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Z udziałem blisko pół tysiąca osób 2 marca zainaugurowano obchody 
trzech wieków grodu nad Czarną Hańczą. W Suwalskim Ośrodku Kultury 
spotkali się przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządo-
wej województwa podlaskiego oraz samorządowcy Ziemi Suwalskiej  
i zaprzyjaźnionych okolicznych gmin i powiatów. Przybyli przedstawi-
ciele duchowieństwa, instytucji miejskich, spółek i jednostek komunal-
nych, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i klubów sportowych. Nie zabra-
kło kombatantów i seniorów, reprezentantów służb mundurowych oraz 
spółdzielni mieszkaniowych, a także przedsiębiorstw i instytucji około-
biznesowych. Wśród  gości znaleźli się m.in.: Honorowy Obywatel Suwałk 
Andrzej Strumiłło, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras i Wiesława 
Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Samorząd goSpodarzem jubileuSzowego święta
U r o c z y s to ś ć  3 0 0 - l e c i a  n a d a n i a 

Suwałkom praw miejskich połączona 
została z 30 rocznicą powstania samo-
rządu. Stąd też zorganizowano uroczystą 
sesję Rady Miejskiej, na którą zaproszono 
radnych wszystkich ośmiu kadencji oraz 
prezydentów, zastępców prezydenta, 
wiceprezydentów, sekretarzy i skarbni-
ków, którzy piastowali funkcje od 1990 r. 
Pamiętano także o wielu innych osobach, 
które tworzyły i tworzą historię miasta 
na przestrzeni lat, pracujących często  
w nieistniejąc ych już inst y tucjach. 
Minutą ciszy uczczono pamięć tych, 
którzy odeszli, ale dzięki zaangażowa-

niu w rozwój Miasta pozostali w pamięci innych. Wszyscy uczestnicy 

okolicznościowej sesji otrzymali pamiątkowe 
medale. Goście zabierający głos podczas uro-
czystej sesji gratulowali suwalczanom pięknego 
jubileuszu i życzyli pomyślnego rozwoju miasta.

SeSja pełna wyróżnień
W porządku obrad suwalskich rajców znalazło 

się wyróżnienie wybitnych postaci związanych  
z miastem. I tak, tytuł „Honorowego Obywatela 
Miasta Suwałk” trafił do rąk Wojciecha Fortuny, mi-
strza olimpijskiego z Sapporo, który od lat jest am-
basadorem suwalskiego sportu w regionie, kraju 
i na świecie. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk” 
nadany został ks. Lechowi Łubie, organizatorowi 
m.in. suwalskich Kaziuków, Akcji Krzyś oraz paczek 
dla potrzebujących. Kolejny tytuł „Zasłużonego”, 
tym razem pośmiertnie, przyznano Aleksandrowi Serdyńskiemu, jedne-
mu z założycieli i działaczy suwalskiej Solidarności.

Podczas sesji wręczono ponadto odznaczenia państwowe i resortowe, 
działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża oraz lokalnego samorządu. 

wydarzenia towarzySzące
uroczyStej SeSji

Inauguracja Jubileuszu rozpoczęła się mszą św. w intencji Mieszkańców 
Suwałk – celebrowaną w konkatedrze św. Aleksandra przez bp. Adriana 
Galbasa. Po sesji udostępniono ekspozycję kopii aktu nadania praw miej-
skich przez króla Augusta II Mocnego oraz wystawę fotograficzną „Trzy 
wieki Suwałk” i numizmatyczną „300 lat Suwałk – Medale”. Miała miej-
sce także dyskusja panelowa z udziałem historyków, samorządowców 
i przedsiębiorców. Po południu miał miejsce koncert prof. Konstantego 
Stanisława Kulki z Suwalską Orkiestrą Kameralną w ramach Filharmonii 
Suwałk oraz koncert zespołu armii USA „THE UNITED STATES ARMY 
EUROPE ROCK BAND PFALZ ALARM – w ramach europejskiej „Trasy 
Dobrej Woli 2020”.

SeSja 300-lecia

Uroczysta sesja odbyła się w Sali im. Andrzeja Wajdy w SOK

W imieniu zmarłe-
go Aleksandra Sere-
dyńskiego tytuł ode-
brał syn Cezary

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk” odbiera ks. Lech Łuba

O drodze dziejowej Suwałk 
opowiedział prof. Adam 
Czesław Dobroński

Radni i władze miejskie ośmiu kadencji suwalskiego samorządu
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Rozpoczęliśmy obchody 300-lecia nadania praw miej-
skich Suwałkom.  W poniedziałek (2 marca) odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej, wystawy, prezentacje, kon-
ferencja “300 lat Suwałk” oraz otwarte dla publiczności 
koncerty wybitnego skrzypka prof. Konstantego Andrzeja 
Kulki z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej 
oraz zespołu Pfalz Alarm The US Army Europe Rock Band. 

A wszystko trzysta lat po tym jak w 1720 roku August II 
Sas potwierdził kamedulski akt lokacyjny z 1715 r. i Suwałki 
stały się miastem. Po minionych trzech wiekach możemy  
z dumą powiedzieć, że Suwałki nie zaprzepaściły szansy na 
rozwój. Wysiłkiem wielu pokoleń suwalczan dotarliśmy do  
punktu, kiedy możemy powiedzieć, że nasze miasto jest 
nowoczesne i kompletne. Mamy obiekty i infrastrukturę, którą nie zawsze mogą poszczycić 
się znacznie większe miasta, a jednocześnie nadal żyje się u nas spokojniej.

Kulminacyjną częścią obchodów tego pięknego jubileuszu naszego miasta będzie sier-
pień. Wtedy to zaplanowaliśmy m.in. II Światowy Zjazd Suwalczan.

Zapraszamy więc wszystkich Suwalczan, którzy nie mieszkają już tutaj na stałe, do wzięcia 
udziału w tym wydarzeniu. Odbędzie się ono w dniach 13-16 sierpnia 2020 roku.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Suwałk by zapoznali się z informacjami, które umiesz-
czone są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przygotowaliśmy na ten 
rok wiele atrakcji. Na pewno znajdą Państwo coś dla siebie. O wszystkim jak zawsze będzie-
my na bieżąco informować na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego”.
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zdaniem prezydenta Pomoc Seniorom
Ponownie w ystar-

tował program Złota 
R ą c z k a  d l a  S e n i o r a . 
Zgłoszenia przyjmowa-
ne są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
9-18 pod numerem tele-
fonu 517 871 124 (koszt 
połączenia jest zgodny z opłatą jak za połączenie 
do sieci Orange według taryfy Twojego operatora). 
Zgłoszenia można przesyłać również na adres e-ma-
il: senior.zr@wp.pl

Celem programu jest zapewnienie nieodpłatnej 
pomocy seniorom w drobnych naprawach. Program 
dedykowany jest mieszkańcom Suwałk w wieku po-
wyżej 70 lat, samotnie zamieszkującym lub w wie-
ku powyżej 60 lat z orzeczonym umiarkowanym lub 
znacznym stopniem niepełnosprawności. Przewiduje 
się zapewnienie bezpłatnych usług i napraw, między 
innymi takich jak wymiana żarówek, gniazdek elek-
trycznych, uszczelek przeciekających w kranach lub 
baterii, uszczelnianie przecieków za pomocą silikonu, 
odpowietrzenie kaloryferów, wymianę lub montaż 
zamków w drzwiach oraz klamek, jak również napra-
wę mebli i montaż elementów wyposażenia wnętrz.

Limit wizyt specjalistów „Złotej rączki” w gospo-
darstwie domowym wynosi 4 wizyty w roku.

Już 9 marca rusza rekrutacja do suwalskich przedszkoli. Warto zapo-
znać się z kryteriami przyjęcia do tych placówek. Jest też dobra wiado-
mość dla rodziców 3-latków. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk po 
analizie sytuacji w suwalskich przedszkolach postanowił uwzględnić pe-
tycję rodziców dotyczącą utrzymania etatów pomocy przedszkolnych  
w grupach najmłodszych przedszkolaków.

Kryteria naboru
Kryteria określające przyjęcia dzieci do suwalskich przedszkoli okre-

śla Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach.  Za każde kryterium przyzna-
wana jest konkretna liczba punktów:
– dziecko rodzica posiadającego Suwalską Kartę Mieszkańca – po 30 pkt 

za każdego rodzica;
– dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących  

w systemie dziennym – 50 pkt;
– rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru 

w bieżącym roku szkolnym – 40 pkt;
– dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej 

placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowa-
dzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pkt;

– dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem rocz-
nego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;

– dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziec-
ka, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym po-
radnię specjalistyczną – 10 pkt.

Rekrutacja rusza już 9 marca i potrwa do 28 marca.

będą tzw. nianie
Ponadto po analizie petycji, która wpłynęła od rodziców suwalskich 

przedszkolaków w sprawie utrzymania pomocy przedszkolnej w oddzia-
łach 3-latków oraz po spotkaniach z rodzicami Prezydent Miasta Suwałk 
podjął decyzję, o utrzymaniu dodatkowego etatu obsługi w grupach trzy-
latków od 1 września 2020 r.

>>

Rozpoczyna się RekRutacja do pRzedszkoli

przedSzKola dla Suwalczan
Od wielu lat w suwalskich przedszkolach opiekę znajdowały dzie-

ci rodziców mieszkających poza Suwałkami, chociaż suwalskie przed-
szkola są w znacznym stopniu utrzymywane tylko z podatków płaco-
nych przez suwalczan.

– Jakiś czas temu postanowiliśmy również zweryfikować kwestię do-
tyczącą tego, czy dzieci uczęszczające do suwalskich przedszkoli są rze-
czywiście mieszkańcami Suwałk, a nie okolicznych gmin. Mogliśmy to 
zweryfikować chociażby poprzez Suwalską Kartę Mieszkańca – informu-
je Ewa Sidorek, zastępca prezydenta Suwałk – Wątpliwość pojawiła się 
przy ponad 100 dzieciach. Dlatego też poleciłam weryfikację miejsca za-
mieszkania tych dzieci. Po jej przeprowadzeniu okazało się, że 20 dzieci 
nie mieszka w Suwałkach, a w okolicznych gminach – dodaje Ewa Sidorek.

Niestety te dzieci nie będą miały możliwości kontynuowania nauki  
w suwalskich placówkach wraz z nadejściem nowego roku szkolnego. Za 
ich pobyt w suwalskich przedszkolach powinni płacić wójtowie okolicz-
nych gmin. Warto zaznaczyć, że na utrzymanie dziecka w przedszkolu 
Miasto Suwałki przeznacza 1009,96 zł miesięcznie. Mnożąc to przez licz-
bę 20 dzieci otrzymujemy kwotę 20.199,20 zł w skali miesiąca – środków 
pochodzących z podatków mieszkańców naszego miasta, które nie były 
przeznaczane na utrzymanie dzieci z Suwałk.

>>
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Ponownie 
RektoRem

Zakońc z yła się już procedu-
ra wyborów na rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. 
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. 
Podczas ostatniego etapu dr Marta 
Wiszniewska spotkała się z elektorami, 
by m.in. przedstawić koncepcję funk-
cjonowania Uczelni w najbliższych la-
tach. W wyniku głosowania jednogło-
śnie (10 głosów za) została wybrana na 
rektora PWSZ w Suwałkach na kadencję 2020-2024.

Do ogłoszonego konkursu, w którym mogli startować tylko pracow-
nicy suwalskiej PWSZ, zgłosiła się  jedynie dr Marta Wiszniewska, którą 
następnie pozytywnie i jednogłośnie zaopiniował Senat. Rada Uczelni 
wskazała kandydata, którego ostatecznie wybrało dziesięcioosobowe 
Kolegium Elektorów. Tym samym swoją drugą kadencją od 1 września 
rozpocznie dr Marta Wiszniewska. W najbliższym czasie wybrany zosta-
nie również Senat PWSZ w Suwałkach nowej kadencji.
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dyżury radnycH
W każdy wtorek można spotkać się z suwalskimi radnymi, przekazać 

im swoje uwagi i pomysły.
We wtorek 3 marca zapraszają adam ołowniuk i wojciech pająk  

z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”. Natomiast 10 marca na suwalczan 
czekają anna ruszewska i andrzej turowski z klubu radnych „Łączą 
nas Suwałki”. Na spotkanie z radnymi 17 marca zapraszają jarosław 
Schabieński z Prawa i Sprawiedliwości oraz marek lech zborowski-
weychman z klubu radnych „Łączą nas Suwałki”.

Przewodniczący Rady Miejskiej zdzisław przełomiec lub wy-
znaczony przez niego wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów  
w każdy poniedziałek, od 15.30 do 17 w pokoju 145 na pierwszym pię-
trze Urzędu Miejskiego.

pRzyspiesza budowa 
dRóg osiedlowych

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach radni na wniosek 
Prezydenta Miasta Suwałk wprowadzili do budżetu miejskiego realiza-
cję kolejnych dróg osiedlowych. Chodzi tu o projekty, na które suwalski 
samorząd otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Inwestycje ruszą jeszcze w tym roku.

Niebawem zostaną ogłoszone przetargi na budowę następujących ulic:
– ulic Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego,
– ulic w sąsiedztwie ulicy Zastawie na tzw. os. Bieryły,
– ulicy ks. Stanisława Szczęsnowicza,
– ulicy łączącej ul. Północną z ul. Wylotową jako kolejny fragment 

Trasy Wschodniej.

– Wszystkie te projekty zostały wprowadzone do budżetu miasta po-
nieważ chcemy ogłaszać już przetargi na te inwestycje. Mamy wstępne 
zapewnienia ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dofi-
nansowaniu tych projektów – poinformował Łukasz Kurzyna, zastępca 
prezydenta Suwałk.

W przypadku każdej z ulic zakres inwestycji obejmuje budowę dro-
gi praktycznie od podstaw, w tym m.in.: wykonanie nowej nawierzchni 
jezdni, nowych chodników i opasek z kostki betonowej, drogi rowero-
wej o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę zjazdów indywidual-
nych i publicznych w miejscu istniejących bram i na drogi boczne, wyko-
nanie kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi i komór 
rozsączających (odprowadzenie wód opadowych do gruntu), budowę 
oświetlenia ulicznego, przebudowę linii światłowodowej w niezbędnym 
zakresie, budowę kanału technologicznego i wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego.

W sumie inwestycje pochłoną ok. 18 mln zł. Mniej więcej połowę sta-
nowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

>>

spotkanie z poetką 
w bibliotece

W sobotę 9 lutego w Bibliotece Publicznej im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach, w pracowni „Smykałka” od-
było się spotkanie z suwalczanką Danutą Matysewicz, 
która opowiadała  o swojej najnowszej książce dla dzie-
ci „Gdzie to słońce się podziało”.  Książka jest swoistym 
wierszowanym przewodnikiem po Polsce. Dzięki po-
dróżom siedmioletniej Lenki poznajemy miasta pol-
skie i związane z nimi legendy i postacie. 

Do tej pory autorka znana była ze zbiorów  po-
ezji współczesnej przeznaczonej dla dorosłych: „Dotyk nieba”, „Schody 
do nieba”.

pamiętali 
o „niezłomnych”

W piątek 28 lutego w Suwałkach obchodzono Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Była msza święta i uroczystość  pod pomnikiem 41. Pułku 
Piechoty Armii Krajowej przy zbiegu ulic Utrata i Sejneńska z apelem 
pamięci i salwą honorową. W tych obchodach uczestniczyli m.in. poseł 
Jarosław Zieliński, samorządowcy miejscy i powiatowi, żołnierze, służby 
mundurowe i uczniowie suwalskich szkół.

>>

>>
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wydarzyło Sięjest umowa na zakup autobusów
Czesław Renkiewicz, prezy-

dent Suwałk wspólnie z Moniką 
Podziewską, naczelnik Wydziału 
Budżetu i Finansów podpisali  umowę 
z przedstawicielami firmy Autosan na 
dostawę 11 nowych autobusów na-
pędzanych gazem CNG dla komuni-
kacji miejskiej. Zamówienie opiewa 
na ponad 14 mln zł i jest dofinanso-
wane środkami z Unii Europejskiej. 
Nowe autobusy trafią do Suwałk 20 
grudnia 2020 roku.

Pod koniec 2019 roku Miasto 
Suwałki ogłosiło przetarg na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów zasilanych sprężonym ga-
zem ziemnym CNG w tym: 3 autobusy typu midi, 11 autobusów typu maxi, 1 autobus typu mega. 
Udało się rozstrzygnąć przetarg na zakup 12 pojazdów. Niestety nie wpłynęła żadna oferta na 3 
autobusy typu midi. 27 lutego na tę część ogłoszony został ponowy przetarg.

Oprócz tego w ramach całego projektu założono m.in.: zakup systemu dynamicznej infor-
macji pasażerskiej (15 szt. monitorów i 2 kompletów tablic informacyjnych do obecnych autobu-
sów i 10 szt. tablic elektronicznych na przystanki); przebudowę ul. Daszyńskiego oraz rozbudo-
wę ul. Leśnej wraz z połączeniem do ul. Raczkowskiej i przebudową skrzyżowania ul. Leśnej z ul. 
Raczkowską i Wojczyńskiego oraz wdrożenie miejskiego systemu roweru obejmującego m.in. 12 
stacji rowerowych (w tym 3 stacje do ładowania rowerów elektrycznych) z terminalami i stojaka-
mi, zakup 120 rowerów.

>>

pokazówka 2.0
Młodzież z klas pierwszych LO nr I i II zaprasza 

na Pokaz Mody, który odbędzie się w hali sporto-
wej II LO 13 marca o godzinie 19. Młodzież chce 
pokazać jak wiele można zyskać, kupując ubrania 
z drugiej ręki. Są one nie tylko unikalne i często 
lepsze jakościowo, ale również bardzo ekologicz-
ne. Na pokazie zostaną zaprezentowane stroje 
ręcznie przerabiane, czyli każda rzecz będzie je-
dynym egzemplarzem na świecie. Młodzież chce 
aby osoby, które wezmą udział w wydarzeniu 
przekonały się do noszenia odzieży używanej.

>>

sukces cantabile
Zespół wokalno-instrumentalny Cantabile ze Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją HORYZONT zdo-

był pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów 
Seniora w Warszawie. Pokonał w rywalizacji 9 zespołów wokalnych.

W nagrodę zespół otrzymał zaproszenie na Koncert Galowy, który odbędzie się 7 mar-
ca w warszawskim Klubie Seniora Zacisze. Przy okazji zespół dokonał promocji miasta Suwałki  
i Suwalszczyzny.

Występ zespołu Cantabile zrobił duże wrażenie na członkach jury i został owacyjnie przy-
jęty przez liczną widownię. Zespół tworzą wokalistki: Bogumiła Kanoza, Mirosława Kempińska, 

Ewa Kubas, Krystyna Sulik, Danuta 
Tutak-Suchowier i Maria Werner oraz 
instrumentaliści: Janusz Bielecki – gi-
tara, Zdzisław Kisarewski – trąbka, 
Marian Panasewicz – gitara basowa, 
Stanisław Sierzputowski – perkusja, 
Marian Szaryński – instrumenty klawi-
szowe i Aleksander Witkowski – gitara. 
Kierownikiem muzycznym zespołu jest 
Marian Szaryński a managerem Jadwiga 
Sowulewska.

zdjęcia: Dom Kultury „ZACISZE” 
 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

>>

n 19 lutego 21-letni kierowca audi z powia-
tu suwalskiego nie zatrzymał się do policyj-
nej kontroli i zaczął uciekać. Policjanci natych-
miast ruszyli w pościg. Po zatrzymaniu okazało 
się, że mężczyzna był poszukiwany i nie po-
siadał uprawnień do kierowania pojazdem. 
Kierowca trafił do aresztu, a jego dalszym lo-
sem zajmie się sąd.

n Policjanci z wydziału kryminalnego bie-
lańskiej komendy na terenie Suwałk prze-
prowadzili akcję, podczas której zatrzymali 
dwóch mieszkańców stolicy podejrzewanych 
o włamania do mieszkań oraz zabezpieczy-
li skradzioną biżuterię, pieniądze i kosmety-
ki. 63 i 43-latek wpadli na „gorącym uczynku”. 
Na wniosek funkcjonariuszy z Suwałk wobec 
zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy 
areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnione 
przestępstwa w warunkach recydywy, grozi im 
kara do 15 lat pozbawienia wolności.

n Po raz pierwszy Biblioteka Publiczna im. 
Marii Konopnickiej w Suwałkach zorgani-
zowała Konkurs Recytatorski im. Wacława 
Klejmonta „Cudze chwalicie, swego nie zna-
cie… Poeci pogranicza Warmii ,  Mazur 
i Suwalszczyny”, którego eliminacje odby-
ły się 26 lutego. W konkursie nagrodzono 
uczniów z suwalskich szkół średnich:  Emilię 
Rutkowską – Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
R o l n i c z e g o ;  M a t e u s z a  K r z y w i c k i e g o  
– Zespół Szkół Technicznych; Nikolę Złotnik  
– II Liceum Ogólnokształcące.

n W ostatni piątek lutego suwalscy policjanci 
przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwy 
poranek”, podczas których sprawdzali trzeź-
wość kierujących. Punkty kontrolne zorgani-
zowane zostały: na ulicy Północnej, Sejneńskiej 
oraz w Płocicznie,  gdzie mundurowi przepro-
wadzili 570 takich sprawdzeń. Niestety okaza-
ło się, że dwóch wśród kontrolowanych kie-
rowców, jechało w stanie po użyciu alkoholu.

n Suwalski Chór Kameralny Viva Musica wy-
stąpił w Operze i Filharmonii Podlaskiej z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w repertuarze „Psalmy dla Niezłomnych”. 
Wykonawcy: Małgorzata Trojanowska – so-
pran, Suwalski Chór Kameralny Viva Musica, 
Orkiestra Kameralna „La Notte”, koncertmistrz 
– Cezary Gójski, dyrygent – Grzegorz Bogdan. 
Koncert był transmitowany przez Polskie Radio 
Białystok.

Zdjęcie archiwalne z pokazu w Zespole Szkół 
Salezjańskich
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26 lutego po raz drugi w tym roku obrado-
wała suwalska Rada Miejska. W porządku ob-
rad znalazły się 23 punkty dotyczące głównie 
spraw oświatowych, ale także problematyki 
społecznej, kulturalnej oraz zagadnień oświa-
towych i finansów. Podczas przyjmowania po-
rządku obrad zgłoszono wniosek, by punkt 
„Wnioski i oświadczenia radnych” przesunąć 
z przedostatniej pozycji na połowę obrad. 
Argumentowano, że w ten sposób wystąpie-
nia radnych będą bardziej zauważalne. W gło-
sowaniu wniosek został przyjęty. I w czasie tej 
sesji radni złożyli oświadczenia: o potrzebie 
podjęcia działań przez konserwatora zabyt-
ków, o uwagach do organizacji Światowego 
Zjazdu Suwalczan, o terminowości udzielania 
odpowiedzi na interpelacje, a także o potrze-
bie sprzątania skwerów i konieczności budo-
wy lewoskrętów na newralgicznych skrzyżo-
waniach miasta.

Radni przyjęli informację z wykonania Su- 
walskiego Budżetu Obywatelskiego za 2019 r.  
oraz zdecydowali o przekształceniu Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach  
w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze noszące nazwy: Dom nr 1 i Dom 
nr 2. Wynika to z tego, że od 1 stycznia 2021 r.  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie 
może przebywać więcej niż 14 dzieci. Teraz  
w suwalskiej placówce przebywa więcej niż 14 
dzieci. Zgłoszona przez radnych ugrupowa-
nia „Mieszkańcy Suwałk” wątpliwość dotyczą-
ca, czy można tworzyć dwie placówki w jed-
nym obiekcie i pod jednym kierownictwem, 
została wyjaśniona przez zastępcę prezyden-
ta Ewę Beatę Sidorek oraz Leszka Lewoca, dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach. Ich zdaniem przebudowa obiek-
tu, pozwoli na odrębne funkcjonowanie dwóch 
placówek pod jednym kierownictwem. Na 
uwagę dotyczącą braku rodzin zastępczych 
w mieście, dyrektor MOPR poinformował, że 
jest to ogólnopolski problem z brakiem chęt-
nych do prowadzenia rodzin zastępczych. 
Podejmowane lokalnie działania zachęcające 
do tworzenia przez suwalczan rodzin zastęp-
czych, nie przynoszą oczekiwanego efektu.

Radni przegłosowali także projekt uchwa-
ły w sprawie stypendium artystycznego dla 
dzieci i młodzieży. Zmienili też statut suwal-
skiego Żłobka Miejskiego, w którym wprowa-

dzono kryteria przyjęcia dzieci do żłobka oraz 
określono liczbę punktów za spełnienie po-
szczególnych kryteriów. Najwyżej punktowa-
ne jest posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca 
i zatrudnienie lub nauka w trybie dziennym 
obojga rodziców/ opiekunów prawnych lub 
samotnie wychowujących dziecko. Teraz w su-
walskim Żłobku Miejskim działającym w trzech 
budynkach przy: ul. Kamedulskiej 3, ul. gen.  
W. Andersa 10 i ul. T. Kościuszki 6 jest 327 miejsc 
dla dzieci w wieku do 3 lat. Według stanu na 29 
stycznia 2020 r. na przyjęcie do suwalskiego 
żłobka oczekuje 241 dzieci. 

Radni przyjęli również uchwałę w spra-
wie „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2020 
r.” W czasie rozpatrywania tego punktu rajco-
wie zastanawiali się nad formą wsparcia ko-
tów mieszkających w „blokowiskach”. Radni  
z Klubu „Łączą nas Suwałki” zauważyli, że 
zwierzętom nie da się pomóc bez wsparcia 
społeczników. Ci z kolei niewiele zrobią bez 
zgody zarządców terenu. Dlatego apelowano 
m.in. do szefów spółdzielni mieszkaniowych, 
aby nie likwidowali domków dla bezdomnych 
kotów. W odpowiedzi padły słowa, że spół-
dzielnie mieszkaniowe nie mają nic przeciw-
ko domkom, jeśli są one ustawione za zgodą 
właścicieli ogródków. Problemem jest jednak 
fakt, że większość mieszkańców nie zgadza się 
na otwieranie piwnicznych okien i wychładza-
nie budynków, ze względu na utratę ciepła.

Przyjęto także uchwałę w sprawie rozpa-

lutowa sesja

trzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części terenów pokosza-
rowych przy ulicy Wojska Polskiego. Plan ten 
umożliwi m.in. budowę nowego budynku Sądu 
Rejonowego i prokuratury oraz budownictwo 
wielorodzinne dla Garnizonu Suwałki realizo-
wane przez Agencję Mienia Wojskowego.

Radni nadali nazwę rondu, które zlokalizo-
wane jest na osiedlu Kamena. Zgodnie z petycją 
Komisji Emerytów i Rencistów „Solidarności” 
postanowiono uhonorować zmarłego w 2001 
r. działacza suwalskiego NSZZ „Solidarność” 
Aleksandra Serdyńskiego. Był on nauczycie-

lem i mentorem suwalskiej młodzieży, wspo-
magał uczniów w działalności opozycyjnej  
w latach 80-tych XX w. Współorganizował rocz-
nicowe manifestacje patriotyczne. Internowany 
po ogłoszeniu stanu wojennego i represjono-
wany przez władze PRL. Więcej pisaliśmy o nim 
w „DwuTygodniku Suwalskim” nr 2 z 2019 r.

Radni dokonali też zmian w budżecie mia-
sta na 2020 rok i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020-
2040. Dyskusję wywołała sprawa przesu-
nięcia środków w budżecie miejskim na po-
prawki zewnętrznego oświetlenia w oddanej 
niedawno do użytku hali Suwałki Arena. 
Przeciwko tej zmianie w planie wydatków 
opowiedzieli się przedstawiciele ugrupowa-
nia „Mieszkańcy Suwałk”, którzy zapropono-
wali, aby środki te przeznaczyć na badania 
geriatryczne, a nie, jak to określili na „świe-
cidełka”. W głosowaniu, zgłoszony wniosek 
jednak został odrzucony.

W nowym 
żłobku przy 
ul. Kościuszki 6 
opiekę znalazło 
122 maluchów. 
Jest to pierwszy 
żłobek przystoso-
wany do opieki 
nad dziećmi nie-
pełnosprawnymi

Od lewej wiceprzewodniczący rady Wojciech Pająk, Jacek Juszkiewicz, przewodniczący Zdzisław Przełomiec, wiceprzewodniczący Jacek Niedźwiedzki oraz 
zastępcy prezydenta Łukasz Kurzyna i Ewa Sidorek, naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów Monika Podziewska i sekretarz miasta Mariusz Klimczyk
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Niepełnosprawni  mieszkańcy Suwałk mo-
gą otrzymać w suwalskim MOPR pomoc, która 
ułatwi im życie społeczne, zawodowe i dostęp 
do edukacji. Mogą ubiegać się o dofinansowa-
nie m.in. zakupu i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, uzyskania prawa 
jazdy, zakupu protezy kończyny, w której zasto-
sowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym czy zakupu sprzętu elektroniczne-
go lub jego elementów oraz oprogramowania.

Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilo-
tażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” 
w 2020 roku finansowany ze środków PFRON. 
Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 
20. Wnioski dostępne są po zalogowaniu na 
stronie https://sow.pfron.org.pl

Kto może SKorzyStać?
W 2020 roku preferowane są wnioski doty-

czące osób niepełnosprawnych, które:
a) są zatrudnione,
b) posiadają podpis elektroniczny/Profil Za- 

ufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o do-
finansowanie w formie elektronicznej w SOW,

c) złożą wniosek w pierwszym półroczu 2020 r.,
d) w 2019 lub 2020 roku zostały poszkodowa-

ne w wyniku działania żywiołu lub innych zda-
rzeń losowych.

na co można otrzymać pomoc?
Moduły, obszary i zadania programu, które 

będą realizowane w 2020 roku: Moduł I – likwi-
dacja barier utrudniających aktywizację spo-
łeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transpor-
towej:

– Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu pra-
wa jazdy,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie 
do uczestniczenia w społeczeństwie informa-
cyjnym:

– Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w za-
kresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej posiadanego sprzętu elek-
tronicznego nabytego w ramach programu,

c) Obszar C – likwidacja barier w porusza-
niu się:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanego skutera lub wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy koń-
czyny, w której zastosowano nowoczesne roz-
wiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na 
III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanej protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzy-
rządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

pomoc niepełnospRawnym suwalczanom>>

iii edycja suwalskiej 
olimpiady senioRów

Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się w niedzielę 22 marca  
o godzinie 10 w suwalskim Aquaparku. Panie wystartują na dystansie 25 
metrów, natomiast panowie na dystansie 50 metrów. Wydarzenie to bę-
dzie częścią II Rodzinnych Zawodów Pływackich – SUWAŁKI SWIM CUP 
2020.

Turniej bowlingowy seniorzy rozegrają 6 kwietnia o godzinie 10  
w centrum handlowym Suwałki Plaza, przy ul. Gen. J. Dwernickiego 15. 
Uczestnicy swoją celność sprawdzą podczas zawodów strzeleckich, któ-
re odbędą się 27 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  
w Suwałkach. Start o godzinie 8:30.Natomiast 9 maja piękno przyrody se-
niorzy będą mogli podziwiać w trakcie wycieczki rowerowej. Olimpiada 
zakończy się Zawodami Lekkoatletycznymi im. Ryszarda Roguckiego, 
które odbędą się 7 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska 
Polskiego 17. Seniorzy będą rywalizować w 4 konkurencjach: bieg sprin-

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym.

jaK ubiegać Się o pomoc?
Wnioski o dof inansowanie w ramach 

Programu można składać:
a) w formie elektronicznej w dedykowanym 

i bezpłatnie udostępnionym Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW)  logowanie do systemu: https://
sow.pfron.org.pl

Aby złożyć wniosek elektronicznie należy: 
zarejestrować się w systemie SOW, posiadać 
adres poczty elektronicznej, posiadać kwali-
fikowany podpis elektroniczny lub profil za-
ufany ePUAP,

b) w formie tradycyjnej (papierowej)  
w Miejsk im Ośrodku Pomoc y Rodzinie  
w Suwałkach, ul. Filipowska 20, pok. nr 2.

Termin przyjmowania wniosków:
a) Moduł I (tryb ciągły): od dnia 1.03.2020 r. 

do 31.08.2020 r.
b) Moduł II: a) od dnia 1.03.2020 r. do 

31.03.2020 r. (dotyczy roku akademickiego 
2019/2020), b) do 10.10.2020 r. (dotyczy roku 
akademickiego 2020/2021).

Szczegółowe informacje dotyczące pilota-
żowego Programu „Aktywny samorząd” można 
uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Suwałkach lub na stronie internetowej  
www.pfron.org.pl

terski,  pchnięcie  kulą, rzut oszczepem i skok w dal.
Szczegóły, regulamin oraz zapisy pod numerem telefonu 87 566 32 

81, osobiście w dziale Sportu Rekreacji i Marketingu Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Suwałkach, e-mail aneta.walendykiewicz@osir.suwałki.pl 
oraz na stronie www.osir.suwalki.pl

>>
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Za wkład w popu-
laryzację gry w sza-
chy oraz organizację 
Międzynarodowego 
Memoriału im. Ire- 
ny Warakomsk iej 
Włócznię Jaćwingów 
– Nagrodę Prez y- 

denta Miasta Suwałk otrzymała rodzina państwa warakomskich.

Włóc znię Jaćwingów  
–  N a g ro d ę Pr e z yd e nt a 
Miasta Suwałk za innowa- 
cyjne rozwiązania pozwa-
lające optymizować zuży-
cie energii elektrycznej, 
przy pomocy nowoczesnych 
technik, urządzeń i progra-
mów informatycznych otrzymała firma prognosis Sp. z o.o.

mariusz łanczkowski właściciel firmy ASTORIA 
Suwałki otrzymał Włócznię Jaćwingów – Nagrodę 
Prezydenta Miasta Suwałk w kategorii Produkt za ja-
kość świadczonych usług w branży gastronomicz-
nej, a także działalność i wsparcie w obszarze spo-
łecznym.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta 
Suwałk za całokształt działalności trenerskiej zwieńczo-
nej licznymi sukcesami suwalskich lekkoatletów przy-
znano jarosławowi jutkiewiczowi.

Specjalną Nagrodę Prez y-
denta Miasta Włócznię Jaćwin- 
gów z „diamentem” za całokształt 
dotychczasowej pracy oraz wspar-
cie suwalskiego samorządu na ni-
wie sportu i kultury otrzymała fir-
ma malow Sp. z o.o.

8

włócznie jaćwingów za 2019 Rok Rozdane

Na sali wśród ponad 430 gości byli Marek Komorowski – senator, Jaroslaw 
Zieliński – poseł, Wiesława Burnos – członek zarządu województwa pod-
laskiego oraz gospodarze uroczystości Czesław Renkiewicz – prezy-
dent Suwałk wraz zastępcami, Zdzisław Przełomiec z radnymi. Uroczys- 
tość uhonorowania laureatów zakończył doroczny Bal Karnawałowy 
Prezydenta Miasta Suwałk. Gwiazdą muzyczną balu był zespół Blue Cafe.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta 
Miasta Suwałk za działania na rzecz rozwoju su-
walskiego Hospicjum, tworzenie nowoczesnej 
bazy opieki nad osobami chorymi, pozyskiwanie 
środków na bieżącą działalność oraz kształtowa-
nie pozytywnego wizerunku niezwykle ważnej in-
stytucji pomocowej w mieście otrzymała irena 
mickiewicz.

Nagrodę za działalność w dziedzinie kultury 
otrzymała irina popova za wniesienie nowej jako-
ści w program edukacji artystycznej dzieci i mło-
dzieży oraz za działania artystyczne, które przyczy-
niają się do promocji Suwalskiego Ośrodka Kultury 
oraz Suwałk w kraju i zagranicą.

Stanisław łobacz otrzymał Włócznię Jaćwingów 
– Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za aktyw-
ną działalność w zakresie organizacji wystawienni-
czej i filatelistycznej, szereg inicjatyw przybliżają-
cych historię Suwałk oraz aktywny udział w grupie 
rekonstrukcji historycznej Garnizon Suwałki w roli 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Stowarzyszeniu integracji 
Społecznej „alternatywa” 
przyznano Włócznię Jaćwingów 
– Nagrodę Prezydenta Miasta 
Suwałk za działania na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, przyczyniając się do 
popraw y ich funkcjonowania  
w środowisku oraz wzmocnienia 
poczucia własnej wartości. 

Wręczenie Włóczni JaćWingóW – naJWażnieJszych dorocznych suWalskich nagród odbyło się W sobotę  
22 lutego W hali ośrodka sportu i rekreacJi podczas balu karnaWałoWego prezydenta Miasta suWałk. 
prestiżoWe Wyróżnienia trafiły do dzieWięciu osób, firM i instytucJi szczególnie zasłużonych dla suWałk 
W MinionyM roku.

„ALTERNATYWĘ” reprezentowali 
członkowie stowarzyszenia Wiesława 
Kwaterska i Kamil Kowalewski 

Joanna 
i Paweł 
Konopko, 
właścicie-
le firmy

W imieniu firmy Malow Sp. z o.o. nagrodę odebrali Roman Kaleta i Marta 
Tarasiewicz

Włócznia Jaćwingów to doroczna nagroda Prezydenta Miasta Suwałk przyznawana za wybitne zasługi dla miasta we 
wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, 
prawnym i innym podmiotom. 

Od kilku lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą 
na terenie Suwałk, którego nagradzane produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem 
konsumentów. 

Kandydatów do nagród zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru dokonuje kapituła złożona z laureatów ubie-
głorocznych nagród, przy akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk. Plebiscyt jest organizowany od 2004 roku. Do 2013 roku  
Włócznia Jaćwingów przyznawana była w pięciu kategoriach: działanie gospodarcze, działanie społeczne, działanie kultu-
ralne, działanie sportowe i wydarzenie specjalne. Obecnie zrezygnowano z podziału na kategorie. W latach 2004-2019 do-
roczną nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Jaćwingów otrzymało 100 osób fizycznych, prawnych i innych, w tym 
przyznano 3 honorowe Włócznie Jaćwingów. Wręczenie statuetek odbywa się podczas uroczystej gali.



3.03.2020

DwuTygoDnik SuwalSkiDwuTygoDnik SuwalSki

9 

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił koncert zespołu Blue Cafe

Laureaci Włóczni Jaćwingów 2019 wraz z osobami wręczającymi i władzami miejskimi

Atutem balu była dobra muzyka taneczna

Sprawne prowadzenie uroczystości zapew-
nili Magdalenia Gołaszewska i Krzysztof 
Szubzda
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Suwałki były jednym z największych 
miast garnizonowych w Polsce.  
W latach 1919-1939 Suwałki były po-
wiatowym miastem wydzielonym  
w województwie białostockim,  
gdzie w 1937 r. mieszkało 22 210 osób  
Na zdjęciu po prawej bal koleżeński 
suwalskiego seminarium żeńskiego 
z gimnazjum męskim.

24 sierpnia do Suwałk wkraczają żoł-
nierze 41. Suwalskiego Pułku Piechoty 
gorąco witani przez suwalczan. 12-13 
września Suwałki odwiedza Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski i wypowiada 
słowa: „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”.

Rozpoczęto budowę kościoła pw. św. Aleksandra, który za-
stąpił drewniany kościół pw. Świętego Krzyża wybudowany 
w latach 1710-1714 na terenie obecnego Parku Konstytucji 
3 Maja. Budowę kościoła pw. św. Aleksandra zakończono 
w 1829 r. W tym czasie Suwałki były już siedzibą Komisji 
Województwa Augustowskiego, która znalazła się w jed-
nym z pierwszych w Suwałkach murowanych budynków. 
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Wieś Suwałki prawa miejskie magdeburskie otrzy-
mała 2 marca 1720 r., a nadał je król Polski August II. 
Suwałki przynajmniej już od dziesięciu lat miały cha-
rakter miejski. Potwierdza to królewski przywilej z 1710 
r. na urządzanie targów i jarmarków oraz rewersał ka-
medulski z 1715 r. określający zasady życia społecznego 
w Suwałkach. Ten długotrwały i nietypowy proces nada-
wania praw miejskich Suwałkom zakończył się przywile-
jem królewskim sprzed 300 lat. Zapewne gdyby nie było 

wątpliwości, co do miejskości Suwałk, kamedułowie nie prosiliby o nadanie praw miejskich, a król po raz trzeci 
nie nadawałby praw miejskich prywatnemu kamedulskiemu miasteczku.

suWałki od 300 lat są MiasteM. 2 Marca 1720 roku król polski august ii zezWolił zakonnikoM konWentu  
Wygierskiego, aby ze Wsi suWałki erygoWać Miasteczko suWałki. król nadał ten przyWileJ na prośbę  
„pobożnych zakonnikóW konWentu Wygierskiego”,  Jak  zapisano W tekście nadania przyWileJóW Magdebu-
rskich. przypoMniJMy naJWażnieJsze Wydarzenia W 300-letnieJ historii suWałk.

1720

1820

1866

1919 

1938

Suwałki stolicą guberni suwal-
skiej. Miasto przeżywało wów-
czas rozkwit (19 899 mieszkańców  
w 1872 r.); Suwałki były czwartym 
co wielkości miastem w Królestwie 
Polskim. Niestety w ostatnim ćwier-
ćwieczu XIX wieku miasto pod-

upada, po tym jak znalazło się poza szlakami kolejowymi. Miasto uzyskało połączenie kolejowe w 1897 r.  
Na zdjęciu po prawej most kolejowy nad Czarną Hańczą z początku XX wieku.

SuWAłKI  MAJą  300  lATSuWAłKI  MAJą  300  lAT
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12 października na mocy nie-
miecko-sowieck iego uk ładu 
do Suwałk wkraczają Niemcy.  
8 grudnia Niemcy zakończyli wy-
wózkę suwalskich Żydów, których 
pod koniec lat 30-tych było ok. 4 
tys. Synagoga została zniszczona 
przez Niemców. latem 1941 r. na 

północy Suwałk Niemcy utworzyli obóz, w którym zginęło ok. 50 tys. 
jeńców wojennych, w większości obywateli ZSRR.

1939

Suwałki obchodziły 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości. Z tej 
okazji przy ul. 24 sierpnia odsło-
nięto mural przypominający wy-
darzenia sprzed 100 lat. W 2020 r.  
Suwałki obchodzą 300. rocznicę 
nadania praw miejskich.  

Pierwsze po II wojnie światowej 
częściowo demokratyczne wybory 
w Polsce. W Parku Konstytucji 3 
Maja zorganizowano pierwszy od 
kilkudziesięciu lat wiec przedwy-
borczy niezależny od władz PRl. 
W maju 1990 r. przeprowadzono 

pierwsze demokratyczne wybory do samorządu. 1 maja 2004 r. Polska przy-
stępuje do unii Europejskiej, dzięki czemu udało się Suwałkom pozyskać około 600 mln zł, za które wybudowano m.in. 
aquapark, budynek SOK przy ul. Jana Pawła II, stadion piłkarski, budynek Parku Naukowo-Technologicznego Polska–
Wschód, ul. Rotmistrza W. Pileckiego, przebudowano ul. Reja, odnowiono Plac M. Konopnickiej i Muzeum Okręgowe.

Suwałki zostają stolicą województwa suwalskie-
go (do końca 1998 r.). Miasto dynamicznie się 
rozwija – w 1975 roku liczy 30 558 mieszkańców,  
a w 1998 roku – 68 815. W 1979 r. rozpoczęto bu-
dowę Osiedla Północ. 

23 października 1944 r. do Suwałk 
wkroczyła 173. Orszańska Dywizja 
Strzelecka Armii Czerwonej. 
W 1946 r. Suwałki liczą 13 670 
mieszkańców, a cztery lata póź-
niej kompetencje miejskiego sa-
morządu przejmuje miejska ra-
da narodowa, jako organ władzy 
państwowej w mieście. Suwałki 

jako miasto powiatowe w województwie białostockim przeżywają czas 
stagnacji. Na zdjęciu po prawej obchody 250-lecia Suwałk w 1970 r. 

1946

1975

1989

2019
-2020

Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach, Archiwum Państwowego w Suwałkach oraz monografii „Suwałki miasto nad Czarną Hańczą”  
pod redakcją Janusza Kopciała i Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
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W Suwalskim Ośrodku kul-
tury 28 lutego wręczono 14 na-
gród w dziedzinie kultury, w tym 
3 stypendia, 3 nagrody zespołowe, 
6 nagród indywidualnych oraz 
dwie nagrody jubileuszowe.

– W tym roku czekają nas jesz-
cze obchody wielu jubileuszy. 
Będzie to m.in. 75-lecie Biblioteki 
Publicznej im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach oraz 20-lecie Pikniku 
Kawaleryjskiego. Nagrody ju-
bileuszowe Miasta Suwałki zo-
s t a ł y  pr zewidziane również 
na okoliczność tych wydarzeń  
– powiedział prezydent  Suwałk 
Czesław Renkiewicz.
Stypendia otrzymali:

–  Pamela Leończyk na projekt, 

kultuRalne nagRody za 2019 Rok>>
film dokumentalny dotyczący spo-
łeczności romskiej w Suwałkach 
oraz jedynej w Polsce romsko-pol-
skiej szkoły podstawowej.

– Ignacy Ołów na skompo-
nowanie i wykonanie kantaty  
o Suwałkach.

– Radosław Krupiński na re-
alizację projektu: „SUWAŁKI 2020 
– czas i obraz miasta w fotogra-
fii artystycznej” – wystawa foto-
grafii, na której Suwałki zostaną 
zaprezentowane z perspektywy 
trzech ostatnich dekad, tj. lat oko-
ło 1987-2020. 
Natomiast nagrody zespołowe 
w dziedzinie kultury za rok 2019 
otrzymali:

–  Pr a cow nia  te at r a lna – 

paweł sołtys w bibliotece
W suwalskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej odbyło się spotkanie 

z reporterem Pawłem Sołtysem, autorem książek „Mikrotyki” i „Nieradość”, bardziej 
znanym również jako Pablopavo – wokalistą, autorem tekstów piosenek i kompo-
zytorem.

Paweł Sołtys – muzyk, autor piosenek. Jako Pablopavo wydał kilkanaście płyt, 
zagrał około tysiąca koncertów. Jego opowiadania ukazywały się w „Lampie”, 
„Ricie Baum”, „Studium”. Jego prozatorski debiut „Mikrotyki” otrzymał Nagrodę 
Literacką im. Marka Nowakowskiego oraz nominację do Paszportów Polityki 2017. 
Opowiadania Pawła Sołtysa „Mikrotyki” są raczej krótsze niż dłuższe, w większości 
realistyczne, sensacji w nich niewiele, trupów kilka, scen erotycznych nie ma prawie 
wcale. Są jak piosenki z naszej młodości – nie można ich zapomnieć. Zapewne rów-
nież suwalczanie, którzy pojawili się w suwalskiej bibliotece, nie zapomną tego cie-
kawego spotkania.

>>

i II stopnia w Suwałkach; Ewa 
Maria Stąpór założycielką Teatru 
Amatorskiego w Suwałkach „Grupa 
Kłusowników – Straż Przednia”. 
Nagrodę jubileuszową Miasta 
Suwałki w dziedzinie kultury  
i ochrony dziedzictwa kulturowe-
go otrzymuje: 

– Augustowsko -Suwalskie 
Towarzystwo Naukowe z okazji ju-
bileuszu 20-lecia działalności oraz 
Krzysztof Skłodowski za 20 lat pra-
cy jako kierownik Działu Historii  
w Muzeum Okręgowym.

Po gali wręczenia nagród i sty-
pendiów Miasta Suwałki w dzie-
dzinie kultury odbył się koncert 
zespołu, także stypendysty Miasta 
Suwałki ale za 2018 r. „Romans  
z SUSZ-em. Bolesław Leśmian w 8 
odsłonach”.

Przytulisko Wyobraźni z SOK dzia-
łającej pod kierunkiem Mirosławy 
Krymskiej.

– Pracownia Gospel – Suwałki 
Gospel Choir działająca w SOK.

– Studio Dance Academy. 
Dorocznych nagród indywidu-

alnych było 6 i otrzymali je: Karol 
Gałaszewski, akordeonista uczeń 
Państwowej Szkoły Muzycznej  
w Suwałkach; Sebastian Walento, 
uczeń SP nr 6, wokalista związa-
ny ze Studiem Piosenki „Beciaki”; 
Mieczysław Iwaszko, prowadzący 
Pracownię Sztuk Pięknych w SOK; 
Małgorzata Makowska folklorystka, 
śpiewaczka, muzykantka, animator-
ka kultury; Anna Borkowska nauczy-
ciel Państwowej Szkoły Muzycznej I  
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biblioteKa publiczna im. marii KonopnicKiej w SuwałKacH 
ul. Emilii Plater 33A zaprasza:

¿ na spotkanie „Pik Dybowskiego – Pojedynek z Jakuckim Mrozem”  
– 11.03, godz. 17, sala im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny.

¿ na pokazy krótkometrażowych anima-
cji, po każdym widzowie mogą zagłosować 
na swoich faworytów i wyłonić tym sposo-
bem zwycięzcę O!PLA 2020. Pokazy co ty-
dzień w bibliotece w termiach: 6 i 20.03 
oraz 3.04, godz. 17. Organizatorami po-
kazów w Suwałkach są Mroczne Bractwo 
oraz Biblioteka Publiczna im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach.

¿  ot warcie w ystaw y malarst wa 
Jerzego Szulińskiego – 13.03, godz. 17, 
sala im. J. Towarnickiej. Wstęp wolny;

¿  spotkanie z Pawłem Arciszewskim, 
autorem książek „Czarodzieje cioci Grej”, 
„Szaman”, „Amazonki”, „Ostatni z Jaćwieży” 
– 26.03, godz. 17, sala im. J. Towarnickiej. 
Wstęp wolny. 

„Czarodzieje cioci Grej” – powieść o wy-
baczaniu, wyrozumiałości i tolerancji. O nie-
oczekiwanych spotkaniach zmieniających 
zwykłe osoby w bohaterów świata trzech 
różnych religii i obyczajów, nierozerwalnie 
połączonych ze sobą zarówno historią wo-
jenną, jak i współpracy gospodarczej.

„Amazonki” – Pełna akcji i przygód po-
wieść przedstawia świat nieidealny, w którym przetrwają tylko najsilniejsi.

¿ do udziału w akcji „Mała książka – wiel-
ki człowiek” – przyjdź z dzieckiem (3-6 lat) 
do biblioteki i odbierz Wyprawkę Czytelniczą  
w ramach projektu „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Dzieci znajdą w niej książkę oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-

bliotece, 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 bilet do kina. Kupon „Przeczytaj  
i obejrzyj” upoważnia do zakupu biletu do kina na film 2D i 3D (w cenie 
19 zł). Filmy objęte akcją: „365 dni” oraz „Zew krwi”.

 
SuwalSKi ośrodeK Kultury, 

ul. Papieża Jana Pawła II 5 zaprasza na:
¿ film wyświetlany w ramach DKF 13: „Obietnica poranka” – 4.03, godz. 

18, Sala Kameralna. Bilet na pojedynczy film 12 zł w kasie SOK;
¿  koncert w hołdzie Tadeuszowi Nalepie – 7.03, godz. 19, Sala im. 

A. Wajdy, bilety 30 zł w kasie SOK. Coroczna, w tym roku już 13., po-
dróż sentymentalna miłośników twórczo-
ści ojca polskiego bluesa. Gościem Tomasza 
Kierejszy będzie m.in. współzałożyciel i ba-
sista legendarnego Breakoutu, Zbigniew 
Wypych. Usłyszymy największe hity grupy, 
m.in.: „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Oni 
zaraz przyjdą tu”, „Rzeki dzieciństwa”, czy 
„Modlitwy”;

¿ koncert Half Broken Cigarett – 14.03.2020, godz. 18, kawiarenka arty-
styczna, ul. Noniewicza 71. To prężnie rozwijający się, grający z dużą eks-
presją zespół, błądzący między rockiem, popem, hard rockiem i metalem 
w poszukiwaniu własnego brzmienia. Wstęp wolny.
¿  warsztaty tradycyjnych suwalskich pieśni oraz koncert finałowy  

„Na styku kultur” – 13-15.03, wstęp na warsztaty 30 zł, bilet na koncert fi-
nałowy 15.03, godz. 18 – 20 zł w kasie SOK;
¿ wystawę prac artystów związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną  

w GSW Chłodna 20. Wystawa czynna do 14.06;
¿ na 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. T. Kościuszki 45 zaprasza na:
¿ wystawę prac Janiny Osewskiej „Miejsca i ludzie”. Wystawa czyn-

na do 22 marca.

Hotel loFt 1898 
w Suwałkach 
zaprasza na:

¿  spotkanie z Jarosławem Kazberukiem  
– 13.03, godz. 18, miejsce spotkania Hotel 
LOFT. Na spotkaniu Jarosław Kazberuk opowie  
o rajdzie Dakar, który po raz pierwszy odbył 
się w Arabii Saudyjskiej, najpiękniejszej pu-
styni świata.

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 kon-
sultacjami – 15.03, w godz. 10-12, patio Suwalskiego Ośrodka Kultury,  
ul. Papierża Jana Pawła II 5.

blacK pub Komin, SuwałKi, ul. Emilii Plater 1 
oraz SuwalSKa liga darta zapraszają na:

¿  rozgrywki Suwalskiej Ligi Darta sezonu wiosennego 2020. 6 i 14 
marca odbędą się rozgrywki z 19 zaplanowanych spotkań granych sys-
temem 501 DO. Wpisowe – 10 zł. Początek godz. 18.30. Więcej na stro-
nie www.dwutygodniksuwalski.pl/wydarzenia oraz www.facebook.com/ 
kominpub.motocyklowy

cinema lumiere 
Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 

ul. Dwernickiego 15, lok. 301
 zapraSza na Filmy:

– do 5 marca – „Gang zwierzaków” (kome-
dia animowana/przygodowy), „Sonic. Szybki 
jak błyskawica” (animowany/przygodowy), 
„Zew krwi” (przygodowy), „Najświętsze 
Serce” (dokument fabularyzowany/religijny), 
„Zenek” (muzyczny/biograficzny), „365 dni” 
(erotyczny), „Ocaleni” (akcji/thriller), „Bad 
boy” (sensacyjny), „Swingersi” (komedia);

– od 6 marca – „Naprzód” (animowany/
przygodowy), „Sala samobójców. Hejter” 
(thriller);

– 10 marca – „Kraina miodu” (dokumental-
ny) film wyświetlany w cyklu KINO KONESERA

– od 13 marca – „Turu. W pogoni za sławą” (komedia animowana/przygo-
dowy), „Zieja” (dramat biograficzny),”W lesie dziś nie zaśnie nikt” (horror);

– 17 marca – „Błąd systemu” (dramat psychologiczny) film wyświetla-
ny w cyklu KINO KONESERA;

– 18 marca – „Poznajmy się jeszcze raz” (komediodramat) film wyświe-
tlany w cyklu BABSKIE WIECZORY.

13

zaproszenia suwalskie

w kinie



3.03.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

14

wydarzenia Sportowe
ślepSK malow rewelacją pluS ligi

Z dorobkiem 28 pkt siatkarze Ślepska Malow Suwałki zajmują ósmą lo-
katę w tabeli Plus Ligi. Przed rozpoczęciem rozgrywek celem suwalskie-
go beniaminka było utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej  
w siatkówce mężczyzn. Teraz siatkarze suwalskiego zespołu walczą  
o miejsce w czołowej ósemce.

W ostatnich meczach rundy zasadniczej rozegranych w hali Suwałki 
Arena Ślepsk Malow najpierw wygrał 3:1 (17:25, 25:22, 25:19, 25:22) z Aluron 
Virtu Zawiercie. Znowu znakomicie zagrała cała drużyna, ale wyróżnili się: 
Bartłomiej Bołądź, Nicolas Szerszeń, Cezary Sapiński, Andreas Takvam  
i Joshua Tuaniga, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. 
W ostatnim suwalskim meczu siatkarze Ślepska Malow przegrali 1:3 (23:25, 
42:44, 25:22, 21:25) z Cerrad Czarni Radom. Walka była wyrównana, a set 
drugi okazał się rekordowym w historii Plus Ligi, bo trwał aż 60 minut, a ze-
spół zwycięski zdobył aż 44 punkty. Jeszcze nigdy drużyny Plus Ligi nie gra-
ły tak długo jednego seta. Bardzo dobry mecz w drużynie z Radomia roze-
grał Karol Butryn, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. 
W Ślepsku Malow najskuteczniejsi, jak zwykle byli B. Bołądź i N. Szerszeń.

Suwalska publiczność zyskała uznanie polskiego środowiska siatkarskiego. 
Na meczu z Czarnymi Radom na trybunach Suwałki Arena zasiadła rekor-
dowa liczba kibiców – 2399

Suwalski zespół do końca rundy zasadniczej będzie grał już tylko 
na wyjazdach. Najpierw Ślepsk Malow zagra już 4 marca zaległy mecz  
w Gdańsku z Treflem.

SuKceSy bojerowców
Aleksandra Chmielewska z suwalskiego UKŻ Grot zdobyła brązo-

wy medal w rywalizacji juniorek na bojerowych mistrzostwach świata  
i Europy rozegranych w Szwecji. W rywalizacji w mistrzostwach świata 
zabrakło jej jednego punktu do medalu i zajęła czwarte miejsce. Miejsca 
pozostałych bojerowców UKŻ Grot Suwałki w klasyfikacji generalnej mi-
strzostw Europy: Maciej Chmielewski – 5 miejsce, Jakub Krynicki – 6 miej-
sce, Mateusz Wasilewski – 14 miejsce. W mistrzostwach świata suwalscy 
bojerowcy wywalczyli: Maciej Chmielewski – 7 miejsce, Jakub Krynicki  
– 9 miejsce, Mateusz Wasilewski – 22 miejsce.

badmintoniści walczą
O drużynowe mistrzostwo Polski walczą badmintoniści SKB Litpol 

Malow Suwałki. Po rozegraniu 10 meczów suwalska drużyna zajmuje dru-
gą lokatę z dorobkiem 29 pkt. W czwartej rundzie badmintonowej eks-
traklasy w Poznaniu SKB Litpol Malow wygrał po 7:0 ze: Stalą Nowa Dęba, 
CT Arena Hawel Academy i UKS Plesbad Pszczyna. Punkty dla suwalskiej 
drużyny zdobyli: Michał Łogosz, Kamila Augustyn, Mateusz Świerczyński, 
Karolina Szubert, Ulijana Wolska, Przemysław Szydłowski oraz grający po 
raz pierwszy w tym sezonie w SKB Litpol Malow Ukrainka Marija Ulitina 
i Duńczyk Emil Holst.

Piąta runda badmintonowej ekstraklasy zostanie rozegrana już w naj-
bliższą sobotę i niedzielę (7-8 marca) w suwalskiej hali Ośrodka Sportu  
i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2. SKB Litpol Malow zagra z najgroź-

niejszymi rywalami w walce o drużynowe mistrzostwo Polski: 7 mar-
ca o godz. 10 z AZS AGH Kraków, a o godz. 17 z mistrzem Polski ABRM 
Warszawa; natomiast 8 marca o 10 zmierzy się z Hubalem Białystok. Finał 
badmintonowej ekstraklasy zostanie rozegrany 9 maja. Organizatora wy-
łoni konkurs ogłoszony przez Polski Związek Badmintona.

W rozgrywkach pierwszej ligi na zapleczu najwyższej klasy rozgry-
wek Suwałki reprezentuje SKB Mona Kontra. Badmintoniści z Suwałk 
pokonali 6:1 UKS Badminton Milenium Warszawa. Suwalski zespół grał  
w składzie: Jacek Niedźwiedzki, Piotr Ołów, Maksim Owczynnikow, Natalia 
Lenczewska, Joanna Szleszyńska, 

Srebrny jerzy broc
Cztery srebrne medale wywalczył suwalczanin Jerzy Broc w mistrzo-

stwach Polski w lekkoatletyce rozegranych w Toruniu. J. Broc wywal-
czył po dwa srebrne medale w rywalizacji masters (M75) i dziennikarzy, 
bo równolegle odbywały się też Halowe Mistrzostwa Polski dziennika-
rzy (niezależne od wieku). Suwalczanin srebrne medale zdobył w bie-
gach na 60 i 200 m. Pierwszy raz wystartował też w pchnięciu kulą i zajął 
4. miejsce. J. Broc był redaktorem naczelnym „Tygodnika Suwalskiego”.

zmagania w Sumo
Już niedługo odbędzie się w Suwałkach największy turniej w su-

mo. 8 marca w suwalskiej Szkole Podstawowej nr 11 zostanie rozegrany 
Puchar Polski kadetów, kadetek, młodzików i młodziczek w sumo pod 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Rozegrany też bę-
dzie Ogólnopolski Turniej w sumo dla dzieci. Oficjalne otwarcie turnieju 
8 marca o godz. 12. Organizator: LMUKS „Olimpik” Suwałki; współorga-
nizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

porażKa na począteK 
Fatalnie rozpoczęli rundę wiosenną I ligi piłkarze suwalskich Wigier. 

W Bielsku Białej suwalski zespół przegrał 0:4 z Podbeskidziem, zajmują-
cym trzecią lokatę w tabeli. Gole strzelili: Kacper Gach w 32 min., Rafał 
Figiel w 47 min., Dmytro Baszłaj w 57 min. i Mikołaj Rzuchowski w 89 min. 
Od 72 min. Wigry grały w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę otrzy-
mał Mohamed Loua. 

W 21 meczach Wigry wywalczyły 19 pkt i wciąż zajmują przed-
ostatnią lokatę w tabeli I ligi. W następną niedzielę (8 marca) o godz. 17  
w Suwałkach zagrają z Olimpią Grudziądz. Będzie to znakomita okazja 
do poprawy dorobku punktowego, bo Olimpia w pierwszym wiosennym 
meczu w Grudziądzu poniosła jeszcze wyższą porażkę niż Wigry. Olimpia 
przegrała 0:5 ze Stalą Mielec.

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem rundy wiosennej prezes 
Wigier Dariusz Mazur, nie ukrywał, że głównym celem drużyny jest utrzy-
manie się w Fortuna 1 Ligi. Klub bardziej też zadba o rozwój młodzieży. 
Chodzi między innymi o powrót do programu sprzed kilku lat – „Brylant”. 
– Od połowy marca wyselekcjonowana grupa kilkunastu najlepszych za-
wodników zostanie objęta treningiem indywidualnym, pełnym monitorin-
giem i wsparciem treningu mentalnego. Będzie to grupa otwarta, trafią do 
niej młodzi zawodnicy, którzy sobie na to zasłużą i których docenią trene-
rzy – mówił prezes.

– Jesteśmy zadowoleni z tego, jak przepracowaliśmy okres przygoto-
wawczy oraz jakie wzmocnienia piłkarskie pojawiły się w zespole. Mamy 
dziewięciu nowych zawodników, więc duża część przygotowań skupiła 
się na tym, aby ten zespół funkcjonował jak najlepiej na boisku i poza nim 
– powiedział trener Wigier Paweł Cretti.

W tym składzie suwalskie Wigry powalczą o utrzymanie się w Fortuna I liga
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W tym roku obchodzimy jubileusz 300-lecia suwałk. z tej okazji na łamach „dwutygodnika suwalskiego” w latach 2018-2019  
przybliżaliśmy postaci nieżyjących suwalczan, którzy wywarli znaczący wpływ na życie naszego miasta i kraju. przypomnieliśmy 
44 postaci wybitnych suwalczanek i suwalczan. teraz proponujemy naszym czytelnikom wybór suwalczanina 300-lecia. 
to oczywiście tylko zabawa historyczna, którą proponujemy czytelnikom „dwutygodnika suwalskiego” i nie jest to żadne  
oficjalne zestawienie wybitnych suwalczanek i suwalczan. 

To jest kupon, na którym będzie można zagłosować w plebiscycie na 
Suwalczanina 300-lecia. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wycięte-
go z gazety potrwa do 15 maja (termin dostarczenia kuponów do siedzi-
by DTS) przebiegnie według następujących zasad:
1. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kupo-

nach, drukowanych w DTS.
a) każdy kupon drukowany w DTS zawiera listę nazwisk wybitnych suwal-

czan, których postaci przypominaliśmy na łamach DTS w latach 2018-
2019 oraz imię i nazwisko i dane kontaktowe głosującego. Głos jest 
ważny, gdy głosujący wybiera od jednej do trzech wybitnych posta-
ci suwalczan z przedstawionej na łamach DTS listy wstawiając znak X  
w kratce przy jednym, dwóch lub trzech nazwiskach swoich faworytów,

b) adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następują-
cy: „DwuTygodnik Suwalski”, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki. W przy-
padku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów głosujący po-
winien zgłosić się do siedziby DTS (adres jak wyżej),

c) każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych 
z DTS z zaznaczonymi wybranymi postaciami suwalczan.

2. Głosować w tym plebiscycie można też poprzez przesłanie wybranych 
od jednego do trzech nazwisk na adres emailowy: kontakt@dwutygo-
dniksuwalski.pl i podanie swojego imienia i nazwiska. 
Dodatkowo należy polubić i udostępnić publicznie najnowsze wyda-

nie „DwuTygodnika” na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/
dwutygodnik/

Głosowanie rozpocznie się 3 marca i potrwa do 15 maja 2020 r. 
Głosujący otrzymają atrakcyjne nagrody. W każdym wydaniu DTS od  
17 marca do 26 maja 2020 r. będziemy ogłaszali kto otrzyma nagrody: 
co dwa tygodnie po jednej nagrodzie wśród głosujących na kuponach 
i głosujących drogą elektroniczną. Nagrody otrzymają osoby, które ja-
ko pierwsze zagłosują po ukazaniu się kolejnego wydania drukowanego 
„DwuTygodnika Suwalskiego”.

suwalczanie 300-lecia

Sponsorzy 
w plebiscycie:

1. Natan Mojżesz Adelson

2. Kpt Stanisław Bielicki

3. Prof. Jan Bohdan Chmielewski

4. Klotylda Józefa Dargielowa 

5. Zygmunt Filipowicz

6. Józef Gajewski

7. Wawrzyniec Gałaj

8. Kazimierz Górnicki

9. Ks. Kazimierz A. Hamerszmit

10. Maria Krystyna Kapuścińska 

11. Jerzy Klimko

12. Płk Adam Koc

13. Henryk Kojak

14. Maria Konopnicka

15. Aleksandra Kujałowicz

16. Henryk Kulczycki

17. Kazimierz Kulwieć

18. Alfred Lityński

19. Tadeusz Lutostański

20. Eugenia Mackiewicz

21. Gen. Mieczysław Mackiewicz

22. Karol Majerski

23. Płk Edward Milewski

24. Gen. Henryk Minkiewicz

25. Leszek Aleksander Moczulski

26. Teofil Noniewicz

27. Aleksandra Piłsudska

28. Gen. Zygmunt Podhorski

29. Rotmistrz Kazimierz Ptaszyński

30. Aleksander Putra

Kupon do głoSowania w plebiScycie na Suwalczanina 300-lecia

Oto zestawienie 44 wybranych postaci: 

31. Walery Roman

32. Jan Schmidt

33. Aleksander Seredyński

34. Stanisław Z. Staniszewski

35. Prof. Edward F. Szczepanik 

36. Ks. Stanisław Szczęsnowicz

37. Jadwiga Towarnicka

38. Andrzej Wajda

39. Jerzy Wawruk 

40. Alfred Wierusz-Kowalski 

41. Grzegorz Wołągiewicz 

42. Stanisław J. Woś

43. Ks. Jerzy J. Zawadzki

44. Józefa Żdżarska

Imię i nazwisko głosującego:     dane kontaktowe:

Centrum Handlowe Plaza Suwałki, 
ul. Dwernickiego 15, lok. 301
www.cinema-lumiere.pl;
telefon – rezerwacje, kasa: (87) 618 20 23
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inFormacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nierucho-
mościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 25.02.2020 r. 
do dnia 16.03.2020 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 3/2020 z dnia 20.02.2020 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu. 
 48/2020

ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą 
piaskową, rzeką czarną Hańczą i granicami administracyjnymi mia-

sta Suwałk.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 
39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr 
IV/55/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu ograniczonego ulicą Piaskową, rzeką Czarną Hańczą i grani-
cami administracyjnymi miasta Suwałk wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 11.03.2020 r. do 09.04.2020 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 139, w Wydziale 
Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do-
stępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej w za-
kładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 26.03.2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 
do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 30.04.2020 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

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

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

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.

*
W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

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

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

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

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

53/2020

ogłoSzenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic 
gen. w. Sikorskiego i grunwaldzkiej w Suwałkach.

Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 
r. poz. 283) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr  XLVIII/609/2018 z 
dnia 25 lipca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.03.2020 r. do 
09.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,  
pokój 139, w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej, w ponie-
działki w godzinach od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni to jest od wtorku do 
piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do-
stępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Biuletynie Informacji Publicznej w za-
kładce Obwieszczenia Prezydenta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miej-
scowego planu odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala 26 w godzinach od 9.00 
do 11.00.

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

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Suwałk z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 30.04.2020 r. (włącznie)*. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za po-
mocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późniejszymi zmianami): 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufa-
nym albo podpisem osobistym.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwa-
gi mogą być wnoszone:

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

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

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej 
skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Suwałk.

*
W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04 maja 2016 r., str. 1, późniejszymi zmianami) informuję, iż:

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

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

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

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

54/2020



3.03.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

17

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

dyżury Suwalskiej rady Seniorów  odbywają się  
w Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71 w ostatni poniedzia-
łek miesiąca.

30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca, 28 września,  
26 października, 30 listopada – wszystkie dyżury odbywają się 
w godz. 14-16; natomiast lipiec-sierpień – przerwa wakacyjna; 

podzięKowania
– Pani dr Katarzynie Jamróz 

oraz wszystkim lekarzom, pielęgniarkom
i całemu personelowi Onkologii i Chirurgii 

Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach,
– Pracownikom Pogotowia Ratunkowego

– lekarzom z przychodni rodzinnej 
i pielęgniarkom 

za serdeczną opiekę i okazaną troskę 
dla śp. p. andrzeja Kluczny

oraz
Wszystkim, którzy pożegnali i uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

mojego męża
serdecznie dziękuje Teresa Wysocka-Kluczny

oraz dzieci z rodzinami
46/2020

państwu
marlenie i zbigniewowi

gizom
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

matKi i teściowej
składają

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

47/2020

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

zbyszkowi 
Fałtynowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

matKi
składają Koleżanki i Koledzy 

z Muzeum Okręgowego w Suwałkach 
50/2020

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy w trudnych chwilach

rodzinie oraz bliskim
z powodu śmierci

naszej drogiej Koleżanki

KryStyny anny zarębSKiej
wieloletniego dyrektora DPS „Kalina”

składa
Dyrekcja wraz z pracownikami i mieszkańcami

DPS „Kalina” w Suwałkach
55/2020



3.03.2020

DwuTygoDnik SuwalSki

18

przygarnij przyjaciela 
ze ScHroniSKa „Sianożęć”

W „DwuTygodniku Suwalskim” publikujemy zdjęcia i krótkie opi-
sy psów czekających na dom, które teraz przebywają w suwalskim 
schronisku przy ul. Sianożęć 3 A. Zwierzęta wzięte ze schroniska są 
otoczone opieką weterynaryjną, zaszczepione, odrobaczone i za-
czipowane. 

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

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

BIBlIOTEKARZ 
POlECA

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

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

„cHaoS jeSt początKiem 
nowego świata”

Jakuba Małeckiego nie mu-
szę Państ wu przedstawiać.  
W ramach Dyskusyjnego Klubu 
K siążki recenzowałam jego 
„Dygot” i „Dżozefa”. Pozwólcie, 
że wychwalę jeszcze jedno dzie-
ło tego autora – najnowszą po-
wieść „Horyzont”. 

Jej głównymi bohaterami są 
Maniek i Zuza. Mariusz Małecki 
jest żołnierzem, który uczest-
niczył w misji w Afganistanie. 
Niestety mentalnie nigdy z niej 
nie wrócił. Męczy go zespół stre-
su pourazowego. Zuza mimo 
że próbuje żyć na własną rękę, 
codziennie odwiedza rodzinny 
dom, by opiekować się cierpią-
cą na demencję babcią. Tak przez przypadek dowiaduje się o wielkiej ro-
dzinnej tajemnicy. Choć wagi ich problemów są tak różne, ci dwoje zbli-
żają się do siebie. Łączy ich zmaganie się z przeszłością. Maniek chce od 
niej uciec i zapomnieć, Zuza pragnie ją poznać. Wreszcie oboje muszą 
poskładać swoje życia rozbite na kawałeczki.

Jakub Małecki znów zaserwował nam piękną opowieść o zwykłym 
człowieku, smutku, samotności, niezrozumieniu. I jak mało kto opowie-
dział o rodzącym się uczuciu bez banału i pretensjonalnych bohaterów. 

Kamila Sośnicka

Dostojny siedmioletni 
pies czarny podpalany, 

prawie owczarek 
niemiecki, za ciepły kąt 

i miskę jadła, 
odwdzięczy się 

dozgonną wiernością.
 

Nieśmiała, trzyletnia 
czarna suka, będzie 
wiernym towarzyszem 
długich pieszych 
wędrówek.

Czteroletni sympatyczny 
pies długowłosy wniesie 
radość do twojej rodziny.

Roczna, 
mądra, malut-

ka suczka  
wilczasta,  

będzie  
ulubienicą  
i maskotką 
wszystkich 

domowników.

inFormacja
prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach tbS sp. z o.o. 
działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawar-
tej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 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 25.02.2020 r. do dnia 16.03.2020 r. został opublikowany na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie in-
ternetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w 
dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 4/2020 z dnia 21 lutego 2020 
r. nieruchomość przeznaczonych do dzierżawy.   49/2020

ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego 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 loka-
lu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego  
w Suwałkach przy ulicy Ludwika Waryńskiego 9 – lokal położony na par-
terze o powierzchni użytkowej 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. 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m2. 
Lokal jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 

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

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy naj-
mu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój 
nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedo-
wy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać telefonicznie pod nr (87) 563 50 51, 52 lub 58.  52/2020
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centrum obsługi nieruchomości

międzynarodowy Koncern obrotu nieruchomościami

e-mail: suwalki@wgn.pl www.wgn.pl

Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość?

Zadzwoń już dziś do naszego agenta: tel. 87 566 64 14. Zapraszamy do współpracy!

NAJlEPSI AGENCI, NAJSZYBSZE TRANSAKCJE
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ul. 1 maja 1, 16-400 Suwałki
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ZOsTAŃ sIATKARZEM!
Chłopców z klas trzecich szkół podstawowych

zapraszamy na testy sprawnościowe do klasy sportowej 
o profilu piłka siatkowa 

w szkole Podstawowej nr 10 w suwałkach.


