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Hołd ofiarom 
Holokaustu

Władze samorządo- 
we miasta oraz miesz-
kańcy Suwałk w Między- 
narodowym Dniu Pamięci 
o Of iarach Holokaustu 
oddali hołd suwalskim 
Żydom, k tórz y zginęli  
w II wojnie światowej. Przy 
obelisku znajdującym się 
w miejscu dawnej su-
walskiej synagogi pre-
zydent Suwałk czesław 
renkiewicz  ze swoim 
zastępcą Ewą Sidorek , 
pr zewodnic z ąc ym su-
walskiej Rady Miejskiej 
Zdzisławem Przełomcem i wiceprzewodniczącym wojciechem 
Pająkiem oraz przedstawicielami miejskich instytucji i Straży Miejskiej 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Żydzi pojawili się w Suwałkach ok. roku 1800. Pięćdziesiąt lat później 
stanowili już 60 proc. ludności. Od lat 70. XIX wieku coraz więcej przed-
stawicieli tej mniejszości emigrowało za granicę lub do dużych ośrodków 
w Polsce. Przed samym wybuchem drugiej wojny w Suwałkach mieszka-
ło ich ok. 4 tys. Żydzi zamieszkiwali głównie okolice ulicy Jerozolimskiej 
(dziś Noniewicza), wzdłuż której rozpościerała się przeważnie parterowa 
zabudowa dzielnicy żydowskiej, zwanej „Małymi Raczkami”. W mieście 
funkcjonowały: szpital żydowski, ochronki dla dzieci i ubogich, synago-
ga, domy modlitwy, kluby sportowe, szkoły. Po wkroczeniu Niemców do 
Suwałk w 1939 r. wielu Żydów uciekło na Litwę lub na okupowane przez 
Związek Sowiecki tereny II Rzeczypospolitej. W mieście zostało ich ok. ty-
siąca. 8 grudnia 1939 r. zostali wywiezieni przez Niemców do gett w Białej 
Podlaskiej, Kocku, Łukowie, Łodzi. Po wojnie do Suwałk wróciła zaledwie 
garstka. Więcej o suwalskich Żydach napisaliśmy w nr 25 z 2019 r. „DTS” 
w 80-tą rocznicę ich wywózki z Suwałk.
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>>Pierwsza suwalczanka 
Pierwsze dziecko urodzone w Suwałkach w 2020 roku przyszło na 

świat 2 stycznia o godz. 9:35. Jest nim Hania Milewska. Z uwagi na ho-
spitalizację dziewczynki w Białymstoku dopiero 22 stycznia czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk mógł pogratulować rodzicom. Mała 
Hania to córka Joanny i tomasza. W dniu urodzin ważyła 4,100 kg i mie-
rzyła 57 cm.

Tradycyjnie – jak co roku – Prezydent Miasta Suwałk wręczył rodzicom 
wyprawkę niemowlęcą: wózek, fotelik, pościel, ubrania, łóżeczko tury-
styczne, drobne akcesoria – wszystko o łącznej wartości ok. 3,5 tys. złotych.

W Suwałkach już od kilku lat utrzymuje się stały dodatni przyrost na-
turalny. Pod tym względem miniony rok był ponownie dobry. W 2019 r. 
w Suwałkach urodziło się 705 osób: 351 dziewczynek i 354 chłopców. 
Zmarło 643 mieszkańców Suwałk: 320 kobiet i 323 mężczyzn. Dla porów-
nania w 2018 urodziło się 766  osób, a zmarło 600 suwalczan.

Hanna, Maria, Lena i Antoni to najczęściej nadawane imiona  
w Suwałkach w 2019 roku. Imię Hanna otrzymały 23 dziewczynki, a imio-
na Maria – 22, Lena – 21 i Antoni – 21. Według zestawienia sporządzone-
go przez suwalski Urząd Miejski popularnymi imionami wśród dziewcząt 
są też: Zofia, Gabriela, Zuzanna i Aleksandra. Wśród chłopców są to imio-
na: Adam, Jakub, Filip i Kacper. Tylko po jednym dziecku otrzymało imiona 
m.in.: Agnieszka, Karol, Jacek, Beata oraz Mia, Polina, Gloria, Lea i Iwanka.

>>

kwalifikacja 
wojskowa 

Już 6 lutego  Wojskowa Komen- 
da Uzupełnień rozpocznie kwa-
lifikację wojskową w Suwałkach. 
Tak, jak w latach ubiegłych kwali-
fikacja wojskowa prowadzona bę-
dzie w Szpitalu Wojewódzkim przy  
ul. Szpitalnej 60. Zakończy się 28 
lutego.

Każda osoba, która stawi się 
do kwalifikacji wojskowej, otrzy-
ma orzeczenie lekarskie określają-
ce jej zdolność. Założona zostanie 
ewidencja wojskowa oraz wydana 
książeczka wojskowa. W 2020 roku 

do kwalifikacji wojskowej muszą stawić się przede wszystkim mężczyźni 
urodzeni w 2001 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, któ-
rzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby woj-
skowej. Wszystkie grupy, które muszą zgłosić się do kwalifikacji wojsko-
wej w tym roku można znaleźć na stronie internetowej suwalskiego WKU. 
Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można też  uzyskać dzwoniąc 
do WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).

>> oPieka dla seniorów
Miasto Suwałki przygotowuje się do budowy Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnego dla osób starszych ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności. Obiekt przeznaczony będzie do całoroczne-
go użytku, przez całą dobę. Szacowany koszt budowy to ok 2,6 mln zł. 
Jeżeli samorząd otrzyma dofinansowanie na realizację tego zadania to 
budowa ruszy jeszcze w tym roku.

– Mamy już przygotowaną koncepcję i obecnie staramy się o dofi-
nansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa. Chcielibyśmy, 
by obiekt powstał w sąsiedztwie DPS „Kalina” – informuje czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

W budynku zaplanowano część mieszkalną, w skład, której będą 
wchodzić 2 mieszkania dwupokojowe, każde o powierzchni 30 m2. Obok 
mieszkań dwupokojowych funkcjonować będzie 6 mieszkań jednopoko-
jowych (jednoosobowych) o powierzchni ok 19 m2.Pozostała część bu-
dynku Centrum, o powierzchni około 184 m2, tworzyć będzie tzw. część 
wspólną, w skład, której wejdzie m.in. część rehabilitacyjna, pomieszcze-
nie pralni/ prasowalni, pomieszczenie wyciszenia i relaksu oraz gabinet 
pielęgniarsko zabiegowy.

>>
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ZdaniEM PrEZydEnta

>>

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

kazać im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 4 lutego zapraszają Karol Korneluk i Jacek 

niedźwiedzki z Ugrupowania Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska. Natomiast 11 lutego na suwalczan czeka-
ją Jacek Juszkiewicz i Mariola Brygida Karpińska z Prawa  
i Sprawiedliwości. Na spotkanie z radnymi 18 lutego zapraszają 
Stanisław Kulikowski i Kamil Lauryn z klubu radnych „Łączą 
nas Suwałki”.

Radni dyżurują w godz. 15.30 do 17 w pokoju 146.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec lub wy-

znaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesan-
tów w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na  pierw-
szym piętrze Urzędu Miejskiego.

Panu 
łUKaSZOwi KUrZyniE

Zastępcy Prezydenta Suwałk 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

teścia 
składają 

Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach wraz z Radnymi 

28/2020

suwalskie 
drogi lokalne

Na konferencji prasowej w suwalskim ratuszu prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz wraz ze swoim zastępcą łukaszem Kurzyną za-
prezentowali program budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach.  
W tym roku nowe nawierzchnie otrzymają ulice: Czesława Miłosza, 
Wisławy Szymborskiej, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Wajdy (II etap), 
ks. Jerzego Popiełuszki (I etap) i parking przy Żłobku Miejskim. Wykonanie 
tych inwestycji ma kosztować 5 363 200 zł.

W 2021 r. zaplanowano wykonanie nawierzchni ulic: Bolesława 
Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Bolesława Krzywoustego, ks.  Stanisława 
Szczęsnowicza, Krzywólka (II etap) i Ludwika Michała Paca. Z kolei  
w 2022 r. nowe nawierzchnie powinny otrzymać ulice: Francuska, 
Sopocka, Bałtycka, Targowa oraz będą kontynuowane budowy ulic: 
Ludwika Michała Paca i Krzywólka.

„Program Budowy Nawierzchni Ulic Lokalnych na lata 2020-2023” zo-
stał pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Komisję Strategii i Rozwoju 
i Komisję Finansowo-Budżetową Rady Miejskiej.

– Dokument został zaakceptowany przez radnych, a my już w tym 
roku przystępujemy do jego realizacji – podsumował spotkanie prezy-
dent Cz. Renkiewicz.

Dotąd w ramach programu budowy nawierzchni suwalskich ulic lo-
kalnych nową warstwę wierzchnią otrzymało 46 ulic o długości ponad  
20 km. Kosztowało to ponad 50 mln zł.

Podczas ostatniej Sesji Rady 
Miejskiej spotkałem się – w mojej 
skromnej ocenie – z nieuzasadnioną 
krytyką – ze strony jednego z radnych 
– dotyczącą słabej komunikacji po-
między mną a mieszkańcami Suwałk  
i radnymi Rady Miejskiej w Suwałkach. 
Tym bardziej dziwi mnie to, kiedy ta-
kie stwierdzenie pada od osoby, któ-
ra zasiada w Radzie Miejskiej od wie-
lu lat i doskonale zna mnie i charakter 
mojej pracy.

Funkcję Prezydenta Suwałk pełnię 
od 2010 roku. Przez minione 9 lat za-
wsze na pierwszym miejscu stawiałem sobie dobro każdego mieszkańca 
naszego miasta. Poświęciłem się tej pracy bezgranicznie, angażując się 
w 100% w każde działanie, które spowoduje, że Suwałki będą miastem 

nowoczesnym i przyjaznym. Myślę, że Suwałki właśnie takie są. Nie uda-
łoby się to gdyby nie dobra komunikacja z Radą Miejską, ale też i miesz-
kańcami Suwałk.

Drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte dla każdego radnego  
i każdego mieszkańca Suwałk. Poza Urzędem Miejskim można mnie spo-
tkać na praktycznie każdej mniejszej lub większej miejskiej uroczystości. 
Jestem zawsze pośród ludzi, rozmawiam z ludźmi, nigdy się od nich nie 
odwracam. Spotykam mieszkańców przy okazji setek zaplanowanych 
spotkań, ale też i na spacerze w czasie wolnym i nigdy nie unikam roz-
mowy – nawet, jeżeli są to trudne tematy, o czym Pan Radny doskonale 
wie, bo nie raz razem ze mną brał udział w takich spotkaniach. Nie boję się 
ich i zawsze staram się wypracować takie wyjście, by problem rozwiązać, 
a nie odepchnąć go od siebie. Szczerze informuję mieszkańców o moich 
zamierzeniach, a także sposobie załatwiania ich spraw.

To logiczne, że nie jestem w stanie zadowolić każdego. Ale skoro 
mieszkańcy Suwałk już trzykrotnie zaufali mi i powierzyli mi poprzez wy-
bory funkcję Prezydenta naszego pięknego miasta, to znaczy, że myślą 
podobnie. To znaczy, że mi ufają i doceniają moją pracę. 
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cZytELnicy PytaJą>>

Pożegnaliśmy

irEnEUSZa SEwaStianOwicZa
pisarza, autora ponad dwudziestu książek, 

jednego z najwybitniejszych repowrtażystów 
swojego pokolenia nagradzanego w najbardziej 

prestiżowych konkursach reporterskich,
publikującego na łamach najlepszych pism

córce Monice i najbliższym
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Jan Bacewicz, Wojciech Batura, Zbigniew Biskupski, 
Janusz Bogocz, Halina Czuper, Bożena Dunat, 

Wojciech Drażba, Krystyna i Ryszard Dutkiewiczowie, 
Ewa Gawęcka, Halina i Józef Grzeszkiewicz, 

Joanna Hofmann-Delbor, Halina Kolenkiewicz, 
Jadwiga Kopciał, Henryk Kin, Stanisław Kulikowski, 

Stanisław Kurak, Eugeniusz Kurzawa, Jola Laskowska, 
Alicja i Jerzy Marksowie, Andrzej Otłowski, 

Mariola i Bogdan Pieklikowie, Eugeniusz Pietruszkiewicz, 
Basia Racka, Łucja Radzaj, Marianna Rant-Tanajewska, 

Bożenna Różańska-Paulukanis, Ewa Starczewska,  
Kazimierz Sobecki, Agnieszka Szyszko

na zawsze pozostanie w naszej pamięci
27/2020

ireneusz 
sewastianowicz nie żyje

Po długiej chorobie 26 stycz-
nia w wieku 62 lat zmarł ireneusz 
Sewastianowicz , znany suwal-
ski dziennikarz, reportażysta oraz 
autor książek. Współpracował  
z „Tygodnikiem Suwalskim” a póź-
niej „DwuTygodnikiem Suwalskim”. 
Na naszych łamach m.in. redago-
wał rubrykę „Suwalski wehikuł cza-
su” oraz pisał teksty dotyczące hi-
storii Suwałk i Suwalszczyzny.

I. Sewastianowicz urodził się  
w 1957 roku w Lipsku nad Biebrzą. 

Był absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał teksty m.in. do: „Krajobrazów”, 
„Kultury”, „Przeglądu” i „Gazety Współczesnej”. Otrzymał wiele nagród 
dziennikarskich, głównie za swoje reportaże. Wspólnie ze Stanisławem 
Kulikowskim byli autorami książki „Nie tylko Katyń”, przybliżającej  
historię obławy z lipca 1945 roku, w której zaginęło ok. 600 miesz-
kańców Suwalszczyzny. Napisał też książki: „Wolność krzyżami się 
mierzy” i „Aleksander Małachowski: Żyłem szczęśliwie”. Od kilku lat 
pisał powieści w ramach serii „Pan Samochodzik i…” pod pseudoni-
mem Andrzej Irski. 

Wyrazy współczucia Najbliższym.

ZMiany POrZądKUJącE
Czytelnicy „DwuTygodnika Suwalskiego”, których 

dzieci uczęszczają na zajęcia nauki pływania pytają  
o zmiany w korzystaniu z Aquaparku. O wyjaśnienie po-
prosiliśmy waldemara Borysewicza, dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Z pewnością na tych drobnych, porządkowych zmianach nie stra-
cą dzieci. 17 stycznia i 22 stycznia spotkaliśmy się z grupą zainteresowa-
nych instruktorów. Przedyskutowaliśmy nowy projekt Regulaminu biletu 
instruktorskiego, który został zaakceptowany przez wszystkie strony. Ma 
wejść on w życie od 1 lutego 2020 roku. Treść regulaminu jest na stronie 
internetowej Aquaparku, na tablicy ogłoszeń oraz w kasach Aquaparku. 
Umowy ze wszystkimi zainteresowanymi instruktorami zostały podpi-
sane 30 stycznia. Nikt nie wnioskował o przesunięcie terminu wprowa-
dzenia Regulaminu.

Uzasadnieniem wprowadzenia regulaminu jest potrzeba uporządko-
wania sytuacji na terenie Aquaparku związanej z dużą ilością niekontro-
lowanych nauk pływania oraz doskonalenia pływania. Sytuacja wyma-
gała także dopilnowania, aby działalności gospodarczej nie prowadziły 
podmioty nie zarejestrowane. Dla OSiR-u ważny był także aspekt zado-
wolenia podstawowych klientów – korzystających z normalnych biletów 
wstępu, strefy rekreacji i wypoczynku.

Wyrazy głębokiego współczucia 
w związku ze śmiercią

śp. andrZEJa KLUcZnEGO
społecznika, członka śpiewających 

grup senioralnych

żonie
teresie wysockiej-Kluczny,

rodzinie i Bliskim 
składa 

Czesław Renkiewicz 
Prezydent Miasta Suwałk 

29/2020
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wydarZyłO Się>>
Funkcjonariusze suwalskiej Komendy 

Miejskiej Policji podsumowali 2019 rok. W od-
prawie rocznej uczestniczyli m.in.: Jarosław 
Zieliński, poseł na Sejm RP, nadinspektor 
daniel Kołnierowicz, komendant Wojewódzki 
Policji w Białymstoku, insp. adam Miezianko, 
komendant suwalskiej policji, prokuratorzy, 

przedstawiciele służb mundurowych oraz lo-
kalnych samorządów, w tym prezydent Suwałk 
czesław renkiewicz, przewodniczący suwal-
skiej Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, 
radny Bogdan Bezdziecki i starosta suwalski 
witold Kowalewski. 

Poseł J. Zieliński podkreślił, że w suwalskiej 
jednostce wszystkie wskaźniki, którymi mierzy 
się bezpieczeństwo są dobre. Potwierdzają to 
badania opinii społecznej prowadzone przez 
CBOS, z których wynika, że 75% responden-
tów dobrze ocenia pracę Policji, a 98% Polaków 
czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 
Prezydent Suwałk Cz. Renkiewicz podziękował 
policjantom za ich pracę, dzięki której mieszkań-
cy miasta czują się dobrze chronieni. Zwrócił też 
uwagę na potrzebę wspólnych działań samo-
rządu i policji. Jako przykład podał konieczność 
zweryfikowania stanu oświetlenia przejść dla 
pieszych oraz ich lokalizacji na terenie miasta.

iLE PrZEStęPStw?
Z info r macj i  p r ze ds t aw io n ej  p r ze z 

Komendanta Miejskiego Policji wynika, że  
w ubiegłym roku w Suwałkach i w powiecie 

Policjanci Podsumowali
suwalskim popełniono więcej przestępstw niż 
przed rokiem. W 2019 r. popełniono 1720 prze-
stępstw. Znacząco spadła z kolei liczba odno-
towanych przestępstw z kategorii bójka i po-
bicie. Odnotowano 1334 kolizji drogowych i 40 
wypadków, w których zginęło 8 osób, a 45 zo-
stało rannych.

W wśród 7 przestępstw najbardziej uciąż-
liwych społecznie suwalscy policjanci w ubie-
głym roku wykrywali sprawcę co drugie-
go przestępstwa. Wykrywalność z kategorii 
uszczerbek na zdrowiu wyniosła natomiast 
92,5%, co oznacza wzrost o 3,8% w porówna-
niu z rokiem ubiegłym. 

KraJOwa MaPa 
ZaGrOżEń BEZPiEcZEńStwa 

W 2019 r. mieszkańcy Suwałk i Suwalszczyzny 
nanieśli 7760 zgłoszeń na Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej doty-
czyły one miejsc, gdzie spożywany jest alko-
hol lub przekraczana jest prędkość jazdy, bądź 
źle parkowane są pojazdy. Z policyjnych staty-
styk wynika, że czas reakcji policjantów na zda-
rzenie w Suwałkach wynosi 7 min. 10 sek. (przy 
interwencjach pilnych) i 12 min. 38 sek. (przy 
interwencjach zwykłych). Łącznie tych inter-
wencji było 12,5 tys.

W ubiegłym roku suwalski dzielnicowy 
Paweł Marcówka znalazł się wśród pięciu lau-
reatów ogólnopolskiego konkursu „Policjant, 
który mi pomógł”.

n Urząd Miejsk i w Suwałkach ogło -
sił przetarg na prace remontowe elewacji  
I Liceum Ogólnokształcącego. Budynek zo-
stanie odremontowany jeszcze w tym roku. 
Wykonany zostanie m.in. remont zabytkowej 
elewacji od strony ul. Mickiewicza, wymienio-
ne będą rynny i rury spustowe, okna i drzwi 
zewnętrzne. Prace mają zakończyć się w lip-
cu. Przedsiębiorcy swoje oferty mogą składać 
do 5 lutego.

n W związku z rozbudową ulicy Leśnej  
w Suwałkach nastąpiło całkowite zamknięcie 
łącznika pomiędzy ul. Raczkowską i ul. Leśną  
w Suwałkach. ZDiZ prosi kierowców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności i zastosowanie 
się do wprowadzonego oznakowania. 

n Suwalscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę podejrzanego o kradzieże sklepowe.  
Z ustaleń mundurowych wynika, że do prze-
stępstw doszło w przeciągu ostatnich czte-
rech miesięcy. Łupem sprawcy były artyku-
ły spożywcze oraz środki chemiczne. 32-latek 
usłyszał już zarzuty w warunkach recydywy, 
a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi 
w areszcie.

n Policjanci z suwalskiej „drogówki”  
28 stycznia zwracali szczególną uwagę na 
prawidłowy stan techniczny pojazdów, a tak-
że na nadmierną emisję spalin. Reagowali 
także na wszystkie inne wykroczenia drogo-
we. Funkcjonariusze skontrolowali 66 pojaz-
dów. Za nieprawidłowy stan techniczny po-
jazdu zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych. 
Ponadto policjanci sprawdzili trzeźwość u 74 
kierujących. Tym razem wszyscy byli trzeźwi.

Fot. KMP Suwałki

n Po wielokrotnych spotkaniach i konsulta-
cjach inwestora z zainteresowanymi mieszkań-
cami, radnymi i władzami miasta kierownictwo 
CH Plaza zrezygnowało z planów rozbudowy 
galerii. Na tej decyzji zaważył protest części 
mieszkańców zabudowań położonych w po-
bliżu galerii handlowej.

Nadinspektor Daniel Kołnierowicz, poseł Jarosław Zieliński i insp. Adam Miezianko

Fot. KMP Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach poszuku-
je pracownika na stanowisko podinspektora 
w Biurze Prezydenta Miasta. Szczegóły moż-
na znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.um.suwalki.pl w dziale Nabór 
Pracowników. Termin przyjmowania zgło-
szeń upływa 10 lutego 2020 r.  32/2020
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>>
na pierwszej w 2020 roku sesji rady 

Miejskiej suwalscy rajcowie m.in. przyję-
li plan pracy na ten rok oraz zdecydowali  
o przystąpieniu do opracowania „Strategii 
Zrównoważonego rozwoju Miasta Suwałki 
do roku 2030”. dostosowali obwody szkół 
podstawowych do obowiązującego nazew-
nictwa ulic. Zapoznali się też ze sprawoz-
daniem z działalności suwalskiej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. i do-
konali zmian w tegorocznym budżecie 
miejskim.

KOPciUcHów UBywa

Następują zmiany w programie ogranicze-
nia niskiej emisji w Suwałkach. Od 2020 r. o do-
finansowanie z budżetu miejskiego nie będą 
mogli ubiegać się właściciele domów, którzy 
chcieliby wymienić istniejące źródło ciepła 
na paliwo stałe np. węgiel i jego pochodne. 
Ograniczenie to nie dotyczy peletu itp. Z do-
finansowania skorzystają też właściciele do-

mów wielorodzinnych, którzy stanowią wspól-
noty mieszkaniowe.

Dotąd ze względów proceduralnych właści-
ciel domu ubiegający się o dotację mógł roz-
począć wymianę źródła ciepła najwcześniej na 
początku czerwca. Od tego roku będzie to moż-
liwe wcześniej,  już  po złożeniu wniosku o dota-
cję i dokonaniu oględzin w miejscu planowanej 
inwestycji, a przed zawarciem umowy o udzie-
lenie dotacji. Oznacza to, że faktury i rachunki 
z datą przed zawarciem umowy, będą wzięte 
pod uwagę przy rozliczeniu dotacji. Jednak nie 
będzie można żądać zawarcia umowy i udziele-
nia dotacji, gdy wniosek w czasie postępowania 
kwalifikacyjnego nie uzyska akceptacji. W gło-
sowaniu szesnastu radnych było za, a czterech 
wstrzymało się.

Przypomnijmy, że osoby o niższych docho-
dach (do 1100 zł miesięcznie na mieszkańca) 
mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na wymia-
nę źródła ciepła, osoby o dochodach od 1100 zł 
do 1600 zł mogą otrzymać do 4 tys. zł dotacji, 
a suwalczanie z dochodami miesięcznymi po-
nad 1600 zł mogą otrzymać do 3 tys. zł dotacji. 
W przypadku wspólnot mieszkaniowych taka 
dotacja może wynosić nie więcej niż 15 tys. zł.

 Program ograniczenia niskiej emisji  
w Suwałkach działa od kilku lat. Jego celem 
jest poprawianie stanu powietrza w mieście. 
W latach 2016-19 dofinansowano z budżetu 

styczniowa sesja
miejskiego wymianę źródeł ciepła w 290 bu-
dynkach, a łączna miejska dotacja wyniosła 
prawie 1 mln zł. W 2019 r. najwięcej suwalczan 
korzystających z dofinansowania podłączyło 
swoje budynki do sieci gazowej. Z takiej moż-
liwości skorzystało 62 właścicieli domów jed-
norodzinnych. 

MiEJScOwE PLany
i innE UcHwały

Jednogłośnie radni przyjęli miejscowy plan 
zagospodarowanie przestrzennego dla tere-
nu położonego u zbiegu ulic Bakałarzewskiej 
i Grunwaldzkiej o powierzchni ok. 6,84 ha. 
Zdecydowali też o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowych planów dla terenu pro-
dukcyjno-usługowego przy ul. Północnej oraz 
fragmentu wschodniej pierzei ul. T. Noniewicza 
od nr 2 do 6.

Dokonali też niewielkich zmian w uchwale 
dotyczącej dotacji dla rodzinnych ogródków 
działkowych. Zmiany mają charakter formalny.

rOndO św. Jana BOSKO

Jednogłośnie radni zdecydowali, aby rondu 
u zbiegu ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego  
i Rotmistrza Witolda Pileckiego nadać nazwę: 
Rondo świętego Jana Bosko. O taką nazwę 
wnioskowała Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Bożej Miłosierdzia. Jan Bosko to włoski 
duchowny, który żył w XIX wieku. Założył zgro-
madzenia zakonne salezjanów i salezjanek.  
Ks. J. Bosko swoje życie poświęcił młodzieży  
i dzieciom, organizując dla nich oratoria (miej-
sca nauki, zabawy, modlitwy i pracy), a tak-
że szkoły dające zawód i szanse dalszej na-
uki. Nazywany jest „Ojcem i Nauczycielem 
Młodzieży”.

W Suwałkach salezjanie pojawili się w 1979 r.  
Najpierw pracowali jako wikariusze parafii pw. 
św. Aleksandra, a potem otrzymali pozwole-
nie na otwarcie placówki duszpasterskiej na 
Osiedlu Północ. Ordynariusz łomżyński bp 
Juliusz Paetz z dniem 1.01.1984 r. przy kaplicy 
Matki Bożej Miłosierdzia ustanowił samodziel-
ny Ośrodek Duszpasterski, powierzony sale-
zjanom. Współcześnie w tej parafii działa m.in. 
Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko, 
Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS”  
i biuro pielgrzymki Suwałki-Wilno.

Ożywioną dyskusję wzbudził projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie mia-

sta na 2020 rok. anna Gawlińska wniosko-
wała o przesunięcie 700 000 złotych zapla-
nowanych na remont elewacji suwalskiego 
ratusza na remont ulicy Paca na Osiedlu Północ. 
Prezydent czesław renkiewicz przekonywał, 
że remont ratusza jest bardzo ważny, gdyż za-
bytkowy obiekt zaczął niszczeć. Trzeba go ra-
tować, podobnie jak położony w jednym ciągu 
obiekt I Liceum Ogólnokształcącego, w spra-
wie remontu którego decyzja zapadła wcze-
śniej. Dodatkowym uzasadnieniem jest fakt, że 
Miasto w tym roku będzie obchodziło 300-lecie 
swego istnienia, podczas którego będzie miał 
miejsce światowy zjazd Suwalczan. 

– Ulica Paca doczeka się remontu. Chcę, 
by odbyło się to podobnie jak w przypad-
ku ul. Młynarskiego, gdzie zadanie to wyko-
naliśmy wspólnie z Suwalską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Musimy dogadać się i usta-
lić termin realizacji tej inwestycji – stwierdził  
Cz. Renkiewicz.

Stanowisko prezydenta poparła Mariola 
Karpińska, która stwierdziła, że oczywiście 
ważni są ludzie i ich potrzeby, ale zabytki nasze-
go miasta też są istotne, bo stanowią spuściznę 
naszej historii i powinniśmy o tym pamiętać.

Włączając się do dyskusji Jacek niedź- 
wiedzki powiedział, że takie przesuwania środ-
ków finansowych zaplanowanych na realizację 
przedsięwzięć może trwać w nieskończoność, 
gdyż zawsze mogą pojawić się ważniejsze cele.

wojciech Pająk zwrócił uwagę na to, że 
osoby odwiedzające nasze miasto a także tu-
ryści, zwiedzanie naszej starówki rozpoczy-
nają właśnie od miejskiego ratusza i ulicy  
T. Kościuszki. 

W rezultacie głosowania  większość radnych  
odrzuciła wniosek ugrupowania Mieszkańcy 
Suwałk.  

Na zakończenie sesji w wolnych wnioskach 
wystąpił radny Zbigniew roman de-Mezer. 
Zgłosił, jego zdaniem, istniejączy problem 
braku komunikacji pomiędzy prezydentem, 
radnymi i mieszkańcami Suwałk. W odpowie-
dzi prezydent powiedział, że dziwi się takim 
twierdzeniom, ponieważ jest dostępny dla 
mieszkańców. Przypomniał, że w każdy wto-
rek, poza świętami, po uprzednim umówie-
niu się przyjmuje mieszkańców w godzinach  
14-16. Także, jeżeli chodzi o radnych, nie ma 
problemu z umówieniem się na spotkanie. Głos 
w tej sprawie zabierali ponadto radna Mariola 
Karpińska i Kamil Klimek, którzy podkreśla-
li, że ilość spraw zgłaszanych przez suwalczan 
świadczy o otwartości i sile demokracji w na-
szym mieście.  (O tej sprawie piszemy na str. 3)
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W złożonej 24 stycznia interpelacji radny 
Sławomir Sieczkowski przekazał informację 
o tym, że firmy, które realizują zadania inwesty-
cyjne na rzecz suwalskiego samorządu są nie-
równo traktowane – co jak podkreślił w szcze-
gólności dotyczy firm z Suwałk. Pełny tekst 
interpelacji jest dostępny na stronach www.
um.suwalki.pl. czesław renkiewicz, prezy-
dent Suwałk wspólnie z zastępcą łukaszem 
Kurzyną odnieśli się do tych zarzutów na krót-
kiej konferencji pasowej po styczniowej sesji 
Rady Miejskiej.

– Oczywiście udzielimy odpowiedzi na in-
terpelację, ale by to zrobić musimy zebrać bar-
dzo duży zakres materiału, a to wymaga czasu. 
Dziś natomiast chcielibyśmy przekazać takie 
dane, które poddają pod wątpliwość treść pi-
sma, które skierował radny – poinformował 
dziennikarzy Czesław Renkiewicz, prezydent 
Suwałk.

LicZnE ZEwnętrZnE KOntrOLE

Miasto Suwałki jako podmiot publiczny 
musi przestrzegać szeregu przepisów pra-
wa zawartych w odpowiednich ustawach do-
tyczących udzielania zamówień publicznych. 
Za złamanie jakiegokolwiek przepisu groziły-
by kary.

– Nasze wydatki, również te inwestycyj-
ne, kontroluje szereg instytucji. Jeżeli pozy-
skujemy środki z Unii Europejskiej kontroluje 
nas Urząd Marszałkowski. Kontroluje nas też 
Krajowa Izba Skarbowa oraz Regionalna Izba 

Obrachunkowa. W ostatnich latach nie było ta-
kiej kontroli, która skutkowałaby karami czy 
korektami finansowymi, co świadczy o tym, że 
prowadzimy finanse naszego miasta w sposób 
właściwy – zaznaczył prezydent Suwałk.

iLE ByłO UStErEK?

W latach 2018 i 2019 Miasto Suwałki zrealizo-
wało (bądź jest w trakcie realizacji) aż 101 inwe-
stycji (48 firm to wykonawcy z Suwałk, 53 firmy 
to wykonawcy spoza naszego miasta). 51 in-
westycji zakończono w terminie wynikającym 

z pierwotnie zawartej umowy. W 2018 roku 28 
inwestycji odebrano bez usterek, a w 2019 – 32. 
Na 80 (spośród 101) już odebranych inwestycji, 
20 było odebranych z usterkami.

– Nawet jeżeli inwestycje posiadają usterki, to 
staramy się je odebrać z jednoczesnym uzgodnie-
niem, że zostaną one usunięte przez wykonawcę 

jak samorząd traktuje Przedsiębiorców?>>

inFOrMacJa Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stano-

wiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 04.02.2020 r. do 
dnia 24.02.2020 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 
32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku 
www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. nieruchomość przeznaczonych 
do dzierżawy.    31/2020

w terminie późniejszym. To ukłon w stronę przed-
siębiorców. Moglibyśmy ich nie odbierać i nali-
czyć kary umowne – podkreślił Cz. Renkiewicz 
– aneksujemy terminy jeżeli, jest ku temu uzasad-
nienie. W przypadku robót dodatkowych zwięk-
szamy wynagrodzenie. To również ukłon w stronę 
wykonawców – dodał prezydent Suwałk.

SUwaLSKiE FirMy BEZ Kar

W 2018 i 2019 roku naliczono kary tylko  
5 wykonawcom. Żadna z tych firm nie pocho-
dzi z Suwałk. W praktycznie każdym przypad-

ku sprawa z powództwa wykonawcy trafiła do 
sądu, a w kilku przypadkach są już prawomoc-
ne wyroki na korzyść suwalskiego samorządu.

– To niezadowolenie, które przedstawił 
radny, wynika zapewne ze spraw przegranych 
przed sądem – podsumował spotkanie z dzien-
nikarzami Cz. Renkiewicz, prezydent Suwałk.

kącik malucHa 
w sok 

Budynek Suwalskiego Ośrodka Kultury przy 
ulicy Jana Pawła II 5 został wyposażony w kącik 
malucha, który umili długie chwile oczekiwania 
na starszego brata czy siostrę.

To odpowiedź na petycje rodziców, któ-
rych dzieci uczęszczają na zajęcia organizowane  
w SOK-u. Na korytarzu II piętra budynku znajdu-
ją się krzesełka i stoliki dostosowane do wzrostu 
pociech oraz puzzle do układania i  kolorowanki.  
Natomiast na parterze, w toalecie przy informacji 
zamontowano przewijak dla niemowląt. Te udo-
godnienia kosztowały ponad 2,5 tysiąca złotych.

>>
Miasto Suwałki ogłosiło właśnie prze-

targ na budowę ścieżki rowerowej przy  
ul. Daszyńskiego. Powstanie też tam chodnik 
wraz z zatoką parkingową i autobusową na  
ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Szpitalnej 
aż do skrzyżowania z ulicą Reja. Wykonane bę-
dą nasadzenia terenów zielonych.

Jest to jeden z elementów dużego warte-
go 30 mln zł projektu związanego z zakupem 
autobusów i systemu roweru miejskiego. Prace 
związane z budową ścieżki rowerowej mają za-
kończyć się 31 lipca tego roku. Oferty można 
składać do 3 marca 2020 r.

będzie ścieżka rowerowa>>
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rozpiąć pasek, usunąć w miarę możliwości  
z ust ciała obce (np. sztuczną szczękę). W czasie 
napadu nie należy otwierać zaciśniętych szczęk 
i wkładać żadnych przedmiotów do ust. Nie na-
leży też przytrzymywać siłą rąk i nóg chorego, 
nie można wlewać wody ani podawać leków do 
ust. Trzeba poczekać, aż napad ustąpi, pozostać 
z chorym aż do czasu odzyskania pełnej spraw-
ności. Po zakończeniu napadu chory może być 
senny (należy mu pozwolić odpocząć) lub po-
budzony. Jeśli napad przedłuża się lub wystę-
pują kolejne napady, należy wezwać pogotowie. 
Pogotowie trzeba wezwać jeśli chory dozna ura-
zu, jeśli wymiotuje. Pierwszy w życiu napad pa-
daczkowy także wymaga wezwania pogotowia.

– Czy atak padaczki u każdego chorego 
przebiega podobnie? 

– Jest około 40 rodzajów napadów padacz-
kowych. Oprócz opisanego powyżej napadu 
„dużego” czyli fachowo toniczno-kloniczne-
go, są napady o zdecydowanie innym obra-
zie. Mogą to być drgawki kończyn, twarzy, 
czasem z zachowaną świadomością, powo-
dujące upuszczanie przedmiotów z rąk, upad-
ki. U części pacjentów podczas napadu nie ma 
drgawek tylko brak lub utrudniony kontakt.  
W padaczkach wieku dziecięcego bywa to kil-
ku-kilkunastosekundowe znieruchomienie, 
dzieci się „zagapiają”. W innych typach na-
padów padaczkowych zaburzeniom świado-
mości mogą towarzyszyć automatyzmy np. 
skubanie ubrania, zapinanie, rozpinanie guzi-
ków, mlaskanie, oblizywanie warg itp. W jesz-

Jednym z najbardziej znanych chorych 
na padaczkę był Juliusz cezar, który potra-
fił swoją chorobę wykorzystać do spraw-
nego rządzenia w starożytnym rzymie. 
wielu sławnych ludzi chorowało na pa-
daczkę. najbardziej znani to: Sokrates, 
aleksander wielki, Karol wielki, Joanna 
d’arc, napoleon Bonaparte, Molier, 
Ludwig van Beethoven, Vincent van Gogh, 
Fiodor dostojewski i alfred nobel.

>>
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O tym, czym jest padaczka, jak możną 
z nią żyć oraz co powinniśmy zrobić 
w przypadku zauważenia ataku 
– rozmawiamy z suwalskim neurologiem 
lek. med. Beatą Barbarą Przystawik.

– Co na pewno wiemy o padaczce?
– Wiemy dużo, niestety zdecydowanie nie 

wszystko. Współczesne rozumienie padaczki za-
częło się dopiero w XIX wieku za sprawą Johna 
Hughlinga Jacksona – neurologa, którego żona 
chorowała na tę chorobę. Padaczka jest prze-
wlekłą chorobą mózgu polegającą na wystę-
powaniu powtarzających się napadów padacz-
kowych. Napad padaczkowy jest wynikiem 
nieprawidłowej pracy komórek mózgowych.  
U większości pacjentów, za pomocą obecnie do-
stępnych metod diagnostycznych nie udaje się 
niestety ustalić przyczyny padaczki. W tych przy-
padkach, gdy przyczyny są znane, są one różne  
w poszczególnych grupach wiekowych.

Padaczka to najczęstsza choroba neuro-
logiczna dzieci. I tu najczęstsze przyczyny to 
wady rozwojowe mózgu, choroby uwarunko-
wane genetycznie, niektóre choroby zakaźne  
w czasie ciąży, rzadziej inne. Przyczyny padacz-
ki rozpoczynającej się w wieku dorosłym to naj-
częściej guzy, urazy mózgu, a po 65 roku życia 
udary mózgu i choroby zwyrodnieniowe.

Trzeba też powiedzieć, że u kilku procent 
osób może wystąpić jeden napad padaczko-
wy w życiu i nigdy więcej się nie powtórzyć. Nie 
rozpoznajemy wówczas padaczki.

– Napad padaczkowy wzbudza wśród 
postronnych świadków lęk. Jak powinni-
śmy się zachować względem osoby, któ-
ra przechodzi atak?

– Tak zwany „duży napad padaczkowy”, rze-
czywiście u osób, które są pierwszy raz świad-
kiem, budzi lęk. Chory sinieje, wstrzymuje od-
dech, pręży się, ma drgawki, czasem wydaje 
krzyk. Często słyszymy, że wygląda jakby umie-
rał. Boimy się podjęcia samej interwencji, co 
widoczne jest także w innych okolicznościach, 
np. jeśli chodzi o przeprowadzenie reanima-
cji. Należy przede wszystkim zachować spokój.

Większość napadów ustępuje po 2-3 mi-
nutach. Chorego trzeba ułożyć w bezpiecz-
nym miejscu, najlepiej na boku, aby uniknąć 
zakrztuszenia lub zadławienia, zabezpieczyć 
przed urazami. Ważne jest, żeby kontrolować 
oddech i drożność dróg oddechowych. W tym 
celu należy rozluźnić ubranie w okolicy szyi, 

cze innych ślinienie się, mruganie, zblednię-
cie, wydawanie dźwięków, czy nawet śmiech. 
Pacjenci mogą zgłaszać zaburzenia widzenia, 
widzieć obrazy, mieć wrażenie „już widziane-
go”, słyszeć dźwięki. Tak różnorodna manife-
stacja padaczki przyczynia się do trudności  
w jej rozpoznawaniu.

– Jak rozpoznać padaczkę?
– W rozpoznaniu padaczki decydującą ro-

lę odgrywa wywiad. Lekarz zadaje pacjentowi 
oraz bezpośrednim świadkom napadu (rodzi-
na, znajomi) szczegółowe pytania dotyczą-
ce przebiegu napadu, innych chorób pacjenta  
i przyjmowanych przez niego leków, występo-
wania padaczki w rodzinie chorego. Dlatego 
tak bardzo ważne jest, żeby na wizytę lekarską 
przyjść z osobą, która była świadkiem napadu. 
Lekarz przeprowadza badanie neurologiczne, 
zleca badania dodatkowe, czasem kieruje też 
do lekarza innej specjalności. Dopiero dokład-
na analiza wszystkich tych danych pozwala na 
ustalenie rozpoznania. Trzeba pamiętać, że nie 
każda utrata przytomności jest napadem pa-
daczkowym i nie każda wymaga diagnostyki 
neurologicznej.

– W jakim wieku można zachorować na 
padaczkę?

– Zachorować na padaczkę można w każ-
dym wieku. Są dwa szczyty zachorowań na pa-
daczkę. W 1 roku życia i w 65 roku życia.

– Jeśli nie udaje się wyleczyć chorego, 
czy możliwa jest całkowita kontrola na-
padów?

– Wszystko zależy od tego z jakim zespo-
łem padaczkowym mamy do czynienia. Około 
70% chorych jest dobrze kontrolowana lekami. 
U części z tych pacjentów możliwe jest całkowi-
te ustąpienie napadów. U niektórych chorych, 
po kilkuletnim okresie bez napadów rozważa-
my próbę odstawienia leków przeciwpadacz-
kowych. Są też takie padaczki, gdzie mimo 
całkowitego ustąpienia napadów leki trzeba 
przyjmować całe życie. Poza leczeniem farma-
kologicznym są jeszcze możliwości leczenia 
operacyjnego padaczki.

Istotna w leczeniu padaczki jest bardzo 
ścisła współpraca z lekarzem, bezwzględne 
stosowanie się do zaleceń, bardzo systema-
tyczne przyjmowanie leków. Najczęstszą przy-
czyną niepowodzeń w leczeniu jest właśnie 
brak współpracy ze strony pacjenta.

życie z Padaczką

14 lutego to nie tylko Walentynki – tego dnia obchodzony 
Jest róWNież ŚWiatoWy Dzień ChoryCh Na PaDaCzkę. ŚWięty 
WaleNty to boWiem Nie tylko PatroN zakoChaNyCh, ale tak-
że PatroN ChoryCh Na PaDaCzkę. tę Chorobę NazyWa się też 
ePilePsJą. ChoruJe Na Nią ok. 1% PoPulaCJi Czyli ok. 700 su-
WalCzaN. Niestety Wielu luDzi Nie zDaJe sobie sPraWy 
z tego, że osoby PoDDaWaNe leCzeNiu mogą NormalNie fuNk-
CJoNoWać i WykoNyWać PraCę zaWoDoWą. NaPaD PaDaCzko-
Wy WzbuDza też lęk WŚróD PostroNNyCh ŚWiaDkóW. 
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Do udziału w konkursie wpłynęło 21 zgłoszeń, w tym w katego-
rii wolnostojący dom jednorodzinny sześć, a w kategorii wystrój świą-
teczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym 
– 15 zgłoszeń.

Świąteczne dekoracje na początku nowego roku oceniła specjalna 
komisja. Jej członkowie brali pod uwagę wpływ kompozycji na dekora-
cję i estetykę miasta, oryginalność dekoracji i wykorzystanie barw oraz 
logo „Pogodne Suwałki”.

– Po ilości zgłoszeń, które wpłynęły można zaobserwować, że kon-
kurs „Jest taki świąteczny czas…” staje się wśród suwalczan coraz popu-
larniejszy. Z roku na rok przybywa osób, które chcą pochwalić się swoimi 
przyozdobionymi balkonami i posesjami. Zmiana regulaminu sprawi-
ła, że wielu z uczestników tegorocznej edycji konkursu wystartowało  
w nim po raz pierwszy. 

Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję pomysłów i dziękuję za za-
angażowanie – mówił podczas rozdania nagród Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Suwałk.

świąteczne nagrody

W urzęDzie mieJskim W suWałkaCh 27 styCzNia NagroDy za NaJPiękNieJ uDekoroWaNe Domy i balkoNy W okre-
sie ŚWiąteCzNym oDebrali iCh WłaŚCiCiele. to uCzestNiCy trzyNasteJ eDyCJi koNkursu ogłoszoNego Przez 
CzesłaWa reNkieWiCza PrezyDeNta suWałk „Jest taki ŚWiąteCzNy Czas…”.

Nagrodzeni w konkursie „Jest taki świąteczny czas...”
n wolnostojący dom jednorodzinny

I miejsce: renata i Bogdan Zielepuza (1000 zł)
II miejsce: alicja wikarska (800 zł)
III miejsce: Jan niewulis (600 zł)

n wystrój świąteczny balkonu obiektu mieszkaniowego w budyn-
ku wielorodzinnym

I miejsce: Bogusława Sidor (800 zł)
II miejsce: Janina Siwicka (600 zł)
III miejsce: Krzysztof Poźniak (400 zł)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe listy gratulacyj-
ne i nagrody pocieszenia.

Wspólne zdjęcie ucczestników konkursu z Prezydentem Miasta
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sbf wydarzeniem roku
Suwałki Blues Festival został polskim Wydarzeniem Roku 2019 w ple-

biscycie Kwartalnika „Twój Blues”. To już kolejne wyróżnienie dla suwal-
skiego festiwalu, który jest największą plenerową imprezą bluesową  
w Polsce. Zdobył on uznanie nie tylko wśród miłośników tego rodzaju mu-
zyki. A to za sprawą wspaniałej atmosfery oraz dobrej organizacji i muzy-
ki na światowym poziomie. 

Jak podał jeden z ogólnopolskich portali internetowych na ubiegło-
rocznym SBF bawiło się łącznie ok. 30 tys. osób. W czasie dwunastego SBF 
wystąpiło ponad 40 zespołów, ponad 200 muzyków, m.in. z USA, Włoch, 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Kanady, Litwy, Białorusi, Grecji, Irlandii, 
Rumunii, Czech, Słowacji i Polski. Na SBF zagrał jeden z najwybitniejszych 
gitarzystów świata Kennny wayne Shepherd. Kolejny 13. SBF odbędzie 
się od 9 do 12 lipca 2020 r. 

Od wielu lat środowisko bluesowe, skupione wokół czytelników 
i dziennikarzy Kwartalnika „Twój Blues” wybiera faworytów mijającego 
sezonu w ankiecie „Blues Top”. Koncert laureatów polskiej części ankiety 
„Gala Blues Top 2019” odbędzie się 25 kwietnia w Chorzowskim Centrum 
Kultury w ramach festiwalu Bluestracje.

noszenie jest Piękne
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej przy uli-

cy E. Plater 33A obejrzeć można wystawę zachustowanych portretów 
rodzinnych pt. „Noszenie jest piękne!” W czasie otwarcia tej wystawy 
zaprezentowano praktycznie w jaki sposób wiązać chusty, aby nosić  
w nich małe dzieci.

Wystawa jest uwieńczeniem inicjatywy realizowanej przez stowa-
rzyszenie Komitywa – Noszenie jest piękne! Zaprezentowano na niej 
11 rodzin noszących swoje dzieci w chustach. Portrety zachustowanych 
rodziców pokazują, że jest to doskonały sposób, na to by być ze swo-
im dzieckiem jeszcze bliżej. Fotografie wykonała Basia Kwiatkowska.

Stowarzyszenie KOMITYWA to wspólnota mam oraz rodziców  
z Suwałk. Stowarzyszenie prowadzi Suwalski Klub Rodziców oraz Suwal- 
ską Bibliotekę Chust i Nosideł. Klub Rodziców to przestrzeń stworzona do 
zabawy i odpoczynku dla rodziców oczekujących dziecka oraz rodziców  
z małymi dziećmi. W Klubie odbywają się rozwijające warsztaty dla ro-
dziców oraz zabawy, niedyrektywne i podążające za potrzebami dzieci. 
Zachęcają one do poznawania świata wszystkimi zmysłami, a także umoż-
liwiają maluchom kontakt z innymi dziećmi, jako wartość samą w sobie.

>>

droga do gwiazd 
Ponad 30 uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli z Suwałk  

i okolicy rywalizowało w 21. edycji konkursu „Droga do Gwiazd”, zorga-
nizowanym w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 6.

– „Droga do Gwiazd” to przedsięwzięcie, które popularyzuje śpie-
wanie już od najmłodszych lat. Szukamy uzdolnionych wokalistów, a 
z rzeszy uczestników wyławiamy autentyczne talenty, które następnie 
próbujemy otoczyć artystyczną opieką – powiedział Marek Zborowski-
weychman, pomysłodawca i animator konkursu.

Wśród najmłodszych pierwsze miejsce zdobyła Kinga Pietruszewska 
(Odział Przedszkolny przy SP nr 7). W drugiej kategorii wiekowej najwy-
żej oceniono Miłosza Bobrowskiego z SP w Słobódce, a wśród najstar-
szych zwyciężyła Julia Markowska z suwalskiej SP nr 11. Gwiazdą kon-
kursu i zdobywczynią Grand Prix została Maja Kałęka z SP 6. 

Laureaci z jury suwalskiej „Drogi do Gwiazd”

>> >> śPiewajmy kolędy
Niedzielny koncert kolęd i pastorałek „Uwierzmy w Betlejem” w wykona-

niu Suwalskiego Chóru Kameralnego VIVA MUSICA i Orkiestry Kameralnej 
„La Notte” w sali Kamedulskiej hotelu Loft 1898 zgromadził kilkaset osób.

Według wielowiekowej  tradycji w niedzielę Ofiarowania Pańskiego  
(2 lutego) kończy się czas świętowania Bożego Narodzenia. Dlatego w nie-
dzielę poprzedzającą to święto, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Viva 
Musica zorganizowało koncert kolęd i pastorałek „Uwierzmy w Betlejem”. 
Podczas koncertu wystąpiła też utalentowana młoda sopranistka natalia 
Statkiewicz. Uczestnicy koncertu wysłuchali najpiękniejszych polskich 
kolęd i pastorałek w ciekawych aranżacjach na chór i orkiestrę kameralną. 
Dyrygent Grzegorz Bogdan dokonał aranżacji kolęd, chociażby w rytmie 
salsy. Zachęcał też publiczność do śpiewania refrenów pieśni  razem z chó-
rem. Czasami dawało to zaskakujące efekty dźwiękowe. Nic dziwnego za-
tem, że wykonawcy zmuszeni zostali przez słuchaczy do bisów.
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ciePłe ferie
Kolejne bezśnieżne ferie już za nami. By poczuć powiew zimy można 

było pojeździć na łyżwach, na lodowisku krytym przy Szkole Podstawowej 
nr 11 lub w centrum Suwałk w Parku Konstytucji 3 Maja na lodowisku 
mBanku. Także Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach półkolonii  zapew-
nił dzieciom aktywny wypoczynek. Uczestnicy Sportowych Ferii nie mo-
gli narzekać na nudę. Mieli zajęcia na kręgielni i ściance wspinaczkowej. 
Uczestniczyli w treningach zumby, lekkoatletyki, siatkówki, piłki nożnej, 
Krav Maga oraz zgłębiali tajniki modelarstwa lotniczego.

Miejskie instytucje kultury przygotowały wiele atrak-
cji. W Suwalskim Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia pla-
styczne, taneczne, muzyczne i teatralne. Uczestnicy mogli 
wykonać własny notes, czy też samodzielnie uszyć zabaw-
kę Przytulankę. 

W ostatni dzień stycznia w Filii nr 3 Biblioteki Publicznej im. Marii 
Konopnickiej odbył się „Mroczny Bal z Mrocznym Bractwem”.

„Mroczne Bractwo”, a właściwie Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, 
Anime, Fantastyki i RPG razem z pracownikami  filii biblioteki zorganizo-
wało bal karnawało-
wy. Bawiły się na nim 
postacie z f i lmów  
i bajek, księżniczki, 
wampiry, nietoperze, 
dżinny,  oraz rodzima 
Baba Jaga z czarnym 
kotem. Odbył się kon-
kurs na najciekaw-
szą kreację, były gry  
i zabawy m. in. kalam-
bury. Wszystkim do-
pisywały dobre hu-
mory a dzieci mogły 
jeść bez żadnych kon-
sekwencji niezdro-
we przekąski, chipsy  
i cukierki.

>>

 W Muzeum Okręgowym dzieci zwiedzały wystawy oraz uczestniczyły 
w konkursie historyczno-plastycznym 300 lat Miasta Suwałki.

Także ciekawe były zajęcia zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną 
oraz jej filie. Dzieci uczestniczyły w porankach filmowych, zajęciach z ro-
botyki, przygotowywały dekoracje karnawałowe, słuchały opowieści 
o zwyczajach karnawałowych na Suwalszczyźnie. Odbyły się warszta-
ty kulinarne, zajęcia literackie „Czytanie na dywanie” – wspólne czyta-
nie i rozmowy na temat przeczytanego tekstu. W MidiCentrum odbyły 
się zajęcia pt. GIMP – retusz i edycja zdjęć oraz budowa obiektów z kloc-
ków i robotyka.
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śLEPSK MaLOw waLcZy
Dwie porażki ponieśli siatkarze Ślepska Malow w kolejnych meczach 

Plus Ligi rozegranych w Suwałkach. Najpierw przegrali 0:3 (22:25, 21:25, 
23:25) z zespołem Verva Warszawa Orlen Paliwa. W tym meczu jak zwykle 
nie zawiedli kibice, którzy wypełnili Suwałki Arenę, by wesprzeć swoich 
zawodników, a także dzieci z okolicznych szpitali. W przerwie, po pierw-
szym secie, boisko wypełniło się pluszowymi misiami, które trafią do cho-
rych dzieci. Gorący doping kibiców nie wystarczył jednak do pokonania 
aktualnych wicemistrzów Polski. 

W kolejnym meczu Ślepsk Malow przegrał 1:3 (16:25, 25:20, 17:25, 
18:25) z Jastrzębskim Węglem. Suwalska drużyna zagrała niezły mecz, ale 
niestety nie udało się zdobyć punktu. Mecz od drugiego seta mógł się po-
dobać. O zwycięstwie Jastrzębskiego Węgla zdecydowała przede wszyst-
kim bardzo skuteczna zagrywka Dawida Konarskiego, Tomasza Fornala 
i Jurija Gładyra oraz ich niesamowita skuteczność w ataku (prawie 65% 
średnia skuteczność całego zespołu). MVP meczu został Dawid Konarski.

W suwalskim zespole bardzo dobry mecz rozegrał Bartłomiej Bołądź  
(nr 10), zwłaszcza w drugim secie oraz Kevin Klinkenberg (nr 8)
 

W siedemnastu meczach Plus Ligi Ślepsk Malow wywalczył dziewięt-
naście punktów i zajmuje dziesiątą lokatę w tabeli. Kolejne dwa mecze 
Ślepsk Malow rozegra w Suwałkach, ale będzie trudno w nich o zdobycz 
punktową. Najpierw, już w środę 5 lutego o godz. 17:30 Ślepsk Malow 
zmierzy się z mistrzem Polski Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,  
a następnie 9 lutego o godz. 14:45 rywalem suwalskiej drużyny będzie 
PGE Skra Bełchatów.

SKB LitPOL-MaLOw wicELidErEM
Badmintoniści SKB Litpol-Malow Suwałki wygrali dwa mecze, ale stra-

cili jeden punkt w trzeciej rundzie badmintonowej ekstraklasy rozgrywa-
nej w Bieruniu. W obu meczach suwalscy badmintoniści niespodziewa-
nie przegrywali po pierwszych grach. Z gospodarzami UKS Unia Bieruń 
przegrywali nawet 1:3, a w meczu z KS AZS UM Łódź 1:2. Na szczęście  
w obu spotkaniach wszystkie końcowe gry zakończyły się zwycięstwem 
SKB Litpol-Malow. W meczu z Unią suwalski zespół stracił pierwszy punkt 
w tegorocznych rozgrywkach, bo za zwycięstwo 4:3 drużyna otrzymuje 
2 pkt, a za wyższe wygrane 3 pkt.

Z badmintonistów 
SK B L i t p o l - M a l ow 
po dwie gry wygrali:  
Mateusz Świerczyński, 
K a m i l a  A u g u s t y n 
oraz deble Łukasz 
Moreń/Michał Łogosz 
i K. Augustyn/Karolina 

Szubert. Jedną grę wygrała Anastazja Chomicz. Dwie porażki poniósł 
Michał Sobolewski oraz miksty Ł. Moreń/K. Szubert i K. Szubert/M. Łogosz.

W tegorocznych rozgrywkach badmintonowej ekstraligi drużyna SKB 
Litpol-Malow Suwałki wygrała dotąd wszystkie siedem meczów i z do-
robkiem 20 pkt zajmuje drugą lokatę w tabeli. Prowadzi zespół aktual-
nego mistrza Polski ABRM Warszawa z kompletem 24 pkt (mają o jeden 
mecz więcej rozegrany). W następnej rundzie badmintonowej ekstraligi 
SKB Litpol-Malow Suwałki 22-23 lutego zagra w Poznaniu z: CT Areana 
HAWEL Academy, UKS Plesbad Pszczyna i Stalą Nowa Dęba.

PrZyGOtOwania SUwaLSKicH wiGiEr
Piłkarze suwalskich Wigier przygotowują się do rundy wiosennej I li-

gi. Rozgrywają mecze sparingowe. Po zwycięstwach nad trzecioligowy-
mi Olimpią Zambrów i Ruchem Wysokie Mazowieckie, Wigry rozegrały 
dwa mecze w piłkarskiej hali w litewskim Mariampolu. Niestety, w obu 
piłkarze suwalskiej drużyny nie zdobyli gola. To tylko sparingi, ale warto 
przypomnieć, że skuteczność nie była też najmocniejszą stroną Wigier 
w rundzie jesiennej. Piłkarze suwalskiego zespołu zdobyli tylko 17 go-
li w 20 meczach. 

W Mariampolu Wigry przegrały 0:1 z FK Panevezys, piątą druży-
ną litewskiej A Lygi. A w ostatnią sobotę bezbramkowo zremisowały  
z Żalgirisem Wilno, wicemistrzem Litwy. A już w najbliższą środę (5 lu-
tego) również w Mariampolu Wigry zagrają z FK Riteriai Wilno, trzecim 
zespołem litewskiej A Lygi. 10 lutego piłkarze suwalskiej drużyny po-
jadą na zgrupowanie do podkrakowskich Myślenic. Tam 12 lutego ro-
zegrają mecz kontrolny z Resovią Rzeszów, a 19 lutego z ekstraklaso-
wą Wisłą Kraków.

SUKcESy MłOdycH BadMintOniStów
Trzy złote medale podczas Grand Prix junio-

rów młodszych (U17) i młodzików młodszych (U13)  
w Żyrakowie zdobyła zawodniczka SKB Suwałki  
– Ulijana Wolska (na zdjęciu). W rywalizacji ju-
niorów młodszych wygrała grę pojedynczą oraz 
miksta wspólnie z kolegą klubowym Michałem 
Aleksandrowiczem i grę podwójną dziewcząt grając 
w parze z zawodniczką UKS Kometa Sianów – Martyną 
Kowalczyk. Zwraca uwagę szczególnie występ U. Wolskiej w singlu, w któ-
rym wszystkie rywalki pokonała w dwóch setach.

Suwalscy młodzi badmintoniści wywalczyli jeszcze dwa brązowe me-
dale: w grze podwójnej chłopców (U17) Michał Aleksandrowicz/Mateusz 
Hołub i w mikście (U13) Aleksandra Wilczewska/Jan Szeszko. To kolej-
ny sukces podopiecznych Jerzego Dołhana, trenera SKB. Gratulujemy.

MłOdZi SPOrtOwcy ZaPUnKtOwaLi
Znane są ostateczne wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa 

dzieci i młodzieży w 2019 r. Suwałki zajęły nieco wyższe lokaty niż w 2018 r.  
Najmocniej przyczynili się do tego siatkarze oraz szachiści, badminto-
niści, lekkoatleci, bokserzy i żeglarze. W 2019 r. suwalscy młodzi spor-
towcy wywalczyli 429,44 pkt, co dało 77 lokatę wśród 366 powiatów  
i 60 miejsce wśród 881 polskich gmin. W poprzednim współzawodnic-
twie Suwałki zajęły 86 miejsce wśród powiatów i 68 miejsce wśród gmin, 
z wywalczonymi 385,65 pkt.

rEPrEZEntacJa 
POLSKi U-21 w SUwałKacH

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydował, że reprezentacja 
Polski U-21 rozegra 30 marca na suwalskim stadionie przy ul. Zarzecze 26 
towarzyski mecz z Białorusią. Reprezentacja do lat 21 to druga w hierarchii 
ważności drużyn narodowych, po pierwszej reprezentacji. Ostatni mię-
dzypaństwowy piłkarski mecz w Suwałkach został rozegrany w 2013 ro-
ku. Wtedy polska reprezentacja do lat 20 zmierzyła się z Litwą.

26 marca w Białymstoku drużyna Czesława Michniewicza rozegra spo-
tkanie kwalifikacji Mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 2021 przeciwko 
Łotwie. Po pięciu rozegranych meczach Polacy mają na koncie dziesięć 
punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli grupy 5, z czterema punkta-
mi straty do prowadzącej Rosji, która rozegrała jednak o jedno spotka-
nie więcej.

wydarZEnia SPOrtOwE

Drużyna SKB Litpol
-Malow, która grała w 
Bieruniu

Fot. SKB Litpol-Malow
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BiBLiOtEKa PUBLicZna iM. Marii KOnOPnicKiEJ w SUwałKacH 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ do udziału w konkursie recytatorskim im. Wacława Klejmonta „Poeci 
Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” skierowanym do uczniów 
suwalskich szkół podstawowych i średnich. Repertuar oraz regulamin 
konkursu na stronie www.bpsuwalki.pl; Zgłoszenia należy przesyłać do 
21.02 na adres: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej, ul. E. Plater 33A,  
16-400 Suwałki z dopiskiem „Konkurs Recytatorski im. Wacława Klejmonta”;
¿ na wystawę zachustowanych portretów rodzinnych pt. „Noszenie 

jest piękne!”;
¿ na wystawę malarstwa Jadwigi Mańczuk „Poszukiwania”, Sala im.  

J. Towarnickiej;
¿ do udziału w akcji „Mała książka – wielki 

człowiek” – 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 wizytę  

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. 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);

¿  wspólnie z Cinema Lumiere w Suwałkach 
do udziału w akcji „Przeczytaj i obejrzyj” – zanim 

obejrzysz film, wypożycz i przeczytaj książkę. Zdobądź kupon zniżkowy 
na bilety do kina. Kupon „Przeczytaj i obejrzyj” upoważnia do zakupu bi-
letu do kina na film 2D i 3D (w cenie 19 zł). Filmy objęte akcją: „Śnieżka 
i Fantastyczna Siódemka”, „Doktor Dolittle”, „Małgosia i Jaś”, „Małe ko-
bietki”, „365 dni”.

SUwaLSKi OśrOdEK KULtUry, 
ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:

¿ film wyświetlany w ramach DKF 13 „Złe wychowanie Cameron Post” – 
5.02, godz. 18, Sala Kameralna. Bilet na pojedynczy film 12 zł w kasie SOK;
¿ warsztaty pieśni romskich „Na styku kultur”, 7-9.02, wstęp 30 zł za 

3 dni w kasie SOK. Prowadzenie Adam Kozłowski i Anna Szafranowska.
¿ wernisaż wystawy artystów związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną 

w IV Suwalskim Salonie Sztuki – 14.02, godz. 
18: Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20, ul. 
Noniewicza 71 podczas oficjalnego otwarcia bu-
dynku Suwalskiego Ośrodka Kultury po rewitaliza-
cji, w świeżo odnowionej GSW Chłodna 20. Salon 
jest jednym z wydarzeń towarzyszącym obcho-
dom 300-lecia Miasta Suwałki. Wstęp wolny, wy-
stawa czynna do 14.06.
¿ warsztaty decoupage – 15.02, w godz. 9-14, 

Pracownia Rękodzieła, wstęp 50 zł w kasie SOK, opłata obejmuje szkole-
nie, materiały i narzędzia;
¿ wystawę „Grafiki Marca Chagalla z kolekcji Mazurskiej Fundacji Sztuki 

Art. Progress” – Galeria Patio. Wystawa czynna do 8.03;
¿ stałą wystawę „Tymoteusz Muśko w setną rocznicę urodzin – malar-

stwo”. Wstęp wolny.

cEntrUM SZtUKi wSPółcZESnEJ 
& GaLEria andrZEJa StrUMiłły, ul. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wydarzenie literacko-fotograficzne: Janina Joanna Osewska „Miejsca 

i ludzie” – 7.02, godz. 18. Spotkanie w ramach Jubileuszu 20-lecia pracy 
twórczej artystki.

Suwalski Klub Kolekcjonerów oraz Suwalski Oddział 
Polskiego towarzystwa numizmatycznego zapraszają na:
¿ otwarte spotkanie kolekcjonerskie połączone z prezentacją zbio-

rów, wymianą, pozyskiwaniem eksponatów, darmową wyceną i konsul-

tacjami – 16.02, w godz. 10-12, patio Suwalskiego Ośrodka Kultury, ul. 
Papieża Jana Pawła II 5.

BLacK PUB KOMin, ul. E. Plater 1 zaprasza na:
¿  koncert FARBEN LEHRE 

+ DE ŁINDOWS – 7.02, godz. 
20. STACJA WOLNOŚĆ TOUR!!! 
Bilety: 30 zł (przedsprzedaż); 
40 zł (w dniu koncertu), in-
formacja o biletach na FB 
Komina. FARBEN LEHRE po-
wstało we wrześniu 1986 ro-
ku. Od tamtego czasu ukazało się 13 płyt studyjnych. SKŁAD: Wojciech 
Wojda – wokal, teksty, Konrad Wojda – gitara, wokal, Filip Grodzicki – gi-
tara basowa, Gerard Klawe – perkusja;
¿ Marleyki – 8.02, godz. 21:30. Podwójne urodziny – Komina oraz Boba 

Marleya, który obchodziłby tego roku 75 lat! „Tego wieczoru zagramy 
dla Was Reggae!!!! Za gramofonami: Pan Winyl El Waliko – Audio Destroy 
System, Boguś Selekta – Growing Sound. Zrzuta: 5 zł” – piszą organizatorzy.

rOZMarinO, ul. Kościuszki 75 zaprasza na:
¿ 69. Edycję Wide Open Jam Session – 7.02, godz. 19;
¿ szantowy koncert Zmiany Wachty – 8.02, godz. 19;

¿ koncert YellowHorse 
– 15.02, godz. 19.

„art-SOS” FUndacJa aLicJi rOSZKOwSKiEJ, 
ul. Chłodna 12 zaprasza na:

¿ koncert „W Karnawałowych Rytmach Dookoła Świata” – 6.02, godz. 
18, Salonik Muzyczny. Zabrzmią: „Polonez” W. Kilara z filmu „Pan Tadeusz”; 
wytworne, salonowe walce wprost z cesarskiego Wiednia – „Nad pięk-
nym, modrym Dunajem” J. Strauss syn; francuski galopujący „Can-can” 
z operetki „Orfeusz w piekle” J. Offenbach; wirująca w szalonym tempie 
włoska tarantella – „Chianti Lied” G. Winkler; ogniste hiszpańskie flamen-
co – fragmenty z opery „Carmen” G. Bizet; namiętne argentyńskie tango 
„Jalousie” J. Gade; gorące latynoskie rytmy „Besame mucho”, „Tico tico” 
oraz największe przeboje operowe, operetkowe, musicalowe i filmowe.

cinEMa LUMiErE 
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

 ZaPraSZa na FiLMy:
– do 6 lutego – „Śnieżka i Fantastyczna 

Siódemka” (komedia animowana/przy-
godowy), „Doktor Dolittle” (komedia/
przygodowy), „Nasze miejsce na ziemi” 
(familijny/dokumentalny), „Małe kobiet-
ki” (melodramat), „1917” (dramat wojen-
ny), „Mayday” (komedia), „Bad Boys for 
life” (komedia kryminalna), „Jojorabbit” 
(komediodramat), „Psy 3. W imię zasad” 
(sensacyjny), „Małgosia i Jaś” (fantasy/
horror), „Osierocony Brooklyn” (dramat 
kryminalny) film wyświetlany w cyklu 
KINO KONESERA;

– od 7 lutego „Gang zwierzaków” (komedia animowana), „Chłopiec  
i wilk” (komedia/familijny), „Ptaki nocy” (i fantastyczna emancypacja pew-
nej Harley Quinn) (akcji/s-f), „365 dni” (erotyczny);

– 11 lutego – „Boże Ciało” (dramat obyczajowy);
– 12 lutego „Proxima”(dramat/akcji) film wyświetlany w cyklu BABSKIE 

WIECZORY;
– od 14 lutego „Bayalai ostatni smok” (animowany/przygodowy), 

„Dżentelmeni” (komedia sensacyjna), „Zenek” (muzyczny);
– 18 lutego – „Richard Jewell” (dramat), film wyświetlany w cyklu KINO 

KONESERA.

13

zaproszenia suwalskie

w kinie
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 Miasto Suwałki informuje, że zakończyła się realizacja projektu nr 
WND-RPPD.08.02.01-20-0013/18 pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodo-
wego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół 
Technicznych w Suwałkach”. 

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1. 
„Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego”. 

Typ projektu: „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, 
kształcenia ustawicznego, państwowych szkół zawodowych oraz infrastruk-
turę służącą do szkoleń zawodowych.

Przedmiotowy projekt obejmował rozbudowę budynku warsztato-
wego Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Suwałkach przy ulicy 
Sejneńska 33A, funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Technicznych 
w Suwałkach. Przebudowany obiekt będzie przeznaczony do realizowania 
zajęć z kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, OZE  
i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny, do przeprowadzania eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: 

• technik budownictwa, 
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik mechanik, 
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego 

w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach dostosowanego do potrzeb ryn-
ku pracy realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez rozbudo-
wę budynku warsztatów i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu. 

Zakładane rezultaty:
– przystosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZST w Suwałkach 

do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligent-
nych specjalizacji), 

– stworzenie warunków w ZST w Suwałkach zbliżonych do rzeczywi-
stego środowiska pracy zawodowej w branży budowlanej, mechanicznej 
czy OZE, poprzez utworzenie/modernizację 14 pracowni do praktycznej 
nauki zawodu, 

– przystosowanie budynku warsztatu Centrum Kształcenia Praktycznego 
nr 2 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– podniesienie atrakcyjności, jakości kształcenia i szkolenia zawodowe-
go poprzez modernizację i poprawę funkcjonalności budynku warsztatów 
CKP nr 2 w Suwałkach,

– poprawa sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy absolwen-
tów ZST w Suwałkach.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
1. Rozbudowę i przebudowę budynków warsztatów i pracowni do prak-

tycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach; 
2. Zakup wyposażenia i sprzętu do warsztatów praktycznej nauki w na-

stępujących zawodach: technik budownictwa, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, technik mechanik w zawodzie me-
chanik-monter maszyn i urządzeń, technik urządzeń i systemów energe-
tyki odnawialnej. 

Źródła finansowania: 
Środki z EFRR – 3.546.408,02 PLn (64,15%) 
Budżet Miasta Suwałki: 1.981.713,94 PLn 
Całkowity koszt projektu: 5.528.121,96 PLn 
Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 15.01.2020 r.  26/2020

dotacje dla suwalczan
Ruszają nabory wniosków do programów dotacyjnych realizowanych przez suwalski samorząd. 

Suwalczanie mogą starać się o dopłatę do remontów zabytków, wymiany pieca na nowy oraz na 
inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na ten cel przeznaczono w budżecie Suwałk 400 
tys. zł. Niewykluczone, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

dOtacJE na rEMOnty ZaBytKów
To jeden z najstarszych miejskich programów dotacyjnych. Od 1 stycz-

nia 2020 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na 
terenie Suwałk mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. Wnioski można 
składać w terminie do 15 marca. 

Dotacją mogą być objęte: remont elewacji oraz dachu, remont stolar-
ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego 
remontu elewacji, dachu i stolarek. Formularze wniosków na dotacje są 
dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 
w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach. 

–  Dzięki tym dopłatom udało się wyremontować wiele suwalskich za-
bytków. Zmienił się wygląd budynków położonych wokół Placu Marii 
Konopnickiej oraz kościoła pw. Piotra i Pawła. Były remonty w kościołach 
św. Aleksandra oraz w parafii Ewangelicko Augsburskiej. Wyremontowano 
kilka elewacji i dachów kamienic przy ul. Kościuszki – informuje czesław 
renkiewicz, prezydent Suwałk.

dOtacJE dO wyMiany źródEł ciEPła
Program w tym roku uległ korekcie. Więcej o tym piszemy na stronie 6.  

Termin składania wniosków od 15 lutego do 31 marca 2020 r.
 
dOtacJE dLa rOdZinnycH OGrOdów dZiałKOwycH
Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk na dofinansowanie infra-

struktury ogrodowej, służące do wspólnego użytkowania działek ROD 
udzielane są od 2017 roku. Dotacje kierowane są głównie na wyłożenie 
alejek kostką betonową, wymianę ogrodzenia, modernizację sieci ener-

getycznej i wodociągowej, jak również na założenie monitoringu. Na 28 zrealizowanych projektów 
przeznaczono prawie 230 tys. zł. W tym roku w miejskim budżecie  zaplanowano na ten cel 100 tys. 
zł. W marcu zostanie ogłoszony nabór wniosków, który potrwa do maja.

szafa Pełna 
ciePła

Jeśli masz w szafie nie-
potrzebne ubrania, to mo-
żesz je zostawić na wieszaku 
w szafie ustawionej przy ul. 
Chopina 6 a – tak informu-
ją autorzy akcji, która z po-
wodzeniem realizowana jest 
także w Suwałkach. Miasto, 
wzorem wielu innych, dołą-
czyło do ogólnopolskiej ini-
cjatywy.

Celem akcji, mającej za-
sięg ogólnopolski, jest dzielenie się ciepłą 
odzieżą z osobami potrzebującymi. Odbywa 
się to poprzez wystawienie wieszaków w miej-
scach ogólnodostępnych, gdzie w zależności 
od potrzeby każdy może zostawić lub wziąć 
ciepłe ubranie.

Suwalską akcję „Wymiana Ciepła” zainicjo-
wał radny Kamil Lauryn:

– Chodzi o to, by umożliwić osobom po-
trzebującym wzięcie bez jakiegoś zobowią-
zania lub poczucia wstydu, to czego im po-
trzeba. Dlatego ważne jest miejsce, najlepiej 
dobrze widoczne i zadaszone, w którym moż-
na legalnie postawić stojak z wieszakami na 
ubrania. Ta lokalizacja musi być dostępna 24 
godziny na dobę i przez siedem dni w tygo-
dniu. Kryteria te spełnia właśnie szafa ustawio-
na przy ul. Chopina. Do współpracy zaprasza-
my wszystkich.

>>

Z budżetu miejskiego 
dofinansowano remont 
dachu w kościele ewan-
gelickim
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Ogłoszenia „dtS” tel. 87 566-28-25  ***  kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

OBwiESZcZEniE
PrEZydEnta MiaSta SUwałK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zwanej dalej specusta-
wą drogową oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 
z późn. zm.) zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej zostało wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15.01.2020 r. znak: 
I.7011.12.1.2019/2020.IS, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na roz-
budowie ulicy Ignacego Daszyńskiego z połączeniem do ul. Mikołaja Reja 
oraz przebudową ulicy Mikołaja Reja w Suwałkach wraz z uzbrojeniem te-
renu w zakresie robót budowlanych obejmujących: 

– rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych i uzbrojenia tere-
nu kolidujących z rozbudową ww. ulicy,

– budowę czterowlotowego skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo 
eliptyczne) w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego wraz z połączeniem z ul. 
Mikołaja Reja, obejmujących budowę:

a) jezdni o nawierzchni bitumicznej na obciążenie ruchem KR4, 
b) przejść dla pieszych,
c) ciągów pieszo– rowerowych o nawierzchni z betonowej kostki bru-

kowej, 
d) oświetlenia ulicznego,
e) niekolizyjnych odcinków sieci wodociągowej i oświetlenia parkowego 

w obrębie projektowanego ronda,
f) kanału technologicznego,
g) sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
h) budowę zjazdu publicznego na działkę nr 12398,
– zagospodarowanie zielenią części terenu położonego w rejonie skrzy-

żowania ul. I. Daszyńskiego z ul. M. Reja wraz z budową chodników z ele-
mentami małej architektury i oświetleniem parkowym, 

– regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpie-
czenie istniejącego uzbrojenia terenu, 

– wycinkę drzew kolidujących z zagospodarowaniem,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza 

projektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:
a) budowa lub przebudowa dróg innych kategorii:
– przebudowa ulicy Mikołaja Reja (droga wojewódzka nr 655) w obrębie 

nowo budowanego skrzyżowania z ul. Ignacego Daszyńskiego i ul. Alfreda 
Lityńskiego (działki nr 21205, 21193/1, 20001/3, 21465/1, 21309/10, 21310/7, 
21310/4, 21309/4, 21465/2, 21309/5, 21207, 21206) w zakresie:

• rozbiórki elementów komunikacyjnych kolidujących z budową skrzy-
żowania z ul. Ignacego Daszyńskiego,

• podłączenia istniejącej jezdni ul. Mikołaja Reja z projektowaną jezdnią 
ul. Ignacego Daszyńskiego (na działkach nr 21193/1, 20001/3),

• budowy lewoskrętu z ul. Mikołaja Reja w kierunku ul. Ignacego 
Daszyńskiego wraz z przejazdem przez wyspę dzielącą i dostosowaniem 
barier ochronnych (działki nr 20001/3, 21465/3, 21465/2) (południowa stro-
na skrzyżowania),

• korekty wyspy dzielącej (poszerzenie jezdni) (działki nr 21465/1, 
20001/3), (północna strona skrzyżowania),

• budowy prawoskrętu poprzez przebudowę zatoki autobusowej z pe-
ronem dla potrzeb zjazdu na działkę 12397 (na działkach nr 20001/3, 21208),

• przebudowy fragmentów dróg rowerowych i chodników w obrębie 
przebudowywanego skrzyżowania (na działkach nr 21193/1, 21207, 21208, 
21465/3, 21465/2, 21309/5, 21309/4, 21310/4, 21310/7, 21309/10, 21465/1, 
20001/3) z budową ciągu pieszo-rowerowego na działce nr 21205,

• przebudowy przejść dla pieszych z likwidacją ścieku przykrawężni-
kowego,

• wycinki drzew,
b) budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu :
– dostosowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Mikołaja Reja w związku z 

podłączeniem ul. Ignacego Daszyńskiego wraz z dostosowaniem i rozbudo-
wą kanału technologicznego (działki nr: 21193/1, 20001/3, 21465/1, 21465/2, 
21309/10, 21309/5, 21465/3, 21205, 21207, 21309/4), 

– budowa kablowej linii oświetleniowej dla potrzeb zasilania oświetle-
nia ul. Ignacego Daszyńskiego oraz kablowej linii zasilającej sterowniki sy-

gnalizacji świetlnej (działki nr: 21196, 21194/1, 21193/1),
– budowa niekolizyjnych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie 

przebudowywanej ul. M. Reja (działka nr 20001/3),
– budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej (działki nr: 21193/1, 

20001/3, 21465/1) i uzupełniających przykanalików (działka nr 20001/3),
– regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz zabezpie-

czenia istniejącego uzbrojenia terenu,
– przestawienie dwóch słupów oświetlenia parkowego przy ul. I. 

Daszyńskiego w obrębie ronda (działka nr 25710/3),
c) budowy i przebudowy zjazdów:
– budowa zjazdu publicznego na ul. Reja na działkę nr 12397 (działki nr 

21207, 21208).
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej działka-

mi nr:
21192/2, 25702, 21199/1, 25701, 21193/3, 21203/1 (istniejący pas drogo-

wy drogi gminnej nr 101292B), 12399, 21203/2 (działki w całości przeznaczo-
ne pod rozbudowę ulicy ) i w części na działkach nr: 21192/1, 21193/7 (obręb 
nr 0002, Miasto Suwałki)

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie bu-
dowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 21205, 21207, 21208, 21193/1, 21196, 21194/1, 
25710/3 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), 20001/3, 21465/1, 21309/10, 21310/7, 
21310/4, 21309/4, 21465/2, 21465/3, 21309/5 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki). 

Numery działek podlegających podziałowi: 21192/1, 21193/7 (obręb nr 
0002, Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących w granice projektowanego 
pasa drogowego ww. ulicy: 21192/3, 21193/8 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), 
według załączonych projektów podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza pasem drogowym: 21192/4, 
21193/9 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), według załączonych projektów 
podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w granice pasa drogowego 
ww. drogi: 12399, 21203/2 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki).

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu podziału w całości zlokalizowa-
na jest na nieruchomości oznaczonej działkami nr: 21192/2, 25702, 21199/1, 
25701, 21193/3, 21203/1 (istniejący pas drogowy drogi gminnej nr 101292B), 
12399, 21203/2 (działki w całości przeznaczone pod rozbudowę ulicy) i na 
działkach nr: 21192/3, 21193/8 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki) po zatwier-
dzeniu podziału,

oraz
elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza pro-

jektowanym pasem drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie bu-
dowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, na nierucho-
mości oznaczonej działkami nr: 21205, 21207, 21208, 21193/1, 21196, 21194/1, 
25710/3 (obręb nr 0002, Miasto Suwałki), 20001/3, 21465/1, 21309/10, 21310/7, 
21310/4, 21309/4, 21465/2, 21465/3, 21309/5 (obręb nr 0001, Miasto Suwałki). 

działki objęte podziałem przejmowane pod pas drogowy drogi 
gminnej:

Obręb nr 0002 Miasto Suwałki:
– 21192/1 o pow. 0,1088 ha dzielona na działki: 21192/3 o pow. 0,0450 ha 

(przeznaczona pod drogę gminną) i 21192/4 o pow. 0,0638 ha (w dotych-
czasowym władaniu),

– 21193/7 o pow. 0,4104 ha dzielona na działki: 21193/8 o pow. 0,0351 ha 
(przeznaczona pod drogę gminną) i 21193/9 o pow. 0,3753 ha (w dotych-
czasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwa-
gi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty pu-
blikacji niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwiesz-
czenie.

24/2020
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Prezydent Miasta Suwałk ogłasza 
drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczo-
nej działką nr 22117/2 o powierzchni 0,0745 ha, położonej w Suwałkach przy ul. 
Szpitalnej 7C, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004608/3. 
Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem murowa-
nym mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzch-
ni użytkowej 202,96 m2, dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni 
użytkowej 17,3 m2 i 41,55 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej 15,02 
m2. Z uwagi na zły stan techniczny budynku mieszkalnego kwalifikuje się on 
do kapitalnego remontu. Budynki gospodarcze są w słabym stanie technicz-
nym, posadowione są w części na działce przyległej ozn. nr. 22122/1. W związ-
ku z przekroczeniem granicy przy budowie tych budynków powinna nastąpić 
ich rozbiórka na wniosek i koszt inwestora. Na nieruchomości zlokalizowa-
na jest sieć wodociągowa i energetyczna. Nabywca zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wej-
ścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. Nieruchomość przezna-
czona jest na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej. 
Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Nr 64 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/541/2014 
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.05.2014 roku.

cena wywoławcza: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysię-
cy złotych). 

wadium: 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z 

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

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 października 2019 roku i zakoń-
czył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 1100 w sie-
dzibie 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 19 lutego 2020 roku. W tym dniu kwo-
ta wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa 
przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestni-
ków 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 ak-

tualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych no-
tarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawien-

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

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

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

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

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.  21/2020

korekty rozkładów jazdy mPk od 3 lutego
linia nr 1 – uruchomienie nowej linii nr 1 w dni powszednie szkol-

ne oraz soboty, która łączyć będzie Osiedle Sikorskiego ze Szpitalem. 
Trasa przejazdu: Szpitalna/Szpital (Krzywólka) – Reja – Kowalskiego  
– Pułaskiego – Świerkowa – Kolejowa – Dwernickiego – Noniewicza  
– Waryńskiego – Utrata – Wigierska – Kościuszki – Sikorskiego/
Rondo, ilość kursów w dni powszednie szkolne: 7.14, 13.24, 13.54, 
14.34, 15.14, 15.54, 17.44, w soboty – 7.00; 13.45, 15.15, 17.30, powrót: 
Sikorskiego/Rondo – Kościuszki – Wigierska – Utrata – Waryńskiego  
– Noniewicza – Dwernickiego – Jana Pawła II – Nowomiejska – Pułaskiego 
– Kowalskiego – Reja – Szpitalna/Szpital (Krzywólka), ilość kursów w dni 
powszednie szkolne 10: 5.08, 6.30, 7.31, 7,51, 14,20, 15.00, 15.22, 16.10, 
16.50, 18.20, w soboty 5: 5.08, 7.33,14.18; 15.48, 18.29 ;

linia nr 16 – uruchomienie we wszystkie dni tygodnia dodatkowe-
go kursu linii nr 16 łączącej Krzywólkę z Fabryką TANNE ul. Dubowo, wy-
jazd z Krzywólki do TANNE o godz.16.57, wyjazd z TANNE do Krzywólki 
o godz. 18.20;

linia nr 13 – przedłużenie w dni powszednie szkolne linii nr 13 do 
Fabryki PORTA ul. Wojska Polskiego;

linia nr 19 – przedłużenie w dni powszednie szkolne, soboty, nie-
dziele i święta wybranych kursów linii nr 19 do Fabryki Porta ul. Wojska 
Polskiego, wyjazd z ul. Północna/Osiedle Kamena o godz. 4.57, 5.39, 6.19, 
13.04, 21.04 – dni powszednie szkolne, w soboty o godz. 5.14, 13.15, 21.09 
oraz w niedzielei święta 5.14, 13.20, 21.09; wyjazd z Fabryki PORTA o godz. 
5.45, 6.15, 7.00, 14.11, 15.11, 22.15 – dni powszednie szkolne oraz soboty, 
niedziele i święta – 6.10, 14.15, 22.15;

linia nr 11 na nr 9 – przekształcenie w dni powszednie szkol-
ne linii nr 11 na linię nr 9 i skrócenie trasy do ul. Pileckiego (bez do-
jazdu do Osiedla Kamena), trasa przejazdu linii nr 9: Warszawska/
Poznańska – Raczkowska – Powstańców Wielkopolskich – Grunwaldzka 
– Bakałarzewska – Mieszka I – Filipowska – Bakałarzewska – Mickiewicza 

– Waryńskiego – Noniewicza – Dwernickiego – Sikorskiego – Bulwarowa 
– Reja – Kowalskiego – Pułaskiego – Chopina – Pileckiego, powrót  
z Pileckiego w kierunku Warszawska/Poznańska: Pileckiego – Kowalskiego 
– Reja – Plac św. Krzyża – Kościuszki – Mickiewicza – Bakałarzewska  
– Filipowska – Mieszka I – Bakałarzewska – Grunwaldzka – Powstańców 
Wielkopolskich – Bydgoska – Wojska Polskiego – Warszawska/Poznańska;

linia nr 11 – zmiana w soboty, niedziele i święta trasy przejaz-
du linii nr 11, która jadąc z ul. Północna/Osiedle Kamena zajedzie na  
ul. Pileckiego a następnie pojedzie wg starej trasy przejazdu;

linia nr 7 – zmiany w częstotliwości linii nr 7 poprzez wprowadze-
nie w godzinach międzyszczytowych (9.00-13.00) częstotliwości kurso-
wania co 20 minut;

linia nr 14 i 18 – zmiany w częstotliwości linii nr 14 i 18 poprzez 
wprowadzenie w godzinach międzyszczytowych (9.00-13.00) częstotli-
wości kursowania co 40 minut;

linia nr 2 – zmiany w częstotliwości linii nr 2 poprzez wprowadzenie 
w godzinach 8.00-15.00 częstotliwości kursowania co 40 minut, dzięki 
czemu zapewniona będzie lepsza koordynacja z linią nr 14; Dodatkowo 
w nowym rozkładzie jazdy na pozostałych liniach zostaną wprowadzo-
ne zmiany minutowe, co pozwoli na lepszą synchronizację i modułowość 
kursowania linii komunikacji miejskiej.

Informacja dotycząca proponowanych zmian zostanie umieszczona:
1. od 24 stycznia 2020 r. – na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., w zakładce „Komunikacja Miejska 
– rozkłady jazdy” w prawym górnym rogu pojawi się ikonka informują-
ca o dacie wprowadzenia nowego rozkładu jazdy (adres strony: http://
rozklady.suwalki.pl/), 

2. w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2020 r. na przystankach suwal-
skiej komunikacji miejskiej.

>>
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Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych,  

stanowiących własność Miasta Suwałki:
1. oznaczona działkami nr 24618/2 o powierzchni 0,0980 ha i 24616/7 o 

powierzchni 0,0118 ha, niezabudowanymi, położonymi w Suwałkach przy ul. 
Zwrotniczej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00019965/1 
i SU1S/00007956/8. Na działkach zlokalizowana jest sieć ciepłownicza. 
Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz właściciela sieci, polegającej na znoszeniu sieci cieplnej, 
a w tym na prawie dojścia i dojazdu w celu naprawy, remontu, konserwa-
cji, modernizacji i rozbudowy. Ponadto zlokalizowane są sieci: energetycz-
na, wodociągowa i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do 
znoszenia tych sieci i udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awa-
rii, remontu czy konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwe-
stycją, nabywca dokona jej przełożenia na wniosek i koszt własny za zgodą 
właściciela sieci. Działki o łącznej powierzchni 0,1098 ha przeznaczone są do 
sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Szczegółowe 
warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego Nr 48 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 roku.

cena wywoławcza: 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. oznaczona działkami nr 24618/5 o powierzchni 0,1307 ha i 24616/8 o 

powierzchni 0,0028 ha, niezabudowanymi, położonymi w Suwałkach przy ul. 
Zwrotniczej, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00019965/1 
i SU1S/00007956/8. Na działkach zlokalizowana jest sieć energetyczna. 
Nabywca zobowiązany będzie do znoszenia tej sieci i udostępnienia wej-
ścia na grunt w przypadku jej awarii, remontu czy konserwacji. W przypad-
ku kolidowania sieci z nową inwestycją, nabywca dokona jej przełożenia na 
wniosek i koszt własny za zgodą właściciela sieci. Działki o łącznej powierzch-
ni 0,1335 ha przeznaczone są do sprzedaży na cele zabudowy mieszkanio-
wej, jednorodzinnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 48 zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2011 roku.

cena wywoławcza: 121 000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia jeden 
tysięcy złotych).

wadium: 12 100 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie 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 try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 października 2019 roku i zakończył 
się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 1100 w sie-
dzibie 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 20 lutego 2020 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, pisemnego oświadczenia o za-
poznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;

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

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste 
stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezento-
wanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzone-
go notarialnie;

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

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

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

Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.
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MaSZ PrOBLEM Z aLKOHOLEM?
cHcESZ PrZEStaĆ PiĆ?

anOniMOwi aLKOHOLicy cZEKaJą

wyKaZ MitinGów GrUP aa intErGrUPy

„POJEZiErZE”

SUwałKi:
n „Zgoda”, ul. Szpitalna 77, poniedziałek, czwartek, godz. 18.15;
n „Bratek”, ul. Kościuszki 71A, wtorek, piątek, 18.00;
n „Opoka”, ul. W. Polskiego 36, sobota, godz. 10.00;
n „dąb”, ul. Szpitalna 62, środa, piątek, godz. 18.15, niedziele  

    i święta 16.00;
n „Krok pierwszy”, ul. Kościuszki 71A, sobota, godz. 16.00;

aUGUStów:
n „nie Ma Mocnych”, ul. Ks. Skorupki 6, wtorek, godz. 18.00;
n „Maj”, ul. Ks. Skorupki 6, niedziela, godz. 17.00;

SEJny:
n „tur”, ul. Wileńska 10, sobota, godz. 18.00;

FiLiPów:
n „Przebudzenie”, ul. Wólczańska 4, środa, godz. 18.00;

PUńSK:
n „nadzieja”, ul. Szkolna 26, czwartek: lato – godz. 20.00, 
  zima – 19.00;

LiPSK:
n „Odnowa”, ul. Kościelna 30, niedziela, godz. 18.00 296/2019

PrEZydEnt MiaSta SUwałK działając na podstawie art. 35 ust.1 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 
r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 stycznia 2020 ro-
ku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na 
tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 27.01.2020 r. do 
17.02.2020 r.) dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany oraz sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 
64/2020 i 65/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku).  25/2020

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego i garażu na okres do 3 
lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS sp. z o. o. ogłasza 
publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytko-
wego i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych 
w Suwałkach przy ulicy: 

Lokal użytkowy:
1. Ludwika Waryńskiego 9 – lokal położony na parterze o powierzchni użyt-

kowej 72,85 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/m2 netto, 
wadium 1 400,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele gastronomiczne, handlowe, usługowe lub 
inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno 
– kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  

Garaż:
2. Marii Skłodowskiej – Curie o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wyso-

kość stawki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł;
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku lokalu użyt-

kowego i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu. 
Lokal i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.  
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w 

siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach tBS Sp. z o. o. – 
ul. wigierska 32, pokój nr 18. 

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umów najmu 
dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na 
stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzy-
skać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.   30/2020
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OBwiESZcZEniE
PrEZydEnta MiaSta SUwałK

Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) 
zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 10 § 
1 i art. 61 § 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) zawia-
damiam, iż w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w 
Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej 
zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne z wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 
17.01.2020 r. znak: I.7011.13.5.2019/2020.EŁ, w 
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie odcinka dro-
gi 2KDL od ul. Nowomiejskiej wraz z sieciami in-
frastruktury technicznej w Suwałkach w zakresie 
robót budowlanych obejmujących: 

– budowę nowej jezdni ulicy począwszy od 
ul. Nowomiejskiej o nawierzchni z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej na obciążenie ruchem KR 3 
zakończonej placem do zawracania na działce 
nr 22844/25,

– budowę obustronnych zatok parkingowych 
dla samochodów osobowych na 81 miejsc posto-
jowych i 6 miejsc postojowych dla osób niepeł-
nosprawnych,

– budowę dwóch zjazdów publicznych na 
działkę nr 22844/36 oraz na działki nr 22844/13 
(po podziale 22844/42) i 22844/12 (po podzia-
le 22844/44),

– budowę obustronnych chodników o na-
wierzchni z kostki betonowej i ścieżki rowerowej 
o nawierzchni z betonu asfaltowego po północ-
nej stronie ulicy,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przykanalikami, 

– budowę sieci wodociągowej z hydrantem 
p.poż., 

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
– budowę oświetlenia ulicznego z ustawie-

niem latarni oświetleniowych, 
– budowę kanału technologicznego,
– zagospodarowanie zielenią,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-

westycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy (czasowe zajęcie) w zakresie:

1) budowy lub przebudowy innych dróg pu-
blicznych:

a) przebudowa istniejącego zjazdu publicz-
nego na ulicy Nowomiejskiej na skrzyżowaniu z 
ulicą 2KDL wraz z dostosowaniem fragmentów 
obustronnych chodników wraz z pasem zieleni 
(na działce nr 22793/5), 

2) budowy lub przebudowy sieci uzbroje-
nia terenu:

a) rozbiórka odcinka sieci wodociągowej 
(działki nr 22847, 22846/10),

b) rozbiórka odcinka sieci kanalizacji sanitar-
nej (działka nr 22846/10),

c) budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. 

Świerkowej wzdłuż ulicy Nowomiejskiej (działki 
nr 25230/2, 22849/55, 22847, 22846/10, 22793/5),

d) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ulicy Nowomiejskiej (działka nr 22846/10, 
22793/5),

e) budowa odcinka kablowej linii oświetle-
niowej w ul. Nowomiejskiej (działka nr 22793/5),

f) budowa odcinka kanału technologicznego 
w ul. Nowomiejskiej (działka nr 22793/5),

g) budowa odcinka kanalizacji deszczowej 
(przykanalik) w ul. Nowomiejskiej (działka nr 
22793/5),

3) budowy lub przebudowy zjazdów:
– budowa zjazdu publicznego na działki nr 

22844/13 (po podziale 22844/42) i 22844/12 (po 
podziale 22844/44),

a) wysokościowe dowiązanie przyległych 
działek nr: 22844/5 (po podziale 22844/40), 
22844/26, 22844/27, 22844/13 (po podziale 
22844/42), 22844/12 (po podziale 22844/44), 
22844/11 (po podziale 22844/47, 22844/45), 
22844/10 (po podziale 22844/48, 22844/50), 
22844/9 (po podziale 22844/51) do projektowa-
nego pasa drogowego ulicy 2KDL.

Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomo-
ści oznaczonej działkami nr: 22844/25, 22844/28 
(w całości przeznaczona pod drogę) oraz w części 
na działkach o nr: 22844/5, 22844/13, 22844/12, 
22844/11, 22844/10, 22844/9, 22844/8 (obręb nr 
0004, Miasto Suwałki) 

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pasem 
drogowym ww. ulicy w zakresie przebudowy in-
frastruktury technicznej (czasowe zajęcie terenu) 
na nieruchomościach oznaczonych działkami o 
nr: 22844/5 (po podziale 22844/40), 22844/26, 
22844/27, 22844/13 (po podziale 22844/42), 
22844/12 (po podziale 22844/44), 22844/11 (po 
podziale 22844/47, 22844/45), 22844/10 (po po-
dziale 22844/48, 22844/50), 22844/9 (po podzia-
le 22844/51), 22793/5, 22846/10, 22847, 22849/55, 
25230/2, (obręb 0004, Miasto Suwałki), według 
obowiązującego katastru nieruchomości.

Numery działek podlegających podziało-
wi: 22844/5, 22844/13, 22844/12, 22844/11, 
22844/10, 22844/9, 22844/8 (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki).

Numery działek, po podziale, wchodzących 
w granice projektowanego pasa drogowego 
drogi: 22844/39, 22844/41, 22844/43, 22844/46, 
22844/49, 22844/52, 22844/54

(obręb nr 0004, Miasto Suwałki), według załą-
czonego projektu podziału.

Numery działek, po podziale, leżących poza 
pasem drogowym drogi: 22844/38, 22844/40, 
22844/42, 22844/44, 22844/47, 22844/45, 
22844/50, 22844/48, 22844/51, 22844/53 (obręb 
nr 0004, Miasto Suwałki), według załączonego 
projektu podziału. 

Numery działek, które w całości wchodzą w 
granice pasa drogowego: 22844/25, 22844/28 
(obręb nr 0004, Miasto Suwałki). 

Inwestycja po zatwierdzeniu projektu po-
działu w całości jest zlokalizowana na nieru-
chomości oznaczonej działkami nr: 22844/25, 

22844/28 (w całości przeznaczone pod dro-
gę), 22844/39, 22844/41, 22844/43, 22844/46, 
22844/49, 22844/52, 22844/54 (działki po za-
twierdzeniu projektów podziału) (obręb nr 0004, 
Miasto Suwałki),

oraz elementy niezbędne dla realizacji tej in-
westycji usytuowane poza projektowanym pa-
sem drogowym drogi w zakresie budowy lub prze-
budowy innych dróg publicznych, budowy lub 
przebudowy infrastruktury technicznej, budowy 
lub przebudowy zjazdów (czasowe zajęcie tere-
nu) na nieruchomościach oznaczonych działka-
mi nr: 22844/40, 22844/26, 22844/27, 22844/42, 
22844/44, 22844/47, 22844/45, 22844/48, 
22844/50, 22844/51, 22793/5, 22846/10, 22847, 
22849/55, 25230/2 (obręb 0004 Miasto Suwałki).    

działki objęte podziałem przejmowane 
pod pas drogowy drogi gminnej:

Obręb nr 0004 Miasto Suwałki:
– 22844/13 o pow. 0,1019 ha dzielona na dział-

ki: 22844/41 o pow. 0,0014 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22844/42 o pow. 0,1005 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

– 22844/12 o pow. 0,1575 ha dzielona na dział-
ki: 22844/43 o pow. 0,0416 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22844/44 o pow. 0,1159 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

– 22844/11 o pow. 0,2272 ha dzielona na dział-
ki: 22844/46 o pow. 0,0771 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną), 22844/45 o pow. 0,0265 ha (w 
dotychczasowym władaniu) i 22844/47 o pow. 
0,1236 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 22844/8 o pow. 0,1269 ha dzielona na dział-
ki: 22844/54 o pow. 0,0033 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22844/53 o pow. 0,1236 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

– 22844/5 o pow. 0,4363 ha dzielona na dział-
ki: 22844/39 o pow. 0,0486 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną), 22844/38 o pow. 0,3688 ha (w 
dotychczasowym władaniu) i 22844/40 o pow. 
0,0189 ha (w dotychczasowym władaniu),

– 22844/9 o pow. 0,2583 ha dzielona na dział-
ki: 22844/52 o pow. 0,1151 ha (przeznaczona pod 
drogę gminną) i 22844/51 o pow. 0,1432 ha (w do-
tychczasowym władaniu),

– 22844/10 o pow. 0,2908 ha dzielona na 
działki: 22844/49 o pow. 0,0820 ha (przeznaczo-
na pod drogę gminną), 22844/48 o pow. 0,0861 
ha (w dotychczasowym władaniu) i 22844/50 o 
pow. 0,1227 ha (w dotychczasowym władaniu).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A 
Mickiewicza 1, pok. 140, także składać uwagi i 
wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w ter-
minie 14 dni od daty publikacji niniejszego ob-
wieszczenia.

Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ob-
wieszczenie.

23/2020
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BiBliotEkARz 
PolEcA

naGOśĆ dLa 
wSZyStKicH

Co to były za niesamowite czasy! Ileż 
bym dała, żeby cofnąć się o sto lat, by za-
grać partyjkę brydża lub pójść na zaku-
py z Magdaleną Samozwaniec, poświntu-
szyć (słownie!) z Janem Brzechwą, być na 
jednej z imprez, na których bawili się m.in. 
Karol Szymanowski, Kazimierz Grus czy 
Maja Berezowska, a o których pisze w swo-
jej książce Małgorzata Czyńska. Podróży 
w czasie nie odbędę, ale dzięki tej pozycji 
poczułam ówczesny klimat. Główną boha-
terką owej książki jest malarka, ilustratorka i karykaturzystka, wyżej wspo-
mniana, Maja Berezowska. Jak to możliwe, że dopiero po 40 latach od jej 
śmierci, ktoś zdecydował zająć się biografią tej niezwykłej osoby. Kobiety 
o niebywałym talencie, która zrewolucjonizowała myślenie kobiet o wła-
snej cielesności i seksualności. Jej ilustracje kipiały zmysłowością, pobudza-
ły wyobraźnie i pożądanie, nie będąc jednocześnie wulgarnymi i niesmacz-
nymi. A przecież tę cieniutką nić niezwykle łatwo przerwać.

Przyznam, że po lekturze czułam lekki niedosyt informacji o Berezow- 
skiej, nie wynikał on jednak ze źle odrobionej lekcji autorki, lecz z ogra-
niczonej ilości dokumentów, listów, braku pamiętników, z których moż-
na byłoby czerpać wiadomości. Mimo to polecam.

Kamila Sośnicka

konkurs 
dla czytelników „dts”

W tym miejscu „DwuTygodnika Suwalskiego” dotąd prezentowaliśmy 
archiwalne zdjęcie Suwałk i prosiliśmy Czytelników o odpowiedzi na py-
tania dotyczące fotografii. I tak jest w tym wydaniu „DTS”, ale zmieni się 
to od następnego numeru. Przygotowujemy niespodziankę z nagrodami.

Tym razem publikujemy zdjęcia Czytelników. Oto pytania: 

Jak obecnie nazywają się te dwie ulice widoczne na zdjęciu sprzed 
i wojny światowej?

zdjęcie poniżej dokumentuje suwalskie początki kapitalizmu z lat 
90-tych. Jak nazywa się to miejsce współcześnie?

Nagrodą dla osoby, która jako pierwsze nadeśle prawidło-
wą odpowiedź, będzie bilet do kina ufundowany przez cinema 
Lumiere Suwałki . Dodatkowo należy polubić i udostępnić pu-
blicznie najnowsze wydanie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu:  
https://www.facebook.com/dwutygodnik/

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

Na odpowiedź czekamy do 14 lutego. W „DTS” nr 2 zdjęcie przedsta-
wiało jedno z miejsc, gdzie w Suwałkach mieścił się dworzec PKS. Była 
to ulica Hamerszmita, takie miejsca były jeszcze dwa: róg Mickiewicza  
i Kościuszki oraz Utrata.

Spośród tych, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi na pytanie 
z poprzedniego wydania „DTS” nagrodę otrzymał Karol Mączkowski.

>>

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301

www.cinema-lumiere.pl;
suwalki@cinema-lumiere.pl  

Telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23



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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Hamerszmita: cHodnik jak nowy
Tr w a  r e m o n t  c h o d n i k a , 

wzdłuż Parku Konstytucji 3 Maja 
vis-à-vis ulicy K. Hamerszmita. 
Wielokrotnie mieszkańcy Su- 
wałk apelowali, by odpowied-
nie służby zajęły się zapadniętą 
w wielu miejscach lub zniszczo-
ną kostką brukową. Pracownicy 
Zarządu Dróg i Zieleni, w ze-
szłym tygodniu rozpoczęli pra-
cę demontując nawierzchnię, 
wzmacniając podbudowę i za-
stępując pojedyncze zniszczo-
ne kostki brukowe nowymi.

>>


