ewę Korneluk bezpłatnie. Organizatorzy Ewa i 
Karol Korneluk zapraszają rodziny z dziećmi. 
Dla najmłodszych konkurs plastyczny i zaba-
wy edukacyjne z piramidą żywienia. Spotkanie 
odbędzie się w ramach Suwalskiego Budżetu 
Obywatelskiego i jest finansowane z budżetu 
Miasta Suwałki.

Cukrzyca jest epidemią XX wieku, na którą 
choruje 3 mln Polaków. Co 7 sekund na świe-
cie umiera jedna osoba z powodu jej powikłań.

>>
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dzień SeNiora
Suwalski Dzień Seniora zorganizowało Stowarzyszenie Twórczych 

Seniorów „Rozłogi”. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych i Suwalskiej Rady Seniorów.

– Cieszę się, że jest nas coraz więcej na spotkaniach. Dobrze, że wycho-
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rekordowe aNimacje
W Suwalskim Ośrodku Kultury już po raz XVI odbyły się 

Międzynarodowe Animacje Teatralne, w otwarciu których wzięli udział 
przedstawiciele władz miejskich. W tegorocznej imprezie uczestniczy-
ło aż 16 placówek, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zaję-
ciowej, środowiskowych domów samopomocy z województwa podla-
skiego i warmińsko-mazurskiego oraz z Mariampola i Prienai na Litwie. 
Przeważały krótkie formy teatralne i kabaretowe. Wykonawcy dostarczy-
li zgromadzonym wielu chwil wzruszeń i radości. Widownia żywo reago-
wała na to, co działo się na scenie i chętnie włączała się poprzez śpiew 
oraz taniec. Na zakończenie uczestnikom animacji wręczono pamiątko-
we dyplomy i upominki.

XVI Międzynarodowe Animacje Teatralne zorganizowało 
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina”, przy finansowym wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Spektakl 
w wykonaniu 
podopiecznych 
z DPS w Nowej 
Wsi Ełckiej

Publiczności zgromadzonej w czasie suwalskiego Dnia Seniora zaśpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz

>>

>>

jubileuSz  utw
20 lat ukończył suwalski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W jubileuszo-

wym spotkaniu uczestniczyli m.in.: czesław renkiewicz, prezydent 
Suwałk z swoim zastępcą ewą sidorek, zdzisław przełomiec, prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz dr marta Wiszniewska, rektor suwal-
skiej PWSZ.

Jubileusz 20-lecia połączony był z rozpoczęciem kolejnego roku aka-
demickiego. Wygłoszono mini-wykład dotyczący wizerunku seniorów  
w społeczeństwie. Były też kwiaty oraz certyfikaty  przyjęcia nowych osób 
w poczet studentów UTW. 

– Jubileusz nie mógłby się odbyć z takim rozmachem, gdyby nie po-
moc  i wsparcie wielu osób i instytucji. Dziękuję zatem prezydentowi mia-
sta i radnym oraz wszystkim naszym  sponsorom – powiedziała danuta 
złotnik, prezes suwalskiego Stowarzyszenia UTW.

Działający od 1999 r. suwalski Uniwersytet Trzeciego Wieku to niezwy-
kle popularna forma edukacji osób 55+. W 16 sekcjach seniorzy mogą m.in. 
uczyć się języków obcych, obsługi komputera oraz rozwijać swoje pasje  
i zainteresowania. Cykliczne wykłady pozwalają słuchaczom zdobywać 
wiedzę  na temat zdrowia, kultury, prawa, historii miasta i regionu oraz 

dzimy z domów, by być razem – powiedział Jerzy sidor, prezes „Rozłogów”.
Publiczności zaprezentowała się grupa wokalno-instrumentalna 

Suwalskie Starszaki oraz zespół STS Rozłogi „Wspomnień Czar”. Gościnnie 
zaśpiewali uczniowie Szkoły Podstawowej w Raczkach oraz suwalskiej SP 
nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz.

psychologii. Poprzez wolontariat zapewniana jest pomoc potrzebującym. 
Prowadzona jest także zbiórka żywności. Wspólne wyjazdy do opery, te-
atru, na wycieczki i uczestnictwo w wieczorkach tanecznych są doskonałą 
okazją do wyjścia z domu i poznania nowych znajomych. Z myślą o słucha-
czach przygotowywane są specjalne kursy oraz warsztaty.

>>
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papieSki koNcert
W suwalskiej konkatedrze pw. św. Aleksandra odbył 

się koncert „Romantycy Pogranicza” z okazji 20 roczni-
cy pobytu na Suwalszczyźnie św. Jana Pawła II. Wystąpiła 
Orkiestra „La  Notte” Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Suwałkach i Suwalski Chór Kameralny 
„Viva Musica”, pod dyrekcją Grzegorza Bogdana. W kon-
cercie przeważały kompozycje Stanisława Moniuszki.  
W tym roku obchodzimy jubileusz 200. rocznicy urodzin 
tego wybitnego narodowego kompozytora. Publiczność 
wysłuchała również utworów współczesnych kompozyto-
rów, dwóch kolejnych  Stanisławów: Moryto i Zielińskiego.

Koncert został dofinansowany z budżetu Miasta Suwałk.
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>>

W suwalskiej Bibliotece Pub- 
licznej im. M. Konopnickiej odbyło 
się spotkanie z małgorzatą szum- 
ską – aktorką, pisarką, podróż- 
niczką. Jest ona autorką „Zielonej 
Sukienki. Przez Rosję i Kazachstan 
śladami rodzinnej historii” oraz 
„Twarzy tajfunu”. W tej pierwszej 
książce opowiada o swojej samotnej 
podróży przez Syberię i Kazachstan 
w poszukiwaniu śladów rodzinnej 
historii. Autorka gubi się wielokrot-
nie, by odnaleźć się jeszcze lepiej, 
głębiej, mądrzej. To nie tylko podróż 
w przestrzeni, to przejmująca opo-
wieść o wojnie, rodzinie, podróży  
i nadziei, która wzrusza, inspiruje  
i rozśmiesza do łez. 

SpotkaNie z podróżNiczką

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

biała laSka
Ko ł o Te r e n owe Po ls k i e g o Zw ią z k u 

Niewidomych zorganizowało suwalskie ob-
chody Międzynarodowego Dnia Białej Laski, 
w których uczestniczyli członkowie związ-
ku z Suwałk, Sejn, Augustowa i Białegostoku 
oraz posłowie Jarosław zieliński i Bożena 
Kamińska ,   prez ydent Suwałk czes ław 
renkiewicz i jego zastępca ewa sidorek oraz 
zdzisław przełomiec, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suwałkach. 

– Dla osób niewidomych, taki dzień jak dzi-
siejszy jest okazją do spotkania z najbliższymi, 
co nie jest rzeczą łatwą. Dla pozostałej części 
społeczeństwa, jest to chwila, podczas której 
przypominamy zdrowej części społeczeństwa, 
że istniejemy, że chcemy żyć tak jak wszyscy in-
ni ludzie, bez ograniczeń i bez fałszywej litości. 
Dlatego też w ramach naszego Związku wspie-
ramy się wzajemnie, wspólnie organizujemy 

imprezy kulturalne i spotkania, realizujmy pro-
jekty, prowadzimy wolontariat i jesteśmy przy-
kładem dobrych praktyk współpracy z otocze-
niem – powiedziała Krystyna Wasilewska, 
prezes Zarządu Okręgu Podlaskiego PZN  
w Białymstoku.

Podczas uroczystości przyznane zostały od-
znaki „Przyjaciel Niewidomych”, które otrzyma-

>> li: naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach 
renata tkaczyk i przewodniczący suwalskiej 
Rady Miejskiej Z. Przełomiec. Uroczystość Dnia 
Białej Laski uświetnił występ zespołu wokal-
no-tanecznego ze Szkoły Podstawowej nr 6  
w Suwałkach oraz koncert pieśni, które wyko-
nali członkowie suwalskiego Koła.

Krystyna 
Wasilewska, 

prezesa 
Zarządu 

Okręgu 
Podlaskiego 

PZN 
w Białym-

stoku 
oraz prezes 

suwalskiego 
koła PZN
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>>
30-lecie powstania obcho-

dził Wigierski Park Narodowy.  
Z tej okazji w SOK-u odbyło się 
jubileuszowe spotkanie byłych  
i obecnych pracowników, samo-
rządowców i szefów instytucji, 
współpracujących z Parkiem. Były 
kwiaty, gratulacje i życzenia, a na-
ukowcy wygłosili interesujące wy-
kłady o przyrodzie Suwalszczyzny. 

Wigierski Park Narodowy po-
wstał w 1989 r. i nie wzbudzał 
nadmiernego entuzjazmu wśród 
mieszkańców nadwigierskich wsi. 
Wszelkie budowy, czy rozbudo-
wy siedlisk, musieli konsultować  
z władzami Parku. Czasami wywo-
ływało to konflikty. Dziś nikt już 
nie ma wątpliwości, że Park był 

parkowy jubileuSz

potrzebny, a mieszkańcy nauczy-
li się współpracować z WPN. Teraz 
pracuje w nim 77 osób. Wielu  
z nich pracuje w Parku niemalże od 
chwili jego utworzenia. Jednym  
z nich jest wieloletni dyrektor i wi-
cedyrektor Maciej Kamiński, który  
w tym tygodniu przeszedł na eme-
ryturę. Na przestrzeni trzech de-

kad, pracą WPN kierowało sześciu 
dyrektorów (na zdjęciach powyżej).

Wigierski Park Narodowy zaj-
muje powierzchnię 15 085 hekta-
rów, z czego lasy stanowią około 
63%, wody 19%, grunty rolne 15%, 
a inne użytki 3% tej powierzch-
ni. W 2002 r. WPN został uznany 
za obiekt Konwencji Ramsarskiej, 

jako obszar wodno-błotny o zna-
czeniu międzynarodowym. Wraz 
z całą Puszczą Augustowską, stał 
się też obiektem europejskiej sie-
ci Natura 2000 – obszarem spe-
cjalnej ochrony ptaków. Park od-
wiedza rocznie ponad 100 tys. 
turystów.

Ryszard 
Frąckiewicz

Maciej 
Kamiński

Zdzisław 
Szkiruć

Jarosław 
Borejszo

Tomasz 
Huszcza

Jacek 
Łoziński

>>
O tur yst yce dyskutowano  

w czasie IV Forum Biznesowego 
Pogranicza zorganizowanego 
przez Park Naukowo-Techno- 
logiczny. Uczestniczyli w nim  
przedstawiciele organizacji tury-
stycznych oraz ich partnerzy za-
graniczni, pochodzący z Litwy,  
Bia łorusi  i  Obwodu Kalinin - 
gradzkiego.

– Celem Forum jest zgroma-
dzenie w jednym miejscu przed-

siębiorców, przedstawicieli admi-
nistracji rządowej i samorządowej, 
inwestorów oraz mieszkańców 
województwa podlaskiego, któ-
rzy są zainteresowani szeroko ro-
zumianym obszarem branży tu-
rystycznej – powiedział dariusz 
Bogdan, prezes PNT.

– Suwałki nigdy nie były i nigdy 
nie będą aspirować do miana mia-
sta turystycznego. Jednak musi-
my pamiętać o naszych okolicach: 

Forum bizNeSowe Wigierskim Parku Narodowym, 
Suwalskim Parku Krajobrazowym. 
Suwałki są w centrum tego wszyst-
kiego z piękną bazą hotelową. 
Zapraszamy turystów np. do na-
szego Aquaparku, gdy woda w je-
ziorach będzie za zimna lub do in-
nych placówek kultury i sportu, 
gdy warunki pogodowe nie będą 
sprzyjające – stwierdził czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

Uczestnicy Forum obejrzeć  
mogli także wystawę fotogra-
fii „Suwalszczyzna trzy perspekty-
wy” – autorstwa huberta stoja- 

nowskiego oraz „Top Ziemi Su- 
walskiej” – Suwalskiej Organizacji 
Turystycznej. Odbyły się również 
spotkania z: aleksandrem dobą 
– człowiekiem, który samotnie ka-
jakiem przepłynął Atlantyk oraz 
Jakubem poradą – dziennika-
rzem, który w TVN 24 BIS pro-
wadzi cykl programów Tanie 
Podróżowanie.

Debaty poświęcono potencjałowi tu-
rystycznemu Pogranicza, turystyce 
zrównoważonej i sanatoryjnej oraz 
turystyce kongresowej i eventowej
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BiBlioteKa puBliczna im. marii KonopnicKieJ W suWaŁKach 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿  na spotkanie z Mirosławem Wlekłym i promocję 
książki „Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo”  
– 14.11, godz. 17. Spotkanie odbędzie się w sali im. J. To- 
warnickiej. Wstęp wolny. 

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

¿ do głosowania na bibliotekę w konkursie Kinder. Wygraną są książ-
ki do wspólnego czytania. Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które 
zbiorą najwięcej głosów. 50 bibliotek otrzyma 5000 zł, następne 250 do-
stanie książki o wartości 300 zł (z tych które zdobyły najwięcej głosów  
w rankingu). Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzięki 
którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania. 
Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11. Możesz oddać jeden głos dzien-
nie. Głosować można pod adresem: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/
wspolneczytanie/glosowanie
¿ dzieci do udziału w konkursie plastycznym pn. „Muzyka na papierze”. 

Tematem konkursu jest zaprojektowanie okładki płyty inspirowanej wier-
szami Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. Termin nadsyłania prac do 30.11. 
Szczegóły konkursu wkrótce na stronie internetowej www.bpsuwalki.pl

Dofinansowano ze środków Min istra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

¿  na zajęcia z robotyki z Lego MINDSTORMS – wiek uczestników  
10-13 lat, spotkania w środy o godz. 16.30. Obowiązują zapisy osobiste  
w Oddziale dla Dzieci, e-mailowo: dzieci@bpsuwalki.pl lub telefonicznie 
87 565 62 46 wew. 17. Liczba miejsc ograniczona;
¿ do udziału w akcji „Mała książka – wielki człowiek”. Przyjdź z dziec-

kiem (3-6 lat) do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą w ramach pro-
jektu „Mała książka – wielki człowiek”! Dzieci znajdą w niej książkę oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Bezpłatne wypraw-
ki 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 bilety do 
kina. Kupon upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w ce-
nie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Obywatel Jones”, „Nieplanowane”, „Ukryta 
gra”, „Doktor Sen”. 

midicentrum, ul. Witosa 4A zaprasza:
¿ do zapisów telefonicznych na zajęcia popołudniowe:  
* środy – 17.30-18.30 robotyka Lego WeDo – poziom 2 (8-9 lat);
* czwartki – 16-18 animacja poklatkowa (10-15 lat);
* piątki – 15-17 LEGOdzinki (5-105 lat);
¿ na soboty familijne – w godz. 10-14, dzieci z opiekunami.
 Więcej informacji na stronie www.midicentrum.pl, tel. 87 565 62 47. 

Wszystkie zajęcia w Midicentrum są bezpłatne.

zespóŁ WspomnieŃ czar ze stoWarzyszenia tWórczych 
senioróW rozŁoGi zaprasza na:

¿  cykl koncertów „Śpiewając Łączymy Pokolenia” realizowany  
z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – 3, 11 i 29.11, godz. 18. 
Piwiarnia Warka, ul. Chłodna 2. Wstęp wolny.

suWalsKi oŚrodeK Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ Muzyczne Zaduszki. Koncert pamięci suwalskich muzyków – 31.10, godz. 

19. Nastrojowe ballady, melancholijne i liryczne teksty, a w tle wspomnie-
nia o przyjaciołach m.in. Leszka Kaszkiela, Marka Iwanowicza, Bogdana 
Artura Kraśko i Jerzego „Czerwieńca” Jurkowskiego. Wspominać ich będą 
przyjaciele i bliscy z zespołu AB Band oraz zaproszeni goście. Wstęp wolny.

¿  wystawę w 1. rocznicę śmierci artysty Wiesława Osewskiego pt. 
„Wiesław Osewski In Memoriam” – 8.11, godz. 18, Galeria Patio.  
Minął rok od Jego śmierci, przez lata był związany z Suwałkami  
i Suwalszczyzną. W galerii zaprezentowanych zostanie ponad 160 prac  
– grafik, rysunków, a także obrazów. Wstęp wolny, wystawa czynna do 31.12;
¿ Męski weekend z historią mody – 9-10.11, Sala Kameralna. Drugie spo-

tkanie ze średniowieczną modą wprowadzi w świat ówczesnej mody dla 
panów. Wstęp 5 zł w kasie SOK;
¿ film wyświetlany w ramach DKF 13 „Czyściciele internetu” – 13.11, 

godz. 18, Sala Kameralna. Bilet na pojedynczy film 12 zł w kasie SOK.

BlacK puB Komin, ul. E. Plater 1 
zaprasza na:

¿   Halloween Party!!! – (czwartek) 31.10,  
godz. 20 do świtu. Muzyka: Dj Sheriff, Dj Rafael,  
Dj Tonn + bębny, Just in. Wstęp 10 zł. Będzie 
Straszna Muma – hi hi hi.

rozmarino, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ koncert zaduszkowy – 4.11, godz. 19. Wystąpi zespół „Taki Sobie 

Quartet w składzie Andrzej Raczyło, Emil Kulbacki, Edward Darmetko  
i Krzysztof Masłowski. Wstęp 10 zł;

¿  Jam Session – 8.11, godz. 19. 
Gospodar zem wiec zoru będzie 
Zygmunt Zymek Szulc, wstęp wolny, 
rezerwacja miejsca 5 zł;

¿ koncert zaduszkowy – 9.11, godz. 19. Wystąpi zespół „Dobre Wrażenie”.

centrum sztuKi WspóŁczesneJ 
– Galeria andrzeJa strumiŁŁo, 

ul. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿  wystawę Kasi Waraksy „Moja 

planeta” – malarstwo. Wystawa ma 
charakter retrospektywny. Będzie 
prezentowana do końca listopada.

cinema lumiere 
ul. Dwernickiego 15, 
zaprasza na filmy:

– do 31 października – „Rodzina Adamsów” (komedia animowana),  
„O Yeti!” (komedia animowana/przygodowy), „Czarownica 2” (familijny/
fantasy), „Był sobie pies 2” (familijny/przygodowy), „Boże ciało” (dramat 
obyczajowy), „Obywatel Jones” (thriller/polityczny), „Zombieland: Kulki 
w łeb” (horror/komedia), „Dom strachów” (horror), „Countdown” (hor-
ror), „Złe miejsce” (horror);

– 31 października „Halloween’owa noc filmowa I” („Countdown”, „Dom stra-
chów”) i „Halloween’owa noc filmowa II” („Dom strachów”, „Złe miejsce”);

– od 1 listopada – „Baranek Shaun film. Farmageddon” (komedia ani-
mowana), „Nieplanowane” (dramat), „Ikar. Legenda Mietka kosza” (dra-
mat biograficzny), „Van Gogh. U bram 
wieczności” (dramat biograficzny);

– 5 listopada – „Wojna o prąd” (dra-
mat biograficzny/historyczny) film 
wyświetlany w cyklu KINO KONESERA;

– od 8 listopada – „Salma w krainie 
dusz” (komedia animowana/przygo-
dowy), „#Jestem M. Misfit” (komedia), 
„Midway” (dramat wojenny), „Ukryta 
gra” (thriller/polityczny), „Terminator: 
Mroczne przeznaczenie” (akcji/s-f);

– 13 listopada – „Dogonić ma-
r z e n i a ”  (d r a m a t  b i o g r a f i c z ny)  
– film wyświetlany w cyklu BABSKIE 
WIECZORY;

12
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Wydarzenia sportoWe
ŚlepsK maloW GotoWy na plus liGę

Dwoma zwycięstwami 3:1 i 3:2 z Szachtarem Soligorsk zakończył swo-
je przygotowania do rozgrywek Plus Ligi zespół Ślepska Malow. Mecze ro-
zegrano w suwalskiej hali przy ul. Wojska Polskiego 2. W tych spotkaniach 
Ślepsk Malow zagrał w składzie: Kevin Klinkenberg, Nicolas Szerszeń, 
Bartłomiej Bołądź, Andreas Takvam, Cezary Sapiński, Kacper Gonciarz, 
Pawel Filipowicz (libero), Adrian Stańczak (libero) oraz Joshua Tuaniga, 
Kamil Skrzypkowski, Łukasz Rudzewicz, Jakub Rohnka.

W meczu z mistrzem 
Białorusi Szachtarem 
suwalscy siatkarze 
(po prawej) mieli 
zdecydowaną przewagę

Podopieczni trenera 
Andrzeja Kowala w cza-
sie przygotowań do gry 
w Plus Lidze rozegrali 
12 meczów kontrolnych  
(6 zwycięstw, 5 remisów  

i 1 porażka). Pierwszy mecz w Plus Lidze Ślepsk Malow zagra 30 października  
w Rzeszowie. W drugiej kolejce ligowej suwalski zespół zmierzy się z Asseco 
Resovią. Mecz pierwszej kolejki Ślepsk Malow przełożył na 6 listopada.

WiGry przedostatnie
Trzy kolejne mecze suwalskich Wigier w I lidze piłkarskiej zakończyły 

się wynikiem 1:0. Niestety dwukrotnie rywale wygrywali, a Wigry poko-
nały jedynie Odrę Opole w Suwałkach. Gola w tym meczu strzelił Kamil 
Sabiłło w 8 min. W 86 min. rzut karny strzelany przez Skrzypczaka obro-
nił bramkarz Wigier Dominik Kąkolewski.

W Jastrzębiu suwalski zespół przegrał z GKS po golu strzelonym  
w zamieszaniu podbramkowym przez Jakuba Wróbla w 35 min. W Nowym 
Sączu skuteczniejsza okazała się drużyna Sandecji. Gola po szybkiej kon-
trze strzelił Mateusz Klichowicz w 74 min. Od 79 min. Wigry grały w dzie-
siątkę, po tym jak Łukasz Sosnowski obejrzał drugą żółtą kartkę i w efekcie 
czerwoną, po której musiał opuścić boisko. W 15 meczach suwalski zespół 
zdobył 15 pkt i znalazł się w strefie spadkowej. W następnym meczu Wigry 
zagrają w Suwałkach z Chrobrym Głogów, który w ostatnich meczach za-
czął zdobywać punkty. Początek meczu 3 listopada o godz. 16.

startuJe BadmintonoWa eKstraKlasa
2 listopada w suwalskiej hali OSiR przy ul. Wojska Polskiego 2 roz-

pocznie się pierwszy turniej ekstraligi badmintona z udziałem siedem-
nastokrotnego mistrza Polski SKB Litpol-Malow (aktualnie wicemistrz) 
w składzie: Kamila Augustym, Monika Bieńkowska, Karolina Szubert, 
Anastasija Chomicz, Ulyana Wolskaja, Michał Łogosz, Łukasz Moreń, 
Mateusz Świerczyński, Michał Sobolewski, Przemysław Szydłowski, Emil 
Holst (Dania). Trenerem jest Jerzy Dołhan. 2 listopada SKB Litpol-Malow 

zagra o godz. 10 ze Sportową Politechniką Gdańsk i o godz. 18 z OSS-SMS 
Białystok. O tytuł drużynowego mistrza Polski w pięciu rundach walczyć 
będzie 14 drużyn.

Rozgrywki I ligi badmintona rozpoczęła drużyna SKB Mona-Kontra 
Suwałki. W pierwszym meczu przegrała 1:6 w Olsztynie z zespołem ABRM 
Rakiety. Jedyny punkt dla suwalskiego zespołu wywalczył mikst Oksana 
Chomicz/Marek Molenda.

medaloWe żniWa BadmintonistóW
Bardzo dobrze wypadli młodzi suwalscy badmintoniści podopiecz-

ni – suwalskich trenerów: Jerzego Dołhana, Jerzego Szulińskiego (ju-
niora) i Olgi Pletsiukhov oraz Jacka Niedźwiedzkiego podczas mi-
strzostw województwa podlaskiego juniorów, juniorów młodszych, 
młodzików, młodzików młodszych, które odbyły się w Białymstoku. 
Mistrzostwo województwa podlaskiego zdobyli suwalczanie w ośmiu ka-
tegoriach: Ulyana Wolskaja, Ulyana Wolskaja/Michał Aleksandrowicz, Jan 
Szeszko/Aleksandra Wilczewska, Wiktoria Banaszewska/Michalina Jaśkiewicz, 
Michał Aleksandrowicz/Mateusz Hołub, Anastasija Chomicz, Mikołaj Bobo- 
wicz/Mateusz Derda, Wiktorija Pletsiuchova/Veranika Stankewicz.

medale pŁyWaKóW 
Pływacy MUKS Olimpijczyk Suwałki przywieźli 25 medali z mię-

dzynarodowych zawodów pływackich rozegranych w Sokółce, w któ-
rych rywalizowali z ponad 300 zawodnikami z Polski, Białorusi i Litwy. 
Najwartościowszy wynik osiągnął Filip Kosiński, który w wyścigu na 100 m  
st. grzb. zajął pierwsze miejsce z czasem 54,18 sek., czyli lepszym od do-
tychczasowego rekordu Polski piętnastolatków. Z suwalskich pływa-
ków rywalizację na swoich dystansach wygrali też: Julia Domoradzka, 
Aleksandra Chmielewska, Julia Gwaj, Mateusz Kusek. Więcej na: www.
dwutygodniksuwalski.pl 

Suwalscy pływacy z powodzeniem 
startowali też w Oświęcimiu w zawo-
dach z cyklu Arena Grand Prix. Filip 
Kosiński (15 lat) poprawił dwa rekor-
dy kraju na: 50 m st. grzb. z czasem 
24,84 sek. oraz na 200 m st. grzb. z cza-
sem 1:57,60 sek. Szczególnie ten drugi 
wynik jest znakomity. W Oświęcimiu  
F. Kosiński popłynął o ponad 4,5 sek. 
szybciej niż w Baku na niedawnym 
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży 
Europy oraz szybciej niż ósmy zawod-
nik w finale ostatnich mistrzostw świa-
ta seniorów. Jedyna różnica to ta, że F. Kosiński swój rekordowy wynik 
osiągnął na pływalni 25-metrowej, a na najważniejszych zawodach ry-
walizuje się na pływalni 50-metrowej.

W Oświęcimiu F. Kosiński wygrał jeszcze rywalizację w swojej katego-
rii wiekowej na: 100 m st. dow. i 50 m st. mot. oraz był drugi na 400 m st. 
zm i trzeci na 200 m st. mot. Bardzo dobrze na tych zawodach zaprezen-
towała się piętnastoletnia Julia Gwaj, która zajęła m.in. drugie miejsce na 
100 m st. klas. Więcej na: www.dwutygodniksuwalski.pl

athletics camp z m. andreJczyK
W hali suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

odbył się Athletics Camp z udziałem Marii 
Andrejczyk, najlepszej polskiej oszczepniczki.  
W imprezie skierowanej do dzieci w wieku 9-12 lat 
wzięło udział ponad 250 uczniów suwalskich szkół 
podstawowych. Dzieci pod okiem trenerów mo-
gły spróbować swoich sił w: pchnięciu kulą, rzucie 
młotem, rzucie dyskiem, biegu przez płotki, a także 
rzucie oszczepem. W ostatniej z wymienionych dys-
cyplin wskazówek udzielała M. Andrejczyk. Oprócz 
konkurencji sportowych dzieci poznały zasady 
zdrowego odżywiania oraz spróbowały koktajle 
owocowe – wszystko po to, aby zachęcić je do spo-
żywania większej ilości owoców. Organizatorem 
wydarzenia była Fundacja Kamili Skolimowskiej.

Na zdjęciu od lewej Hubert Mil-
ler, Filip Kosiński, trener Edward 
Dec, Piotr Lenczewski i Julia 
Gwaj
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 prezydent miasta suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczo-

nych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW su1s/00008899/7) i 
33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW su1s/00040014/6) położonych 
w Suwałkach przy ul. Utrata. Działka nr 33308/4 zabudowana jest murowa-
nym budynkiem gospodarczym, w którym są dwa pomieszczenia garażo-
we i poddasze o wysokości ok. 1,6 m. Budynek ten wraz z gruntem umożli-
wiającym dojście i dojazd do garaży obciążony jest umową najmu na czas 
oznaczony do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Nieruchomość sprzedaje się z 
cesją praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Na nierucho-
mości zlokalizowana jest sieć wodociągowa. Nabywca zobowiązany bę-
dzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wejścia na grunt w przypadku 
ich awarii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z no-
wą inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny 
za zgodą właściciela sieci. działki o łącznej powierzchni 0,1279 ha prze-
znaczone są na cele zabudowy usługowej. Szczegółowe warunki zabu-
dowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Nr 44 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach 
z dnia 26 marca 2008 roku.

cena wywoławcza: 151 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy 
złotych), w tym: cena działki nr 33308/4, zabudowanej budynkiem gospo-
darczym, wynosi 133 100 zł i podlega zwolnieniu od podatku VAT, nato-
miast cena działki niezabudowanej nr 33429/14 wynosi 17 900 zł brutto. 

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

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

przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 11.00 

w siedzibie urzędu miejskiego w suwałkach przy ul. mickiewicza 1 
w sali nr 146.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao 
S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 5 listopada 2019 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetar-
gowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez 
uczestników przetargu;

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

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste sta-
wiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzo-
nego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków 
– przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieru-
chomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające  
w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku od-
rębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie po-
zostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetar-
gowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie 
pozostają w związku małżeńskim.
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wa-

dium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. 
Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41. 274/2019

Wyrazy szczerego współczucia

panu 
mirosławowi szczesnemu

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
Powiatu Ziemskiego w Suwałkach

z powodu śmierci

mamy
składa Witold Kowalewski, Starosta Suwalski 

wraz z Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach 
 oraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

282/2019

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 zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w 
dniu 9 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 
dni (od 09.10.2019 r. do 30.10.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej 
własność miasta suwałk przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargo-
wej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomo-
ści przyległej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 372/2019 z dnia 
9 października 2019 roku).  276/2019

W listopadzie – najbardziej ponurym miesiącu kalendarzowym, Biblioteka 
Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach zaprasza na kolejną edycję lite-
rackiego festiwalu śmiechu „Listopadowe prześmiechy w bibliotece”.

Listopad, ze względu na pogodę i aurę, jest czasem przestoju, wyhamo-
wania. Biblioteka również kojarzy się z miejscem skupienia i ciszy. Festiwal bę-
dzie zatem doskonałą okazją na przełamanie stereotypu tej czasoprzestrze-
ni, a śmiech w bibliotece uwolni to miejsce od patosu literatury, uczyni go 
weselszym, radosnym, bardziej przyjaznym dla czytelników w różnym wie-
ku, bo śmiech jest na wskroś demokratyczny i dla każdego.

„listopadoWe przeŚmiechy W BiBliotece”
W BiBliotece puBliczneJ przy ul. e. plater 33a

PROGRAM:
poniedziałek, 4 listopada
11:00 – start akcji „Listopadowe prześmiechy na Facebooku” – znajdź 
Bibliotekę na facebook i weź udział w zabawie. Najbardziej aktywne osoby 
otrzymają nagrody!
Wtorek, 5 listopada
9:00-18:00 – „W krzywym zwierciadle” – przejrzyj się w specjalnym lustrze  
w holu biblioteki
9:00 – „Uśmiechnij się” – półka „Książka z kluczem” w Wypożyczalni dla 
Dorosłych
14:00 i 16:00 – „Kino familijne” – komedie w Pracowni „Smykałka”
Środa, 6 listopada
17:00 – „Zabawa językiem polskim” – spotkanie z Wiolettą Piasecką dla dzieci
czwartek, 7 listopada
17:00 – „Dubaj” – zdjęcia i opowieści z podróży Piotra Kowalczyka
piątek, 8 listopada
14:00-18:00– „Doktor Marchewka” – bezpłatne badanie wzroku osób powy-
żej 16 lat
17:00 – „Satyry PRL” – Stowarzyszenie Twórczych Seniorów „ROZŁOGI”
sobota, 9 listopada
11:00-13:00 – „Zabawki japońskie” – zajęcia dla dzieci. Prowadzenie: Suwalskie 
Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwo”

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny. Więcej informa-
cji na stronie internetowej www.bpsuwalki.pl

Dofinansowano ze środków Min istra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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prezydent miasta suwałk ogłasza przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż następu-

jących nieruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność miasta suwałk:
1. oznaczona działką nr 33914/32 o  po-

wierzchni 0,1015 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. 
nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego na cele zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Nr 61 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 roku. 
Obsługę komunikacyjną przewiduje się z pro-
jektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej na 
planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geodezyj-
nie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urządzo-
na, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje się w 
2019 roku.

cena wywoławcza: 82 000 zł brutto (słow-
nie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 8 200 zł (słownie: osiem tysięcy 
dwieście złotych).

2. oznaczona działką nr 33914/31 o  po-
wierzchni 0,1015 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. 
nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Nr 
61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 
roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z 
projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urzą-
dzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje 
się w 2019 roku.

cena wywoławcza: 82 000 zł brutto (słow-
nie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium: 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy 
trzysta złotych).

3. oznaczona działką nr 33914/24 o  po-
wierzchni 0,0887 ha, położona w Suwałkach 
przy ul. Bolesława Prusa, posiadająca urzą-
dzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. 
nieruchomość przeznaczona jest do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego na cele zabudowy mieszkaniowej, 
jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Nr 
61 zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/440/2013 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.09.2013 
roku. Obsługę komunikacyjną przewiduje się z 
projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona geode-
zyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie urzą-
dzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewiduje 
się w 2019 roku. 

cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słow-
nie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 300 zł (słownie: siedem tysięcy 
trzysta złotych).

4. oznaczona działką nr 33914/25 o  po-
wierzchni 0,0887 ha, położona w Suwałkach przy 
ul. Bolesława Prusa, posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr SU1S/00006299/7. nieruchomość 

przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego na ce-
le zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 
wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy 
zawarte są w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 61 zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
25.09.2013 roku. Obsługę komunikacyjną przewi-
duje się z projektowanej drogi wewnętrznej, ozna-
czonej na planie 26 KDW. Obecnie wydzielona 
geodezyjnie droga wewnętrzna 26 KDW jest nie 
urządzona, uzbrojenie w sieć wod-kan przewidu-
je się w 2019 roku.

cena wywoławcza: 73 000 zł brutto (słow-
nie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy 
czterysta złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami oraz rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

przetarg odbędzie się w dniu 18 listo-
pada 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie 
urzędu miejskiego w suwałkach przy ul. 
mickiewicza 1 w sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetar-
gu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wyżej wy-

sokości na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 
8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
do dnia 14 listopada 2019 roku. W tym dniu 
kwota wadium musi być uznana na rachunku 
Urzędu. Komisja przetargowa przed otwar-
ciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium 
przez uczestników przetargu;

– złożenie, przed otwarciem przetargu, pisem-
nego oświadczenia o zapoznaniu się z tre-
ścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmio-
tem przetargu;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu oso-
by prawnej – przedłożenie aktualnego wypi-
su z rejestru, właściwych pełnomocnictw spo-
rządzonych notarialnie, dowodów tożsamości 
osób reprezentujących podmiot;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu jed-
nego ze współmałżonków – przedłożenie pi-
semnej zgody drugiego małżonka na nabycie 
nieruchomości z podpisem notarialnie po-
świadczonym. Osoby pozostające w związku 
małżeńskim, a zamierzające nabyć nierucho-
mość z majątku odrębnego zobowiązane są 
złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie po-
zostające w związku małżeńskim zobowiązane 
są złożyć komisji przetargowej przed przystą-
pieniem do przetargu pisemne oświadczenie, 
iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od za-
warcia umowy sprzedaży wadium nie podle-
ga zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej po-
nosi nabywca.

Szczegółowych informacji dotyczących prze-
targu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; 
telefon (87) 562-81-41. 277/2019

inFormacJa
prezes zarządu Budynków mieszkalnych 

w suwałkach tBs sp. z o.o. działając na podsta-
wie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządza-
nia nieruchomościami 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 nieruchomościa-
mi (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze 
zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że 
na okres 21 dni tj. od dnia 25.10.2019 r. do dnia 
14.11.2019 r. został opublikowany na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, 
na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl  
w Biulet ynie Informacji  Public znej oraz  
w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz  
nr 13/2019 z dnia 24 października 2019 r. nieru-
chomość przeznaczonej do najmu.  285/2019

kurs dla ngo
S u w a l s k a 

F e d e r a c j a 
O r g a n i z a c j i 
P o z a r z ą d o - 
wych RAZEM 
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych na bezpłatny kurs umiejętności tre-
nerskich, który odbędzie się w formie dwóch 
weekendowych zjazdów w dniach 23-24.11 i 14-
15.12 2019 r. w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 
91 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności 
Sp o ł e c z n e j  PRY Z M AT w r a m a ch z a d a n i a 
„Suwalskie Inspiracje Obywatelskie”. 

Szkolenie skierowane jest do przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych zrzeszonych  
w Federacji (członków, działaczy i wolontariu-
szy zaangażowanych organizacji członkowskich) 
lub członków innych suwalskich organizacji za-
interesowanych przystąpieniem do Federacji  
(więcej: www.federacjasuwalki.pl).

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia oso-
biste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod 
adresem: Suwalska Federacja Organiz acj i 
Poz ar z ąd ow ych R A ZEM; 16 - 4 0 0 Suwa ł k i ,  
ul. T. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58; e-mail:  
razem@federacjasuwalki.pl 
www.federacjasuwalki.pl

>>

prezydent miasta suWaŁK 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
25 października 2019 roku w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 
1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na 
okres 21 dni (od 25.10.2019 r. do 15.11.2019r.) wy-
kaz nieruchomości stanowiących własność 
miasta suwałk przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu i bezprzetargowej w ce-
lu poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległych (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Suwałk Nr 398/2019 z dnia 25 
października 2019 roku). 
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„póŁBrat” 
larsa saaBye’a christensena

W t ym miesiącu w c yk lu 
„Książka z Kluczem” polecam to-
miszcza o liczbie stron przekracza-
jących 500. Pomyślałam więc, że  
i dziś zaproponuję Państwu coś z tej 
półki. Wybrałam „Półbrata” Larsa 
Saabye’a Christensena. To opasłe, 
mające ponad 900 stron dzieło, jest 
opowieścią o czterech pokoleniach 
pewnej norweskiej rodziny.

Nie należy się jednak spo-
dziewać typowej sagi rodzinnej. 
Bowiem w lekturze tej ważne są 
nie tyle wydarzenia, co bohatero-
wie. Ich postawy, lęki czy wybory. 
Jak również fakt, że choć członko-
wie tej familii żyją razem, to jednak 
jakby oddzielnie, zupełnie siebie 
nie rozumiejąc.

Rdzeniem „Półbrata” jest także specyficzna więź łącząca głównego 
bohatera Barnuma z jego bratem przyrodnim Fredem, która oscyluje 
między miłością a nienawiścią. Jednocześnie pokazuje, że dzieciństwo 
nie dla wszystkich jest cudownym, beztroskim czasem, zwłaszcza jeśli 
odstaje się od grupy.

Książka posiada typowe cechy literatury nordyckiej, a zatem wycisze-
nie, enigmatyczność, niedopowiedzenie. Czuć w nim ten chłodny klimat 
i poczucie bezsensu egzystencjalnego.

Niezaprzeczalnie to lektura trudna, która pozostawia po sobie wię-
cej pytań niż odpowiedzi.

Kamila Sośnicka
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przyGarniJ przyJaciela ze schronisKa „sianożęĆ”
W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opisy psów i kotów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim schro-

nisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i zaczipowane. 
schronisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-16, w sobotę od 11 do 14. 

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

Piękny, trzy  
i półmiesięczny 
piesek, czarny 
podpalany 
czeka na nową  
rodzinę, która 
otoczy  
go miłością

BIBLIOtEkArz 
POLECA

Bystry piesek, błę-
kitny podpalany, 
wiek trzy miesią-
ce, będzie wiernym 
uczestnikiem two-
ich aktywności na 
świeżym powietrzu

Brązowy, 
trzy i półmie-
sięczny 
piesek 
z zakręconym 
ogonkiem  
umili długie, 
jesienne 
wieczory

przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w suwałkach 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
na podstawie badań wykonanych przez laboratorium Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (sprawozdanie z dnia 30.09.2019 r. oraz 
04.10.2019 r.) informuje, że jakość i skład wody dostarczanej odbiorcom przez 
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W załączeniu
* Ocena jakości wody 278/2019

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.) poda-
je do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2019 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń 
wywieszony został na okres 21 dni (od 25.10.2019 r. do 18.11.2019 r.) wykaz 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do 
przekazania w nieodpłatne użytkowanie (Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Suwałk Nr 393/2019 z dnia 24 października 2019 roku).  
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zoStań dawcą
I Ty możesz uratować komuś życie. We 

wtorek (29 października) w godzinach 
od 12 do 17 w suwalskim PWSZ przy ul.  
T. Noniewicza 10 można zarejestrować się 
w bazie Fundacji DKMS i zostać potencjal-
nym dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych.

„Dla Ciebie Synku poruszymy cały świat i uderzymy do każdego miej-
sca; pójdziemy wszędzie i znajdziemy Twojego bliźniaka genetycznego, 
abyś mógł kiedyś poznać plac zabaw, jakim jest nasz świat” – mówią ro-
dzice 10-miesięcznego Maxa Jaskólskiego, Martyna i Alex... u Maxa zdia-
gnozowano ciężki złożony niedobór odporności. To paskudna choroba, 
którą można pokonać tylko poprzez przeszczepienie szpiku. To dla na-
szego Synka jedyny ratunek!”

konkurs 
dla czytelNików „dtS”

Powracamy do konkursów, w których Czytelników „DTS” prosimy  
o rozpoznanie różnych miejsc w Suwałkach. Tym razem miejsca te zwią-
zane będą z suwalskimi muralami.

Gdzie znajdują się suwalskie murale z Reksiem? 
Nagrodą dla osoby, która jako pierwsza nadeśle prawidłową od-

powiedź, będzie bilet do kina ufundowany 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 cze-
kamy do 8 listopada.

DwuTygoDnik SuwalSki
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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 IMpLANTów 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 280/2019

o Syberii w bibliotece
Syberia to część Rosji, która zachwyca, ale też zaskakuje i przeraża. 

Mogli przekonać się o tym suwalczanie w czasie spotkania z tomaszem 
Grzywaczewskim, autorem książek „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” 
oraz „Przez Dziki Wschód” w suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej.

Tomasz Grzy- 
waczewski – po-
dróżnik i dzien-
nikarz jest po-
m y s ł o d a w c ą 
Long Walk PLUS 
Expedition – wy-
prawy z Syberii 
do Indii śladami 
polskich ucieki-
nierów z gułagu 
oraz wspó łau-
tor dokumental-
nego filmu opo-
w i a d a j ą c e g o  
o tej wyprawie. 
Pasjonuje się po-

szukiwaniem i odkrywaniem zapomnianych opowieści. W 2013 r. uczest-
niczył jako lider w wyprawie wzdłuż Transpolarnej Magistrali Kolejowej na 
Syberii. Siedemset kilometrów torów okupionych bezsensownym cierpie-
niem dziesiątków tysięcy więźniów Gułagu. Kolej widmo, miała być wiel-
kim dziełem Stalina. Nigdy jej nie dokończono.

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

>> >>

Nagroda dla Forte
EB Stars to jeden z największych ogólnopolskich 

konkursów dedykowany projektom employer bran-
dingowym. Nagrodę główną IX edycji tego konkursu  
w kategorii Najlepsza Wewnętrzna Inicjatywa 
Employer Brandingowa zdobyły Fabryki Mebli „FORTE” 
S.A. za program „Zmień pracę, ale nie pracodawcę”. 

Ideą „Zmień pracę, ale nie pracodawcę” jest poszukiwanie odpo-
wiednich osób na wakaty w organizacji   na wszystkich jej szczeblach. 
Pracownicy mają możliwość aplikowania bezpośrednio do dedykowanej 
projektowi osoby, która prowadzi rekrutację. Na przestrzeni 10 miesięcy 
znaleziono ponad 50 pracowników, którzy otrzymali możliwość zmiany 
stanowiska pracy w Grupie FORTE. Największą wartością inicjatywy jest 
utrzymanie w organizacji kompetencji i umiejętności, jakie posiadają pra-
cownicy, jak również zwiększenie zaangażowania ponad 3,5 tys. załogi.

>>

>>



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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I

Szanowni Państwo, 
Suwalska Karta 

Mieszkańca 1 września 
tego roku obchodziła 
swoje pierwsze urodzi-
ny. SKM to rozbudowa-
ny system zniżek oraz 
zwolnień z opłat skie-
rowany do wszystkich 
mieszkańców Suwałk. 
Obecnie z SKM korzysta już blisko 25 tysięcy Suwalczan  
– ok 1/3 naszych mieszkańców. Przez miniony rok Suwalczanie 
skorzystali z bonifikat na ponad 2 mln zł. SKM posiada rów-
nież partnerów prywatnych, których jest obecnie 30. Zachęcam 
kolejnych przedsiębiorców do włączenia się w realizację tego 
programu.

Wprowadzenie Suwalskiej Karty Mieszkańca bez wątpie-
nia było dobrą decyzją. Równo po roku widać, że nasi miesz-
kańcy chętnie korzystają z ulg i bonifikat jakie daje ten pro-
gram. Przez rok z Budżetu Miejskiego na funkcjonowanie 
tego programu przeznaczyliśmy 2 076 899,24 zł. Jednostkowo 
z SKM’ki skorzystano 64 113 razy. Dodać należy do tego dar-
mowe przejazdy komunikacją miejską i oczywiście ulgi ofero-
wane przez sektor prywatny.

Jedną z największych korzyści płynących z posiadania 

Rok
SUWALSkIEJ  kARTY

MIESZKAŃCA

 Prezydent  Miasta  Suwałk

SKM’ki jest darmowa komunikacja miejska dla dzieci i mło-
dzieży oraz darmowe przedszkola. 

Trzeba też przyznać że Suwalska Karta Mieszkańca wy-
pada bardzo dobrze na tle funkcjonującego przez 5 lat pro-
gramu Suwalska Rodzina PLUS oraz ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny.

„Suwalska RODZINA PLUS” była realizowana w okre-
sie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2018 roku. W tym 
okresie przyjęto 1 119 wniosków o wydanie karty „Suwalska 
RODZINA PLUS” dla 5 625 osób. Do programu mogły przy-
stąpić rodziny mające na utrzymaniu co najmniej trójkę dzie-
ci. W tym czasie udzielono ulg na łączną kwotę 991 103,14 zł.

W przypadku Karty Dużej Rodziny do tej pory  
w Suwałkach wydano: 5 319 Kart Dużej Rodziny w formie 
tradycyjnej (plastikowych), 1 224 kart elektronicznych (w po-
staci aplikacji na telefon)

Można uznać, że wprowadzenie programu było dobrym 
posunięciem. Poprzez kartę mieszkańcy identyfikują się z mia-
stem, przekazując swój podatek PIT oraz meldując się na te-
renie Suwałk. Za 2018 rok Suwałki zanotowały duże dodat-
nie saldo migracji oraz dużą dynamikę wpływów z podatku 
PIT. NA koniec roku 2019 ocenimy czy ta tendencja postępuje.

Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do  
której jest skierowana. Każda z grup otrzymuje karty  
o właściwym kolorze:

– karta zwykła – kolor  biały; 
– karta rodziny wielodzietnej – kolor  zielony; 
– karta osoby niepełnosprawnej – kolor  niebieski; 
– karta seniora – kolor  żółty.

Fot. Szymon Jasionowski
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top 3
1. Aquapark – 39 054 wejść na basen, 

do groty solnej lub sauny

2. Doładowania biletów w komunikacji miejskiej 

– 8 701 + darmowe przejazdy dzieci i młodzieży

3. Suwalski Ośrodek kultury – 8 111 wejść na wydarzenia organizowane przez SOk

II

64 113 – tyle razy 
Suwalczanie użyli  SkM

I l e  o s ó b  s ko r z y s t a ł o  z  u lg  u d z i e l o n y c h  d z i ę k i 
S u wa l s k i ej  K ar c i e  M i e s z k a ń c a  o d  1  w r z e ś n ia  201 8  r o k u 
d o  31  s i e r p n ia  2019  r o k u?

2 076 899,24 zł 

Jak i ej  w i e l ko ś c i  u lg i  z o s t a ł y  u d z i e l o n e  d z i ę k i 
S u wa l s k i ej  K ar c i e  M i e s z k a ń c a  o d  1  w r z e ś n ia  201 8  r o k u 
d o  31  s i e r p n ia  2019  r o k u?

top 3
1. komunikacja miejska – 684 819 zł
2. Ośrodek Sportu i rekreacji (w tym Aquapark) – 399 749 zł 
3. Żłobek Miejski – 120 457 zł

Suma ulg udzielonych we wszystkich suwalskich 
przedszkolach:  734  279  zł
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III

I l e  o s ó b  s ko r z y s t a ł o  z  u lg  u d z i e l o n y c h  d z i ę k i 
S u wa l s k i ej  K ar c i e  M i e s z k a ń c a 
o d  1  w r z e ś n ia  201 8  r o k u  d o  31  s i e r p n ia  2019  r o k u?
Nazwa jednostki udzielającej ulgi Ilość osób, które skorzystały z Karty Łączna kwota udzielonych ulg
Przedszkola 931 586 505,50 zł
Oddziały przedszkolne przy szkołach 263 147 773,50 zł
Żłobek Miejski 177 120 457,70 zł
Suwalski Ośrodek Kultury 8 111 71 362 zł
PGK (szacunkowy koszt) 8 701 doładowań biletów

+ szacunkowa wartość bezpłatnych  
przejazdów dzieci, młodzieży i studentów

684 819,75 zł

Muzeum Okręgowe 37 116 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji Ścianka wspinaczkowa 381

Pływalnia 1 468

Aquapark 39 054

Siłownia 3 362

Korty tenisowe 366

399 749,79 zł

Szczepienia przeciwko HPV 
(dane za 2018 r., w 2019 r. 
szczepienia nie były realizowane)

57 23 940 zł

Szczepienia przeciwko grypie dla 
osób powyżej 65 roku życia 
(dane za 2018 r., w 2019 r. 
szczepienia są w trakcie realizacji)

1 205 42 175 zł

Razem – szacunkowy koszt funkcjonowania Suwalskie j Karty Mieszkańca 2 076 899,24 zł

Od 2 lipca 2018 r. do 18 października 2019 r. przyjęto w sumie 11 622 wnioski  
o wydanie Suwalskiej karty Mieszkańca. Liczba zarejestrowanych kart: 24 870.

I l e  w y dan o   S u wa l s k i c h  K ar t  M i e s z k a ń c a 
o d  1  w r z e ś n ia  201 8  r o k u  d o  1 8  pa ź d z i e r n i k a  2019  r o k u?

n  Biała – „zwykła”
n  Zielona – „rodziny 

 wielodzietnej”
n  Niebieska  – „osoby 
    niepełnosprawnej”
n  Żółta – „seniora”

16 4464 347

3 339738
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